
Over dit boek

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

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

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

Richtlijnen voor gebruik

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

Verder vragen we u het volgende:

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

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

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

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

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

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

Godvrugtige, en Zanglievende Chriſtenen.

SS.

Die maar eenigzins in Godts woord is

ervaren, die kan niet onbekend zyn, dat

het zingen van Pſalmen, Lofzangen, en

Geeſtelyke Liederen, daar in voorkomt,

als een deel van de Geeſtelyke Godsdienſt der

Chriſtenen , en als een voorname Oeffening

des zelvs, daar toe werd aanbevolen.

Niet alleen vindt men in Davids Pſalmen,

de Gelovigen des Nieuwen Teſtaments ver

maant, en opgewekt, om den Heere een

Nieuw-lied te zingen ; gelyk wy dat zo heb

ben, Pſal. 96: 1. Pſal 98: 1. en 142: 1.

Maar, zo zal de Heylige Apoſtel Paulus

aan de Heyligen, en de Gelovigen die te

Epheſen waren, ſchryven, word niet dron

ken in wyn, waar in overdaat is : maar werd

vervult met DEN GEEst , en van wat uyt

werking moeſt dat zyn , en waar aan zoud

dat blyken, dat zy, zo met den Heyligen

Geeſt vervult waren? dus, ſprekende (vervolgt

hy) onder malkander met Pſalmen, Lofzan

gen, en Geeſtelyke Liedekens, Zingende, en

Pſalmende den Heere in uw herte. En aan de

Gemeynte van Colloſſus die hy de Heyli

ge, en Gelovigen Broederen noemt, in het

* 2. op
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opſchrift zyns Briefs, aan haar geſchreven,

doet hy die zelfde vermaninge, het woord

Chriſti wone rykelyk onder u, in alle wysheyt.

En waar toe moeſten zy dan die ervarend

heyt in Godts woord aanleggen? 't moeſt

tot ſtigting van malkanderen zyn; ook door

't zingen : want hy voegt 'er by, leerd, en

de vermaant malkanderen, met Pſalmen, Lof

zangen, en Geeſtelyke Liedekens, zingende den

Heere met aangenaamheyt in uw herte. Col. 3:

I6. -

zangen, en Geeſtelyke Liederen, ſchynt

alle ware Chriſtenen als eygen te zyn ; Men

vind by haar een zonderlinge luſt tot het zin

gen, en wel 't meeſt , tot zulke Pſalmen,

en Liederen, die op haar ſtaat, en gelegent

heyt paſſen, en met haar zielsbegeertens,

het meeſt over-een ſtemmen : (hoewel de eene

door een natuurlyke neyging, en ook be

# meer werk daar van maakt, als

en ander.)

't Is waar, God te verheerlyken met

Pſalmen, en Lofzangen, behoord tot den

openharen Godsdienſt: en is er gewiſſelyk een

voornaam deel van , waarom de Gelovigen

ons voorkomen malkanderen daar toe op te

wekken, zo horen wy haar zeggen, komt

laat ons juychen den Rotſteen onzes Heyls, laat

- ... " 0725
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V O OR RE DE N.

ons zyn aangezigte te gemoete gaan met loſ,

laat ons Hem juychen met Pſalmen. Pſal. 95:

1, 2. en Pſal. 1oo: 4. is 't. Gaat in tot zyn

Poorten met lof: met Lofzang lovet Hem,

pryſt zyne Name. En het is zeer vreemt,

op dat ik niet zegge tot ergernis, en aan

ſtoot, dat zommige , ook Godtsdienſtige

Chriſtenen , zig in dezen niet met de lof

zeggende menigte voegen , maar zig het

zingen in de vergaderng van Gods Volk ,

zomwylen onttrekken. -

Maar evenwel is 't ook waar, dat God

met ons gezang te verheerlyken, behoord

tot de byzondere, en gedurige Godtsdienſt der

gelovigen. Gelyk men in alle plaatſen Hey

lige handen kan opheffen om God te bidden,

zo kan, en mag men ook over al, zyne

ſtemme opheffen om God met Gezang te

loven, en zyn herte voor Hem uyt te ſtor

ten. David de Man na Gods herte, die ons

in Gods woord voorkomt onder die bewoor

dinge, dat hy lieflyk was in Pſalmen Iſraëls.

2. Sam. 23: 1. Die was er zo op gezet, dat

hy zelv in zyn omzwerven, daar zig in ver

luſtigde , zo horen wy hem zeggen, uwe

inzettingen zyn myn gezangen geweeſt, ter

plaatzen myner vreemdelingſchappen. Pſal. 1 19:

54. Een, en andermaal horen wy hem zyn

voornemen daar ontrent uyten , en welk

* 3 was
& -
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V O OR RE DE N.

was dat ? dit, dat hy den Heere wilde loven

in zyn leven, en zynen Godt Pſalm-zingen,

terwyl hy hier nog was. Pſal. 1o4: 33. en Pſal.

146: 2. Paulus, en Silas, zittende in een

nare gevankenis , geboeyt aan hare voeten,

zongen daar ter middernagt , Gode nog Lof

zangen, gelyk de Heylige Geeſt heeft laten

boeken, Hand. 16: 24, 25. Dit heeft van tyd,

tot tyd, verſcheyde geagte Mannen, Leer

aren in de gemeynte Chriſti, ook particu

liere Chriſtenen aangeſpoort, om niet al

leen de Pſalmen op 't nieuws te rymen ,

maar ook verſcheyden Geeſtelyke Gezangen,

geſchikt na de ziels# der Chriſtenen,

t'zamen te ſtellen, die ook met veel genoe

gen, en niet zonder vrugt nog in gebruyk

ZWIl. " -

't Zal dan vertrouw ik, niet zeer te ver

wonderen zyn, dat deze weynige Gezangen

in het ligt komen, zo eenvoudig als die van

my zyn opgeſtelt ; dog met geen minder

gedagten, als om die aan den Drukpers over

te geven. Ik hadde na dat de Twee Dee

len van onze GoDSDIENSTIGE CHRISTEN

- afgeſchreven, en gedrukt waren, tot myn

eygen, en der mynen ſtigtinge , (als een

uytſpanning van gedagten) nu en dan, een

dezer Gezangen gemaakt , niet denkende

dat zy oyt buyten myn huys komen zo: 3

- 1og



V O O R R E D E N.
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dog buyten myn weten, zo veel als tegen

myn toeleg , onder 't oog van goede Vrin

den gekomen zynde, wierd ik verzogt, die

tot gemeene ſtigtinge, daar men my hope

toe gaf, ook te laten drukken: daar ik my

te gereeder toe liet overhalen, om dat men

my verzekerde, dat de weynige Gezangen

die agter onze Wedergeboren Chriſten, ende

den Verloren. Zondaar zyn, niet zonder vrugt

gebezigt wierden, en men mogt wel ver

wagten, dat deze ook daar toe zouden die

InCIl.

. Wat daar van nu zal zyn, dat zal ik van

de goede hand myns Gods wagten. Dat ik

niet anders daar in beooge, als de ſtigtinge

van myn Naaſten, ben ik my zelve wel be

wuſt, en hebbe daarom die ſchroom voor

by geſtapt, dat er de Digtkundige niet veel

ſmaak in zoude hebben kunnen. Myn een

voudige penne is daar toe niet# 5

't zal my genoeg zyn , wanneer de Heere

uyt vrye genade daar van gebruyk zal gelie

ven te maken, door zyn bygevoegde ze

gen, aan zulke, die meer geeſtelyke zaken',

als de regulen van de Digtkunde verſtaan. *

De ſtoffe dezer Gezangen , durv ik my.

wel verzekeren, dat een Chriſten die God

in den Geeſt tragt te dienen, niet onver

ſtaanbaar, nog oneygen zullen zyn. . Zy

* 4 heb
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hebben den Tytel van des GoDSDIENSTIGE

CHRISTENS ZIELsvERLUSTIGING; en elk der

zelver dragen, het opſchrift van de ver

handelingen in de Drie Deelen van onze

GoDSDIENSTIGE CHRISTEN vervat; niet,

om dat ik die ſtiptelyk volge : maar om dat

zy op het hooftzakelyke van die Verhande

"# doelen.

elieft het de Goedertierne God, u my

ne waarde Vrinden , door, en onder het

zingen, uwe herte te doen gevoelen 't geen

gy zingt , en te doen ondervinden, wat het

zy in den Geeſt , ende met verſtant , te zin

# (dat ik u van herte toewens!) hef uw

erte tot God daar over op met Dankzeg

# , die 'er ALLEEN de Eere van toe

omt, en daar ik my zelve ten duurſte aan

verpligt zal agten, zo ik zal merken, dat

Hy my verwaardigt heeft, dat ik u hier

meede heb kunnen dienen in de liefde, door

zyne hulpe, ende genade. Hem nu die mag

tig is ons voor ſtruykelen te bewaren, ende on

ſtraffelyk te ſtellen voor zyne Heerlykheyt in

vreugde ; den alleen wyzen Godt onzen Zalig

maker, zy Heerlykheyt, ende Majeſteyt, Kragt

ende Magt, beyde nu, ende in alle eeuwigheyd.

Amen. -

Amſteldam den 29ſte

’. Juvy, 1719 . ' -- -- -.- - - - -

" -- -- N. S. vAN LEEUwAARDEN



, Op der . . . . . .

ter

G o D T s D i E N s T 1 g E

c H R is T EN EN

z I E L sv ER L U s TIN G,

Vervat

IN DEZE GEESTELYKE GEZANGEN. - --

-

-

-

,'

-

-

-

-

-

Door

N. S. V. L.

W Ie beluſt is om te zingen, * *

Kom beſchouw hier, en beziet

Wat des Heeren Lievelingen,

Kieſen voor haar Lof, en Lied: - -

't Zyn de wyze wegen, gangen; - *

Waar door God de zynen leid.

Die ze vry maakt en gevangen,

En dus brengt tot Heerlikheid.

Dit kan vleeſch nog bloet bevatten,

Wyl 't geloof 't alleen waardeert;

Wat men moet voor heilig ſchatten,

Wat tot Heil, het Heilwoort leert,

5 z,



Zy die ware Godvrugt minnen,

En na 't eeuwig leven ſtaan;

Laaten oogen, harten, zinnen,

Nooit van deeſen weg af gaan.

Maar vermelden al Gods daaden,

Met Gezangen waar zy zyn.

Wie met lof ſoo is beladen,

Proeft en ſmaakt alree de Wyn,

Die om hoog in 't zalig leven,

Ieder ziel die hier verheugd,

Gode, Godes heeft gegeven,

Zal genieten tot zyn vreugd!

C. B.



Op des

GODTSDIENSTIGEN CHRISTENS

ZIELS VERLU STIGINGE,

Of

GEESTELYKE GEZANGEN,

Van

N. S. V. L.

A \Lee juichen, al het zingen,

Dat zo luidkeels hier geſchiedt,

Om 't genot der aardſche dingen,

Is de regte vreugde niet;

's Waerelds blyſchap, vreugd en leven,

Geeft geen balzem voor 't gemoed,

Maar zal eer meer ſmarten geeven,

Gal en zuur, voor enkel zoet.

't Waare zingen, juichen, looven,

Uit een welgeſtelden grond,

Daar het hart, met drift, naar boven

Slaakt de klanken uit den mond,

Die van de aard ten hemel ryſen,

Is, daar 't geeſt'lyk oog beziet,

Wat al goeds, en gunſtbewyzen,

Hy van Godt zo mild geniet;

Wat een reeks van zaligheeden,

Godt in zynen Zoon bereidt,

Die zich in 't geloof beneeden,

Oefenen in heiligheid.

ô Dit



6 Dit kan de ziel ontvonken,

Meer dan al het waerelds goed!

ô Dit maakt de harten dronken

En verſchaft een nieuwen moed!

ô Dit doet een Chriſten bloeyen

* In vertrouwen, in zyn hoop,

En als libans ceed'ren groeyen,

Tot het einde van zyn loop.

Chriſtendigter, die deez' zangen

Hebt met wysheid opgeſtelt,

Wat al nutte zielsbelangen, - A

Worden in dit werk getelt!

Dat uw lied'ren, dat uw digten,

In het midden van de Kerk,

Moogen bloeyen, moogen ſtichten,

Wenſcht myn hart aan dit uw werk.

- DL. WIL LINK.

Amſteldam den 11de van

Bloeymaand, 1719.



Op der

GODSDIENSTIGE CHRISTENEN

Z I E L SV ER L U ST I G IN G.

. Door -

N, S. V. L.

HErnu hert, en ſtem, en oogen,

Met al 't Innigſt ziel vermogen,

In verliefde eerbiedigheit,

Vry ten Heemel, Heemellingen,

Hier is u een ſtof tot zingen,

Keurlyk naar uw hert bereit.

Hier zyn beede, en liefde zangen,

Net geſchikt om 't Zielsverlangen

Uyt te drukken naar Gods Zoon.

Hier, hier leertge op alle wyſen,

Gods genade en liefde pryſen,

Als verheemelt voor den Throon.

Zaal'ge Zielen die de zoetheit

Smaakt, van Jeſus liefde en goetheit,

Zing hier, juich, verhef dien Helt,

Met een rein en vry geweeten.

Maar wilt hem ook niet vergeeten,

Die het t'zamen heeft geſtelt.

ISAAK DUSART.

' . - Op



Op der

G OD S D I EN ST I G E

C. H R I S T E. N E N

Z I E L SV ER L UST I G IN G,

Door

ZOETVLOEYENDE , ZAAKRY KE , en

ZIELOP WEKKENDE GEZANGEN,

Van den Eerwaarden

N. S. vAN LEEUwAARDEN.

O Keurelingen Gods, Meſſias Naamgenoten,

Die als ſyn zeegen-ſtoet

Met Vreugden-Oly van den Geeſt, zyt overgoten

Uyt 's Heilands overvloed,

Op dat gy dus Gezalvd tot Kooningen, Propheeten,

En Prieſteren, naar Hemook Chriſtenen zoudheeten:

Is niet de Liefde-dienſt van Salems Heeren Kooning,
Uw luſt, vermaak en eer? N -

Diend gy Hem wel #t vreez' voor ſtraf, ofombeloo

, nlng !

O Neen, #e zaal'ge Heer

Is enkelom zigzelv, uw Dienſt, en Lievde waardig,

De zalving van ſynGeeſt, maakt u daartoe wilvaardig,

Is 't zooniet Zioniet? Och jaa! had ik maar kragten,

Maar 't logge en zondig vlees -

Verhinderd my, als ik het goede wil betragten;

Helaas! wat raad? ik vrees,

Ik vrees dat al myn Dienſt Jehovahzal mishagen,

Ach! hoewerd ik nog eens van 't zondig vlees"E
UIS
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Dus klaagd, dus zucht Godts Volk, waar hoordmen

Lof-Geſangen?

Waar ziet men vreugd bewys?

't Schyndofhun Harp en luyt, thans aan deWilgenhan

gen

Ey Zions-kind'ren rys,

Rys Eedelmoedig op, ô't Hooft en Hert nabooven!

Dien Godt met vrolykheid; wilt ſteeds ſyn Deugden loo
Ven -

En zoudgyniet? wel hoe! den wereldling mogt meenen,

Het Chriſtendom beſtond

Inaltyd Trooſteloos te klagen, zuchten, ſteenen,

En dat voor u geen grond

En reeden was, om met een blyde Geeſt te zingen,

Jain den Godt des Heyls, volvrolyk op te ſpringen:

Vind ge uwe Ziel vermoeydin 't Dal der Moerbey-boo

men? -

Ziet daar, deTrooſt-fontyn

Vuld Beekskens op, die met haar Kriſtaleyne ſtroomen

Tot Ziels-verkwikking zyn.

Opdat 't aémachtig hert op Sionsweg mogt ruſten,

En in dat Traanendalſig zelve in Godt Verluſten:

VAN LEEUwAARDEN , die Man, die van Godt heeft

ontfangen,

Een volle zeegen-vloed, .

Die ſtopt ſyn Beeksken niet: maar laavd door Heylºge

Zangen, -

't Heyltogtige gemoed:

Dat is deneygenaart van Godts Genaade-ſtroomen;

't Geen uyt en door Godt is, moet weeder tot Godt koo

IIMCIA , - '.

Kom
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Komdan vermoeyde ziel, by deeze Beek wat ruſten;

Al wat gy hier ervaard . - -

Is wonderlyk geſchikt, om Zielen te verluſten !

• f: Hier vind ge 't Soet gepaard - - -

Met Zielen-Artzeny! 't Vermaak verſchaft hier Voor

deel! - n

. Voor die 't naar eys vanTyd en ſtaat, gebruykt met oor ".

- deel;

el ! -

Hier werd de Godsdienſt-plicht ,

Der Chriſtenen, geboud op 't GodtgewydeOrakel!

Hier werdby waarheyds licht,

Het ſchyn van 't zyngeſchift! Hier kan met Zonne-ſtraa
- len

Gods Volk haar ergenBeeld volleevendt afzien maalen !

Hier doet aan 't Oogzig op, een Gulde Deugden-ſcha

- . k -

z

Hier leerenze, in den Dood haar Zielen te vertrouwen,

In Goël Jeſus hand! * * * *

Hier konnenze (als Godts knecht, van Neboos' kruyn)

beſchouwen,

. Het Heemels Heylig-land! -- . »

Ja hier werd 't Zielen-oog, (ſchoon door een duyſt're

reeden) * * * * -

Op'theuchelykſt gevoed, metloutreSeldſaamheden !..

O! 't nooyt volpreezen Heyl, de volle glory ſchatten,

- Door 's Heylands Doodbereyd, . . . . . - ----

Staan hier, zo ver hetbrein eens Sterv’ling kan bevatten,'

Op 't klaarſttenthoon geſpreyd! .

Wiens Herte word niet door 't vertoog diêr ſchoone

=. glanſſen . . . . . . . . ,

Doorgloeyd, ja. #voerd tot 's Heemelsblauwetrans

ſen : * * * * * -

Wel



Welaan dan, Heylig Volk, eens vrolykopgezongen!

- Hier vind gy keur van ſtof,

Verluſtig hier uw Geeſt! Bral uyt met blyde tongen,

Des Heemelkoonings Lof!

Datis recht Heemelwerk; Jehovah werd daar booven

- In volle Vreugdgediend, door 't driemaal Heylig looven;

't Zy ook Uw hoogſte Doel ; laat niets uw Geeſt be

teugelen,

Ey voer haar veel om hoog

Op Keur van zangen, als op Seraphyne vleugelen,

Tot booven 's Heemels boog!

DienGodt van nu afaan, al naar den trant der Engelen,

De Halelujahs, zult ge ook Eeuwig met hun ſtrengelen.

Heb dank, Geachte Man, zoetvloeyend, geeſtryk

dichter,

Voor 't Puykſchrift van uw hand!

In't Zielrzerluſten, toond ge u zelve een Zielenſtichter,

Gy ſticht een Heemelbrand

In meenigkillig Hert, ey gaat al voort in 't ſtichten,

Gy zult met grooter glants, in glory Eeuwig lichten.

Jehovah die de Dood, naar 't EeuwigWelbehagen,

Nog onlangs heeft belet

Uwnutteleevens-draad op 't Krank-bedde af te knaagen;

Wil uyt der hoogten, met -

Hernieuwde geeſt en kragt, in de Ouderdom u ſterken,

Om voor ſyn grooteNaam, veel goeds nog uyttewer

ken.

JOANNES HANCOCK.

ik ººk Op



Op der

GODSDIENSTIGE CHRISTENS

ZI E L SV ER LUST I G IN G,

Of

GEESTELYKE GEZANGEN.

Door

N. S. V. L.

Gouden Chriſten Volk, die 't Aardrykx eynd

bewoonen,

Die Ziels-verluſting vind, als gy den roem, en de eer

Van den Regtvaerdigen, met zang vermeldet; leer,

Leer wand'lenZionsweg, met heyl'gevreugde-toonen:

Komaaſtheylgeerig hert, op deeze Ziels-banketten,

Hier 's edelnageregt, wel keurig opgediſt,

't Is teerkoſt op den weg des leevens, die niet miſt

Om de Eeter ſterkte, en vreugd, in 't wand'lenbytezet

tCI1,

't Schynt Ruths naleezing wel, op de Oogſt van dierb're

waerheyt,

Die ons deez'WaardeMan heeft uyt GodsWoordge
deeld.

Als Hyde Godsdienſt heeft na tieevenafgebeeld,

Uytlokkend' voorgeſteld, met middagzonneklaerheyt.

Ziet



Ziet hier deez' noeſte bye, uyt all' die zoete bloemen

Nog honig zuygen, voor 't van God verwydet hert,

Zielsbalzem die verquikt, vervrolykt, en in ſmert,

Of welgemoed , den Heer, ja in den Heer, doet roe
InCIl . A - -

Dus delgt hy uyt, dien blaam, als waar het Gode lee
Ven

Naargeeſtig, daar de Heer ontmoet die vrolyk zyn,

Hetkoorn moeſt 't Jong'lingſchap, de Maagdenry den

wyn

Doen ſpreeken, ſtomme zelfs, Godjuychend'grootheyt

geeven.

Gebruyk uw voorregt dan, ô's Heeren Gunſtelingen;

Den inhoud van uw zangzy Gods inzettingsleer,

Die held're Noortſter, die het duyſter zielsoog meer

Verligt, dan't Zonligt de Aard', en ruymehemelkrin

gen.

Dit Werk, myn waarde Vriend, lokk'zondaars, om te

treeden

Op 's heylwegs heug lyk pad, het ſpoor Gods Bont

volk aan,

Om tedoen blyken,dat s'hun weg met blydſchapgaan;

Dewyl die voor hun is vol lieflykheyt, en vreede.

Wagt dit vryingeloov, gy hebt bereyds veelzeegen

Op 't liefde werk gezien, die goeden geur verſpreyt

Zig nog, naby,en verr', waar door ge een Raadsman

zyt

Ja Voorbeeld , die ons leerd, met vreugd gaan in Gods

weegen.

* * 2. O wak



O wakker Akkerman! uw loon zal in den Hemel

Ook groot zyn, uw talent legt gy op woekeraan,

Getrouwe Dienſtknegt,als ge uw werk hebt afgedaan,

En aan uw voeten laat al 't ondermaans gewemel;

Zult gy (als een die veel regtvaerdigde) zeer praalen; -

Gelyk een Flonker Ster, volluyſter, voor den throon,

Enzingen 't eeuwig lof, van Vader, Geeſt, en Zoon,

Op de Eng'lentoonen, in des Hemels Gloryzaalen!

JOAN LUBE EX.



op der

G o D s D 1 E N s T 1 GE

C H R I S T E N S

f z1 ELsv ER LUSTIGING,

of

GE Es TE LY KE G Ez AN GEN.

Door

N. S. v. L.

K Om hier Godvrugte ziel, die door uw lieflyk zin

en , -

Zodikw# hert en ſtem, door 't Wolkendrift doet drin

gen ? .. - - - ,

Zo dathe:weedergalmt, in 't Heylig Eng'len Choor,

Hier vindt gy keur van ſtof, hier vindt gy iets waardoor

Uw hert vervrolykt wert: ſpan nu deſchelle ſhaaren,

Wil nu debovenzang, met haaren grondſtem paaren:

En waarom zoudt gy niet? dus waſt gy af die blaam,

Die tog de waereldt legt, op hun die Chriſti naam

Belyden, alsofzy ſtaag treurig gingen klagen,
r Toon hun het teegendeel; ach! ofzy nogeens zagen,

Dat Chriſti Ervvolksvreugd, beſtendig, zeeker is,

En hun een voorſmaak is, van 's Heemels Frvenis:

Gebruyk daartoe dit werk, u heuchlyk opgezongen,

Niet door des Hengſtenbrons vermogen, maar ontſpron

en,

Uyt Siloams Fonteyn, die altoos opwaarts welt;

Des is 't geen wonderOom, ſchoon gy * veel jaren telt,

Jadaar het onlangs nog zo droevig ſtondt geſchapen,

Dat elken ogenblik, onsdreygden u ontſlapen; •

* Een en t'zeeventig, * * 3 Dat



Dat ge aanſtondtsweeder dit uZangſtuks* derde Stuk,

Tot onzer herten vreugd, ons meed' deeld door den

druk;

God wil geagte Oom, u zugt tot ſtigting zeeg'nen,

En die dermaten, met zyn Vader gunſt bejeeg'nen,

Dat daardoor 'szondaarsgeeſt, zeer zoet gebogen werdt,

Om met des Heeren Volk, in blydſchap tong en hert

Te voegen, en dat ook zyn dierb're Keurelingen,

Hun voorregt, meer en meer gebruyken door het zingen;

Zy zyn een Hoofdtſom tog, met die volzaal'ge Schaar,

Die vlekloos voor denThroon, niet ander doen als daar

Godſteedts te roemen, als met Seraphyne tongen,

Des moet zyn lof, ook hier reeds van hun zyn gezongen,

Goddoeu alleſints, veel vrugt zien op u Werk,

En brengeu eens hier na, tot boven 't Heemels-zwerk!

* Zynde het Eerſte, en Tweede ſtuk van dit Werkje, voor

deszelvs Krankheyt reedts gemaakt.

S1 M oN VAN LE E u wAAR DE N.

Des



Des

G O D T S D I EN ST I G E

C H R I S T EN S

ZIELSVERLUSTIGING
1ſte Deel.

Ps A LM XCV: 1.

Komt laat ons den Heere vrolyk zingen.



&

PsALM XXXIII: 1.

Gy Regtveerdige zinget vrolyk in den Heere, Lof

betaamt den Opregten.



: - - - - -- r; º 2 Pag. 1

e -- Der - -

CHRISTENEN VERPLIGTING,

- Om - iſ ii . -

G o DE WELBEHAGELYK TE -

- DIENEN.
- - . . ) ºf 3 . . . . . F

Te zingen als, a y . . . .

Ziet daar, ziet daar, daar tºe. -

1. -
tº “

Cijgiften/ biebe Guangeli bag / .

&Poo! 't lot van uw geboot beſchoumen mag/

JPie 5aal'ge tpb/ ban 't mengb're nieuuu 1Berbomb/

45eplaatſt in bat/ bat te beroub'ten ſtonb. -

4Dat baat het/ 30 men in bit honingrph/ "

&o 5cegenrnh/ en onbevoeegelpſt; * * *

HPiet alg een buaat geregtigt onberbaan/

«Poo! meergeboorte ooit ig ingegaan. -

3Patig mpn bepl/ bat bob mp boo, 3pnfiragt)

392pmagtig in 3pn ſtpſie heeft geb?agt/ | | | |

G#n 't berte boog/ om in gehoog3aamhept /

Jſlap t'onbermerpen aan 3pn ujpg belept.

4s

2lch mogt ilt nu 1 batig mpn 2ielen luſt;

&Paat in alleen/ binb ift be boare ruſt /

3Ban nu af aan/ bat leepſgoeb troum/ en paſt

25cijouben/ 30 alg mp e#s bu00gb belaſt. #Bogt



* DES GoD sD 1E Ns T1G E CH R1st Ens,

J.

ogt ih geboob aan epgen 3in en luiſ/ -

El2og #onſ en alging ſiſſ)' ' I

t alle ernſtf bejaarſpä impnen ºpter/ | | |

(Ien Dienſte ſtaan; en noopt mp3eſue meer!

6

#lith niet verbieb toen ſlaagſ * * *

#o2gbulbig/ hoe 'h in aſieg naar 't behaag/

32an leem bie ih (ift 3eg 't met hert en aij

2llleen behoo?/ en eeuwig blpben 3aſ.

. - 3 $ . 7. - - - - '.

#een 3ftaelpt/ geen boom bermagteling/

3Pa# meer berbomben/ om in alle bing/

#n boſſe ernſt/ gehoog5aaln aan 't gebob, ... ,

žig te beruſten in ben bienſt ban 45op/

is - - , - 8.-. # ..." -

3lig ſh/ bie nu/infiet liteer en tuote belaſt/. . .

2lan't geen/ aan 't Pub #erbond mag bleekloogbaſt/

JPie nu maar in ben Geeſt, en in al# " »
"L - ,,TALETT - 1 al 't geen/

-

#aal #eplºge beeſt/ bie Bob 50 tneenigmaalſ

#an': jºietſuu 1Berbond heeft toege5ept; GBp baal

dºet ſtromen neer/ en maak #tot «Bobg lof/ . -

(@Le hun ben al# een tuclgeujatert of! - -

" - I O, -

gPatiſt met bruigten ber geregtighept / :

#eruult; 30 toon dat iſ ben ingelent/

#n 't honingrpſt/ baat b'onberbanen t'5aam/

JDaar leeuen tot ben roem ban '# #eeren Jaaatn.

- . . . .

- ; *
-

De



Z 1 E L sv E R L u s T 1 G 1 N G. 3

De

G E E S T E L Y K E

GODTSDIENST DES HERTEN,

Te zingen als,

Wat woeld de wereld om den

I.

Daemaal luähig/ bie bypnoebighanbetu

3Boog bob/# binnenſt/#beg##
qPat ºphet boo?5pn 45eeſt/ huuamiliefelphte bungen/

(Lot3nnenbienſt/ maar aan 5pn#iel nu ig geboent.

2.

45eene# / hoe bie blinkt / en Hanbog 45ob bga

ljagen / -

2tig bie##nen “beeſt/ 3pn3Del/ en &pgingbyon

ee -

&Paar aſbesicië-bermogengabobyn opgebagen/

JPie leeft CBobgDienſtig/ bie alleenmaar Gode leeft.

-
3. - -

3pan leeft men ſbobe/algberſtanb/en toilſ en kragten/

#oYuerh5aan3mn in 45ub) en naar3pn buil/enâIbet:

UPat al ben toelegig/ blpmoedig te betragten/

't 45een't ljeplig boogſcijgift/ ongtentigtſnoer heeftge

3et.

4.

HIgoebe (beeſt heer Chriſte/ bie't gemabeleeben/

193ptnagtigin mpnijert/ aambanälph heeft geuopogt;

- - - ?l 2 - 25e5iel



4 DE s Go DsD 1 EN ST 1GE CHR1sT EN s,

25e5ieImptog geheel/ emboemp blphen geeben/

JPatiſt u epgen ben/ en tot um bienſt geſtogt.

5.

##in mpnijert en geeſt/ en miſbaar nimmerbulben/

etgbat u meberſtreeft/ maar't 3pu onberbaan/

3Ber5oen en belg tog upt/beteetg gemaakte ſchulben/

«Enboempn Göeeſt / boo?taan met nieuube kragten aan

6.

42m u gantg toegeupb/ 3ig b?olph te berluſten/

&#numen bienſt; biebogig 't leeven ban mpm @Beeſt/

&Pug meth5aam in ubienſt/ ig 't maate2fiele ruſten/

JPugig men in Den Geeſt, alig men niet ontbleeft.

7.

Zobangt men hier al aan/ het eeumig3alig leben/

3Pugig men ooit in ſtaat/om 't lichaam tot 45obg &#er /

(@Lebee5igem/ en tot 3pn bienſt/ en ſofte geben/

«Belpſt3n bepbe ookbehoorenaanben libeer.

8.

«Beebmp baartoe uim 4,5eeſt) ôlºgeergp Hunt5egeben/

25etamelpH uun offer / beuopium Zoon De HIPet/

3Bolbaan heeft/ om aan hun ben 65eeſt; en 't menſſpit

leeben/

(Lefcijenſten/ bie 45p hem ten &#rfbeelſjebt ge5et.

-



Z 1 E L sv E R L U s t 1 G 1 N G. 5.

De

OEFFENING Des GODSDIENSTEs,

DooR HET LICHAAM.

Te zingen als, Pſalm 33.

I

2ſt ig het ſtijgiſtenbom berljeeben)

Hºu 't maarbig 332ieſterſchap niet meer /

2lan 3Lebi ſtam maar mogb gegeeben;

iſlāaar bat elft. Die gelooft bee5 «Eer/

3?u moerb toegeupee3en/

3Pat ijp 3onbet b?ee5en/

2llig een ſprieſter mag/

@Lot bie ?lſtaat maab'ren/

UPaar men b'4Pube Baab'ren/

3?iet toe maab'ren 3ag.

» 2, w •A

HPiet om te ſlagten/ of te off'ren / -

't 45een reeb'loog ig/ 't 5p itunb) of 3Lam/

qPf (@Lortelbupb/ of jonge Poff'ren;

49f ietg bat ban ben ?lfther filmam;

iſlaaat bie 3ig 3al bgagen/

2lig be beette bagen/

3leert bet ſtijgiften &cljaar;

jl2oet 3ig 3elb ben lºgeere/

&tellen tot 3pn QEere /

2lig een offer baar.

3.

dºen Chriſten bie 5al 392ieſter heeten/

dPie ig bat in 't berborgen niet/g 30 2, 3 j?een



6 DEs GoDs piens r 1GE Cn R1st Ens,

52een bat kan haaſt een pber meeten/

#Bie maar 3pn boen en manbel 3iet;

in 't uuoogb ernaren/ -

teld alg b'offeraaren/

# ben oubcn bag/

unne gamen beeben/

#2u 3pn 'g lichaamg leeben/

?lIg men boemaalg plag.

4

#p ſchaamt 3ig niet geheel brg interen
(Le 3pn/ in mat hp ſp?etitt of baet /

#et ig 3pn blpbſchap / en 3pm &#ere/

gPat bp nu met een repn gemoet/

«Bob gantg opgeb?agen/

#laag getupg'nig bgagen/

âDat berambering/

't Jſlaaaht in boen en hambel /

n be taal/ en mandel/

aat ſbob uueth aanbing.

5.

3TBfſ# mpn hert / en geeft hernulmen/

(@Len bepl’ge 332ieſter / om boo?taan:

3 lºpn lichaam tot uur bienſt te ſtuimeu/

«En alg een offer baar te ſtaan;

qPm mp bug te b?agen/

#2aar u boelbehagen/

#Ziel/ en lichaam bepb/

ill ten roem gegeeben/

&Pm boo?taan te ſecuen/

#ooi in Eertig Erpt.

* Des



, z 1 e L sv E R L. u s t 1, 6 º s G. 7

Des . .

CHRISTENS GoDSDIENST,

Gerigt

NAARzYN BELYDENIS

Te zingen als,

Heylge Jeſu Heemels voorbeeld &#c.

- - I - .

Dat gebouab/ regt 3atteren/

JEn hem ig toegempb: . . . . .

#oen een ſiegt niet hºretel beetel

#jaaar boe 't geen #p belab; -

#ie boºg bienſtruaagt 13/ of limegt/

imaoet 3o mambºlen al# #p 5egt/

#epſig beet/ lºeplig mp /

#oet mn boem 'tgeen iſ belp.

t 2- 2

'à zeg/ h geloon in Gºob ben Vader,

# uan 5un hino'ten bent, -

ben ik hem 3echer naber/

#awatteij002 -

#u tot mpnuerpligting Iept)

#eplig ſpeer/ #eplig mg/

#oet mp3pn/'t geen iä belp.

. 3. -.

ga geloos in ºosten Zone,
Zeg ik) ºp is g:", JPie



8 DE s Gods D1ENs TiGE CHR'1st Ens,

t -

Pie in mp ighomen monel -

'# 25en nu mpng 3elfg niet meer; . . . : )
GRU Il Ul EIl

##
#eplig lºgeer/H#eplig mp/

#Boef mp3pn't geen iä belp. .

4. - --

2lig ik in Bob Geeſt gelone/

25en ik niet alg met eer/

#aar boog bob herbaart van bomen /

'H#eb 't 3eegel ban mpn ſpeer/

3Paar boo? Dat ih blphen boef

Pat ik hoor mpm #efug toe/

#eplig #eer/ #epſig mn/

WPoet mp3pn 't geen ilt belp.

5. A ,

'h 25enten leeben uptberhoren/ "

&#en ſit ban Chriſti ſterk/

'# #eb hem eenluig troum ge5moren /

#h byaag 3pn 25eeſb/ en merk;

eſug/ alg mpm #ooft / en heet / .eeft in mp/ # 3elu## l

#eplig H#eer / Hºeplig mp/ /

HPoe mp boen/ 't geen ih belp.

* * 6'

al te goerten puur vermogen/

Boo: '#25oggg gehoop3aamhept/

# be mpne/ 'h ben geſtopt en/

'alë ºp ten átupg gelept/ .v,

iſ ºp



ZI E L sv E R L U s T 1 G 1 N G. 9

ilàp ban ſchulden maakte b?p !

een bergomben heerſchappp/

H#eplig lºgeet/ Hºeplig mp

aPoe mp3pn/ 't geen iä belp.

7.

'f ſlaagt naar Ziel) en lichaam bepbe/

qEen bolle 5alighept/

JPitboet mp/ mpn 3elo berepben/

(GLot 50 een eeumuigljept:

JPat mpn H#eer/ mp binben mag/

4Pnbeſtraftpit in 3un bag;

#eplig ſheet/ Hºeplig mp/

JPoet mp3pn/ 't geen ik belp.

8.

3Poet mp ſteebg tog ſºepſig leeben/

#Baat mpn Belydenis,

3Laat bie ſteebg het rigtſnoer geenen /

#2all 't geen behaaglph ig/

iſi/ bie 'h boot mpn Bob ethen/

gÉn geheel berſchuldigt ben;

#eplig #eer | #eplig mp/ *

aPoet mp boen7 't geen iä belp,

E9e



1o DE s Go Ds.DIEN ST 1 GE CHRIsrENs,

De -

OPENBAARE GODSDIENST,

De - " -

VERLUSTIGING DER ZIELE.

Te zingen als,

Pſalm 1oo. Of d'0nnoſle Ziel &fc.

I. -

Aan I#eer / hoe lieflpft ig 't en goet

âDat geeft het ruſt in mpn gemoet / /

Zo in tumu 25eebeijtipg te gaan/

«En boo? u aange5igt te ſtaan.

2

Hapn ziel agt bat geluk beel meet/

gºn 3iet baar in beel groter dºet/

'Blig een bien 't in een grootſe ſtaat /

#ier maar 5pn uueng in alieg gaat.

3

geat íg mpm €5obl bat eene ding,

aPat grote / bat ift 3onberling/

#Pa pugen 3al/ 3o lang ik leef /

dEn u mpn Ziel meer opergeef:

4,

z{Pat ift geruſt mag heene gaan/

ſtler Ibep!'ge plaat5el baat gp aan

Hij Poſh / u miſ) en looogb ontbcht /

«En baar gp in hun hert berucht

- 't
G#en



z 1 e L sv e R L. o s t 1 c 1 x G. ir

- , 5.

«Een pberbuur / om boo? 45ebeen/

«Eenbaagtig tot um (@Lij?oon te treen/

3Langg 't pab gebaäent boog het bloeb/

aPat ooo? haar ſchulden heeft geboet.

6.

dBm met um 3Bolſt/ met monb en hert/

g'n 45ob te jupchen; bat het inert/

#n 't beplig gemelchoo! gehoopt)

GÈn met be &#nig'Ien maaht accoogt.

7

3Pat b'?Warbeiing/ bie Bob niet kent/

dPie maar aan 't 3ientph ig genoemt/

oEn noopt geſmaakt heeft aan 't gemoet/

13et maare Ziel-ber5abenb goet.

8.

«Been luſt/ geen ſchoont / geen ſtere3iet/

gIn 't geen mpn Ziele hier geniet/

3 Dat momber ig 't? mp (g 't een poogt/

UPeg l9emelg/ bie mpn ziel behoo!t.

9.

JDat maar um Geeſt, um Woord her3el/

32 45oebe bob! mpn leeueng-ueſ/

H#iet ig het boo? mpm #iel 30 goet/

apie wint hier/ bat haar gantg voldoet,

IO. -

2lch ban! fft 5eg het nogmaal heet /

SPat eene bing/ bat ik begeer/

# bat ik al mpn 'g leebeng bag/

't beucljipit 25teb'bupg woonen mag.

/

De



12 DE s Go Ds Dienst 1 GE CHR1srE Ns,

De

OPENBAAR E GODSDIENST,

In

EENDRAGTIGE GEBEEDEN.

Te zingen als, Pſalm 77.

I

I Iema briemaal beplig/ #ecre/

ºbod bol J Pajeſtept/ en eere/ *

3[2onend in 't onnaakbaar ligt/

gPulb ºp dat een 3ombig migt/

GLof u lºep!'ge @Lij?oon mag treeben/ .

Jl?et be5oebelbe 45ebeeben;

#a ºp bulb het gunſtig beer)

«En bermaardigt hem nog meer.

2.

3lºpig hem 5elben komt te noben/

@Lot uuj (Lij?oon; ô 45ob ber ſhoben!

#onbaar (3egt gp) roept mp aan /

2ölpu niet in uur armoeö ſtaan/

3 àeeg tog ober gene bingen/

JPoebºloog booſ behommeringen/

#stopt maar mat op 't herte ligt/

39:p upt boo, mpn aangesigt. ' -

5.

#iemant heeft baat in te ſchromen

?Alg5p boo! ben zoon maar honnen/'t 450e



Z 1 e L sv E R L U s t 1 G 1 N G. 13

't 45oebe merb bien niet ontmeert/

JPien het in 3pn iſ?aam begeert:

eer/ ig eenen 25eeù 30 hragtig/

at ig 't ban/ manneer eenbaagtig/

eten geſjeele meenigt t'5aam )

#tomt aanroepen umen jhaam.

4.

3lch bat maar uur geeft ong beebe/

't Zaam bereent in liefd / en opeebe/

#n geloone alg een bloet/

ll aanlopen, en 't gemoet/

JPoog ulu epgem 45eeft ontſteelten/

2lig een blamme upt mogt bgeeſten/

Zig beriatenb' op uun 4Boogb/

&Pat g uun 'g 1Bolhg G5ebeeben hoogt.

J.

3Dat 3oub bat geloob ooit meere/

mmerg 3pt gp 't H#eere/ Heeere /

fe boo? 't moogb ban ulue magt/ . .

't 4Dantg beel-al/ hebt boogtgehgagt/ | | |

2lig top 't op uur hulp maar magen/

G#n ong geben 50 te b?agen/
Zal 't uuel blphen t'aller tpt / . . N

&Pat-gp nog be5elbe 3pt. - - - -

6.

3Die het liebe ligt beeb homen/

&Poe 'er niet en muierb bernomen/

2tig
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2Eig een maare bupſtermi #
Hine bano ô ſpeer! bie i

#Piet derhort / nog ook uw trouwde,

#p 5ult ong het woogb met boumel

weat maar tºnee/ of brief te 3aan /

5temmen, om in ſtijgiſti #Baam /

7.

4l te bibben; bat 45p eeben/

zeit hun miſbelpſt 3ult geeuen/ .

gên al 't# ten goebe ſtrelit/

beemelg ſeaber! &#p berucht

#an um heeft/ om 50 te bibben/

aſpecg/ en merk 3o in omg mibben/

11 nabpbept ig 30 goet/

zaal'ge bie &#p 3o ontmoet!

Het

G O D SD I EN ST I G

Hoo R EN D e s W OOR DS.

Te zingen als, -

Pſalm 1oo. Of d'Onnoeſte Ziel 85'c.

- I.

R: 8 mpm ziel! met upolphhept /

eg ſpeeren goedertierenhept,

aait aan het arm/ ramp5alig migt/

iPat geen begeerte had nog ligt! om
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------

2

om 't bal pan/ batten ervan lert!
# en 3pm #Zalighept/

@Le 3oeften/ hun Dat openbaart/

3in 't moogb/ bat haar 3pn buil berhlaatt,

3

GEn of bat nog niet mag genofg/

G5ob 3emb 3pn finegten laat/ en byoeg/

qEn bee5er met een gantſe Abchaat/

dPie 'g lºgeeren leepitueg hun 3o itlaat /

4

2lanmp3en; bat het ſtembaar toert/ -

2lan elft/ bie maar een 3Leer5aam hert /

&choon 3eet een boubig/ in 3ig heeft /

3IPpſ 't aan be ſlegte upghept geeft.

5

&P ! G5ing men met 3agtmoebighept

't Boogoogbeel gamtg 5pnb afgelept

#Baar 't Lºº 25etbehulpg / om baat

Göeen meng alleen te ſjooten; maar - . .

6.

obob 3elu / en 3at men baat ban neer/

2lig aan beboeten dan ben ſpeer/ ’’

“Pm 50 te hooren upt 3pn monb/ \ . .

3Pat ong te boen/ en laaten ſtond, - - -

7.

't gig bobg/ en niet ber menſen in

JPieg 3ie elk toe) hoe dat h #" /

#lºem 3it baar onber 't Lºº k 00g/

3Pan Ipem/ bie mei in 't #g 2.

- -- - pn
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8.

#pn (Lijzoon heeft, maar ook loonen buil/ -

25p bien/ bie meebgig ig/ en ſtil/

«Een Speenelings geſtalte heeft/

G#n boog het beplig ſºeplbuoogb heeft. - -

9.

G#n met een geeſtelph ge5igt

qBe uJaarljept/ bp (Bobg epgen ligt/

25eſchouugenbe; boelt bat 3pn hert/

&Paat boo? bernieubot/ en Igeplig buert.

l O.

€5cmillig/ moebig om te gaan /

JPe meg/ bie 't moogb \mpſt in te ſlaan/

&P Zaal'ge! Daar 45obg goebe hand /

H#et eeuuuigblpbenb' buoogb inplanb.

II.

GP H#oogſte 3Leeraar; bie 3o ſeert/

3Pat gp ben ſterbeling/ bo?mt/ en heert/

5?aar 't rigtſnoer/ ban het leebeng Yuoogb/

3Pan mp30 meenigmaal gehoopt.

I2.

Hilm Geeſt, blpb met uun woord gepaart/ \ | |

ilm goebe hamb mp bog bemaart/

3Pat mp 't ben bo5e noopt ontroof/

jl?aar ſireh tot ſtething ban 't geloof.

13.

G#n tot beboogb'ring ban be beugb/

dBm 30 mpm pab in b?eeb / en u?eugb/

@Le loopen tot uun ſtoem / en ſter.

&Dit 3p al50 / ja ?lmen/ |Heer. - Het
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Het

G O D S D I EN S T I G

A A L M O E S-G E EV EN,

Te zingen als,

De liefde voortgebragt, enz.

I.

De liefbe bie ik moet/

illapn mebe meng toebpagen/

## ban maar regt en goet; * -

gËn naar ſbobg melbehagen/ - - -

2lig ik mp3elben aan/ : a .

iPen Heer eerſt heb gegeenen/ -

&Pm Hgem ten bienſt te ſtaan/ -

#aligem alleen teleeven, te leeben/ teleeben/telecaen.
- - - - - - - / .

-

-

2.

#o 't niet ſp?upt upt bien gronb/

2lſ ſcheen ift met ontfarmen/

?II mat mp bierbaar ſtond/

(Le Deelen aan ben ?Trmen/ -

'Eilaag alles maar om niet/, . . . .
&#n malg'Iph boo! ben heere / -,

3ll ſchoon het aan mn #tiet/ , ' 't

UPe Naam ban lof/ en eeteſ en cere/ enertel en eere.

3

Die loon / en meerder nietſ " ' - •

#eeft men baat op te magten;
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3Pie ban mat berber 3iet/

3Pie 5oek baar naar te tragten / T

3Pat bp in 't geen ijp geeft/ . -

3aan noobbguft/ of bermogen/ " ) | '.

(&Loon bat ijp Gode leeft, -

Diens ſter ijp moet beogen / beogen / beogen / beo

Jell.

&Pan ig 't genadenwerk,

3Pan ſtan# G5ob behagen; . . .

3Pan b?aagt het 'g 45ceſteg merft/ .

gËn ſchoon 't geen menſen 3agen/ -

gÉn baaroin 't p?p3en miſt/ 't | | | | |

23g 't bog geen mutſoog 3aanen/ .a : : :

33u ſºon 't wel kennelph iſt/ , ... . . . . . .

UPie 5al be U2ugtboenmapen/ boen mapen/ boen ma

pen/ Doen mapen,

* . * 1 --
- '

5. -

. . . . . . .

45elukkig bie gemig/ w » - : . º -

JPie met al 't 5pn ben #eere/ -

«Puergegseben ig/ . . . -

#o bat hp tot 3pn eere;

#ig zelv', en 't al be3it/ - - - - - --

q#li enftel 3ocht te leeben/

3Doo? God, bie 't boel/ en buit/

#g baat bp naar miſfiteenen/ miſſttreuen/ milfiret

wen/ wijſttreuen. i . . . .

- inet
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---------- --

, 1 a 2 - " ,

- - | | | | | .. »

6.

#ernorm mn baat toe heer/ - - - - - -
gſh miſ my zelv' niet mee5en/ - - - -

#Pog 3oelten eygen &#er / . . -

HIllu Naam 3p maat gepgee5en; * *

2II 't myne hoopt U toe/ -

h geen ill/ 't uw maat meebet/ - -

lg ift ietg boog 11 boe/ . -- º

“Pat leg ik boot in meeber / 11 meebet / 11 nrcber / Wl
neebet. ,,”

7.

#lg iets myn bot/ baat ºp/ | |
illuj gunſt in geeft te lee5en/ -

't #g eerg genoeg boog mm/ - - - - - -

gaat ik uw hand mag mee5en;

alPerkin/ en boot miſſ ºpeet/ - - - - -

#Zo lang ik hier 5al momen/ s

gEn laat ik uule «Eer/ , . . . - -

jl?pn"#al pttonen/ togtonen/ togtonen/ tag

(ZII. de -

* * * GoDs.
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--------

GODSDIENSTIGE BETRAGTINGE

Des

H E Y L I G EN D O O P S.

Te zingen als, Pſalm 1oo.

bt gp mp tot um bienſt/ en gºer /

eteeltent met uuo epgen meth/

gºn toegeëpgent aan uub Hitech.

2 •

#ſlapm ſPuberg gaben my aan U,

oEn 3epben Heer, bat Hinb ig nu/

et uwe, bat il met ong bert/

oo! eeuuuig opgeb?agen buert.

I. *

## bya alg ik hier 't ligt 5ag lºgeer/

E

3- - - - -

&Pyie eenig ſBob! GBp neem het an/ | | | |

«En toon eeng u?oeg baat blphen ban/

dBob Vader, maak het tot um hinb /

“ſbob Zoon, toon Dat gp 't hebt bemint.

4

G5ob Heyl'ge Geeſt, meerbaat het tog/

gºn al 't ontepne baat het mog/

#n legt: 2lch unaſch bat alleg af/

't 3Perú uwe, 't geen gp ong eerſt gaf.

5.

3Pat boe mpm Oud'ren been bon, mp/

3Pat maaht myn herte nu nog blp/

###aal/ h hernieuºn het ineenigmaal/
&#n't ig mpn epºgen hertentaal. -

impn
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6.

gepn 25onbg €5ob/ 't ig mpm hoogſte ſter/

&Pat ik my 5elue nu niet meer,

laaat d'uwe 5pn mag/ en boogtaan/

#n uude gunſt mag blpben ſtaan.

- 7.

iſºpn naam, bie 'h in ben Doop ontſing/# boe ift onberging/ g

dPen Eed des Bonds, om in ubo 319et/

(@Le uJan D'ien met een baſte tret.

8

ſlim Çöeeft maak mn baat toe bequaam/

dPie maah / bat alg ik maar mpn naam/

#eroenli/ bat ik dan alg um hmegt/

25etragt De pligt bie op mp legt.

9.

gEn urat ik doe, en waar fit ben /

JPoe blphen/ bat iſt nu erken/

#làpn zelv niet meer te meegen; maar

«Een ban bie uptuerhoogne ſcljaar.

l O,

aPien 45p ber5eegelt met uun 25eelb/

g#n bat ijet nimmer mp betueelb/

JDat ift ijl bien, maar ſteebg oerblpb/

gÉthen/ bat Gy be myne 3pt.

II,

um Beeft / be ſbeeſt ber ſpeerſpähept/

ſtuſt tog op mp; bat 3pn gelepb/

Zo blpk in 't geen ilt doe, of ben,

Pat elk mp / al# een Chriſten ken,

25 3
Der
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- Der

GoD S D I ENsT 1 GEN - - - -

GEESTE LY KE D oo P,

Ofte -

DE VRAGE erser coene CONSCIENTIE
ToT GOD.

Te zingen als, Pſalm 68.

- - -- .

- * * I.

I Iet ig geen JPoop / bie Chriſten maakt,

dſbeen JPoop / bie aan be ziele raakt/

G#n ban haar bupſ Han maſſen:

qºn fttchhen tot behoubenig/

3Pie ſlegts maar boog het water ig/

2ll maaren 't gantſe plaſſen; | |

3Pie &Poop b2aagt meemig op 3pn booft/

3Pie nog herbaart igl nog gelooft, - -

JPie onreyn ig gebleeben/

gelyk bp in be unaerelü trat/ .

3Pat upterlplie ubaterbad/

«Beeft geen inwendig leeben.
2. -

aPie & Boop / bie tot behoud'nis fircht/

't Nieuw leeven in be 3icſ berucht/&Poo? 't offer van 415obg #one / t 's

#pm bloeb/ en ſfeeſt te 3aam berhnogt)

altern aan Deg ºoooplingg 3iel geblogt/
3Pie daar boo? Homt te tonen/

JPat bp beg Heeren eygen ig;

gÉn 30 beg geemclg #ruenig/

j

dPne
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dPnfeplbaar mag betmagten; -

3Pat Bob 3pn oge op hem houb/ . . . -

g#n met gebaſſen leem aanſcijoutub/

#oe filepn hem menſen agten. | | |

3

JPie Poop geeft hem b?pmoebigljept/ .

dBm al mat op het berte iept/

JBen HBeere boot te b2agen/ - -

# merkt Bob alg 5pn Vader aan/ - - -

aat toe bp meebgig heen mag gaan !

dBm aſſeg af te vragen;

3Pat bat hem nut, en nodig ig/

25ehruppt hem ban behommernig/

#p han op 45ob 3pn 5aften/

132pmoebig buent'ſen met bee5 (Iaal)

'ft ſtuft in mpn 25onbg 45ob t'eenemaai/

#p 5al 't boo? mp boel maken.

4

45een mp/ ô 45ob! met een gemoet/

«Begrond op gefu offerbloet/

gËn meſthing upt ben booben;

(GZe vragen met vrymoedigheyt,

dem mat ik tot Godzaligheyt,

G#n 't leeven heb ban noobe;

&#n in uune 1Baberiphe miſ/

JInet onberumerping/ en gantg ſtil/ . *

iſlàpn Hragt binb in bertroumen;

&Lot bat ik mpn geloou / en hoop/

dPp 't epmbe ban mpm lebengloop /

#Bertuifſel in aanſchoumen.

* * * * * *

25 4 De
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--

- De

G o D s D 1 E N s T 1 a E,

ZE LV-B E PR o E V I N G.

Te zingen als, Onze Vader, enz.

- I.

Hae 3it ik afge5onberb neer/

daaat mp geen oog alg 't ume beet/

#au 3ietl en batig mp ook mel/

âDaarom ik mp hier boo, u ſtel/

ºp bar 't geen ik niet 3iel nog meet/

gbp mp Dat doen, en kennen beeb. '

2, p

gamſiraal mp #eetl tog met um ligt/

gantbeh op 't Hlaatſt aan mpn ge3igt !

2lſ wat er in het herte ſept/ * * *

## ubeet 't ig bol arg'liſtighept/

't geeft biepten#/ hromteng/ biebp na

#Piet henbaar 3pn/ «ºp beere ſta/ *

3.

imp bp/ want ſchoon 't myn oog niet ietſ

#o ié 't (ilt meet het) boo? u niet/

#Berborgen/ 45p toetſt ſpier/ en pert/ ,

#oe bupſter/ bogtig en berumert/

't Iept noo! u open/ help mp tog!

#h opees / en ſchrifi boot zelv-bedrog.
* âperft
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4

3 berk ff met upt bie zuyv're grond?
#leen ift in alles aan uïn monb?

32lieb ik het quaab/ betragt ift 't goet/

@Lot zulk een eynde, alg ik moet?

Zoek ik um Eere maat alleen?

#pt «bp mpn boel/ en amberg geen?

5.

#Praag ik u mel/ in 't geen ff boef

#n uuúen bienſt/ die liefde toe/

#n agting bie een 25onbgenoot/ . - .

l! Schuldig ig? 25en ik gedoot,

2lan zondendienſt, en ben ik meſ/ *

Zo ſchuuw baat boog/ alg noo! be hel?

6.

iBinb ſh/ alg iä mpn dwalen 3ie/

3Pan ooh mp meſ geſtelt/ alg bie/

gPie onder 't Erfuoſh 3pn geteſt;'

«En op beg leebeng-rol geſteſt/

#ie blphen boen/bat in ijum 't quaat/

Niet heerſt, maar dat hun kiel E#t?

7.

## ban mpn ſmechen boo! ben GEhroon/

gPat Bob mp kragt geev in 3nn 2Zoon/

GPn in 't toekomend baſt te ſtaan?

9f ſjoub iij ban maar# aat1 /

p 5 &Pat
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-+

3Pat 45ob / het geen ift boe migbyeen/

&Pan upt genaben mp vergeev?

, 8.

## 't vorderen in Heyligheyt,

t 190opname bat op 't ſjerte iept?

3laag ih baar na/ met boſſe htagt?

SPoe ik wel 50 met al mpn magf)

#et geen mp mpm gemiſe 3egt/

UPat nog tot mpm betragting legt:

9.

3Peupl iſt ſpoeb maat 't ſtilſe graf?

#ang iſt in alles ban 45ob af?

Kleev ilt mpn Heyland ſteebg 30 aan/

2ll# Die boo? Bem alleen moet ſtaan?

&Itelt ilt 30 kragt upt Igem) alg een/

UPie boo! #em b?ugten b?aag alleen?

IO.

# binb ô beer! ik 3ie het klaar/

#n afleg mpn gebgeſt; 't ig maat/

&#23a! 'k verfoey mp ooh baarom/

jl?aar baat 't nu toe nad'ren hom/

#/ bat bp mp/ al meetend dºod?

Ontbehäen miſbet/ of ik tot/

II.

# ook niet 3eggen mag/ mpn beet/ -

«ºp toetg/ en proef mp weetſ en meet/ g)f



Z 1 E L. sv E R L U s t 1 GTI n e. 27

-

69f bp mp ook bekent beblog/

gbehupgbeſt g; en 3o 'er nog/

“Hetg mag/ het geen ift niet en meet)

«PntDelt het mp/ ift ben gereet.

- -

12

gaat bit in mn boo, uwe kragt,

45eboob / en t'omber buerb gebaagt/

% it leg myn herte boo? U neer/

H#eruo?m mp na uw wil, ô #eer!

1Binb ºp het bug/ mei goede 45ob /

JPoe bat mp meeten; 3eg Dan tot/

I3.

ſlapm ſchubbent herte; keer op meer/

(&Lot uwe ruſt, en blubt niet meer /

dBmtrent uur ſtaat: maar ga nu boogt/

gËn boub u aan mpn Geeſt, en woord,

h ben be uw', en gy be mpn/

#Piig 5al iſ een beproefde 3pn.
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----

Der

GODSDIENSTIGEN
VOORBEREYDING,

Tot het

AVONTMAAL DE S HEEREN.

Te zingen als, Pſalm 89.

I•

Meersman I#eet/ bie boogum grote goebigljept/

2llig een ontfermer , mp3eer tecber hebt gelept,

gÉn ban be eerſte uur, nupng leebeng tot op tjeeben/

«Bolt na bat ift met u / mag in 't Verbond getreeden,

gÉn mp 50 plegtig aan u habbe baſt berbonden/

qPmſteebg met ernſt/mp3elu'te hocben boo? De 50mben.

2.

€5p) ſchoon ik mp3obifilmerfboo?{l ontrouuubtoeg/

dEn boog het bleeg beriepb/ boel in het bunaalſpoo! ſloeg:

ſtoept mp nog weer, omplegtig Dat Verbond, t'ijermu

bdell.

g#n alg op nieumte3eggen/ Heer ik ben deuwen,

gft ben't/ en huiſbet blpben / tot in eeuwigbeeben/

abnpeplbºtebiept oan'gieceremaigenoeg aambeeben,

3

noeuotiäbyienb'Iphigeer! biemp uptliefbetroht;

#oeuoogbiäbie albeevend kom, buguptgelokt/
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bie30noemloogheb/mpnmoogb/jaEedbethgohen/

in ſchoong'uboog uitefb aan mij niet hebtgem?ohen/

#fail#euiſchuldig/ºhjou niet netjeſ

unabeten; 30'tumooſbuietwag7 op juſtitie:

4.

feentreurigsonbaar/ bleum3onben5iet/ en hent/

#ebtgp (belpb gp bat) u3ein 3o nietgeuent/
«3m aan 't#"berbomb/30 ſteeögte bippenfilee

ben

3àaat 't# al meer alg eeng/ ban II aan inp gegee

En

Wenſt gp ban nu af aan, in goede ernſt/ entroume/

zºnen:# mpn Geeſt, 'tieetbont ſteeng baſtteV Gl!UUg, - - ,

J.

#ninilaberban &#iel! 1e pmoebig tot bee5'big/

# #boog een 5onbaar/ bienggemoetverbryzeltig/

dºn3iggewillig binn/ ommy boomtaan te leenen/

"H zal boog bee3 teekenen, aantº Verzeek'ring geeben/

32an myn onfaalé'reſiefo'; bienimmer3al bejumpſten/ .

«En kragt u geeben/ om banmp ooit noptte buplieu.

6,

3Bu#maberiftban Ibeer/ totume goebighept/

ſpotmoebig hopenö opuuoogb mptoege5ept/

'#Sapingteenenbingelooveban,#ſchuld/en3onben/

Sºnneembentoevlugt met veel ernſt totuueuonben/

SPee5 teeh'nen 5pn "E/ Zeegelen, banugenaben / .

#ſlaaah mpregthong'rig, om mpn zielete bet3aben.

Het
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Het

- G OD S D I EN ST I G

AV ON TMAAL HOUDEN.

Te zingen als, Pſalm IO5.

I

Onaan I#epſmaal! baat ik heeben)

(ſioe merb gemoob / om toe te treeben/

aPeg ik opmoebig heen 5al gaan;

't #g maar | 3ie iſt my zelven aan/

'# #en boot mpm ſchulb berboemelpli;

een boot al 't onrepn maigelph.

- ".

2.

impn ſchulden ſtan ik nimmer boeten/

## ben melaatg/ oan booft tot boeten /

#ik walg alg iä my zelv beſchouwd,

G#n ben# moel bihmerf/ #eere 30uup /

gh derven naad'ren, tot beeg big/

âDaar 't hert 30 vuyi, en ſchuldig i&?

3

aat nu gp arme, kreupºle, blinden,

# , baat miſt uimben/

#n tacungbloeb pan uïn zoon aanbiet/
dEn 3egt dat lep 3ig moogbell liet/ -

dêp bat ik ban beſchulden b?p/; en der zonden heerſchapPy. ,-. - w

was, gil OCE ZOIldell ppy Ééta
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4.

&ta ik oerbaaſt/ hoe kan het meegen/

«Een 30 melaatſe te genee5en/ -

dºen 30 doodſchuld'ge b?p te gaan/

ſtºn ban ben 3onbemöienſt t'ontſlaan!

#a 3egt gp/ 3onbaat heruvaartg tree/ .

Zie, voel, en proev, en ſmaak het mee.

- J.

Zo alg gp baat bat Brood 3iet breehen/

gEn in uur becuenb' band voelt ſteehen/

&#n eetet, en zo luaarelpſt/ -

Be Wyn u ſterkt; 3o bint een blyk,

#Ban mpn ſtantvaſte liefd', en trouwn/

en bat ilt u mpn eebuooſt boum.

6. -

SP'e ſtijgiſtug liet boo, u 3pnieeben/

#2002 u heeft bp 5pn bloei gegeeben/

#o zeeker algüit booby bee5 mpn/

52u onber uwe ogen 3pn/

#o zeeker alg gp 't proeft, en ſmaakt,

«En u bee5 teehnen epgen, maaât.

. 7.

42 dBobber maarhept! tnue moo!benf

ºpn ong genoeg/ alg mp bie hoogben/

dºm te bet3eehºren/ 't 5al 3o 3pn/

3Boet hier nog brood, moet hier nog wyn.

#lºpn 3innetupgen/ boen berſtaan/

&Pat ift bier 5echet in mag gaan?
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8.

«Ba heen mpm #iel/ ga in gelobe/

«Beeb 45obe b'&#er/ bef 't ſjert naar bobe/

ſtoem u in 'g #eeren goebigljept/

3Pie in 3pn liefd ban eeuwuigljept /

U aan 3pn Zoon, 3pn Zoon aan u,

«Begeeben heeft/ baat 'g 't zeegel nu:

9.

(Ireeb toe/ grpp aan/ en nu aan 't boumen/

p homt u aan hem ondertrouwen,

een H3em be hand in 't libepligbom /

Zeg baat mpm #ielg-bgiub/ lieue hom/

Hitom in; 'k geev u myn hert geheel,

Göp 3pt mpn luſt/ mpn ſchat/ mpn beel.

IO,

42 25lpbe bag! ô bag ban3eegen!

#pu ig mpm #iele maar berieegen)

H#oe Dat ilt maarbig na mpm ſtaat/

&al manb'len; ma beg HBeeren raat:

#lºpn ge3ug / bie u liefö/ bug toomb /

&Ioon bat ºp in mpn herte buoonb.

II,

Leev nu in my / mpm lief/ mpm leeben/

# bol gebieb ig u gegeeben/

an afleg mat ik heb of ben,

#pu fit u booſ. De mpne ſten!

'H 25en b'unde tot in eeuuuighept/

SPaar ban gaaft gp mp 3eelierljept,

GODS
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-

GODSDIENSTIGE BETRAGTINGE

Na het

AVONTMAAL DE S HEEREN.

Te zingen als, Pſalm 1o3.

1.

Dus ben ik ô mpm Hºtoning/ meer gemabert/

3Paar uue gunſt / uuu bombgboſh t'3amen gabert/

&Pm haar te tonen ulu onliteulib're trouuu/

3Pie eeuuuig buurt; fcljoon haar onbaſtigbeeben/

12aar 3uinuupl boen ban 't leeplig bonbſpoo! treeben/

GBp bat u b?p ontfermen, lupſter houuu.

2.

'tſ Dag niet genoeg met paſt geſtaafbe &#ebe/

dBp batmp 't ongeloof niet luanft'len beebe/

Hlap te ber5eelt'ren/ boo? u #eplig woord, -

#Been/ 't minſte tumpff'ſen/ moeſt niet bpmp blpben/

âPoo? zigtb're teek'nen; huiſb' gp 't herteſtppen/

JPoo? 't geen menſmaakt, en ziet, en voelt, en hoort.

&Poo? 't breeken van datbrººd , en wyn bergieten/

't G5een ih baat3ag/ en nam / en mogtgenieten/

ſiiept gp mp toe/ in 't binnenſt baumpnijert/

Dit ben ik zelv”, aan u/ bieboo? 't gelove,

&Poo?'t 3ienlph heen/ u3eluenijeft naar boden /

319aar boo? 'lt op nieuuu/ met u bereenigt moert.

4. - - -

aPittrofmp ſpeer/ en maakt mpn herteteeber/

g#n baanbembe inliefb / gafilt mphueeber/

2lan u geheel/ met alles buatik ben,

“Om u b003taan/ te lieben& en te leeben; &#n
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g#n in een troumberbomb / 11 aantekleeben/ ,

2ll50 ih II boo, lºgeer/ en ſpooftethen.

5.

HPuig 'tmpm wens, bathan fit libeerbetupgen/

gaat gp mpnzin, en wil, bogmiſbet bupgen) - "

3Paar uun' gebob / en bat gp uubeſBet/

& In mpm berſtanb / en herte/ in Homt ſch?phen/

G#n bmp noob5aften/ om boo?taante blpben/

"Hn ubue meg/ metman enftet.

obphebt ge5egt/ Ik 3elbe3al het maaken,

UPat gp noopt meer / 3uit in 't beheerſen raften)

UPer3onbenbienſt, maar jouben aan mpnlueg:

&Pat uuoogb geloob fit/ 'ft 5al het baat op magen /

&bp troume 25onbg 45ob / 3ultuuel302ge b?agen /

&Pat3o iſt bal/ iſt niet betuuonnenleg.

7. w

&Bug gafft ban/ gemoebigt 'tpab meer lopen/

«bp houb my baſt/ emiſt U ooit/ 'h blpbijopen/

&PpuſPerbonbg moogb/ en 30 ikban mogt/

('ſtillBantrouuu mp3elue) elberg meer in bunalen/

(GLoonban u regt; en hom mp meeberhalen/

GBp hebtmp immerg totu: bienſt gehogt.

45p hebt boog mpna'g 1Baberg melbehagen/

3Pe ſtrafſchuld/enbeuloch begalDetggebagen/

gÉnbaar bod?ig be3onb' / haar epg ont5egt /

%jft ben be unu'/ en unil het eeuwig blyven,

3Pathomiſt metmpm hand, en hert, nu ſch?pben/

JI)pn «Eernaam ig/ nu ben ik 's Heerenknegt.

Y - - - * * * 's

*--** - - - --

, ,,

Het
ei:
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w' Het

GODSDIENSTIG ZINGEN

Van -

P SALMEN EN LOFZAN GEN.

Te zingen als, Pſalm 33

I

Lee mp ô 45ob/ 't 45obgbienſtig 3ingen;

# 3ingen met verſtand, en geeſt,

aat bert/ en ſtemme opmaattg bgingen/

#et hert, ô IBeete/ allermeeſt,

3Pat 3pn 3oete galmen/

&eſu ljet 45obe-ſpſalmen/

2Ilg be Ziele niet/

&Poo? Gods Geeſt ontſfeeſten/

JPoet be moogben ſp?eehen;

3Pan bat 4.5oblpft liebt. 3

2.

#et 3ingen ig 't ge5ang ber buna5en/

3Panneer baat 'g Heeren Geeſt ontbreekt:

G5ob noemt het een getier/ en ra5en/

gPaat H#p ban malgt/ baat niet in ſteekt,

Zal men met 3pn galmen/

#euchipft Gode Pſalmen,

't Hert moet 3pn omſtraaſt / .

& Poo, een ligt dan boben/

&Pie 't om Bob te lopen /

250ben 't 3ienlph haalt.. 3ienlph ij &I 2 Ver
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w 3.

Verſtandig, bat men toont te hennen/

3Pe 5aalten / bie men 3ingenb' melt;

2lan 'g ſºeeren ligt 5ig te genmennen;

qEn baat 5pn 'g ljetten b?eugb in ſtelt/

&o te kunnen 3ingen/

UPat het hert kan b?ingen/

JPoo? 't ge5ongen uJoogb/

(Lot het pit der zaken,

3Pie 't gemoeb 30 raften/

&Pat men 3 3iet/ en hoog0.

4.

aPat 3ingen kan be Ziel berämifthen/

2 o 3ingt men naar Der &#ng'len trant;

Zo 3ingend b?eeht men bupbelg ſtrifthen/

Hlºten 3ingt met geeſt, en met verſtant/

(UPat be unaatelblingen/H#oe ſupb 3p ooit 3ingen/ S.

2ülg ber3eegelt ig) -

qºn berligte ogen.

't Hºgert bug opgetogen/

Hirpgt 't getup.genig/

5.

3Pat men dus zingend in bit leeben/

qEn hier beneeben op bet aard:

ällſ)ag uJagten bat 45oo bien 3al geenen/

dBm met de Eng’len t'3aam gepaart/

q#eunuig ſjob te ioben/

n ben gemel boben.

Icíj mpm (Bob Yoanneer!

't Žp bog mun betragten /

zingend lll te buagten/

3Pat 't uu geeſt/ 't mp leet!

Het
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Het -

G O D S D I EN S T I G

SPEEKEN van de N ZEEGEN.

Te zingen als, Pſalm 97.

I.

O 2‘eegemrpſte 45ob!

#tom met uuo Zeegen tot/

H2et bolſt bat in utu' naame /

45elouig Homt te 5aame ;

Gbp hebt ô H#eet ge5egt/

3Dat 45n uun 2-eegen legt /

dPp hun bie maat iſ, hoopt;

3Pieg hoop ik op uw woort,

3Dergun imp baat toe 't regt:

2

12an bie um'#Baam bemint/

«En 't ſjert gebogen bint/

“ſpin u geſtaag te b?ee5en | | | |

God Vader, ſaat iſt woee5en / .

q#en van het ſºeplig 5aat/ , , .

âDat 45p ſteebg gabe ſtaat / .

gÉn boo, uuu'ſjano gebat / , is

3langg 't uuate lebeng pat/ -

Göelenb Yuerb boo? ubu'raat.

3

God Zoon, in mien mp3ielt/

apat b"Algemoeg5 me bien/

zeie ijn ten eeuunig leeuen/ . -

.. ſpeeft in 'g aan:boch geſch?eeben!

: 3
49me
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(Pnepnbig) eeumig 5pt/

jl?pn leebeng 2on berblpt/

illºn met het beucijlph ligt/

illu 'g ſtraalrplig aange5igt / | | | |

(@Len epnbe ban mpn ſtrijû. " * - - --

4: -

God Heylige Geeſt, baaſ neer/ , ,

ſterrph mp meer / en meer /

iſ Pet uuo' genaad, en zeegen; | | |

iëer5el mp aller meegen; '

32er5eegeſ mp/ en boel

JDat iſ in liefde gloe/ | | | |

gºn in uun' Hragt geſterkt/ - ,

JPie 't goebe 3elu uoſuperht/ . . . . .

3Bolhart ten cpnbe toe.

- - - - - - - 5. " . . . . . .

32 GP2iemaal 5alig lot/. -

gPie 45ob Pgieëen/ zyn Godt,

#pn ſhotg/ en deel mag noemen/ 2

H#0e mag bp 3ig beroemen! * *

#n 45ob not 5aligbent/ 2

3Pie hem in eeuwighept/ - 2

#al toonen 't grote goet; . . . . . .

19et geen be 3iel boſboet/ | | | | |

Pat boot hem mag berept.
- - - - - - -

* . * .
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De

G , E D , U R I G E

SABBATH DER CHRISTENEN

- -

Te zingen als,

't En is niet alle tydt, van vreugde dat men zingt.

- 1.

Een Chriſtenbie3pnpligt/na't Nieuw-Verbondbe

" tragt -

giën manbelbnabat ligt/ metö in 45obg moobgeagt/

2lſtpt te leeuen in een Heyl’ge Sabbath dag,

3Paarin3pn zielt3ig/ in 45obberluſten mag.

2. -

I#etjoh berbienſtbaarhept/ bat'g Igeeren mp3eraat/

#pn Boſh had opgelept/ na haare kinderſtaat,

dBm 't maerelog Hºepligbom/ geſtaag ten bienſt te ſtaan/

&Paat 't ſteebgin bee5ig mag/ en nimmer ſjab gebaau,

3

gaatjokignu ontweert; be Euangely dag,

âIPpft niemant nu meer heen / gelpå het boogmaaig

pla

H?a'taarbg erusalem / terbiering ban het feeſt/

Jl?en bienb nu overal, zeljobai) inben Geeſt.

CL 4 #2u
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-4

5Puig eenyder bag / ben Lºecte toegeupbt/

âlBaar op be ſtijgiſten mag/ berupolpht/ en berbindt)

Waarbat bp3ig beuinb/God naad'ren tot 3pn@thzoon/

aPaatig een verſle weg, gebalientboo? @obg#oon.

f: a.

Jeansonbenafte ſtaan, en wanhaarbienſtbaarhept/

, &#etrooſt in 't ſpoor te gaan/ uJaar in De Geeſt onsleyt;

3Dan eygen luſt, en zin, onjuerli5aarn/ en gantgſtil;

en laten 'g Heeren Geeſt, bewerken zoiepwil. '

6.

3Patig beg Thriſteng3feeſt/ banighpregt berblpb/

HPeru?olpht in ben geeſt/ 3pn gamtſeleebengtpb

2lig ijp niet nu, of dan, en op een enkſe bag/

JBaatpber ogenblik/ ben geeredienen mag. -
- - -- * -

- - - 1:4.

- 7, - | | | |

dºnbat men overal, in 't3upber feeſt geluaat/

#ig 3elu pertonen mag/ in 't geen men doet, of laat,

JPugbangt men hier al aan/ bie5aal gezielen-ruſt/

3Paar'#Hºcerenepgenbom/3igeeuwig in berluſt

. -

- -

* . * , . . . .
* * * * * . * - e

• - - - -

"-,

Op
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Op de :

D A G D e s H E ER E N.

Te zingen als, 6 Kersnagt,

I.

O ?langename bag beg leeeren!

3Die 3oud u niet 45obgbienſtig eeren/

«ën 3ien u met ueel blpbſchap aan, " "

appl ieder uit hp ooh mag meegen/

20 mei alg Iſraël boog bee5en/

&Ien Huyze Godes, op mag gaan.

- --

#hiet zo alg b'33ſraëlietſe Schaaren/ :

#n d'Ouden dag, die dienſtbaar maaren/

2lan 't laſtig joh ban Moſis Wet; ; ; ;

Jlſ)aat vryban ſſagten/ en banbgamben/ ºv - -

3Ban rumbſ of anb're offerhanben/ . . . . . . .

GPp ſtraf beg booög 30 naauun ge5ct.

• \

-

* * * *

b

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

HPp 5ien niet om naar Berg, of Tempel, -

Qf Prieſterdom: maar gaan beubgempel/ . . .

?lig vrye kind'ren upolph op; -

#n alle plaat5e baar be #eere/ ,

*pn Hnegten 5end om ong te Heere / - - - -

430e Dat men op de hoge top /

4•

3ban't Nieuw Jeruſ'lem, dat beneeben/

G5ebaalt ig/ in bit 5alig #n/
5 jºu



42 Des GoD's pizxst 16 e Christens,

-

Hau klimt in waarheyt, en in Geeſt.

62 #aal ge bag/ bie on5e ogen/ r-, - -

#uienfº en bat wonijdoten mogen/ | | | | |

&Paat lang om ig gewenſt geweeſt!

5.

op geat Bobg beeſt nu meeberbaaſbe/ - - -

«En 't logge herte opmaartg haalbe/re 2 ' ' -

gën ik verheemelt in ben ſbeeſt; , in e

2lſ 't aarbfe mogt met boete treeben/ | | |

#o uperb bee5 bag ber #aligbeeben/ -

Jſlap tot een beucijlpſt u?eugben feeſt. . . .

* * * * -- - - - - 1 - - - -- -- -- . -1 . - . A

6. g

. (

-

âDiſ Ibeer mpm herte opmaartghoumen/

45een mp u zelve aan te ſchoumeu/ . . . . o

#In 't geeſtelphe H3epligbom;-... . . o ' -

3Pat umen goede 45eeft mp Heere / . . . . . .

?lig Chriſten, regt Sabbathiſeere, iſ . . . . . . . .

«ºp hom 30/ beere geſu hom! .
: - - - - - - - - - - - - - - -

7.

3Laat mp boo, eeuwig in uniſten/
Die &abbath ig mnni Zielg-berluſten: | | | | |

apan 5al ik ruſteloog in ſpobſ : " " -

#laet al be 5aal ge geemelingen/

gPnſtoorbaar Hallelujah 3ingen/ . . . . . . -

Jhet boſ genoegen in myn lot!\', f 3, - . e -

º º

- '

t -, -, - / 1 e

v v . . . . . . De

; 2.
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De

GEESTELYKE GODSDIENST

Der - f.
- - - - - - - - - -

- , sss . . . . . . . . .

C H R I S T E N E N.

. . . . . . . . . . º, o : :

Te zingen als, Pſalm 42. . . . .

- *

I .

k

-+

O hoe byp en onbekommert/ *

opa iſt nu ter Godsdienſt treen ! ! ! ! ! 'tti' ' .

'# 25en belemmert nog beſlommert/ ". " ?

Hilaet bie vreeze bie boog been/ - sº if -

âBauhte of men mag beſniet/ | | |

«En ontreynigt na be âDet/ | | | | | # # #

3Pat men niet en berfbe maab'ten / g . " "

't Been het joh mag van de baab'ren. -
#s?#3G 3: - A C) suj ....

:2.

. R /

't Onberſchept ban fppg/ of hagen/ . -

dſbeeft nu geen# an l Jºrrr : : :

'It ſeeb te ſleepen/ of te b?agen/ ' ſ .
Hlaet inpn tiend', of eerſteling; | | S. ,

JPie het bee/ of aähet gaf/ . . . . . . .

'ft 25en ban al bie koſten af/ " , " "

'h heb niet t'off'ren/ nog te maſſen/ *

'h heb maar op mpn hert te paſſen. "
•M - - - - -- - - - - - zº.

is - 45antg.

w
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f

3

«Bantg be aard ig nu beg Heeren, -

Jeſus ig mpn Heyligdom,

'k zie bieg nu om job te ceren/

52a geen #5crg / of @Lempel om/ .

Over al maar 'g beeren Lolh/ - ; 4.

Hºu Homt ſpeelten tot 3pn boſſt,

#tan iſt bepj'ge banden beffen /

q#n 450b in gemaab aantreffen,

. !

4.

2Ich mat legt mp bee5 berligting/ | | | |

3Pan bit 3)naar onb?aaglph joh/ -

d?p mpm #iele beel verpligting! . . . . . . . .

dem nu (op pan 'g bºmberg ſtoā) . . .

dEn man alle laſt beogpt) . . . . . . . .

Geeſtlyk, buturig / en verblyt,

mpn Ziels, en lichaamsleeben/ | | | | |

#an be Godsdienſt te beſteeben.

. S.

* J.

zout men wel boog totaal ontblisten/

zo bee5 dag van zaligheyt, ,, , , . . . . .

aDie ong komt bee5 vryheyt bieben)

r r r

* * * *

4 - " . .

- sa - * * *

5 àu niet gantg mierin aangelept/ | | | |

@Lot ben Godsdienſt in#,
aPat het innigſt ig geweeſt/T,

3Paat bie upteriphe 5alienf

. &#en verbeeldinge ban maſten.

s - 'k iſ àoet
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6.

'hilaoet bat in ben Geeſt betragten/
SPat bp oubg be letter gaf:

&#n 't mpn grote pligt nu agten/

3Pat ik dan 't uptmenbig af/

ºp het geeſtlykſt na 45oög áleet/

#eer nauwkeurig, en ge5et/

Jºlºp aan Gbobe opgebagen/

&cijifilie na Bobg muelbehagen,

7.

't HPoogb bat 3o een ſtaat boogſpelbe/

3Ban het NIEUw VERBoNDs VoLK; en

. Zo haar aart/ en manbel meſbe/

SUPat «Bobg OUDE VoLK pan hen /

Penhen moeſt: 0 zaal ge Scha,

Die tog zo gelukkig waar,

Dat hy in die tyd mogt leven!

&p ſteebg uoog ong oog geſchreven:

8.

&#n ong baar boog aan te ſporen/
gaat men tog beantwoord'; 't geen

3Ban Gods Geeſt, 30 lang te boren/

3Pa# noo:5egt; 2ïcij! Dat eiſt een/

iſiuſfloog in ºogt 5o een bertoog/

&teebg te 3un boot pberg oog;

@Lonenb' bat uup maarlph unaren/

't NIEUw VERBonds Volk , bie af 't haren,

s
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9.

ga haar zelve, aan den #eere /

#ebben tot 3pm' dienſt verpant:

#ie 't haar voorregt, ië en Eere,

apat 3p met haar bert M. en bambt/

#schºppen) 'k ben des Heeren knegt,

By wien dit ten grontſlag legt,
'k Ben van 't Volk daar God te voren,

Zo veel Heerlyks van deed horen:

IO.

zenb baat toe um Geeſt tog meebet!

3Liefſte ſpeer/ bat 'g nu nipn meng!

3Patiſt zo in alleâ teebet 1

af alg een regt geeſtlyk mens,

#Bien in waarheyt, en in geeſt,
5treeuenb ernſt'lpſt/ en om 't meeſt /

it te biemen/ en te lopen /

#ig be Hemelingen boven.

II,

app 3pn bog tot haar bergabert;

#ot een Hooft-ſom nu gebaagt /

#n tot b"Engºlen ſtaat genade:
ſºccu 6 peer/ mu Geeſt, en hragt!

#at um Wet, hier werd verrigt/
Gilg dan haat/ bie 't 3alig ligt/

in boſmaakt om ſtraalt daar boven,

ie uitroenj lenen/ loutu: -

- , - - Des

er
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Des

GODSDIENSTI GE CHRISTENS

ZIELSVERLUSTIGING.

IIe Deel
PSA LM-CXXXVIII: s.

Zy zullen zingen van de wegen des Heeren:

want de Heerlykheyt des Heeren

is groot.



P s A L M LXXXIX: z.

Ik zal de goedertierenheyt des Heeren , een

wiglyk zingen.



Pag. 49

De -

G E D U R I G E -

GODSDIENST DER CHRISTENEN,

Te zingen als, Pſalm 89.

- 1. -

Ge" dhiſten/tie in waarhept Gods

3 eetbat gij nu voortaan, bentpb.bieſbn u geeft/

#,
d!?ethun, die bob nog laat in hunneeygen paden ,

39oogtmanb'len; baat #puuytriepboot3pn genaÜen.

2.

't Hig;eelier lang genoeg) - ja veel te lang geleeft/

afg't#/ en!jett'loog ublâ/ bafoog/'nog herte
22

42mobobtekennen, nog te lieven , nog téeeren;

#obert-en luſteloog/ om 'gieeneng bueg teleeren.

#et filepneoverſchot, nam timeleebeng bagen/ -

jl?oet gp Godsdienſtig, aanum Bonds Godnuop b?as

geil,

3.

#iet oog: uzelvs: naaruulegantſe Ieberig tpb/

&p nu«Bobgbienſtig ſtijgiſten/ «Bobe toegempo/ - -

- - &P SPen



5o DE s Go D sDIE N sT 1 GE CH R 1st E Ns,

JPen dagen nagt, en niet een eeniguur beg leebeng/

KPezond' ten#" , ôneen! Inaar 't moet nu allegtee

beng/ -

(tot 'g beerenbienſt geſtelt; gy3pt tog nubezynen,

&#n 'tig uheyl, bat liep eeng3epb' / gy zyt de mynen.

4.

't Zpbanum''g herten taal! ik benmpzelv niet meer/

gft ben nu ja be Uw', il ſtom ift toe myn Heer!

ill / u alleen, Holn ift mp3elbe nu opb?agen:

&Pat meng ik altyt te herhalen albiebagen/

gËn magten; bie u gunſt / mp nog3al laten leeben/

?Ich huilmp baartoe / uube Geeſt, en ſterkte geebeu!

5.

gh kan bog zonder U, ſchoon't mpm voornemen íg/

Niets goeds verrigten; 'á raak mpn boelwit telheng

mig /

#zo bgaift zonder 1 l/ en in mpneygen Hragten/

getgonberminben mil; ofvoorneem te betragten!

ſlapu 45ob) en Hºgeer/ biemp het willen homtuerleenen/

31Perft boo?# hragt/ in mp 't volbrengen ooit met ee

IlCIl !

6.

45een mpal50 te DoEN, 't geen bat 45p mpgebiet,

jlºpn troubue#ns &Bob! ban 5uit 45p ook nima

met iet

25ebeelen tevergeefs; maar 't 5al alzo geſchieden,

2lig ºp het mp / alg uw” Verbond'ling3ult gebieben.

#h hoop nu op uuuuuoogb;'t3al mp ook nietbeſchamen.

#ltueet/ «Bp 5pt De Godder waarheyt; be GodA": ! .

-
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- De -

G o D s D 1 e N s t -

BY, en MET, de

H U Y S G EN O O T E N.

Te zingen als, Onze Vader, enz.

I .

Een ziel bie &5ob ban herten minbt /

gEn baat toe 3ig getroliſten binbt/

62m 45ob met lichaam, en gemoet,

Waar bat ijp ig/ en wat ijp boet/

jl 2et blpt te dienen, laat, en vroeg,

Zo eene agt het niet genoeg.

2 -

32at ijn maar boog 3ig zelv alleen/

«Bob eert/ en bient, getuiff'ſpH neen,

't 45oogdienſtig hert/ plant ook 't gezin,

UPe 3upb're liefd tot Godsdienſt in:

&Bug boet ijp blphen/ bat ijp ſbobt/

«beho5en heeft ten deel, en iot.

3

#p hieſt baatom ten &#gte beel/ .

JPie bp gelooft/ bat 3ig geheel,

«5ement heeft aan ben dienſt ban 45obt;

Om bu# met bipbſchap t'zamen tot -

* . -- - &P 2 #yn
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zpm Eer, te mambºlen na €5obg ſtaat/

ein 't ig 3pn Ziels-wens, Dat 3pn Zaat,

4

Ooft deeze# in mag ſlaan/

& Ban meet bn bat 't hun wel zal gaan,

leun met 3pn tot in eeumighept/

gig bog 't geen hem aan 't herte ſept;

RPaar toe ſtrekt al 3pn 302g/ en blpt/

&Pug ig bp baat tot aller tpbt/

5.

G#en voorbeeld in 45obgbienſtighept;

JPieg tragt ijp met bebagt5aamhept /

%jn alles mat ijp ſpreekt, en doet,

3 Be magt te houben in 't gemoet,

gËn of hp 3ombupſ ſwakheyt toonbt/

«Boog bgee5e nogtans in hem moonbt.

6.

#p bant, en weert boog 3pn ge5ag/

#et 5ombig/ pbel) bubaag gebaag/

aPat met be teeb're Godsdienſt ſtrydt.

#pn bee5igljept laat hem nog tpbt /

âBaat in bp bupb'Iph blphe boet /

JBe tecberhept ban 3pn gemoet:

7.

RBe Bobgbienſt ig 3pn groote merk/

&Peg maaät ijn ban 3pn huys, een Kerk;

* * * * * -

Paar
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UPaat in men '# #eeren Hºeplig woordt,

q in 't Gode Pſalmen, biftbuerb hoordt;

giën biddend met het gantg ge3in/ .

Zo haalt men 'g l#eere gunſt al in!

8.

type maerelb bien be 3ombe byp /

Hººp ſtelt bat baſt/ aangaande my,

gºn ook myn huys, mp blpben ſtaan,

giën 3ullen in ſboog ſpooten gaan;
-

2II luierben mp beg maereſbg ſpot, -

3Dp houden 't met ben dienſt van God!

( 9.

dſbe5eegent ſºenſrpſt hupgge5in!

gebobaij 45ob / bie woond baar in/

#pn 3ogge/ hulpe/ en 3pn ſtaat/

2 pn hun ten goebe/ 't ſchynt maat quaat,

zo 45ob haar ietloeg finert'ipfig 3ent/

't #eeft aſtpt nog een jeugſpit embt.

IO,

&#ob heetb nopt ban 5pm #5onb'ling af/

3Pie zig, en 't zyne aan l#em gaf/

Zpn oog blpft op hem, en 3pnzaat,

JPat ooit ben 3elfbe boeg in ſlaat /

Ibet blpft ban 3eſter/ en getuig/

vBat 50 een ijupg geluhhig ig.

JP 5 - De
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De

GoDSDIENSTIGE CHRISTEN

In zyn

E E N Z A A M H E Y T.

Te zingen als, 0! Kersnagt,

I.

I I (Be heuchlph ig mpn ziel het eenzaam!

âſ Banneer 3p met haar God gemeenzaam,

2lig Bondgenoot, perheeren han;

qEn bupten al ber Schepſ'ſen upoelen/

#et goet na by zyn God Han boeien;

Hier winb 3p nu haar Hemel ban!

2.

de ja! u by zyn maakt ben #emel/

#ſlapm leevens God! al 't aarbg geupemel/

Gilg ueel te laag boo? mpmen 45eeft;

HDerbumpnt alg rook upt mpn ge5igte /

2lig ik mpn 3iel 50 op fian ligte /

'Allg mag 5p moo! bietpo ontoleeſt!

3.

312ammeer iſ, mp bug in gelove,

gºn 3upu're liefde ijef maat bobe /

een bat mpm togten merh5aam 3pn/

dDm met beragting alle bingen/ JPi
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3Pie zienlyk 3pn] alg door te dringen,

2ll 3pn5n nog 50 ſchoon in ſcijpn:

4•

2ülg 't herte boo? Gods Geeſt betuoogen/

jl2ag 3eggen met betraande ogen /

H#eer 3iet 45p niet bat ik het meen!

2lig iſt uum gunſte mag genieten/

%|g 't of mpn 3iel met honigulieten/

25eſtroomt metb; en op nieuung bereent!

W. i

JIBet u MYN JEsUs; ubelſter ſchatten /

jl2pn enge 3iel niet kan bebatten!

jlàaat boelt bat 3p een volheyt heeft:

GEn alg een beehe nati melluſten/

ſlBaar in men heucijlpſt kan beruſten;

«En merken dat men 45obe leeft.

6.

42 Wens'lyk ban! en zalig Eenzaam!

3Paar ilt met Jeſus 30 gemeenzaam,

In Hem, en boo? 5pn Geeſt bempogt;

@Lot 45ob alg 1Baber toe mag treeben/ .

&Pan met ge5ang/ ban met gebeeben/

49 «Een5aam buierb gp meer ge5ogt !

&P 4 - - -- De



56 Des Gobs Dienstige Christens,

De -

GODSDIENSTIGE CHRISTEN.

In een

EENZAME WANDELING,

Te zingen als,

Zoet gezelſchap dat met my, enz,

I.

'ItG. hier in het groen alleen,

gſm be ſtilte mp bertreen;

gEn ban aſſeg afgeſcheyden,

(Iot mp3elue ingeheert.

3Laat ô ºeer ! uur 45eeft mp ſepben/

3Pat Die bier/ mpn pligt nu leert

- 2.

'h 25en nu buyten af 't gemoeſ /

gºun mp bat ik hier genoel/

alPat jet 3p 3ig te verluſten,

%jn God” Algenoegzaam; en

%jn 3pn luille te beruſten/ .

't Beſt bat ik op aarbe hen!

3

't âDerb mp ban een HEMEL ſchiet/

gÉn mpn 3iele 5egt ban; hier

Is 't my goet: en 't 5oet genieten/

39an ben inulott van Boog beeſt/

- jl?aakt
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>

#laaaht bat 't mp niet kan berb?ieten/

3|2itg 3p baat zyn gunſt in leeſt.

4,

't gjg of ik geen aarb meer ſten'

gÈn bp na verhemeld ben!

't #p tog uime miſ ô Hºeere / .

&Pat iſt mr 50 langg/ 50 meet /

(GLot mpn 3eſue in mag ſieere/

«En op aarde 3e perheet !

5.

#Pat mpn herte los, en vry,

ill geburig 3n naby;

oën mp bihuerf af fan 3omb'ren/

(Zot een ſtille eenzaamheyt: -

(Pm in 11 mp te betuuonb'ren/

Grote God der Heerlykheyt!

6.

'# 25en biet onber niemantgoog/

2ll# ban U, bie man om hoog)

#iet op b'aatb'; buieng ogen ſtralen/

@Lot in 't biepſt van 't herte toe.

3Laat 3 op mp ooit neber balen/

SPan 3iet 45p ook Heere/ hoe/

*,

7. . ,

boe myn berte aan ºf hangt/ - S

&#n in teberljept uerlangt,

&P 5 GPun
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r

ºf

dBm termpl ik hier 3o eenzaam,

3TBambel/ en na boben 3ie /

31Beng met il te 3pn gemeenzaam,

gºn als uyt de wereld vlie!

8.

312ag ift maar mpm zelve qupt/

gËn ban 't bleeg bat mp beſtrpt;

2ºlg illu ſpecſt mp komt bemerken/

3Liebe 23eſu boe aan mp /

(@Log uur onberſteuning merken;

&Pat ik my in U verbly!

9.

2lig men heet bug boon um Beeſt/

#g berbult; men ſchpnt ontoleeſt/

gên 3ig 3elpen te vergeeten;

âlBant be 3iel merb ban geboet/

qBoo? 't berboggen Manna t'eeten:

ô 3Pat ig bat goet / en 3oet!

1o.

Zalig eenzaam! zalig een!

2ºo met Bob te 3pn gemeen;

g een voorproev' van den Hemel:

'h ſlPerb alg log ban oan be aarb/

/ gen het onbermaan# gememel/

## inp niefg/ of mennig maarb.
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v,

II.

«Bp! 45p! 5pt het ô mpn Bob!

dPie mpng 3icig beel 3pt/ en lot.

'ft 112iſ boo? al beeg aardſe dingen,

3Pie uu goebe hamb mp geeft/

jl?et mpn herte heenen dringen;

3Dpi 't in U 3pn ruſt maar heeft. '

I 2.

Trek het tot il/ houd het baſt/

JBaah bat het nopt meru berraſt H.

19an bie ſnobe herten bieben /

aPie 't beloeren met beel blpt:

11 ALLEEN tog moet het lieben/

GY 't be5itten/ t'aller tpt. -

I3.

3Pit'g mpn meng/ maar meeb ik lºgeer)

(Lot mpn bezigheyt mp meer/

Zal begeeben, tot zo lange,

45n mp afroept / ban mpn poſt/

gEn uuu ſtuſte boe ontfangen;

gBan ben iſt ban d'aard verloſt.

Hek
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v

go DE s GoDspIENst 1GE CHR1s + E Ns,

Het

G o D s D I E N s T 1 G

WAARNEMEN Des BEROEPS.

Te zingen als, Pſalm Io5. * *

I . -

Ams G5ob 3ig 3eſo Homt openbaaren/ .

oEn 5o beg3onbaarg oog berálaaren/

JPat ijp het heuchlyk leven KENT,

32an dien, bie 3ig aan God gewent, . . .

dºn't zoete van be 45obgbienſt ſmaakt/ .'

Zo luogb hp baat bon? 30 geraakt/

2.

3Pathp 3pn ziels, en lichaamsleeben/ ,

(ILot 'g #ceren bienſt ſteeds uit beſteeben) -

3Pat 'g nu al 3pm vermaak, en luſt/

&#n 't ſtoort 3pn u?eebel en 3pn ruſt/

't Been hem baat in belemm'ring geeft!

G9m dat 5pn5iel baat in nu leeft!

3

JPit boet bat íjn nog onerbaaten/

&Pm alleg regt te eeuenaaren/

HIBel 3oltbc ban al 't aarbg gemoell

#ig 3eſu ontſlaan, het ig 3pn boel /

#l2aat God te dienen, en getuig/

3Pat bit be grote 5aaſte ig. #aat
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4

iſ daar moet men 't alles laten dryven,

GPm 5o 't betaamt by God te blyven?

dP #Been! het ig beg IBeeren ſtaat!

«Een ieg lyk blyve in bie ſtaat/

giën in bie mett'ge beezigheyt,

&Paat 'g Heeren roeping u in Iept.

5.

Blyv' in 't beroep aan u gegeeben;

By GoD; bug kunt gp 45obe ſeeben/

#oub ſteebg 3pn Wet, en Eer, in 't oog.

oub onder 't merk het hert om hoog/

leeg raad met Bob in alle bing/

Kent Hem in alles hoe 't ooit ging :

6.

p 5p um Heer, um Vrind, en Vader,

bopg beſtuurder, en berader: -

3Penh bat Hy u nu ſtelt aan 't merk;

à la en dient God niet maar in be Kerk:

jl?aat in elk plaats, en over al,

&Paar 3pne ſtem ong roepen 3aſ.

7.

gºn daar men #em ſtechg ſtelt voor ogen,

g#n baat men 3ig met aſ 't bermogen/ ’

gbemillig aan God overgeeft,

gÉn in 3pn leepſ'ge vreeze leeft/

lap blpuente ong beel/ en lot/

«Pu# blyft men in 't beroep by Godt. D

es



62. Des GoDsD1E Ns T 1GE CHR1st Ens,

- Des

GODSDIENSTIGE CHRISTENs

H E R T S T E R K I N G,

In het waarneemen van zyn beroep.

Te zingen als,

0 Heylig zalig Bethlehem, enz.

I.

W 2ſtig het heuchlph boog 't gemoet/

«Eeng Chriſtens, bie voor God wil leven!

älBat maakt het bieng beroep niet 3oet/

RPie benht/ dees poſt ig mp gegeben;

/

2

3Ban myn Verbonds God, bie my hier,

2lan be5e plaatg; (3pn 32aam ter Çete!)

&#eng ſtelbe/ boo? 3pn mpg beſtier/ -

(âBaat in ik ruſt) om 13em alg #eere/

3.

(JZe bienen; Hy ſtelt my te werk;

Hem bien ik in dees be5igijceben.

âDat geeft bit trooſt! mat maakt bat ſterk!

âPat geeft dat ſteun in tegenijeeben! -

&#en
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4- -

gEen Chriſten bienb3oo'n goebe theer/

3Pie hem geen meer geeft te berrigten/

2lig 't geen bp doen kan, komt er meer?

#p 5al ljem uig met haaſt berligten,

J.

iljºen arbepb tog met luſt, en vreugt,

#n God geſterkt, en in gelove,

ilàet NEERSTIGHEYT: batig een beugt/

JPie (Bob behaagt, bie menſen ſouen.

6.

illen ſuffe noyt, wat ong ontmoet/

JBen ga altpt met God te rade,

ilden blpu bij bob; 't 5p 5uur) 't 3p 3oet;

âDat bat 'er Homt/ 't is dan genade!

7.

3 Pen hang gedurig af van Godt:

#n ſteun nopt op berſiant/ of hragten/

# z#tv aan 5pb: ?lleen maar tot/

ods Eer te merken; ban te bJagten/

8.

#at #g ben 3egen/ hulp/ en raat/

# uit men meer nog heeft van noten/

#e geuen 5al; maah uip bie ſtaat/

“ooo geeft 3ig baat toe aangeboden,

'kt 312etſt
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'# 3Derk (3egt bien ſtijgiſten) 's Heeren werk,

&#n myn beroep! ik houb mpn ogen/

dBp Ibem) en 'H maalt mp baar in ſterft:

jl?pn libeet 5al nimmermeer gebogen/

IG),

3Pat ift in 3pnen bienſt befmpft:

#p 5al 't geen mobig ig mp geben/

«En bat maakt mp in 45obe rpft!

«En ſchepb ik upt bit aarbſche leben/

I Ik

't #g 't wys beſtel, ban mpne Beer/

filPiengraat ift bienbe/ hier beneden;

#p roept mp nu ter ruſte meer/

SPeg ga ilt/ en ben duel te opeeben.

12.

'It ſiuſt ban ban moepten/ en berbiet/

3Pant ſchoon imp jupſt niet klagen berben/

't Oguht egter mel; bog agten 't niet/

«Pin bat top in den Heere ſterven.

I 3.

Zo ſterben/ bat dan eerſt regt leeft,

d’Onſterfb're Geeſt. &#n Bob 5al 't leeven,

#an 't lighaam, na 't 5pn ruſt hier heeft)

Qoſi in genade wedergeven.

Het
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Het

G O D S D I EN ST I G

GEBRUYK DER SCHEPZELEN.

Te zingen als de 1o. Geboden.

I.

I I &#t regt (5obgbienſtig Gode leeven,

asotteht 5ig in alle daden uyt, -

3Pie baat toe 3ig buil obergeenen/

&Pie mafte ban. Dit baſt beſlupt.

2.

'H3TBilnu voortaan mp zelv niet 50eſten;

#et eygen ig mpm epub niet meer,

gſt 5aſ ban nu af mp berliſoeften /

dBm ſlegtg te iceben tot Gods Eer.

3.

«Bobg eer 5al iſt alleen beogen/

3Paat toe/ en daar toe/ maat ALLEEN,

3Leeb ift nu maat; biegig mpn pogen/

HEM maat te ceren; anberg geen.

4.

ft laat be bunſt're maarelblingen/

un zelve 30ehen/ in 't genot/

3Per Schepſelen; ift tragt te b?ingen/

&Poo: al bit zigtb're, tot myn Godt.

5.

gſm eeten/ b?inſten/ ſlapen / maahen/

«En mat mp tot getluſting ſtrekt/

- q: jlâoet

vº
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#ſlâoet ik Gods eer, mpneynde maften/

JPie mp boo? alleg tot 13em treht.

6.

dºplaag mat moet ik mp hier ſchamen!

JPie meenigumeroen Dit bergeet;

GEn bie 't op 't hoogſte 30ub betamen:

&Pm bat ik nog Godsdienſtig heet.

7.

'Ach heer! laat ume Geeſt mp Heeren/

't 25etragten ban bee5 groote pligt/

gh leen tog maar tot Uwer eere/

Zo ſBp mp raakte upt 't ge5igt,

8.

3Pam miſt iſt 't eynd ban myn betragten)

3Paat ik geſtaag op doelen moet,

23m homb noopt 't waar genoegen magten;

âDat u nabpgept eenipä boet.

9.

dBun mp in alieg maar uw &#ere

(Le 30ehen) en in 't geen gp geeft,

Al zelv / uu' gunſt te ſmaken, 13eere:

&PH#euch'lph leeben/ bie 30 leeft!

I O.

Dat ig mpn Hemel hier beneeben/

3aug manbel ik met God geſtaag/ .

«En naber baſt met grote treeben/ .

#làpn boeg naar boven alle baag. D

CS
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Des

GODSDIENST IGE CHRISTENS

R E G T IN CH R I S T U S,

Tot het vrygebruyk der Schepzelen.

Te zingen als,

Pſalm 23. Myn God voedmy, enz.

-n

- I.

O (ſtijgiſten/ bie door Chriſtus hebt bien 5eegen/

&Pat gp tot alles 't regt meer hebt gekreegen/

«En 't vrygebruyk, ban't geen m'een toewerp noemen.

G5p moogt 'et alg een zeegenboog u roemen:

JPie God als VADER, u in gunſt miſ gepen/ -

JPie u zyn kind; laat ban bien boograat leben.

2 •

geen ſtijgiften/ bie met Chriſtug íg bereenigt/

#g 't kleyne deeltje, meer alg al be meenigt

3Ban rykdom, bie De attne Yuereſbfingen/

2úlg uan begi?ecten ſlinkerhand ontſingen.

#p han baar in 3png Vaders liefde ſmaken:

«En 't mag 3pn hert/ mei op het teberſt raften

3.

gaat bob aan hem; 3o 5ombig/ en onwaardigſ

gPm 't alderminſt t'ontfangen/ milt/ en baarbig/ .

#em 't 5pme beeld, maar dan men met 3oub bemáen/

3Pat íg 't gering! hem 3pn betaig geſchenhen/

JPie tjem tot dankbaarheyt, en weerliefd wekken,

GEn 't ijert al bilimaal/#n Hemel trekken. giën

2. -
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4

«En beeſt be ſhoebe (Bob 3pm ſteurelingen/

(45elpft lººp ook al boet) be aarbſche bingen /

In overvloet; 50 bat 3p in bermoogen/:

#pn groot geworden; (ſchoon't haar grootſte pogen /

âBag rph in 45ob te 3pn.) Pat beeg 3ig mennen7

JPien 3eegen alg upat ongemeens t'erhermen.

5.

#T)en 30ehe ban het hert maat te bewaren,

apat het geen laſt merb/ bie het 5oub' beſmaren f

ſpier ig gebaar; rphbom ig met een 5eegen/

HJaaar ook met een/ 5eer ſlibberige weegen;

albaar in men / eer men 't 3iet; ja bemht / ter3pben;

(@Lot 5ielen ſchaab) 3eet ligt homt upt te gipben.

6.

JBat men ban wakend blyv, en 50 GBobg gaben/

2B2p mild gebgupit; niet/ alg bie 3ig uerſlauen

2lan ogenluſt/ uuceſo'f en begeerluftijeben:

jlâaar u?olph in 3png (5obg meibabigbeeüen;

#ig bankbaarlph berquift/ in 't bett / en 3oete/

't Been ſpob hun geeft, en amb're miſſen moete.

7.

1lptſpanningen / berquiſthing / en bermaken/

TP ie 't ligbaam ſtethen kunnen/ bat 3pn 3ahen/

âDie Chriſt'nen ook, alg 4,5ob baat toe 't bermogen/

Igum geeft ooit mogen hebben; alg haar ogen/

jaaar baſt gepeſtigt blpben op ben IBeere:

d@m Hem daar in te zien, en Hem te eeren.

q#en
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8.

G#en ſhriſten moet in niemant bat bempben/ | | |

g#ſh heb 3ig maar in 't zyne te verblpben;

gên houb het oog op Bob / bie alg een 12aber /

&Pie mpg ig/ en bie beter, en beel nader -

âDeet/ muat elft hinb moet hebben, of ontbeeren,

ão kan, 30 moet men 4.50D alg Babet (22U2II.

* 9.

2lſleen nog maar) bat elk bien ſbob / als Vader,

dPoſt daar in boſg/ 45ob aig een bolljeptg 2lber/ .

SPeeſb miſb'Ipſt upt/ bat eiſt 3o na bermogen/ *

3Ban 't 5pne beeſb; en bat altpt beooge/

ſ2m eeng aan Bob / ten epnbe ban het leben:

jf?et blpbſchap baar ban rekenſchap te geben.

I O. i -

3Pie 30 van Bob) en tot GBob / b'aarbfe bingen

25e5itten / 3pn 45obg Heut-en ſiebelingen/

Hy is haar deel, het toemerp / 't ſtrekt tot blyken,

&Pat H#p haat met beel beeters 3at berrphen/ -

gên b'eeb'le 3iel/ bie 3ig niet boeb met 3emel/

39er5aben 5al/ met 't ſlaanna bam ben gemel,

- - - ,

«t 3 Het
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Het

GoDSDIENSTIG BESCHOUWEN

- Van - - -

G o D s w ER K EN.

Te zingen als Pſalm 118. -

I.

eëf ô mpm 5iel! u op na boben/

JEp moet be “Bob Der Heceriphtjept/

# al zyn daden, b;olph louen/

ant al zyn doen ig MAJESTEYT !

ſioemmaarhig:5pn al 'g #eeren met ſten/

Zie maar aambagtig rombom been/

dBp 3ult 3pn magt, en wysheyt meräen /

«En monu're goedigheyt met een.

f - : :

2s

gee onderligte aarbelingen/

JPie hebben nu nog oog, nog hert,

gem door bee5 Schepſelen heen te dringen:

Hil)aar blpben baat in ſteebg verwert,

#p 3ien/ alg of 5n niet en 3agen;

%'n 3ien God in zyn werken niet:

#aar hert ig onbequaam te b?agen/

#g bit 45obg werk niet/ 't geen men5iet?

Zal
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3.

Zal Bob zyn &#ere ban niet firpgen/

3Pan al 3pn wond'ren bie Hºp toont?

3Pat 3oub 30 3pn/ 50 DIE nu zwygen,

3Pie ºp met 3pn genaad omkroont,

3Pat moet een pberbuur ontſteelten/

m 't hert ban dien, bie God bemint,

it moet hun lippen openbreeken,

%jn roem, en lof: buant baat toe bint/

4.

Elk ziel bie G5ob heeft leeren ſtemmen/

(ſbebuutig ſtof, inbien hp maat

#ig aan ben Heere zal gewennen,

Waar ijp 3ig heert/ bp mert gemaat

3 Ben Luyſterban 45obg grote beugben/

Zpn merken bol ban iſlºajeſtept/

geeft aan 3pn ſtrfbolſt/ telkens u?eugbe,

3Paar hun ge5igt/ 3ig heene mepbt.

y. N

2!I mat ift hier zie met mpm' ogen /

?II mat ift hoor, of nat ift voel,

3Paat operb mpn 3iel boog opgetogen/

(ILot u mpm 4.5ob / en hoogſte boel!

JPe koud', be winden, en be reegen ,

|3et ys, ben# en beſnee,

3Pen dauw, 30 lieflph neerge5eegen/

3Pen donder, en ben blixem mee/

- &# 4 SPg
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6.

3Pe momberbare wiſſelingen,

3Pie zomer, en bie winter geeft,

't Gevogelt met haar liefſpH 3ingen/

3Pat bouen / en romtom mp3lueeft;

&Ben dag, be nagt, bet ligt, het duyſter,

ſtoept yder op 3pn beurt, mp tot 1

(Le 5eggen/ tot 45obg roem en ſupſter/

#ie/ ZULKEN GoD, ig on5en 4Bobt !

7.

2Ich mag mpn hert, en tong ſteebg baarbig/ .

dPm al uw werken 30 't behoogt/ . -

(@Le p?p5en! immerg 5pn5e 't maarbig!

2lch lºgeer/ bat ban mp uperb gehoogt /

ill lof en roem, zo lang gp 't leeben/

JI)p hier bergunt, tot Dat gp mp/

45oetgunſtig eeng 3ult plaat5e geeben/

#n bet volzaal’ge Geeſten ſip!

8.

w

3Paar ik ban in volmaakte vreugde,

JP2et het volzalig Eng’len tal/

#llet 3ielg genoegen in uuo beugde /

vB 4Boebe &Bob / berluſten 5al;

ofn eeuuuig uuu ben lof toe3ingen.

alBieng 3iel berfaligt 'er nu niet na!

âDie ban beg #eeren lieurelingen/

iſioept niet dit zy zo Amen, Ja!

- GODS
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GODSDIENSTIGE BESCHOUWINGE

In een

vER MAK ELYK GEZI GT.

Te zingen als,

Hoog, om hoog, myn ziel na boven, enz,

l,

O#9 mpm 3iel/ nu op na boben/ n

&Pm beg lijeeren Libeerlphhept /

âE2et een 5oet gezang te lopen / -

H)iet u nu toe uptgelept; . .

âſbaat gp ulu' oog bier heerb/ -

3Daar gp uuo oog bier heerb/

't ſpoopt u om ulu' goebe (Bob te roemen;

âDaar gp ulu' oog hiet Heerb/ -

&Daat uJetö u beeg pligt geleert.

2

ziet gn bergen/ boſſchen/ bepben / .

dPaar of rumb / of ſchaapjeg gaan/ - - - - -

Sán be groente t'5amen ubepben/ -

jt)erſt daar in Gods goetheyt aan!

3Die 't uee 3pn boeb5el geeft/

3Die 't bee 3pn uoeb5el geeft) -

JPat 5n bug ben mens baat ook in boeben/

3 àie 't bee 3pn boeù5el geeft;

#a ooit aan alles wat er leeft.

3.

2-ie baat 't graan upt b'aarbe ſp?upten/
(IZot bgooù boo? ben finaliſte meng/ vº
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2Zal 't niet mond, en hert ontſſupten/

g,n beeg hertelyke wens?

#ſlaagſt ong tog bankbaat Hºgeer!

iſieaalt ong tog banſtbaat #eer! * *

3Boo? uuo 502g/ getroume menſen hoebet/

Jſlâaaft ong tog banſtbaar lºgeet!

(Let berbyepbinge ban um ſter.

4.

Zie be hoog berheeben boomen/

&#n 3ie baat. De milgen ſtaan/

2ºlleg/ nietg ook uptgenomen/

Wyſt u bug ben Schepper aan:

oºn roept u tot 3pn 3Lof/

oºn roept u tot 5pn 3Lof. -

UPaat hier / elft nu 30 ig aan het pºp5en;

gºn roept u tot 5pn 3Lof/

Hi?iet ig p?pg/ en ſobeng ſtof!

- . 5.

b'?langename ſcheſſe heelen/

32an het liebe plupm gebiert/ - *

jl?et haat 3ang ong oren ſtreelen/

q#n 50 tierig heenen ſmiert;

g#lft meldt ong met 3pn ſtem/

Gºſh meht ong met 3pn ſtem/

Qin ook on5e goebe (Bob te leben/

gºlft boekt ong met 5pn ſtem;

Keurelingen looft tog Hem!

6.

#ie na boven, 3ië beneeden,

#ie voor uyt, 3iet weerzyds om /

4Pber af ig ſtof/ en reeben/ -

&#ot 45obg lof, en rupm 30 bom/

2lig 't reebenio3e bee/ -

?tig 't recoenlo5e bee/ .

v. - adag
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2lig 't recoenlo5e bee/ - --

Was-hy, bie bit ook niet dee.

7.

'# #eeten bupghept/ en bermogen/

#pne grote goebighept/

#ie iſt/ en ih buerb beulogen/ -

&Poo? 3pne verdraagzaamheyt!

JPie 30 ſangmoebig b?aagt/

gPie 30 langmgebig b?aagt/ -

9nbanlib're migten/ om haar te treâften;

gºeie 30 lankmoedig b?aagt/

gËn het alleg maandag

3Laat 4bobg 3Iof ong nopt betbeelen;

#hutter fileefbe on5e tong/

2lan 't gehemelt; 5o be heeſe/

'g Heeren lof, niet b2olph 3ong/

#Been/ bie 45obg merkten 3iet/

3aren/ bie Bobg merken 3ietſ "

iPont/ en hert, en ſtem ten hemel heffen;

#Been, die 45oög merken 3iet/

RPie bertraag/ nog 5upin hier niet,

9.

gPat ulu Geeſt ong maar bequame/

&#roote Bob ber #eerlphhept!

«En ong go-beumerhe t'5amen/

dom altyt te 3pn berepb/ .

illu eer te melden ſpeer! - .

illu eer te melden Ijeer!- A - - - - - -

#aat toe ig het bat up tog maat leben/ * Y.

illu eet te melden ipeert -

't âBere olig engen meer en meer!

#ag men 130 men afleg niet opmerkten,

De
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DE S C H R I S TE N s

GODSDIENSTIGE BESCHOUWING

Van

GODS WERKEN IN EEN HOF.

Te zingen als,

Ziet als ik 't alles wel door zie, enz.
*

I . t

#Lft on5et/ ſchift nu hert, en ſtem, e

KIot 'g |Heeren lof, *

GEÏft geeu' ben roem 5png naamg aan hem/

3Paat toe roept ong dees Hof. -

oEer/ Gºer; 3p on5en Bob en heet!

2 •

dBp 3iet om hoog/ en hier beneen/

dBoog Heeerlpkhept/

ziet maar gp 3iet; 3ie rontſom been/

Wat dat gy ziet, bat 3ept/

ſter/ ſter/ 3p on5en ſjob en lºgeer!

3.

ſpet 3epb / ja 't roept ong ſupbgkeelg toe/ ,

döp bie bit 3iet/

35eſchoum ong mel, maar hoor ook/ hoef

oºſft u 45oög ſof gebiet.

oſter/ ſter/ 3p om5en ſbob en lºgeer 1

4• - --

geſit httiptje / bloemtje / blaatje meeb'/

#Sp?eeht 'g Beeren lof: --

't álàag ong tot ſchaamt'/ 3o 't elft niet beeb / L'

ſpier 'g ouerbloet ban ſtof.

g#er/ cer/ 5p on3en ſpob en heet!

vA

't be
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5.

't 45ebloemt ban 50 berſchepben kleur,

&treelt ong gezigt,

“En reuk boog aangename geur,

gºn 't leerb ong beje pligt.

«Eet) «Eer/ 3p on3en ſbob en Igeer!

6.

't G5eboomt met b?ugten/ 30 belaan/

32a pberg aart;

&Poet hert, en ſtem, na boben gaan/

(@Lot 45ob / bie 't boog ong ſpaart /

«Eer/ «Eer/ 3p on3en €5ob en #eer!

7.

JPie 't boog omg ſpaart / bat 't ongebiert/

3?og ongebal/ .

't Håiet alleg meg rooft/ maat beſtiert/

3Pat 't ong uerquiftſten 3al.

- «Eer/ «Eer/ 3p on5en 45ob en #eet !

8.

't 45eoogelt bat be ſugt boog ſmeeft /

«En op haar long/ -

HE2et hunne ſtem ſpob eere geeft?

Zegt ons geev' Gode prys.

«Eet/ ſter/ 3p on5en 45ob en IBeet:

9.

aBe Zonne ſchpn; bie 't al bergult/

GEn ong beſtraalt/

dPng berte met 45oog (of berbult/

gºn alg na boben baalt.

dEer/ ſter) 3p on3en 45ob en libeet!.

-,
-

3TBft. -
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IO,

alBie 3oub nu ſimpgem ban «Bobg 3lof/

RPaar 't alles toemt ?

RIPat elk 3ig hef upt 't lage ſtof/

JPie 3ig een ſtijgiſten noemt. -

«Eer/ &#er / 3p on5en Bob en #eer!

II.

Dan ig men tot beg Hoogſtenſ «tet;

&#n ban ook maar,

ambanneer men hem erkent al##eet/

«En boſſe Eygenaar.

dºet/ dºet/ #p on3en 65ob en #eet!

I 2 •

inepn ziele, en mpn lighaam bepb'l

#ſlapm 45ob/ en H#eer!

#u ik aan u mee geſig geſepos
25emuerh mp tot uuo' Gºet.

«Eer/ ſter/ 3p on3en Gob en H#eet!

I3

#paalt mp tog tot um'«ter en lofl

d2 45ob bequaam !

jaaaä mp ook tot een plugth're #of/

Kilot roem dan uujen ſlaan!

dEer/ ater (3p om3en 45ob en lºgeet!

14.

een bat op 't laaſt um engen banbl. --

Alm' #Baam ten p?pg/

de jampn ſpeer! mp oberplant/

gin't gemelg #pataopg!

dier / djer / 3p on3en «Bob en #eet!

- - - H et
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Het

GODSDIENSTIG BESCHOUWEN

Van

GODS WERKEN op HET WATER.

Te zingen als, Pſalm 116. Ik heb den Heer.

I.

Danone 45ob / ſchiep ALLEs tot 3pn &#er /

e#n 30 / bat al 't geſchaap'me baartoe ſtrekte;

G#n bie het 3iet / op 'thragtigſt baattoe uJehte:

«En roepen/ pgpg ben 3thepperon5en libeer.

2.

3Pen meng gaf Bob / en ogen/ en berſtant/

dBm bie op 3pne merken ſteeùg te houunen/

geningeloov', Hem'baarinaan te ſchoumenh

Zpn menſen liefde, en getrouwe hant.

3.

3Paarbatong oog3ig memb/ men kan ſbobg magt/

#pingoethept / en getrouuuljept baat in merken/

49 moonb're ſbob ! hoe grootzynuwe werken,

Gyhebtze all' met wysheyt voortgebragt.

4.

JPoe Bn/ ô groote Bob / bit Heel-alſchiep/

@Loen behte't mater/ het geheele brooge/

iPaartoen gp 't moogbfptahuanu Alvermoge,

@Loeureeg 't gebergt, en 't water3onh in 't biep."
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5.

3Pug5ien mp nu Rivieren, en be Zee,

$3'n beyde, menigten ban Schep5elg leben/

doohuiſſchenbieongſmaah Iphboeb5el genen/

3Pat brengt het buater/ ong al 3eegen mee!

6.

JP wonder Schepzel! 5o een bloepb're ſtof/

Hlaaaht ſjob bequaam/ om ſuarelaſt te boeren/

Hboe moet bit niet/ 't gelobig herte roeren/

dêm upt te galmen hareg #eplanbg lof!

7.

3Peg Heylands Ryk, moet na ben treebe raat/

(ILot aan De epnûe ban be aarbe ſtrekken: . -

Ipp moet boo? 3ig/ een epgem 1Bolh bermehäen/

#ban baat De Sonne op, en onder gaat.

8.

qPaar moet be Zee/ baat moet ooit 't buater#em

dienen; lººp moet heerſchen/ en regeeren/

an 3ee / tot 5ee/ De b?embe libem baat eeren;

dſberaakt boo? 't oberbrengen ban 3pn ſtem.

9.

Spe Bolhem beelen elk het hare mee/

2lan ambten/ en het geen in hunne lamben/

#Piet balt; Dat komt nogtang in hare hamben/

&Zo ſchikt het 45ob/ door 't middel van de Zee.

IO. .

Bet mater/ bat ong op haar rug nu baagt/

angg 't groene beſb/ en aangename bomen/ 3P

- - - - - - - - aat

z

**,
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SUDaat meeb uup 3agt/ en liefſult heenen ſtromen/

19eeft dat geen ſtem? o ja/'t ig of 't onguyaagt/

II,

Hºebt gp geen bobbieuomber íg in Hragt?

#pn uup geen ſchep5el/ bie u Çöob boen roemen; . .

«En Lyem een God der wonderen boet noemen?

Göebzulfft ong30 / en \ueeg al50 bebagt.

I 2.

dºjobguerh te roemen/ een bie Bob niethent/

JPie zienze ſlegts, en 30 gelult een blinde,

JPie Q5obben Schepper, nog3pn Eer hier binben.

GP II)?iſten b?aagt gp 302g/ Datg u geulent.

13

45obbaat in groot te maken, batg' lºem roemt!

jl?aat hlimt boo? ong/ tog op tot hoger 3ahen:

UPaatig een water datureyn moet maken;

&fen water dat 4500 LEVEND water noemt.

I4.

gºten water baarbe ziel ban b?inhen moet,

&#n 3onbet 't ubelft/ 3p miſt het eeuunig lenen.

Rivieren, diebeziele wasdom geben/

qën alg een ſpys geboomte groepen boet.

14. -

ô zaal'ge 3ieſe! bie biturater hoog /

G#n bie 't geniet! be tpt bie 5al nog ſtomen ,

UPat gp eeng3uſtban't Lam / langg levensſtromen,

Geweydet uJeroen/ eeuwig/ en altoog.

3f - -’ De
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De

GODSDIENSTIGE GELATENHEYT

Onder

G O D T S B E S T U U R.

Te zingen als,

Ziele die geneygt tot lieven, of, Als een uytgeſtorte

Balzem.

I.

Hoe gcluähig ig een ſtijgiſten/

dPie maar na beg Heeren raat/

JPoo! 3pn Geeſt zig leyden laat;

Zomber mogren/ of betuniſten/

Jſlaaat 3ig aſtpt 5o bebint/

&#ben alg 't geſpeende kint.

2

2lig een hinb bat afgetrofiſten/

3Bau De bo?ſt in 'g moeberg upil/

Göantg gelaten ig en ſtil,

&Pat men 3ig niet meer laat ſoliſten/

(Lot het geen men heeft bemint/

«Eben alg 't geſpeende hint /

3

JPat men 3ig maat laat regeeren,

«En al mat geſjobal) boet/

#eurt boo? heylig, wys, en goet ?
r- &#n ſtºem altyt boil bereeren /

Buygzaam onber 3pn bewint,

«Eben alg 't geſpeende hint. 3 Bel
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4. -

âDeſ te vreed', en onberſchillig/

Iboe 't be lºgeere met hem boet/

#lºet een neederig gemoet/

JPat ook blagen.be gebmiſſig:

#ier inig begeeeren u int/

&#uen alg 't geſpeende hint.

k 5.

Kleyn en aan 3pnepgen oogbeel/

Zo verloochent, dat men 't niet/

aPat ong 'g #eeven ſchikking biet/

2lgt tot mabeel/ of tot moogbeel/

iPan alg men't met 45ob begint/

gÉuen alg 't geſpeende hint.

6

JPieptemg/ en verborgentheeden,

JPie 't beſtant te boven gaan,

&Purft 3un kleyn begrip niet aan:

dBm baat dieper in te treeben/

Ipp 3ig miminet onbetuint;

&#ben alg 't geſpeende hint.

7.

ſpan bedrog, en valſe ſtreehen/ .

&Pie be waerelt gaauwheyt noemt/

«En alg in mat lofipfig roemt / .

aPaar meet ijp niet van te fpgeeſten/

JI haar bp ſtaat 'er boog als blint,

&#ben alg 'tgrºene itint. .

ſpoet bn dit of dat ontbeeren,

#Paar 't eer5ugtig hert in leeft/

gën 3ig 3cln aan obergeeft,

abat ſtan hen gantg mepmig beeren/

3 2 Yd'le
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Yd'le eer ig hem alg wint,

GEuen alg't geſpeende hint.

w 9.

3Laaten al be &Schepf'len blieben/

Gods nabyheyt, ig hem goet /

3Pint bp bat in 3pn gemoet /

ziPam Han bp 3pn 3iel gebieben/

't stil 3pn/ alg bp ſbob maar binb;

GEben alg 't geſpeende hint.

IO

#timberlphe liefd' en eere,

aPic het filepne wigje heeft /

apat 5o aan 3pm moeder Hleeft:

aïBemſt 3pn 3iel te p?acti5eeten/

aPaar in ig ijp 30 ge3int /

GEuen alg 't geſpeende hint.

I I .

'ä ſaoet ò heet zoo'n hintje bue3en |

Zo iſt alg uur onderdaan,

gn uud Koninkryk 3al gaan!

*# # Poet niet zo gelph voor deezen,

(GLot mpm zelve 3pn ge5int/

#lhaar alg het geſpeende hint.
I 2.

iſlaaaſt mp zo! ep ſchryf uuu Wetten,

gn mpm herte, en verſtant,

#aber miſ my na uw bant /

3Poymen/ bungen/ en bet5etten/

KEen beuopg bat gp mp mint/

Bilg uun lieu / en epgen âint.
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Der

GODSDIENSTIGE OEFFENING,

Ontrent

BEDROEFDE IN HARE VERDRUKKINGEN.

A Te zingen als,

De liefde voortgebragt. .

I.

De liefde bie ban 4Bobt/ :

g3in 't hert ber 1/lptuerhoormen/ -

Cºntfonht merb; ſtrekt hun tot/

«Een blyk oan Weêrgeboornen:

3Pie zo ben broed'ren minbt /

dPie mag b?pmoebig fpgeeften/ *

g3h ben ooh Godes kindt,

JPee5 liefd' #mptentechen/ tenteelten/tenteehen/ten

TECHEll.
-

2.

JPe zuyv're ſBobgbienſt leert/

23ebauhte/ en bebloefbe/

«En bie ietg ſmert'iphg beert/

«En raat, of hulp behoefbe/

(Le ſp?eeſten na het bert;

q#n na betepg ban 3aften /

jl)eebbogenbt hunne fluert/

«5euJillig#" malten/ temaſten / te maken/ tema

3CIl.

jf 3
- #et
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3.

j

H#et ware liefbé Wuerſt/

“Dat 45obe 5al behagen /

iſlºoet tot 5un epgen merit/

't Geloov' in Chriſtus byagen/

& Bie maar boo! eygen 45ceſt/

#n bee5en mozb bemogen/

JPie heeft op 't allermeeſt/

J|2aar mens'lyk meebebogen / mebogen / mebggen/

mebogen. - -

4.

JBeebogen bat ooit meeb'/

G#en Heyden Ham betragten:

gên 30 men 't ban nog beebt /

Om loon baat op te nuagten;

UPan ig 't maar inberbaabt /

gËen offer zonder leeben/

&#n 't geen be HBeere haat/ .

âDat ſchoon oertoog 't mogt geeben/ 't mogt geben /

't mogt geben/ 'ttnogt gebeld. -

3 -

3Pe waare liefd' tot 45oot;

âDieng Zoon 3ig heeft gegeeben/

(@Len Borg, en Rantzoen tot /

UPeg 3onbaarg & 5obe leeven,

JPat ig be Bron maar upt / .

&Be Broederliefd' moet ſtromen/

2ïl 't geen bat daar upt ſp?upt/

'erg bp ſbob aangenomen / genomen / genomen /

genomen. - . -

alg
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6.

2lig vrugten ban het regt,

(Ien leeven hun verworven;

&#n baat bie gront nu legt/

gPin aan 3ig 3eld geſto?ben/

UPen Heere maar alleen,

jl 2et wat men is te leeben;

gÈn bug met Chriſtus een,

#ig aan dºen heeft gegeeben/gegeeben/gegeeben/ge

geeben.

7.

@Len bienſt tot ALLEs maat/

#n roept ietg te berrigten;

#hietg agtembe te 3maar/

3Pan al be 45obgbienſt pligten.

25e)merk mpn hert baat toe!

gP 45ob ber liefd', en vreede,

illum Geeſt, en kragt bie boe/

jl2p"# te beſteeben / beſteeben/ beſteeben/ be

(22U2II, -

8.

(@Lermpſ iſt hier op aarbt,

% in ueel geb?ehlpitheeben/

dſlàpn courg ſtel Heemeſmaatbt!

UPaat 3al m' in bolle leeben;

%In liefde 3pn volmaakt;

gËn baat in alg verſlonden,

3Pie 't hier een mepnig ſmaakt/ . * -

319enſt maar te 3pn ontbonben / ontbonben/ ontbon

ben/ ontbonben.

jf 4 -
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De

GODSDIENSTIGE ZELV-BEWARING,

Van de

BESMETTINGE DER WAERELDT.

Te zingen als,

Heylºge Jeſu, Hemels enz.

I• 4.

'HBen be waereldt uptgetrofiſten/

&Poo? Jeſus mpmen lºyeer;

JE2aat 3p homt mp ſteeùg nog ſofiſten/

3Pat ik tot haat \ueerheet,

'H 19oel dat iets nog in mp ſtueeft/

RPat baar nog te veel aan Hleeft/

ſpeer belet! #eer belet!

JBat 3p mp tog niet beſmet.

- , - 2 •

62uam be maereſb 3ig vertonen,

2lig zy in waarheyt is:

2ºo en Honb5e niemant tranen /

(JZot jaar dienſt, maar 't bernij / x

3Dan een ualſe ſchoone ſcijpn/ . -

3Drät jaar 3ielg-merberug fenpn/

| 2cer belet! H)eer belet!

JPat 5p mp tog niet beſmet.

3

4Daerelblingen bie beb?ogen

&pli/ b00? ſjaat tovery,

- -- - &#g

S
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gg 't haar merk / en ſtabig pogen/

(Le ſofthen in haat ſip.

Yder bie na 'g l9eeren ſtaat/

&och?iſit boo? Ijaar bermomt gelaat/

lheer belet! Beer belet!

JBat 3p mp tog niet beſniet.

4

't 2505e vlees bat in myn leeben/

gBeſtabig legt en woelt:

Hunkert na bie pûelijeeben/

't Perujert eer bat men 't boelt/

3Pat men baat boo? ig verraſt;

&#n aan b'pb'ſe Yuaereſbt baſt.

H#eer belet! 13eer belet!

UPat 5p mp tog niet beſmet.

5.

'ft #oub be liefd' des Vaders miſſen/

KUPie fian niet in mp3pn/

#o ih mp 30 5oub bergiſſen/

qën dagt, bie ſchoone ſchpn/

1Dan De waereld ſtan men meed'

Hebben, en ban binnen b?eeb'.

l?eer belet! #beer belet!

&Pat 5p mp tog niet beſmet.

6.

Ibeere geſu! bie ban b'umen/

Žegt, dat zy niet en zyn,

Van de waereld; boe mp ſchuujen/

l?aar ſokkenb #ielg-fenpn!

3 5 3ft
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gſt mantrouto l rupneygen oog:

Astuur ºp 't aſtpt naar om hoog/

ſpeer belet! #eer belet! -

3Pat 5p mp tog niet beſmet.

7.

3Poe mp 't geen hier ig beneeben/

Zo hebben; dat 'et mp /

#Streft tot ladders, bie mpn treeben/

19oog moet, om U na bp/

&tecbg te 3pn bat 'g mp 50 goet!

2lch berijemel inpn gemoet!

#eer belet! [2eer belet!

3Pat 5p mp tog niet beſmet.

8.

'ft 25en een Vreemdeling op aarben/

'ft ſpoo2 tot uw' itoningrpſt/

JBat uuu' hanú mp tog belmaatbe/

3Pat 'ft nimmer boog haar flpſt/

3Dierb bemoddert, maar boo?taan/

&Pnbeuleht mpn pabt kan gaan!

#eer belet! #eer belet! "

& Dat 5p mp tog niet beſmet.

9. -

Pat tilm 45eeft mp ban geſepbe/

SPubarg boo? bit ſmett'lyk heen!

3Laat die nimmer van hun ſchepben/

&Lot iſ: ceng ban beneen | |

3in het blchloog 1Baberſambt/

Alpt gemabc boo? uur handt/

âDerü ge5et / Auerb ge5rt/

Eeuwig zuyver onbeſmet! º

GODS
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GODSDIENSTIGE BETRAGTING

Ontrent de

M E E DE LE E DE N.

Te zingen als,

Iets moet ik u Laura vragen, of, Als men eens gaat

overweegen.

I.

Ceinn miſt gp 35obe ſeeben?

&oeſt Dan tog met ernſt te ſtreeben/

JPat gp ieder nuttig 5pt:

dººp en leeft niet boo? u zelven,

žo gp huiſo' in b'aarbe beluen/

illus' talent; 3o upierb gp 't Huupt.

2

45af be ſheere u gemabe/

't Hºtome and're ooſt te ſtabe/

3Paar toe heeft liep u verpligt:

qbp moet pu'rig baar na tragten;

23iſſph mag men 't ban u luagten/

&Dat gp ooit uuj Naaſten ſtigt.

3.

#tent gp bie onbandig lpanb'len/

JI)oet gy 5omhupſ met baar bambºlen?

1Bimb gu ſlegtg een hoorenbt oo?)

HPiet is werk boo? u te uperhen/

#oeſt u in ben geet te ſtethen;

#om haar met vermaning boog. 2-0eft

. | 08: t.
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4.

#oelt haar man die meg te trekken/

&#n in gaat eeng te verwekken,

Luſt om met u 'g leebeng baan/

- - Pie bun luanb'laarg lepú na bomen/

£o in liefde, alg gelove, - -

(@Lot ijun Ziel-heyl in te ſlaan.

5.

SPoet be ſheere u ontmoeten/

JPie gp Hunt haar ſmert uer5oeten/

SBoog een blyd'-en trooſtlykwoordt:

Bioint unen u kleynmoedig álagen/

&#n teerhartig raabt afu?agen/

lgelpt3e tog in liefde nooit..
- 6

#n het ſwakke in gelooue / . . .

't 13onlighe moet in haar niet bone;

3Ppg baat Jeſus liefde aan/

gPie3pn Lammertjes huiſ b?agen/

«En haar in haar ſwakheyt ſcij?agen/

3Pat 3p in Igem blpben ſtaan.

7. -.

#efug b?aagt haar in 3pn ?Ermen/

Steun haar ooit met teer ontfarmen/

SBatig tog ber fierhen pligt:

3 Derb in 't een nog 't aliber moede,

BlyV tog werkzaam in het goebe/
&Dien 50 ieder met#" ligt. -

gPu#3pn gaven aan te leggen/

, #al 't genjiſſe u muel 3eggen/

Pat dit ig het regte merk:

3Pat gp upt de dood, in 't Jeeven,

Zyt gegaan! en 45ob 5at geeuen/

&chijn5el op u ſiefbe-werſ:

Het

:
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Het

GODSDIENSTIG GEDRAG

Ontrent die geene

D I E B U Y T EN Z Y N.

Te zingen als,

Engels Fortuyn , of, Ziet daar, ziet daar, daar &5'c.

I.

Oornº bie mp ten duurſte hebt gehogt;

qEn baat iſt verre buag/ naby geb?ogt;

3Pie mp een plaats binnen um' muuren geeft/

25p 't HPolſt bat baar tot uwer Eere leeft.

2.

't gg um beſtuur/ en ſchikking ouer mp/ .

(Lermopl ik nog op aard' ben; Dat iſt bp/

3Pe zulke ooit geſtaag moet ommegaan/

JPie nog uun' Woord, nog uwde Wet uerſtaan,
* * * * * * - i- - -

- 3

JPie 't bep! uum'g Koninkryks niet ig ontbcht;

3Dieng liefde baatom derwaarts niet en ſtrekt:

3|2aat haatende be uJaare 2epligljept;

G5aan op. De boeg. Die ten verderve iept.

4Dat
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4.

amBat paſt het mp/ te toonen bat ik ben).

gBoo? uur gemaab'ſ daar afgeſcheyden; en

(Le ſchynen onder deezen, alg een ligt,

dPieng woord, en wandel ban alomme ſtigt!

• - 5, ... - * - Jº,

25e5o2g/ bat iſt boog haar nopt uuorb beſmet!

JDaar boo2 uur 45eeft beijoubt / een baſte tret/

JPie onberisp'lyk 3onbet aanſtoot ig/ - -

&#n noyt mpn geur, ban deugtzaam bp haar mig!

!

6.

'ft JI)oet Lycer (ti ſiefbe bringt mp ſteeùg baar toe)

G5eſtaag beogen/ bat ift aan haar boe/

ſetupgen; Dat um dienſt, en Koninkryk,

#g enhel vreugd', en al3ing liefde-ryk.

atch bat baat toe tog uwe banot my Iepbt:

«ën bat tog altpt be bebagt5aamhept/

Jſlap boogtg bewaak; en dat nog woord, nog daadt,

3Ban 'f tegt afwyk; ja bat geen scHYN VAN QUAAT,

- 8.

n moopt bevlek: maar bat ik ieber een /

e 3upb're ſheemellueg/ 30 toon mag treen/

#Pat bie mp zien, mag 3eggen / 't ig geuJig:

UPat deez' een ſpruyt van 's Heeren planting is.

* •

* - - - - - Der
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Der

GODSDIENSTIGEN WANDEL

In

O O T M O E D I G H E Y T.

Te zingen als,

Iets moet ik u Laura vragen, of, Als men eens gaat

overweegen.

1.

Ze bie G5ob hebt leeren kennen;

&Pie u tragt Daat toe te wennen,

3Pat gp tot u ingeheert:

(Iragt u zelv, in 't oog te ſjoumen/

«En ulu' herte te beſchouujen;

3Perbt gp niet met haaſt geleert?

2,

3Pat 'er ig een ûgang ban reeben/

62m in all' ootmoedigheeden,

«ën met tranen van nu boogt/

G50ù te bienen; 3ienù ulu' treeben

HPeenigmaal / 30 uytgegleeden, -

25upten 't Rigtſnoer ban 3pn Yuoogbt?

3s

't ſlBoogb ban 4,5ob ong booggeſcſj?eeben/

&Pïn baat na onggantſe leeben/

&teebg
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* *

5tcebtg te rigten; 3egt weeſt gy,

Heylig als u God is Heylig,

3ïcij!"mat mag ong pabt niet beplig/

25leen men baar geburig bp.

4.

jaaar mat boet mp / bie mpm wanbell

#pie mpng herten drift, en handel,

#Beeberleg bp uur @bebobt'

#Pit ben weg tot ootmoet baanen/

qPin U met beel liefde tranen,

&tecog te dienen, ô mpn boot!5. •

dPotmoet moet bog al mpm leeben/

2Llg een mobig kleet behleeben;

25upten dat, 30 ſtaat men naañt/

1eoo! U aller repmſte ogen/ ',

iPic geen hoogmoet milt gebogen/

#n een 5onbaat/ 30 migmaakt.

- - - 7.

GBp miſt Ibeer gemabe geeben/

apten/ bie fieetg met vreez', en beeven,

(aPog met liefde ſteebg gepaart;)

#n 'f geloov hun herteſterfien

#o haar 5aligüept ooimethen/

oEn dus ſpoeben Hºeemeibuaatbt.

7.

'lt zal ban met mpm berte ſtreeben/

35tecbg op aarde 30 te leeben,

taat iſ, met ootmoedigheyt:

qgn met vreede in 't gelove, '

't ſpog geueſtigt houdt naar boben/

(ſep be ceum'ge Igeerlplihept.

»

->

Der
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Der

GODSDIENSTIGE VRUGTBAARHEYT

A L L E EN IN CH R IS T US.

Te zingen als,

Heylge Jeſu Heemels voorbeeld toe.

, I.

'ſt V ſpel mpn5iel met liefb' ontſteelten/

ot 11 ô Jeſu #eet!

ch mogt mp nooyt kragt ontbgechen /

(@Le ſceben tot ubu &#er! .

3Pat 3oub dan 3pn/ alg ift maar 1

JIAet u regt vereenigt maat.

23ſpu ban mu/ blpb Dan nu/ .

#n my lºgeet/ en ik in U ! ... . -

2 •

Niemant kan tog vrugten b?agen/

3Boo? 45obe aangenaam;

#Biemant# merken God behagen,

&o bie niet in Uw Naam,

JPoo? uw' Geeſt 3pn boo?tgebgagt/

#n U ig mpn leevens kragt.

25lpu ban nu / blpu ban nu/

2,In my lºgeer/ en ik in U !

45 JPoo!
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3.

Sena, um Geeſt bie het gelove/

gn mp metht; boel ih 19eer/

gaat mpn herie trekt naar boven; - - ,

ſepm #iefg-togt langg 5o ineer/ - - - -

32a u uptgaat, om voortaan,

gin een liefde-vlam te ſtaan.

55lpb ban nu/ blpb ban nu/

3jn my Beetſ en ik in-U! .

* 4.

Y -

SPat ik 6 mpm #eere ſtijgiſte!

3Pe blpbſchap in 't geloov',

&Puo? mpn ſlibb'ren minunier miſte !

3Pie hool Wuerb nimtner boob!

2lch bat ift in bollen bloep

25lpu/ en langg boe ſterker groep,

25lpu ban muf blpb ban nu /

#n my Hgeer/ en ik in U !

J.

&Bat ik 50 mpm Heyligmaking, >

Voltrekke tot uw” roem /

&#n in 5upu're zelv' verzaking,

ill / bie '# mpn Heere moein/

#Bag bertoomen, dat men 3ag/

3 Bat uuu kragt in my betinag.

25lpb ban nu'ſ blpu ban nu/

#n my H#eet/ en ik in U !

3Bug
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6.

3Bug 3oub fit uw' Naam ten p?p3e/

3Poo? glans op mp gelegt/

ber bie my ziet beuop5e/

t g' op imp ljebt het regt) | | | | |

ſlap te vormen naar uw' zin,

&Pat 's uw' Roem, en myn gewin.

25lpu ban mu/ blpb ban#
#n my lºgeer/ en ik in U !

7.

ofeumig 5al '#3o in il blpben/

d'Iſèpn Heyl, mpn Heer, mpn Hooft,

A ºp 5ult mp nooyt laten blpoen/
3Pog bulben dat berbooft/

't Zeegel bat nu op mp ſept/

gº'n man and'ren onberſchept.

25lpu ban nu/ blpb ban nu/ s

gn my I#eet / en ik in U! -

8.

't Zeegel ban uw' Geeſt; bat b'utoen/

I#ier bºagen tot ulu &#er/

3Bil bat zo in mp bermuujen/

3Pat ik nu toon beel meer,

q#n beel klaarder alg in 't eerſt,

&Pat gp in mp leeft, en heerſt;

25lpb ban nu / blpu ban nu;

#n my Igeer/ en iä in U !

45 2 , De
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De

GODSDIENSTIGE CHRISTEN

Gewaarſchouwt teegen

LIGTVEERDIG OORDEELEN,

Te zingen als, Roſemont die se.

I . ' - ,

e He niet vreemd ig bp zyn zelven,

312aat ſteebtg bp 3pn herte leeft/

JPie behoeft niet biep te belmen/

4Pfijp binbt haaſt / 't geen hem geeft/

&tof tot ſchaamt'/ en 't geen bent boet/

#Beeb'rig 3inſten in ootmoet. ”

- 2.

# 5al zo veel iuel binben |

#n 5pn eyge hert te luiên/

aat men 't niet 5al onberiumben/

52a een ander om te 3ien;

#inmerg bat men hem altoog/

HPiet en oogbeel lieubeſoog.

3. .

9! ijp 5al 50 haaſt betleeren)

JBie maat op zig zelven iet;

#o met amb'ren te berhceren/

gaat men hem geen maat, nog wet,

g2ber 3pn bedryf, en ſtaat,

Ãštelt in 't geen hp doet, of laat.

'k iten

:
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f

-

- 4 •

'# #ten mpneygen 3ombig herte/

HP2aat bat ban een ander niet/

'li Zie en voelbaar tot mpm finerte;

gEn mpn innig 3felberbgiet/

't been mp3ugten boet met ſchrik/

Leevt er zo een mens als ik!"

5. -

3l3at 3ou 't mp ban kunnen luſten/

32a een ander om te 3ien/

&#n mp3elue te ontruſten/

ilàet haar wandel te beſpien?

'fi heb daar luſt, nog tydt meer toe/.
&Pat iä Dit aan amb'ren boe.

6.

't ſheeft mp immerg nut, nog voordeel,
3Pat iſt al een ander ken,

Hem, en 3ptie daden oorbeel;

Jaaar ik zelv zo ſchuldig ben;

illaoog'Iph meer, alg bee3 / of geen/

&Pie in 't eerſt 30 3ombig ſcheen.”

7.

3Laat ift ſiebet daar na tragten /

3Pat ik boog ootmoebigbent /

#eer een ander beetert agten/

2lig mp3elu; be meeb'righept/

# mp bog/ alg die met meet/

oe mpn boet/ tº: biipten tieet.

#eer mp #eer mp3elu regt hennen/

#oub mpn oog naar binnen toe/

qPoe nip ſteebg aan u gemennen/

3Laat fit mat ik ſpreek7 of boe/

(3Bpf gp aſieg meet/ en hoogbt)

iñigten naar um miſ/ en mooybt.

G5 3 De



1o, Des Godsprensr fce Christens,

De - - -

GoDSDIENSTIGE CHRISTEN

Voor

Z E L V-B E D R O G,

GEWAARSCHOUWT.

Te zingen als,

Zoet gezelſchap, &fe,

I .

«tere bit geen ander hert/

#Bat aan u gegeeuen muett/

ſleet behagen ſtunt aanſchouwen,

# bat enkel, en opregt,

mber ietg te uJeeberhoumen/

zig ſteeds voor u open legt.

2.

'k 3Deetbat 's menſen hert getuig/

Boos, en gants arg'liſtig i5/

Haiemant fient het ban alleene,

Gy & God! bie alles 3ietſ -

it ban ſepb mp tot u heene:

pget mp u bpſtambt niet!

3.

'ft schrift mpn Bob ooo? zelv-bedrog,

Eiet gp in man herte nog/*- g 23etg
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getg bat daar na mogt gelyken,

âDat iä 5elp niet binben han:

ſpeet ontdek 'et/ hoe het blyken,

'# #eb er immerg grouwel ban!

4•

'ft alPeet geen vreeſelyker ſtaat,

2lig bat iennant heenen gaat /

Ihebbenb' in 5pn hand een leugen/

& Bie hem upt een valſe grondt,

gIn een lºepſſtaat boet berheugen/

UPaar hp noyt bewys toe vondt.

5.

apat men alg een ſlapenbmeng/

gezoomt dat men 3ig naar 5pn meng/

gin het goede gaat bergaben/

jl2aat moanneer men íg ontwaakt,

gg men boog zig zelv berraden/

een ban 't ingebeelde naaht.

6.

2Irm bebogen 3iel buie 5al/

1l rampzalig lot# /

1ïegt be5effen: ô mat beenen /

zal hem treffen/ bie bug ſterft

n bie uJaan; Ik ga ten leeven;

aat bp het boog eeuunig berft!

7.

I#eer mpn 45obt! bie alles 3iet/

't Diepſte hert3elu / laat tog niet/
45 4 va #n
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#n mp iet# bedrieglyks meegen;

gaat mpm oog ontduyken 3oum/

gºn. Dat nºg eenſ nog na beejen/

«6af een ſmert'lph naberouud !

8. w'

'# #leg myn herte in uw ſchoot;
Gants geopent, naakt en bloot/

dºp. Dat gp be diepſte boeken/

#et u ziel-doorſtralendt oog,

&Pp het naauuuſte mogt boog5oehen;

&Pat het mp tog niet beogoog.

8.

#Boog u ºpgen hambt gelept/

@ſtagt ift in opregtigſjeptſ *

#2007 nu aange5igt te luanb'len 5.

Wat fit boe/ of waar ſh ben/

S?ug te zyn, en zo te janbºien!

&Patiſt in geloon' erken/

9.

#Pat um oog ſteebg op mp 3iet/

#n ih baarom / nimmer ietſ b

#lptboer bat U 3oub migijagen/

Ei heb mp3elu aan U geheel,

#n boo, eeuwig opgebagen/

's Levens God, mpng 3ielen beel!
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De

GODSDIENSTIGE CHRISTEN

Van

GE V E Y N s T H E Y T,

GEWAARSCHOUWT.

- Te zingen als,

0 Minnelykſt Emanuël.

I.

De laſterzugt, en bitt're haat/
ſ2
t duyſt're waereldlingen;

25lpfit bupblph upt hun ſpot en ſmaat y

©mtrent 45oog ſteutelingen/ l

#p 5pn bog blint/

39panbig/ onge5int /

&Lot geeſtelpſte bingen.

2.

3Pe deugd, en maate heyligheyt,

ie 'g# 25onbgenoten/

o minnelph aan 't ſjerte iept/

qPie buerb ban haar verſtoten:

etn 't maare goet/

&Poo, hun bergaſt gemoet/

313et laſter ouergooten.

G5 5 meen
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- 3.

jlhen noemt geveynſtheyt hunne 3«ſ)m Gode### tigt/

Jl?en brengt een ſmaat, en balg gerugt,

d?p die 3ig ouergeeben/ -

dam met een 2，iel/ | |

&Pie 45obe unelgebiel/

upe maerelot boog te ſtreenen.

4. -

3Laat af / ô liefb'loog 3Lafferaat!

&P5obg 1Bolh bug te beb?oeben/

#hoemt haar noopt meer een Higupchelaat:

žp ſtellen 3ig ter pgoeben/

ſpoo? 'g HBeeren oog /

3Pat 't al ziet ban om hoog/

't Göeen zy alleen heſjoebell,

5.

Niets haat b'opregte 3iele meet/

2ſtig fmoobe bepn5erpen)

(Lot niets ig hun gemoet 30 teer /

2lig om bedrog te myen,

g#n bree; of nog/

giëen ſchyn ſlegtg ban beblog/

#ig ergens in mogt blpen.

6.

UPat tog altpt bedagtzaamheyt,

G5oog ware Erv behoebe /

- - - - - 3Pat
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3Pat nimmer mogb een gronbt gelept/

(Iot liefdeloos oermoebe /

49f in haar hert/ * * * * :

#Pog iets gebonden buert/

UPat 3o een zuurdeeg moebe.

7.

#/ mieng aſboogſttalenb oog / .

het diepſte hert âunt gronden/

®p bie het tot uum bienſt bewoog/

3Perb baar ietg in gebonben/

't 45een ilt niet hen;

(Loon my bat 19aüet; en

Heelt baat be uuple uponben.

8.

3Laat ban het bitt're &lange 3aat/

#l)pn teed're wandel ſmaken;

jl)ijn 25onbg 45ob / ilt bolg uude raat/

45eſterht boo? uu' genabe/

'lt JPoel op uuu Gfer:

G#n boybet meer / en meer:

3 lººpn loop langg 'g leebeng paben,

9.

d? liefſpft pat/ mat trooft en b?eugb/

#unb g” u bewand'laars gelaen/

JPie uuerh3aam in geloov', en deugd;

Zo boo? be uſereld fireben/

H9un ſmaat ſpoort aan/

Om pºperig uug?t te gaan/

H2et epmbig 't zalig leeven. ID

- ** e3
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Des

GoDsDIENSTIGE CHRISTENS

ONDERRIGTINGE, ONTRENT

De

G E v E Y N ST H E Y T.

Te zingen als, Pſalm 5. Verhoord 6 God enz.

I.

Open: 3iel/ bie boo? ben lºyeete/

&teebg buanbelb in opregtighept /

oEn 't herte boo? H#em open leydt:

dBp bat liep tog/ 3pn 32aam ter &#eren/

illu luilbe leeren.

2,

H#oe gp geſtaag in alle 5alten/

Waar bat gp 5pt/ en wat gp boet/

3Doo? Igem / met een opregt gemoet,

oogt manb'ſen/ en het 50 te maäen/

at 't niemant bu?alte.

3. 3

Geveynſtheyt ig um'g Žielg afg?p3en/

3Pietgig 'er bat gp meerder haat,

(Ioont bat/ in 't geen gp doet, of laat,

#Laat 3elu/ uuu vyand, 't boninig uup3en/

en u Dug p2p3en.
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4•

«Bp hent het hert ber merelblingen/

Heun bitt're boogbept/ en hun baat/

obp hoogb mel/ bat men u ben ſmaat /

HDan veynzery in alle bingen/

#ocht op te bringen.

5.

3Paar toe migbyupht men boel het geene /

#lpt onkund', in eenuoubigbept/ -

1Ban u gedaan bijag / of gezeyt, - t

3Dat moet (hoe met gp 't ook mogt meenen)

25p 3ulhem eenen / - * * * * * -

6.

3Pen ſchamb naam ban geveynſtheyt b?agen/ -

gÈn gp een huych'laar, bie 't maar boet/ -- . . .

dBm naam te maken/ en gp moet /

paar ſpot 3pn; baat 5o 3p 't regt 5agen/

't Hºun moeſt behagen, -

7.

gÉp laat het uule 3ogg tog ube3em / .

UPat gp boo?taan boo25igtig 5pt;

&#n 3eer om5igtig alleg myt,

(2tſ mag 't maar scHYN) 't geen gp 50ub ogejen/

2lan baat te boeyen. ee *

i 8.

grºot migbgupit om uun Naam t'onteeren/

«en boog uw naam het Chriſtendom,
- #luk
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TItn grote toeleg 3p alom/ |

jl?et yder een 30 te berliceren/ -

&Pat 3p eeng leeren , -

9.

3Pat gp meſ meet bat 't Bobe Ieden/ rº

5 àiet ſlegtg in uyterlyk gelaat,

#n kleeding, of in praat beſtaat/

jl?in nog / in 5ulh gelaat, of zeeden,

& Bie nietg en beeben.

r; - - - - - - IO, zº

25enaulmt te 3ien/ beklemt te ſpreken/

&Pninginb'Ipfiljept/ en luat 'er ſmaalit/

#2a ligt betoogbeelen; Dat raakt -

H#un/ 't 3al baat in Dc ogen ſteelten/

?lIg ſnoob gebgechen:

* * * - l I.

Zo 3al men u GEvEYNsDE heeten/

Zo ſtupt gp u ben ingang toe/

3Pat nopt u uboogb hun boogbeel boe;

't Been ſtigten 5oub/ bat merù bergeten/

jl?en buil 't niet meeten.

I 2. -
v - - - -

3Pat beel opregten bit eeng 3agen!

3Pan mien bit nog niet ig gebat/

&Pie men nu om een dit, of dat,

2lig Huychelaaren gaat betálagen;

RIog 3ogge b;agen; - GL
2

:
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alg of elk bie & Bobbgugtig leeft/

I3- - - - - "

GIe boen al mat een goet gewiſſe, . . . .

In ſchikken kan, ter oefening/

3Pan 3upu're liefd in alle bing/

g#n epgen3in uiel Muilbe miſſen/

2tig men hond giſſen/ .

14. ' .

gaat 't pmant 5oub' ten aanſtoot ſtrekken/

42f misduyd uuo;ben/ mig bat maar/

#eet cierIph boog. De ſtijgiſten ſchaat:

3 Pat 30ub bit niet gebgehen behhen/

«En u?ugt beralefthen. -

\ 15. - - -

Spe grote beplant 5al ong Heeren/ - - -

Niet droevig zien, wanneer men vaſt,

dBm bat bit ben geveynsde paſt/

& Bie in haar boen alleen begeeren/

iſlàaar eyge Eere.

- - - 16. - -

een ghriften kan tot allen tpten/

#n bob/ en 't geen bat op gebieb/

(#2e merelbling begrppt dat niet)

#ig 3eer verheugen, en verblyden;

32ieg moet bn myden, -

- 17.

opin ietſ te doen, of 5o te ſpreken/

't Been hun een vreemde indruk geeft,

#Zig



112. DE s GoDs D1EN sT 1GE CHR1sT ENs,

£ig moet in beel benauwtheyt ſtehen/

gên vreugt afbreken.'

18.

iſ een Chriſten/ upt unu onberbinben | | | |

3Peet gp het immerg/ Dat be beugt/

@Le oef'men/ ig uun luſt en vreugt,

âBel maatoim 50uben Dan beeg blinden

ill treurend binden? - ' * . *

19.

3Laat ong 45obg boeg hun ſmaak'lpk maken /

Sp?eeh met een vrindelyk gelaat,

33an een nauwkeurig ſtijgiſteng ſtaat/

3Pat ſcherpe, dat 5p in u laäen/

3Pat moet gp ſtalten. "

2O.

25eſchepben/ neberig te me5en/

25ehulp5aam 3pn/ en mat nog meer/

«Bobg moob gebied, en ſtrekt tot Eer;

ilàaaſit bat gp ban haar merb gepge5en)

UPan äan men be5en; * *

2 I,

(tot ſtigting 3pn/ en ume moo!ben/

3Pie firpgen ingang tot het hert/

&#n 't geen ban 30 geſp?ohen mett/

Zëtrekt haar ban mel/ bie u bug hoogben /

&Lot liefde koorden.

3Pan
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22.

3Danneer mn zo onſ” pligt betragten/

25ebagt5aam 3pn in alle bing; -

&#n be5en op5igt 3onbetling / er

J

f àan moet men 't uodatg dan ſjob afmagten; . . .

) âIBil men 't betagten ?

j 23,

t JPat moet men ban gebulbig b?agen /

«En 5o het dan nog beeten moet /

(lpoe men 5ig boo? ben ſchyn 3eſu boeb)

âPat het geveynſt is, 't geen 3y 3agen,

't Zal 45où beljagen. -

24- -

God 3iet um hert, en um gebagfeu/

uur toeleg ig bp leem behent:

opp hebt u 5elo aan hem geuent. , * ,

#Laat dan de wereld iiu betragten/

f %jn ſmaat veragten,

25's

Qlig g' in opregtigheyt het uune/
- #aat boet/ en dan ben ſchyn van 't quaat, w

- #Pat uule 3iel 30 inllig baat/ - ,

in bug onthouwt, en toont te ſchuwel

HI)et bat bernuube: -

26.

de ſpeer gp weet 'et! laat be reeben/
ſlapng montg/ en 't geen ig in mpn ijert/

# naar behagen/ ſchoon 't mp fillett /

3Dat menſen ſnp bie ſmaatljept betben/

gh ben te opeeben. .

H# X Der



114: DE's Go DSD 1 E Nst 1GE CHRISTE Ns,

Der

GODSDIENSTIGE CHRISTENEN

H o O F T- BETRA GT IN G.

Te zingen als,

Pſalm 5o.

I .

&#t grootſte eynd' ban al mat (Bob gebieb)

#g liefde bie upt een reyn herte blieb/

«Een ongeveynſt gelove, gantg optegt / .

«Een blank geupeeten/ bat blpmoebig 3egt/

«Bp bie gebukt gaat boo? uuu ſtrupſtelingen/

Zpt egter een, ban 's Heeren Keurelingen.

2.

45ob Eerſt, en meeſt te lieben boben al /

&#n hoe men upt die ſiefbe / Dan ooit 3ai/

Zig zelven ſieben, om in het genot /

3Ban be bol3aal'ge ?lIgenoeg5'me 4Bobt/

# eengte 3pn/ in eeuuuigbeeben/

n baat toe 3iel/ en lichaam te beſteebell.

3

iſlàun lichaam te bejoggen tot Gods Eer,

( e ſtreeben. Dat mpn Ziele meer/ en meet/

450û
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«Bob kent, en in bie henuig heylig mert/

gin. Dat iſt ban met een liefbabig bert/

japm Naaſten ook voor abob/ſ en upt biegronbe/

apan heyrge liefd', bettin/ met hert en monde."

4.

âPie Eerſt, en meeſt, baat fit Gods Beeld in 3ië/

3Pie 45Gb met hert, en daaden lieben; bie

2pm waardig, bat ik meenig liefde pligt/

2lan ziel, en lighaam, aan hun ſteeds berrigt/

%lig een met my, en boog een Geeſt gebgenen;

dBm 45ob te lieven, loven, en te leven.

5. -

3Pie onbekeert nog afſmerft ban het ſpoorg/

3Ban 't waare Heyl; bee5 arme Homt mp boog/

2lig 't boogmerp ban ontferming; bie mp tot

#pn hulpe roept / of ijp ook nog tot 45obt /

3Pieng Gºer ik3oeh; eengeynd'lyk uierot getrokken/

«De liefde bringt mp/ hem ook in te lokken.

'- 6.

GEn 't lichaam zelv te ſteunen; bat het 5p

#n 't leeven; mant eplaag! inbien bat ijp

Zo heene gaat) 3o ig hp in 't berberf/

#amp;aal'ge 3iel! bie in 3pn 3omben ſterf/

t3liefopagend hert / mert ſigteſph bemogen/

Zo een te helpen redden, upt meebogen.

K:

H# 2 & Baak
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7.

hoe zoud een bie behoogb tot 'g #eeren erf/

£pn ebenmeng 3ien rennen na 't berberf/

at niet 3pnteber hert met beerenig/

enu aan 3ie/ en 3png pligt gebagtig ig/

m (mag 't hem boemlph) ziel en lighaam bepbe/

#lpt beeg rampgaal'ge ſtaat tog upt te Iepben.

8.

3Paar zulken liefb'/ in 't reyne herte blaaht/ .

dPaat5al 3e nog eengbgo? @Bobg gunſt boſmaakt/

giën gantg ge5upbert; 45obt tot IBeetlpkijept /

3Boſbuuren in ber eeumen/ eeuunighept/

Geloov en hoop, bie 3ullen eeng verdwynen,

J12aar 't ligt ber LIEFDE, bat 3ai ALToos ſchpmen. -

r

*

9.

SPan 3al be 3iel/ alg in een volle gloet,

3Pan liefde ſtaan tot 4.5ob haar hoogſte goet/

(Lot haare ſchat / fjaar Jeſus bie 30 teer /

libaat liefbe; bie 3p baat nu binb/ en meet/

jldet bolle bgift 5al Bienen / Gºeren/ 3Loben;

li?íet mag 't begin, 't volmaakte ig baat boben.

Des



Des

GODSDIENSTIGE CHRISTENS

ZIELSVERLUSTIGING.

IIIde Deel. T

PsALM XIII: 6.

Ik zal den Heere zingen, om dat Hy aan my

welgedaan heeft.
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• Des

G o D s D 1 E N s T I G E

W Y Z E K . E U R E.

Te zingen als,

Pſalm 25.

I.

'ftLaat een ander bat genoegen/

SPat bp veel ter maaltydt gaat:

Zo men 3ig maar hoed boog 't 'm goegen

Pat men 3ig niet na ben ſtaat/ -

TBan een DEFTIG Chriſten qupt/

't Iſtigtſnoer niet te bupten gipt/

JPat ong 45db heeft doorgeſch?eeben/

't Pleeg geen rupme toom te gecuen.

2.

gaat men in ſbobg goebe gaben/

jl het malſtanb'ren 3ig berheugt/

dBm be vrindſchap 3o te ſtaben/

(ILot opſporing ban be deugdt,

qPat bebleht ben ſtijgiſten niet;

JPie tog met 3pn ſjerte bliet/ -

#mant ſchyn van quaadt te geeben/

&#n onergerlyk wuil leeben.

3.

degter moet ik biſph agten/
"Alberuopſte ſtonhigg moobt;'Dan pſte it a:" *# 2 al
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'k Zal 't ook 3oeſten na te tragten)

25eeter gaat men / baar men hoogbt /

't Klaagen dan een bie G5oog hambt/ *

eeft gebruät; en ouermanbt / . -

an 3pn hranſthept / naar 3pn Ende, -

£ig met ſpoet ſchpnt heen te huembe. '

4?

ban nut/ en meer te pºp5en/

g 't het klaaghuys in te gaan/ -

2lig baat men met drank en ſpyſe, -- A

fiupme taafſen billbt beſlaan: ' -

3TBant daar ziet men yders Endt,

«En hoe nut ig 't bat men 't hent;

G#n bat in 3pli hert gaat ſluyten,

3Paar men 't quade meeb hanſtupten.

l

J.

3Baſt te âleepen aan be aarbe/

GPng eplaag zeer ligt behruppt;

't &#euuuigburembt goet na waarde,

ſïegt te ſchatten, bat ontſſuppt/.

dBng aig voelloos; alg men beel

3Paat betheert/ baar luſt en heef/

't H#are binb / men benit be moogben/

&Pit m upt geſug mont, teng hoogben.

6.

Wagt u wel dat ooyt u herte,

Werd beſwaart door braſſery!

't Beeft een bºome 3ieſ muel ſmerte/

?Eig 't gewiſſ' eeng roept ter 3p/'

- Waart

t
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-

Waart gy daar nu, dat uw ligt,

Elk der vrinden heeft geſtigt ? 17, ' . . . . . . . .

Hebt gy daar wel nut ontfangen?

Voeld gy in uw ziel ook prangen?

i O2 7. | | | | |

Zeïben 5al 't gemoeb zo b?agen/

?lig men upt het klaaghuys, treebt/ -

Zo men 3ig maar heeft geb?agen / t

2ülg bien klager, en 3pn leet, . . . . -

ill beeb ijanb'len na 3pn ſtaat; - . ::

* A

- HPie bebagt5'nue 3iele gaat/ .

#nberrigt, in 't geen na beesen/

#em tot nut/ en trooſt 5al meegen,

• . \'

A 8. * : ' . .

Wys ban ig het leenlig oorbeel/

3Ban Gods Geeſt, baat 5eſu geboekt; -

'# #oub het daar meed', 'h 3ie beel boogbeel/ ,

?tig men't klaaghuys meer bezoekt,

Dan der maaltydt, ô gemig/ : -

#oo een heur bie pºpflpſtig/ * * * : - - - - - - -

(3Laat het pleeg het amberg agten)

#Zal ik met mpn hert betragten.

- *

A
n

ie s . Den
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Der .

tº - - ; ; *, *

GODSDIENSTIGE WYS GEDRAG
': (r - - - # : - - - - - -

: By A o . . - . .

kRANKEN EN BEDRoEFDE.

Te zingen als, Pſalm 84 : - -

2 - 1.

A , " " , j . . . . . . . . .

oºl zaal'ge, bie wel ſterven kan!

apenſt gp 't te leeren? tuel aan ban/ .

35a maar het klaaghuys veel bezoeken;

iſint liefbe/ en opregt al# een/ - , " -

#ie wysig/ en 3ig betroaatrg been/ | |

#5egeeft! alg ble 3ig miſ methloeien/ %

ſºm na hp 't baar bevind, getrouw/

die bambºlen/ alg een wYzE 3ouw.

w

t ; 2.

3pen ſet ban hóé ble 3fpber #

#n mat 3pm ſtaet vereyſt, getuig .

#o dit niet merb in agt gendinell/

#en zamelt ban/ geen jeugten baat

#oo: 3ig/ nog boet geen nut aan haar,

@Lot mien men baat Vijag ingekomen: -

#aat blaagt men 5ig baat/ al# men moet,

#an wint men er een bepl5aam goetl

's

3

#Paar toe bient 't ſjerte met gejet/ -

GBp 't geen men ziet, en nauw gelet/ -

3Pie
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3meie bat hy is, bie men hoogbt #lagen; . . .

dBm pber na 5pn eygen ſtaat, -

gên 50 alg # baat een ieber gaat/ - - - - - -

&pn laſt in liefd te helpen b?agen.

't Zp hp reebg 1s op 's leevens padt;

&Pf een/ bie geeſt nog leeven haüt.

-V

4.

JPie alg een wyzE, met3pn hert/

&Paat 3ig gebgaagt / 30 een bie ubert/ .

Seoo! 't gten hen haar ook noo! mogt hemen/

Nog wyzer, neemt hier leering aan/ ,

žpn 't bie/ bie 't paūt begiſſeeueng gaan/ .

't Žp 3eer beklemt, of ingenomen/

iſ Pet vreugt, en vreede, in 't gemoet;

3Pat hem al jupchenb been gaan boet:

5.

het een, en 't ander merit ijp aan/ '
iſiegt alg bie# , die berſtaan/ -

ſpoe 5eer uerſchillend bat ble uptegen

#pn/ maar in 45ub 5pn hint moeſ ſepbt;

“Poſt alg het uan te waereldt ſcheyt:

gÈn toont zig baarbin/ niet geneegen/

#o log te fpgeeſten ban elks ſtaat, : - -

Of hoe het deez', of geenen gaat.

- 6. - ---

#g hp verhart, in 5onben boot/

3Ban 't geeſtlyk leeven gamtg ontbloot;

45aat ijp heen met geſloten ogen,

“Pfſteeht ijp in een ſout're waan,

of
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gaf boot be ſchrik 5eer aangebaan; | | |

liep ig niet maar met hem bemogen: -

Ji?aat maaht Ooſt baat gebgupit nu ban/

3Pan pöet men mat leeren kan. -

7.

5[upt 30 ô ſtij?iſten in um hert/ -

't CBeen baat aan u gegeeuen buert/ -

@Ie leeren: en beeld trouwulpſt mebe/

Pie gp baat uinb / 't geen gp baar merkt / ?

âIBel ligt/ bat 45ob baat meebe merht /

3eit geeft het hert beel trooſt/ en opeebe/

312el 5alig/ b?iemaal 5alig ſlaan/

dPie and'ren ook behouden Han!

8. )

7.

oe heuchlpk is bat aan 't gemoet/ - - ''

an 30 een wyzE ! en mat boet/ . -

Hiep mut aan amb'ren/ bie 3pn mooyben/

«Een vrugtb're boom des leevens 3pn;

qEen regte ziele medicyn,

Genade geevend' bie hem hoogben!

JPug treft men 't boel maar toe men leeft/

g#n maar toe ſbob be mpghept geeft.

Des
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Des

GODSDIENSTIGE CHRISTENS

W Y S GE D R A G,

Ontrent

o N B E K E E R D E.

Te zingen als, Pſalm 1»

I.

Gosanne Chriſten/ bangehogt/ -

1/l 19eer ten bienſte; 3o het mogt

«Bebeuren boo? 3pn mpg belepf/

UPat gp in 3pn noo?5ienighept/

#n 't Hlaag!Jupg Huam/ baat gp 3oub uſuben/
«Een naaät / en geeſtelpſte blinde.

2.

ef 't ſjerte op tot 45ob; bie u

il in 3pn Dienſt gebguphen/ nu -

&Pp bat be wysheyt bier be magt/

312ag ſjouben, en bat gp betragt/ -

#u ſchroomloos zonder menſen vreeze, -

?lan ligem boog al getrouuu te mee3e. - '

3.

## 't u behent bat 3pn gebaag/

&o mag gelph be waereld plag/

SPie aan het vlees den teugel geeft,

#eeft bp alg zonder Godt geleeft, 3Jººgtö
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ſlPerb tog met 3pne ſtaat bewoogen/

«En 3ie ſjen aan met tecb're ogen.

4: - - - -

Ipp legt in 't buur) ô armie bujaag! - 1 -

qEn ziet nog voelt het niet/ eplaag!

Gy 3iet het/ bie C5obg tuoogbt gelooft.

#g 3pn gemiſe nu verdooft? T - ,

gËp ſchiet tog toe/ hem te behoumen,

19et baart u auberg 't naberouwen. - .

5.

#g 't een bie u nog hooren wil,

âPie 3ig alg leerzaam toonbt/ en ſtil:

jl?en tjanbel bie met een gemoet/

&Pat al3ing aan hem blphen boet/

geen lout're liefd'/ om hem t'ontruhhen/

ſèan 't geen bern eeuubig 3oube b?ultiten.

6.

jl)aat ig 't een 30nbaar. Die vertrouwt,

«Op eygen doen, en bie 3ig bouuut/

qPp 5antgronbt/ maar ban huig ben bal/.

3Pie baat op ruſt / groot mee3en 3al;

gÈn bie 'et naauun ig af te trekken,

&Pat moet een puer geeft bermuchſien. . .

7.

ſom hem upt 't vuur te rukken: Yuant ,

UPien leugen in zyn regterhandt,

| | | | v - ſºoet
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JPoet meg: bat hert bat hem bedriegt,

«En ban een Hºgeplſtaat tot hem liegt/ . -

3Pat moet ontdekt, men moet hen leeren/ .

#ig leebig na ben geplandt heeren.

8.

#g 't een bie zorgeloos, en hart/

#Zo in be 3onbenig berbuart/

3Pat ijp een boobſlaap aan u toont/

&chiet baatbig toe/ grpp benu/ merſchoont,

H#em niet/ ljet Hollbe nog gebeuren/

at gp hem upt 't berbero mogt ſcheuren!

9.

(Ioom hem op 't aſberbupb'Iphſt aan/ -

# bat geen 30nbaat Han beſtaan/

oo? God 5pn Rigter, die getuig)

Zo heylig en regtvaardig ig;

âDat elft boog 3pn ſjetigt moet honnen/

«En opaag/ of bit in hem geen ſchromen/

IO.

dPf b?ee5e baart? en of ijn moet

#an hebben; en 't boo? @Bob meſ goet

zal piepten/ bat hp 30 geloog/

2 pn ziel vergat, en niet berHoog/

3Pen ſºepſmeg neerſtig te betreeben?

«En of 3pn hert nog igte ugeeben? .
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II.

zeg hem wat 'g beeren moogb ong 3egt/

apat 3echer 3o be 5afie legt;

#at bie Gods Koninkryk 3al 3ien;

weerbaart moet zyn; en 't quade olien/

aBe Heyligmaking ſteedſ najagen/
#en ttagt hem ban ooft boog te b?agen,

I 2.

gmbien ben bit mit heeft geraakt/

een ijp 3ig 5elo bimbtl blint en naakt,

qºn toont nu een geb:p3elt bert: ,

den boot 't geuoelen oan 3Pn ſmert/

3beticegen u begint te vragen,
Hoe dat hy nu zig heeft te dragen ?

1 34

schroom niet loºn bat beroert gemoet

die 3eggen/ bat (ſbob mag zo goet,

#at #n uyt liefde gaf Zyn Zoon,

#woo! ben 3onbaat lup ºf (iLij2oon/

dBp aarbe humann / om 't 5alig leeuen/

isum te verwerven, en te geeven.

- 14

droom/ hoe bp uyt zig zely moet gaan;

#at jeſus orienblph 3ig biedt aan?

#ie toevlugt tot Hem nee: " 't hert /

#g aan hem geeft. Dat nietg nu boert/

45e
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*

gelieft om boot 3ig 3elu te bouwen/

iPaat aan alles aan leem te betroumen.

15.

3Paarſchouw hem meeb boot zelv-bedrog,

“En raat hem ernſt'lph/ bat bp tog/
#pn hert boo? @Bobt ſteebg openlegt;

42falieg maar pä/ en opregt/ - - - -

0 is, alg 't hem nu komt te voren : - -

«En laat hem dan ook opſpä booren/
*

* *

* * *

16.

gaat 'g Beeren moob be zulke 3ept/

at u002 hun nog be zaligheyt, - - - - - - -

(te hopen ig; en nat een goet/ \ -

SPat Bob nu aan 3pn5iele boet) - -

#Pat bp een mooglyk, mag beleeben/ | | |

't eten hem nog hope ſchpnt te geturn;
-

** - - - - - - t. - ..! - - - - - -

?

#bºarme 3iel/ 't berbern ontrukt/ . . . ee

#ehouden morben Han. Belukt " . .

#et u ô Chriſten! Dat gp 3pt/

#en daar in hulp aan 6 oerblpbt ººg
# ugp/ gp hebt een merk begonnen/ ºv

#eet of g een maereld ſjab gewonnen.

- &

3 s GoDs.
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GoDSDIENsTIGE LIEFDE

, ... ... PLIGT EN :

Aan de waare

LEE D EN CH R 1 s T 1,

K R A N K H E Y T.

Te zingen als, Pſalm 3e. of is, - - - - - - - - - -

I • - * *

W: ”, ' -

O chriſten 3id/ 3inkt gg niet weg/

ambaan: ap neemt in oorlºg', ,
RPat ubden# ſpooft/ en lererf "

#egt #o iſ bentpäl entert"......... . . . . .

##atten oordeel trieben; - "

dºot u#afſpiechen beest terpen.

1

- - -- --

2.

v, . . . . . . . . . . .

ik was by u krank, en grººts

My in uw liefde, en bººg: racia, deca:

My doe, want#" 5,- /

#t deed uw liefde my toen ineed', '
Ik ben bezogt, in al de mºei'' en ,,,,,,,,, u - - - -

Zy zyn myn broed'ren, ook de kleynen

3 e

45elooft gp bit oerguiſitient 'moogbt/

- bt ûet#lpt uworg Igeplanb# mon gehoogt/ 4,5obg

g
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get ig beg#

Pien gp baat jupchenis binben jult/ .

/
-

«Bobgbienſtig Thriften? ja g? boºt;, Af: '.

JBaat bgant 'er ban niet# ; - -

offenſieföe buurl, na Chriſti Leeden, . . . . .

dem tot jaar. Krankbed toe te treden?s 1,-- , v ...

4

#g 3o een / arm/#l. \; - - - - -

Jl . -

#pnieutelingſ en moºglph iſ

zijn 5iel beu oihtſ, met duiſternis; J., . . .

qEn tjp mogt boo?# echt iſ. . ,
een heuchlyk ligt in b

s

't ſtonb 3pn bat bp na taat upt3iet/

dem bat be Satan pylen ſchiet/ , - .

ºp het geloov', hij legt nog toel. , * * * ,

#pat ijp bobg Gºrfmoſhibaar in boel

geooi tmpfftien ſchubben; en te maken/ . - '

aPat 3p baat in 5pu maaahluſt.fmatten. * : 3

.t: 2.37 | | f?" E!-- di O' . . . . . . --
" 6.

of moog'Iph uinb g een ziel verligt,

3Poo, 's Heeren vrindlyk aangezigt! , . . . . .

w

ºf met een voorbeeldt dan gebufth . . .

areaat upt u 5ieſe veel kan leeren, ' . "

#oub gp u nietgraag aan tte herten? ,,

- - - - -, -

. . .

* - 7s, . * * * * - - - - - - - - - --

Hau Humb gp ook aan bie gp baat

®ntmoet; meeb iceren hoe men haat/

--

. %, 2 tſPis
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3Pie 3o geruſt / be aarbt beriaat/ - -

&#n bunne 30 gemenſte ſtaat/ • Z

#eeft na te ſtreeven, om in 't ſterben/

dPoſt zo een zalig deel te etben. * * . --

8.

&#n bat men nu / terwyl men leeft, ' . . .

JPit tot 3pn grote werk ban heeft; - ,

#pn roeping, en verkiezing, baſt -

(Le maften/ alg @bobg uuoogb belaſt;

't been op het cpnb'/ tot 3ielg genoegen /

«Een ruymen ingang toe 5al boegen: -

9, v

312aat bat elk ſh?iſten ban ook meet/ - - -

(Lot mien men 30 in Hiranhijept treet/ - ,

gaat men hem baat ban vinden moet, * . . . .

Als zo een, bie ooit blphen boet/

&Pat bp ig een ban Chriſti Leeden, ... . . . . i

en bie 3pn voorbeeld na wil treeben.

IO. , ，

m al bie beugben/ bie zyn Heer, .

n 't ſterven toonb'; en langg 3o meet/

&Pp 't blpkbaarſt 3ien laat / en oertoont/

3Dat Chriſtus waarlyk in hem woont,

3Poo? 't maar geloob'/ ja bie 3pn Leeven

23 g; en hem 'g leebeng #troon 3al geeuen.

-

-
-

- , Der

ſ
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* . Der -

GoD sD 1 EN ST 1 GE

W ENSELYKE GESTATE,

Ontrent haar

S T ER VE LY K HE Y T.

Te zingen als,

Wat woeld de wereld om 85'c.

I.

O eobbrekebene/Memptitroenbebtgegrepen/
JPie mp op aarbe baagt/ en bieſjetjuyſt getal,

JExpng leevens daagen buig/ hebt in uw Boek geſcijge
r- ben ,

'Dieſhber#n, maarnietovertreeden;al.

2. *,

'tgig maar een klepn beſtek/bat meet fit immerg heere!

«Een handbreetig het ſlegtg; meſ uuaatban ig ijetban/

('h Sta# mpn5elu berbaaſt) ach! wil het mptog

eeten /

3Pat3ulfig mpn buuft gemoet/ niet meer bemerken kan,

3. -

RPee5 hutte / ('f boel het boel) bieſchut al meenigmale/

«En neygt zig tot den val; een ſtootje ſtoot3e ſjeen/

. 23 3 '##ſe

- --
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'#2ieong#voormpſtaag) een meenigt grauwaartg

3Pit3egt my, 'tſterv-lot, hebtgpbok methun gemeen.

* * * * ) $ 4, CiT 2 . . J

Gy zELvE, 5ult dush #ſten/
ill leeueng glag loopt rag/ enig aluptbp na /

Taifunest ik# en ik moet etnogtangleereu/,

âDant ſchoonfä't nu al weet, hoergeet etegterſoja,

, ... :: 5 x 3 iſ

&#p brult het op mpnhert! boetmp in mpnbebºpben/

3TBat bat ik doe, of laat, tog tunen batili'tlueet/

#Patih vergank'lyk ben, en hier niet lang 5al blpben/

«En tot mpnafſcljeptmp geduurig houdgereed! # :

6. ; }

2lcijbat ik nooyt ietgboe) batifimp5oubeſchamen,

#atingbedood daar vond;# in alle bing/ .

#lap ſteeög gebaag/gelph't een Chriſten3afbetamen?

3Pie gaarn met vreede in 'tgemoet ten graue ging,

*, - - - - - " ,
- 7, * * * t

1,

ººk - - - ,

ºp bat wanneer gn ſpeet/ gelieben3ultte komen? '

&#n kloppen boog de boobt; ih met bpmoedighept/

ſpetblydſchap desgeloovs, u tegemoet magkomen;

«En upt gemaab bp U mag 3pn in eeuwigljept!

. . .
-
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Dë -

GodsDIENSTIGE CHRISTEN

GEMOEDIGT tegen het STERVEN.

Te zien is,

wºrden heel bizar, ze

SI

O 1Berblinbe &tetbelingen / - - .

3Pie 30 boog het ſterven beeft, * . .

een 30 baſt aan b'aarbſche bingen/

#laet uur herten 3pt gefileeft;

&Pat gp bie niet milt beriaten/

pl gp baat um beel in binb;

al beeg b?eeg u kunnen baten? - -

2ilig 45ob#menſenkinb; algſbob.3egt/ ô mens

EIl ; -

R

iteer nu tot um oogſp?ouh meber / . .

&Lot het ſtof baat gp ban quam /

't 3Lighaam bat gp hielb 3o teeber/

&#n uuu 30 g/ zo na 3ig nam /

JPat uun ziel gants is vergeeten,

«En nu ſtaat/ arm/ maaät/ en bloot.

&#n het finagembe gemeeten/

'll boet ſchrikken boo? De boot; u boet en3.

ve 3, 4 itunb
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3- I

#tumb gp boog bie ſchrik beletten; - - ,

RPat uud# buetin# » | | |

39fbaar merb be boob af5etten

Seat g” u niet ten grabe brengt

#Been/ ô niet een ogenbliſtje!

'g 3Leueng glag boogb nopt geheert;

gºn al ſch?ent gp/ en al ſcij?tlije /

8Baarmeeb'merogeen boodgeweert, baarmeeb eng.

{1 - 2

4s -

Schoon gp ban geen dood wild horen,

«En bie baat ban ſp?echt/ nu haat,

UPie gebagten tragt te finoren/

't #omt u niet een ſier te baat.

2ſch! ſjoe ig 't u toe te menſen/ .

3Pat gp 't ſterben nam ter hert;,

't #g tog 't lot van alle menſen/ zº

“Beit dan 11/ b0e 5eer 't tufinert; ooſtban en3. n

J’, e -- . .

# aangaanbe: 'hbib u lerere! . . . . . . . . . .

oet mp aan myn ſterflykheyt, - 4

&teebg gedenken; miſ mp iceren/

3Pat mp maat ig toegelept/ - -

#Slegt# een kleyn getal van dagen; 2

3Pat ilt 30 in alle ding, - - - - . . .

Zo omzigtig imp mag b?agen /

'als een big 56 ſterven ging! alg een ens,

- &#n t
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6.

GEn aan geſug (die het leven

Voor een ſtervend zondaar is!)

Zig blpmoebig heeft gegeben;

GÉn nu boog 3pm 45eeſt geboig/

alBeetſ batſ ºp boog hem het leben / - ,

H#eeft bermo?ben / en be boob / - -

Saug ben bootſteeh heeft gegeben;

3Pat ig mpm gelukt ban groot! matig en5.

7.

3Laat ban b?p mpn ſterfdag komen/

't Hig ben bag ban myn gewin!

"H Hºeb ban boo? be dood geen ſch?omen/

dPie brengt mp ter H#eplſtaat in/

'H &ta gereet / en met beriangen :

gÉn 3ie na mpm #efug upt/

Taie mpn ziel met 3al ontfangen,

?Elg. De boob mpn ogen ſluyt, alg be en5.

8.

Zo ſlupt / bat beeg ogen leeben/ -

(#2a het ligbaaln boog een tpb/ - s

ſtuſte op baat leger ſteebe)

Zig meer oop'men/ en berblpb/

gefug 3ien; bie mp komt ubehäen/

illut bien baſte ſlaap / om Dan

Jſlap ten 5aal'ge beel te ſtrehlten /

leeere geſu treeb 50 an! #eere 3eſu treeb 50 an!
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De

GODSDIENSTIGE CHRISTEN - ,

- wegende opzynes - , - . *

H E ER E N K O M S T E.

, Te zingen als, Pſalm 118.

- I. -

In heb blymoedig mp begeeben/

#n bienſt ban b'allet peeren heer/

oºm 't ig 30 mei tmpn luſt en leeven,

'Allg 't ig mpm voorregt, en mpn Eer,

gá jupcij/ in bee5e rphe3eegen/

#Pat ik baat toe bermaatbigt ben/

dEn bat ik heb een plaatg geſtreegen/

25p 't HPolkſ-bat ik met 5alig hen.

-3.

aPat HPoſt/ bat 's Heeren dienſt waardeeren,

2lig hunne roem, en Heerlykheyt,

aPie ſteebg met hertelph begeeren/

49m 45ob tot welbehaaglykheyt,

(@Le dienen; en 3pn boerit berrigten/

dPp 't aſberheurlphſt naar 5pn boil/

Gehoorzaam in berepſte pligten,

gÉn in 3pn wys beſtuur gantg ſtil.

3Pil
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. 3.

3DII mp maar & mpn Bob! hequame/ -- . -
#Poo! be bemerking dan uw' Geeſt,

62m ſteebg ten raem pan umen ſaame/

(Le tonen) bat nipn herte 't meeſt /
w

dºn't hertphſt wuenſiſ om maar te letten) -

3Pat tot bie maare bienſt behoort;

JPaar boog men il alleen ter &#eren / .

&ig houdt aan 't boogſchrift van lim mooght!

. 4.

&Pat fft geſtorven aan het eygen,

" , "

ſlàpn zin n en wil, aan ill berpant/ - , - - - - - - - :

Zig nimmer opt ter,5pbe nepgen;

jl2aar 30 gembent aan ubbe hambt:

&Pat al mpn pogen, en betragten,

3ſ12at bat ik boef en waar ik ben, * *

iſ?pn luoogben/ baden/ en gebagten/ . . . .

tiptopuliſten/ dat ilt U erhen. - ... . .

, 5,

ſann Heer te spri/ bit 'k moet behagen/

&Pp Dat luanuleet iſt hiet übo raat/ -

Voldient heb, en mpn ſeebengbagen/

25erephen hun bepaalde ſtaat/

#ſh 5omber ſchrik en ſlaafſe vreeze,

#l?et een gewiſſe, bat boo? 't bloebt/

jl)png Heylands-50 boel ig genee5en;

&Batiſt bein toetreeb boel gemoet.
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6.

eep miſ gp 5elo'.mpm Iemben go!ben/

&#n buaalient houden op be magt;

qPm nimmer tog verraſt te uuogben/

«En GBp mp noopt komt onverwagt,

dan3aal'ge! bie be libeer 3iet komen/

#lg bp 't niet dagt; en bat be boobt/

#em overſnelt; boie 3al niet ſcij?omen/

&Ban baat te ſtaan alg maakt en bloot!

7.

&Pie noopt ben dienſt ban Jeſus kenbe/

&Pie noopt hem ho5en boo? haar lºgeer/

Slâaar dwaas 3ig tot be &chepſelen woenbe/

«En laag ! bie helpen nu niet meer/

3Dat ig het ſterven niet een ſcheuren,

3Boog een bie baſt aan 't aarbſe Hleeft;

e bunaag moet hp 3pn boem ban Heuren/

lg 't Oordeel hem boog D'ogen ſmeeft!

8.

ſlâaat 3aalge! bie be ſheet 5al pinben/

Zo wakend', en met brandend ligt.

#p 5al hem alg 3pn teerbeminbe/

25eſtralen met een aange5igt /

3Pan welgevallen, en 't 3al mee3en/

Kom goede en getrouwe knegt,

Gaat in die vreugde, die voor deezen,

Ja eeuwig u was toegelegt. -

Des
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Hºe

w Des

GODSDIENSTIGE CHRISTENS

GELOOVIG KRANKBEDDE.

Te zingen als,

Pſalm 97.

1. - -

Laat ong opmerkendt aan/

# Krank, en Sterfbed gaan/

an een Godsdienſtig Chriſten;

&Paat uino g hem moog'Iph tmiſten/

HPet 3pne meerpartp/ -

3Pen &atan) baat uel bp

# ongelove hooint/

n hem wel onbeſcij?oomt/ -

(Ien volle opambt 5p.

. . . . . . . . . - - - -

2 •

Zp tonen 's HeerenWet,

#o nauun hem boongeget/ | | | |

45eſtaaft met 30 beel vloeken,

dPrn ben 30 te berHoeſten/ * *

gaat 3pn gehegligt bert/ ?

32iet met veel blydſchap mert/

(Let bolle 3aligbent / .

Geruſtlyk ingelept: ; *

HRaar voelt een droeve ſmert,
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3.

& v. 3Dat boet hp bie gelooft!

Bee; heft 3pn hert en hooft, -,

G (#n bat geoaf na banen/ "VO Q - Cº

&#n oeffent 3pn gelove;

'# 25en 3egt#"
#lºpn hepi'ge intet / (tot

3]Bieng Jilºajeſtept ik ga)

&o ſchulbig; 'h meet het/ ja!

&Pit ig nogtans mpp lot,

is

* . 4", - :

#ot heeft van eeuwightyt1.
422520n man 3älighept/ . . . . .

\ ºpne zone miſſen geroen! .

ſèp bat bie 't zalig leeven, 5

2lig 25ogg verwurfpoo, mp ' , ,

Gºot mien ik hert'lph blp / .

Jſlap lang al heb gement/ .

&#n dikwerv meer erkentj '"

aPaar blyv ik nu ook bp.

- 3 * . . . . . . ?

#p heeft mp toegekept/ | | | | |

dPat 3pn geregtigheyt, . . . . . . .

«Bob mp ijan toe gereekent; - - 2

GEn mp ooit aangeteekent, ... .. .. .

Ten leeyen; begili ban - , . . .

123pmoebig alle ſtan/ . . . . . . . . .

## gaan/ . . . . .

eteuti gf-ſjaal] , . . . . . . . . .

- # eb ift 't#l ban,

2

ãºpin
* *

**- -
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6.

2pn Beeſt/ bie'à van mpn meet &

Ontfing (3pn naam tot éer!)

UPaar 'h blphen van Han tonen/ .

hºp '# in mp liomen woonen. '

Gbp Heere gegu 5pt! . . . !

Jl?pn 2502g/ nu, en altyt; . .

#lhaak mp mpn opaub moej

23ſt mpg ben na u toe). . -

«En hoop niet 3pn beruopt.

7.

«Bp maant bevloek en ſchult, 3 -

&Pp u/ en hebt berbuit/ 5 . . . . .

UPen eyſch des Wets; boaat meebei

ilm Baber ubagite ogecbe. .

JPug 5pt g: alg Borg volmaakt,

32an dood en graf ontſlaaät/ .

&Ien Heemel ingegaan/

vſ2m1 boo? my in te ſtaan; - - --

2lig mp ietg quaabs gemaakt.

8.

. . . . . . . . . . .

JPug 3pt gp boog ben @Tij?oon/ --

#pm #eſust geneg zoon/ .

#voorſpraak op benieaber; -
GPp bee5en gronü 39 nabet/.

#ſt in gelove tot

ºl al# mpm #eerſ en Boot/ . . .

Niets hebbenbein mp / | | | |

Staat mp tot ſteun Ael 3m / .

?Nig bit oerkreegen 3Lot.

r

3 à
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9.

ft tufte op bat buoogbt

pt uube inonbt gehoogt/

#lºpn geplanb! mpn 45obt ?lmen/

't Zal mp ook niet beſchamen!

Al wie maar tot my koomt,

Hy kome onbeſchroomt,

Hy zy ook, wie hy zy,

'k Verwerp hem niet van my,

#ſlapm #eſug! Dit betoomt

IO.

#l)pn twyfelmoedig hert;

SPat 3ommpſ meleeng inert/

Gedrukt, en neergebogen,

'lt lºef ban meer hert en ogen,

GLof ill: Dan muert mpn geeſt/

#oe angſtig/ en beugeeſt/

«En bou? De b?ee5 beſtneſt /

3Deer in haar ruſt geſtelt/

&Pie 45p mp boel benueeſt.

I I.

HI)pn trouwe Borg! en 3p

&Pog nu geſtaag my by!

«ba N U niet upt mpn ogen;

'h. Zal moog'Iph baaft 3ieltogen/

#iet leggen, maar het ligt

11uu'g b?inb'Iphg aange5igt/

&telt mp in zeekerheyt,

tºp hebt tot mp ge5ept/

'H #eb 't all' boo; u berrigt. -

Des
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lºp hield haar alg 3pnepgen ſlagen/ 2
-

#

-

, -.- Des
* -

GODSDIENSTIGE CHRISTENS

0 - -

GELoov S - WORSTELING.

Te zingen als, 6 Kersnagt,

I.

Overdierb're ſchat gelobe/

d? Hitoſtelpft geſchenk ban boben/

3Pat tong ig magtig 50 't behoogt/

ijl naar uw waarde opt te roemen /

G#n al bie 3eegeng op te noemen/

&Ple meth5aam upt u bloepen boogt!

2.

&P 3Puut geloob Der uptberhoorne!

Ihet eerſt baat meeb een nieum herbootne!

&Loont bat 'er geeſt'lyk leeven is,

dPie hem# Satans boerft boet haten,

«En al het eygen boet oerlaten/

«En vlugten upt be bupſternig.

- --

• - - - - - -

3 - - - -

g 't momber bat haar toeerpartybet/

e Satan; baat een ſtaag beſtrpber

3Berbl en beſtrpt met liſt en kragt?

#lſtaat
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-

JInaar 5p ontvlugten 't, en begaven/

#ig in des Heeren Jeſu magt. . . .

4- G

boe han by anders als baat haten?

3Dpſ 5p niet ſlegtg 3lui rph beriaten/

Jlſtaat nu beſtryden, 3pn beubimbt:

«En gaan hem buyt op buyt ontroben;

3Pit alleg boen zy door 't gelove,

&Pat bug be waereldt overwindt.

3'.

't 45elobe ban 50 groot bermegen/

&teeft hem geupelbig in be ogen;

3Paar moeſt / baat tiert hp teegen aan:

gên Homb jp bat maar in jaar knakken,

Ibp 3oub ban al haar kragt ber3ualihen;

gº'n beeb haar alg bueerlo5e ſtaan.

6.

42p ban ô Chriſten! en ter hoapen!

illuj 5ielen-byranb 5al nopt ſlapen:

#oubt u tog mannelyk, en waakt,

't 45eſulJe moet u borſt bebekthen / .

g#n tot een veylig ſchilt berſtreſiſten;

3Paat op gp al 5pl1 pplen ſlaalit.

7.

45ebalt het ook/ ('t gebeurt niet 5elben)

3Pat bp u op het laatſt nog quelde,

-

en
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«En 't krankbed miert een worſtelperk,

42 ban bien goeden ſtryt geſtreeben/

#n het gelooy, en met gebeeden,

(Loon ban u beïbenmoet 7 meeſt ſterft.

8.

3Laat u 3pn tieren nopt beruaaren;

#g 't u nu Daupfler / 't 5alibaaſt hilaren/. . . .

Kleeft gp/ hoe 't 5p/ um Iepbgman aan;

1Hun 3eſug/bie hein 5al gebieben;

Weerſtaat hem / hp 3al van u vlieden.

&#n gp al# overwinnaar ſtaan.

9.

Gryp 3o na het bol3alig leeben; -

aat toe ig u het regt gegeeuen: * * *

Door Jeſus, bie 't beruogueu heeft.

G5een hel3e magt 3al 't u ont3etten/

5àog u ben ingang oyt beletten:

#o lang alg uunen Jeſus leeft.

'1O,

Hy leeft, en gy 3ult met #em ſeeben:

&Pat moogb heeft bp aan u gegeeben;

«En Hy leeft tot in eeuwigheyt.

&P Zaal'ge ſirpber in 't gelobe !

ilm byeugde ſtroom / bie ig hier boben

3èoo! u bewaart / en weg gelept.

# 2 - - - be

J
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De

GoDSDIENSTIGE CHRISTEN

GEWAARSCHOUT

Teegen

s A T A N s P Y L E N,

O P HET G E Lo v E.

Te zingen als 't Voorgaande.

I.

Ds &atang liſt, en boze bonben/

#pn dieptens nauurlphg te bootgronben/

gEen pber bie 3pn 3fel bemint/.

# mel 30?gbulbelph te maken;

m in 3pn ſtrikt tog niet te raken:

gºn 30 tamp5alig hem betſlint.

2. . . .

(Ier regter, en ter ſlinker zyde,

&chiet ijp 3pn ppſen in het ſtrpbe/

Deez' balt ijp bug/ die, 30 meer aan/

G5obg kind en erfgenaam, ban 't leeben/

JPie 't upt genabe ig gegeeuen /

#n het gelobe baſt te ſtaan;

- -

- - -
-

3Pie
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zp ſtonbt nu bupten hulp, en raat.

3

3Die quelt hp bgoebig om 't gelove,

(@Len minſten/ om bie trooſt te roben;

JPat hp bit buur geſchenft al heeft,

5Been 3ept hp/ (en 't ig gobloog liegen)

45p 3ult u 3elbe bug bebriegen:

&Penit GY Dat ſbobt/ bat zULKE geeft/

4.

Zoo'n zondaar? neen/ gp maart vermeeten,

ill 3elp een kindt van Godt te beeten:

Met Chriſtus door 't geloov vereent;

gla bat mogt gp met boog u upenſen!

jaaar bat 5pn al gantg and're menſen,

Veel heyliger, alg gp ubel meent.

5.

apaar ſtaat bie 3iele/ ban te beeben:

q#m 30 jaar Ibeet geen ligt quann geeben)

qºn blyk ban haar genade ſtaat; ,

din kragt, om geſtig baſt te houben/

2ſlan Muſen bat3n haat 3iel bertrouuben;

6.

De meeſte bankpn arme ſlauen/ | |

Igeeft bp be ogen uytgegraven, - - »

#bie zien nog kennen jare ſtaat: - ' -

G#n ſtomt 'er vreeze in 't geuniſſe/ -

dPf men het 3ielghepl niet 3al miſſe/

apanneer dat men eeng ſterben gaat! -

Hit 3 upſen
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7.

#Pien balt ijp aan met felle Hragten;

3l3eg 3egt bp/ met al die gedagten,

gſbeeb bie geen plaatg; hoe/ 5oub gp uitl

2lan uube 3aligtjept gaan bugten/

gÈn 't hert beklemmen met meet 3ugten?

#Been/ houbt nat maſt/ bat raad is t.

8.

3Pat vaſt te ſtellen, bat 'g geloven,

3Laat niemant u bien trooſt ontrouen/

#lºet na te ſporen/ of gy zyt,

#o alg Gods woord u op komt geeven;

31Bie Han tog 3o naukeurig leenen?

gºn alg 't geuifeu bermpt/

A 9.

{Pat gp een 5onbaar 3pt bol 5onben: - - -

âDel benh ban maar l om Chriſti wonden,

GEn ſtel bat baſt, ſep ſtierb boog inp; 1 - 1 -

#h wil niet twyffien: maar bertroumen/ | | | |

&#n 't oog op 45obg gemabt boumen/ . . .

Hoe bat 'et met mpn ſtaat ook zy,

TO,

de ſpoe geluät 'et ook bien Iogel-, ... . . . . .

apie 5ieſen mooiber/ bee3en huiſel

dºen meenigte / met deezen ſtrik, - -

Étiſ heen te ſleepen ten verderyen,

#Pie alg geblint/ baar heenen ſiergen/

#iet eerder 3iende (ó mat ſcijgſh!)

3300?
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11.

i200: Dat be boobſ haar 't oog homt ſtunten;

3Pan merkt men het bedrog, en bupten

gBie 3alighept / bie men niet bagt/

&Le 5ullen miſſen; ô Dat mate!

SPat 30 een 3iel ban 5al eruaare/

RPat men in 't minſt niet bab verwagt!

I 2.

&P #eer! boe tog be ogen open/

Ban 30 beel 3ieſen; bie dus lopen/

Geblint, en met een valſe hoop;

&#n 30 miglept omtrent 't geſode/

#Berligt haar boog u 45eeſt oan boue/

&#p ſtut haat tog in bee5en loop!

, 13.

3Poe gaat het waar gelove hennen/

SPoe haat 3ig aan u uuoopbt geluennen;

gaat elk 50 álaat en bupblph 5egt/

Wie batzy zyn; en hoe 3 baat dragen,

SPie 45oot in haar geloou behagen:

&#n 'g leebeng firoon ig toegelegt.

14.

3Laat 30 ben &atan/ bie 3pn ſchigten/

illaeeſt op 't geloue/ homt te rigten/

25eſchaamt 3pn! I#eere geſu toont)

&Pat ooit biebpand/ u moet u ee5en/

«Pug uuerb u grote naam gepgee5en;

«En gp met #eerlphhept gehtoont!

it 4 - De
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De

GODSDIENSTIGE CHRISTEN s

STERVENDE IN DEN HEERE,

Te zingen als, Pſalm 136. . . . . . . . . .

I.

'ſt V «Efte nu met hert, en oog,

'ſPp een bie upt 't H#emelg boog/

Herbaart is, mpn bof gemoet/

«En 3ie/ hoe 't 5ig daar op boet,

2. "

'ft zie baat een bie geeſtlyk leeft!

3Pie 't gelobe uJaarſpH heeft; -

#Pieg bp upt een zuyvre zugt,

illpt 3pil 5elben ig gevlugt,

3.

5Pa 3pm #estig/ bie hun al, . . .

JPie maar tot Hem komen 3al;

n opregte neb'righept/ . '

pm genaad heeft toege5ept,

4

géugtenb' om 3pn goebe ſfeeſt / .

qDm ban ziels-beſmetting meeſt / ,

#epn gemaakt, aan 'g leeueng pabt/

2lſ 3pn luft, en zielswens hadt.

* . »
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ſ

-

(

s. - 3

apie 3ig aan Hem 3omber bat/ . * * * *

Hºp ietg te bedingen babt/ .

Blydlyk opdroeg, en 't 5pn ſter/ - - - -

2lgte) bat Iºp mierbt 3pn beer, *

6. ,

@Len IBeer/ bie ºp gantg opregt/

HPienen miſbe; bieg ijp 3egt /

H#eer doorgrondt mp) 3iet mpn hert/

@Loont 'et/ 39 ietg/ tot mpn ſmert,

- 7. -

3Paar ig/ bat mp onbehent/ ' -

2 pn mogt! &#p mpm H#eere membt

jlàp baat tog af; ujant iſt 3al

Jſlap graag fcbiliſten/ tot bat al / | | | |

8, 2

JPat Gy my gebied, alg Igecr/

'H Zoelt mp 5elfg nietſ maar uur ter!

gºpgen 3in verzaak ili nu/ r

Eers genoeg, dien ik maar U! .

9.

zulk een chriſten 3iet gp baart

b'?laroſe but/ Die breekt nu: maar

#p meet maar bat ijp 5pril geeſt/

({Pie 3pm 3onge bab op 't meeſt;)

IO.

52u geruſtlyk bergen 5al;

't #g bp geſug/ Die pp al,

Hit 5 3Lang
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3Lang ten bergplaatg heeft erkent/

'à lºoo? 3pn taaie bug ontrent.

II.

Zie myn Jeſu, 'k kom hier nu,

In geloov', 'k ben immers d'uw',

Gy de myne: deeze hut,

Stort nu Heer; gy zyt myn ſchut.

I 2.

Neem myn Heer, myn Hooft, myn Man

Deez' myn ziel, zy ſcheyt nu van -

Deeze aard, op u bevel,

'k Ruſt nu in uw wys beſtel.

13.

'k Leg in deeze ſtervens noodt,

't Hooft nu op uw borſt, en ſchoot;

En ſtap van de waerelt af;

Met u, over doodt en graf.

14.

'k Werdt nu door U zelv geleyt,

In de zaal’ge eeuwigheyt!

d? HDie pºpſt niet 5o een ſtaat/

33an een/ Die zo b'aatb betlaat!

13.

3Bie nu 30 een ſterben toemt;

HPee3 geſtopb'ne 5alig noemt:

3Pie ſla ooft dat Igeplſpoo? in/

£o merbt ſterven zyn gewin.

Des
-

t
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Des

godsdienstige christens

Gelukkige Lending -

Ter

H E E R L Y K HE Y T.

Te zingen als, Pſalm 1os.

- 1. | | |

ge moet bie niet gelukkig noemen :

alèie kan genoeg 3pn beplſtaat roemen;

aPie boo! be zelv-verloochening,

(ſlot aller tyt, in alle ding,

Hinet blpbſchap/ en gemiſtighspt / - ,

25eruſt in 'g ſpecten wyg belept! -

2- - - - Of u 5 . -

Y

3meie kan ſjobg uung belept ook mgaſten? -

3meie 3oubt het muiſſen andere maſten?

aPie immerg niet/ bie G5obt erheut /
Alwys, en goet, en 3ig gement/ t

die ſtenen in afhanklykheyt,

3èan 45ob/ in biep ootmoedighept.
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3.-

Zo eene/ burft 3ig mel betroumen/

2lan Gbob / bie mel. 3pnoteb 3al bouuwen: "

lgoe bat 'et ook bier met bein gaat/

'Stil 3pnb' in b'uptboer ban 3pn raat/

(ſ2m bat 'et bp ſjein 3eehet ſept/

gaat al Gods doen is Majeſteyt.

- - - - 4- - - -- --

r B- - R - - - -

3Pug tragt ijp mopt voor uyt te lopen /

Blàaat ſlegtg te volgen, en te hopen/

želu alg het teegen hoop 3pn mogt/

gÉn ijp ten epmbe taatg gebgogt/

#p ig in Göobg gelepb te opeen/

Lap Iepot gem baat #p upil maar been.

, J. - --

2 pn Bob bie hem bug verre leyde; . . . .

3Pie meet bp / zal moyt ban hem ſchepbe/ ,

2iſ ſtruphelt bp eeng op 3pn pabt/ . .

3Pie ſjamb bie hem bug heeft gebat/

3Pie regt hem op / en 't ig 3pn moogbt/

Zie voor u toe, en ga weer voort.

o zaalgeslet! bieso aan ruſten!

gſm 45oög beſtuur/ ga u berluſten ,

#n um gelult/ um Bouds God Iept , . W.

Hjl bug/ 30 na be Heerlykheyt:

1l al boo? eeuunig toegebagt/

G#n bo0? 1tuu Goël toegeb?agt.

(Loen
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7.

toen ºp u tot 3pn Erv aanbaarbet . "

gele alg gp 3pnen raabt op aarbe !

Ibebt uptgebient/ uur 3iel geuig

d:5elepben 5al/ baat Hy, nu is

Teerheerſplit in 3pn 'g Baberg (Lij?oon;

aeug erot gp boog Heem '# leebeng ſtroom. ''

8.

aeſe leebeng ſtroon 5al gefug geenen / s

JPie nu al ig uuo ligt, en leeven,

JPieng aſberheuglphſt aange5igt /

ill ban 3al 3pn een eeuwig ligt:

gupcb ſtijgiſten, om bie beeclphhept /

#Bie baar boog u ig boeg gelept! -

w 9. v * *

(ILoon maar met alle ernſt/ en pogen/

3Pe aart ban bie 30 hopen mogen/

speeſ reyn'gen zig, geſpä haar Heer,

den Hooft gamtg reyn ig/ en 3pn «Eet;

3Pie ig jaar boel / ô 3aal'ge ſtaat / .

«Pie bu# geleyd werd hoog bobg raat!

- C
*
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Des

GODSDIENSTIGE CHRISTENS

B E R U S T I N G

In -

G O D T S L E YD I N G.

Te zingen als,

Engels Fortuyn , of, Ziet daar, ziet daar, daar &#'c.

-
1.

De Chriſten tegtbewºogtboe: '##eerenſgeeſt/

#",
2öeruſt in 'g leeeren goebe/ en bepl’ge miſ.

2.

#p geeft 5ig aan 't geleyde na zyn raat,

#oe Bobt hen ſtiertſ maat nueg bp met hem gaat/

#pn Bonds God is getrouw, bºeg is ijp ſtil/

2öeruſtenb in boog gotbe/ en beplºge wil. .

3.

#leiſ opt het hert in ongeloon voor uyt;

#p roept 'et ſtrahg te rug; Gods wys beſluyt

Zal u wel leyde (3egt bp) wees maar ſtil,

25eruſtenb' in 4Bobg goebe/ en ljepige uil. #iet
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4•

ziet hp 't hier aſieg in beweeging ſtaan:

Zegt 't angſtig hert/ hoe zal 't met my nog gaan?

Ipp houb 45ob paſt; en 't herte mert meer ſtil/

25eruſtenb' in ſBobg goebe/ en bep!'ge kuil.

5. . .

(Ireft hem een Krankheyt, bie hem ban beneen/

&chpnt af te roepen/ en bat bp nu heen

Žal gaan tot God; hp ig gemoebigt ſtil/

25eruſtenb' in Göobg goebe/ en bep!'ge mſſ. -

6.

lºp ig vereenigt 1net 3pn Hooft, en Heer,

2 pn geſug/ bie hem 't zeegel gaf mei eer/

1Ban 3pne troubo / ben 45eeſt; Dat maakt hem ſtil;

25eruſtenb' in Göobg goebe/ en #epi'ge

7. -

#p ig 3pn leeven, 't ſterpen zyn gewin:

UPat Iept hem tot be boſſe u?eugbe in/

#Paar roept God hem te rug; ijp ig ook ſtil/

25eruſtenb' in G5obg goebef en bepj'ge butl.

Y 8.

p is zyns Heeren, en boog hem gehogt/

'n boo! 3pn liefbe/ 30 aan hem beränogt;

T9at
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3Pat 3o ijp hier nog werk heeft, hp ig ſtil/

25ccuſtent in bobg goebel en bep!'ge wil.

- ra - ' 9.

#Pe wille bug vereenigt met 5pn ſheet/

19inb baat in alle vreed', en blydſchap; meer

2lig opt be 3iele bonb; ô beuchlph ſtil!

GIe 3pn in '# #eeren goebe/ en ljepſ’ge muil.

V

I Os

W

3Pe queſting en het ſmertelpſt gebdel/

âDerb meeſten tpb beroog5aakt boo? 't gemoel/

3Pan 't ruſt'loog hert; hoe haim 5al 't 5pn/ en ſtil/

25eruſt men in Göobg goebe/ en hepſ'ge mil!

I Is

d? Ziele haſmt/ boat 3pt gp mp niet maatb!

24H heur u alg een hemel op de aarb;

gEn 3eg met ernſt / mpn 3iel meeg altpt ſtil/

25eruſt tog in 4Bobg goebe/ en beplºge buiſ!!

I 2.

«B 31eengb're ſtaat! 30 naar 45oog raat gelept).

#ier bug getrooſt, daar na ter Heerlykheyt

(ſte gaan! mpn 3iel/ blpu altpt uberh5aam ſtil/

ſiuſt EEUwIG zo, in 4Bobg voLMAAKTE wIL!

-

« ', * * * * - * * * * Des
-- --

- -tº
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Des - - - - -

GODSDIENSTIGE CHRISTENS .

BETREKKING tot Den HEMEL,

ALS DE GROND VAN ZYNE ZALIGE :

V ER WA GT IN G.

Te zingen als, Pſalm 138. ,

I. - --

G ſ2bgbienſtig Chriſten/ mie gp 3pt/

Gbp uinbt altpt/ : -

1Beel ſtof tot roemen; -

Niet in u zelfs, maar in uw Heer,

3Pie u be &#er -

45eeft / u te noemen; . . . . .

oeboel gp nu nog boog een tpbt /

p aarbe 3pt/

geen Hemelborger : : : : : : :

4lpt 45obt geboren; bie om hoog

II houbt in 't oog /

?lig aſbe3ogger.

2.

3Paar ig uun ſchat, uuu deel, um gaet/

n Oberbloet;

aat ig uun woning, - - - - - -

ſlim epgent'hupg/ baat 't hert na hangt/

&#n na verlangt;

Paat leeft uw Koning,

-



f
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2lan mien bat gp beëedigt 3pt/

em t'allertpt / - - -

ehoorzaam t'Eeren; * * *

G#n 't geen 3pn Ryk verhind'ren 3oulu W

ſlaet hragt getrouur / - . '

&ſe helpert weeten. : - - -

3

G#n ig 'tſubp toeleg niet altpt / . . . . . . . .

#et alle digitl, p. 1 º . . . . . . . .
(@Le laten blphen/ - - - - - - - - - ---

#n alles mat gp ſpreekt of doet,

G#en repn gemoet/" - ; " " -

qDat niet muil buphen/

3Ban 't leeueng ſpoo?/ ſchoon b'aatbeling/

-,

# er* . . . . . *

25eſpotten ging/ -

ilm heemels leeben? " ! . . . . . . - # --

JPie blinde ziel, 30 bet niet 3iet/

3Pieg ijp u niet/ - , - *

iſtan ſtupting geeuen; . . . . . . . .
* 4- - - - - - - -

gn 'g leebeng hepſſpoo? / maat griet -

&legtg om ubu tret/. . ' '... . . . . . . . . . . . . .

2Zo te beguaaten;

3Pat niemant/ hoe, of waar m u uinbt

1Boog aardgge5int / . . . . . . . . . . . -

#l ftan berftlaaten. ' - - -

dPf ſchoon gp nog op aarde 3pt/ - - - - - - -

45p hebt altyt, -

4Inu bambel boven:

&Pntfangt gp zeegen, hert, en oog, . . .

H#eft gp om ijoog/ - - - -

(Pin (450bt te loven. - --

JPaar maakt gp ſteebg uw doen beſtelt,

&#n gp gebuent/ -
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#l/ baat te klagen/ * . '

et quade, bat u hier ontmoet:

n buat gp boet/ g

#Paar raat te bla #un - . - '

Wat, en hoe # bient gebaan.

12angt gp ietg aan/

#n geeft Bob 3eegen/
#et gaat in ſoften bemel meer;

't Hig ban uun' #eet/ - -

&Paat toe beräteegen. '

*. 6.' -

“En ó gelukkig Hemelling!

Schoon nu gering/ is. \"

«Beagt bp menſen:" 't Y -

#Bie maar het aardſe blinkt in 't oog/

gºn pgpſen hoog/ - - - - - - - - -

# dat## in goet/

P 39t bevoorregt me een goet/

&Pat#

#Bergantſe aarbe / . \. ' . . .

#demph der te boven gaat; -
&#rlient utu ſtaat;

#oubt bie in maarbe.

* 7.

#boet gp; 't ig um'g herten boeng/

## hemels mens, " *

#l ſteeng te opagen/ . - .

&Pat elf u/ inting, banbeling/

&#n nuanbeling/ -

e;#3aagen ! ig /

"3etliet ſtopt gp meenig traan
gPat al uur#
&#n al uun woorden

d?iet meer na 't beplig Hemels ſmaaht/

1, 2 &#n
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r

dºn't hert niet raakt/

zo alg 't behoogbe.

zo moeſt 't ook zyn, of gp en maart/

#Piet mau be aart/

5 Per themellingen;

#a ban maar 3o gemoebigt bten/
qºn beſt u tteen; v -

3Laat d'aardſe dingen , -

©oſt maar alg aarde 3pn geagt;

21ſtpt betragt /

3Poo! elä te toonen:
abat ſchoon gp 't hier hebt1 bol en miſbt /

5 àog kunt, nog wilt .'

#tcebtg blpben moonen.
9.

HEaaat blpb / en millig alg uur later /

Hij roept / âom heet)

## : ##h g/Kifoon bat gp baat um ſjup#l en ſcga alleg ſjabt / pgl er ſchat/

3tapt 't aarbg gemeemel/

#ig moebel in geloooe upt: -

- Hilaet bit beſlupt,

Godt zal de mythen

Bezorgen; Hy's myn zalig deel,

Ik ben geheel,

Met 't myne, Zynen.

Des
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Des

GODSDIENSTIGE CHRISTENS

Z U G T l

Tot een

HEEMELSGEZINDE WANDEL.

Te zingen als, Pſalm 77.

l.

JG#3u liep! @Bobg eygen &one! . .

iBie eeng upt uus iBaberg uuoone/

dBp be aarde meebet quam /

-oºn omg pleeg/ en bloet aannam /

dBm uïn Boift tot bob te brengen;

aPaar toe gp uun bloet liet plengen/

«En alg gp 't bier bab uolbaan/

3Deer ten Hemel 3pt gegaan.

2•

gem ban baat um 45eeſt te geeben;

3Pat bie 't moate hemelleeven,

#ragtig in het herte mogogt/ * .

32an het bolft boog u gehogt; -

en haar plaat5e ging betepben/

apaat gp haar eens in 3oub lepben;

gºn ijaat ume Hºgeeriphhept/

(Lonen tot in eeuwighept.

3L 3 Abchoon
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-

3--

Aéchoon u mopt mpn 'g lichaamg ogen

Zagen/ ben ik bog bemogen/

JPoop um liefde, 'h boeſ mpm bert/

(Lot u Heer als brandent Wuert!

'# #eb u lief/ myn lief, mpn Jeeven,

'k Heb mp ganté aan u gegeeben/ ' . ?

g2 mpn ſchat! mpm ligt! mpm 5on!

zielguerſufting! leurig zoon!

4,

Blheermaal bef iſ, mpne /

GItanenbe na#)
'# #eg daar, daar is myne ſchat,

Hy, die my heeft liefgehadt,

Daar 's myn t'huys, daar zyn myn vrinden ;

ie ik eeuwig daar zal vinden,

n 't volzalige genot, , , ,

an de algenoegz'me Godt!

. - 5.

#aar mpn oog Homt haaſt te ſtunten;

3ïPolhen) neeu'ſen/ bouben 't bupten)

32at het niet meer boog en bgingt/

3Paar 45p in uun glori blinkt,

Jlſ)ogt mp eeng uub ligt omſchpmen;

# verſchuyf eeng. Die gordynen,

ie bat lieffelpht ligt/ . -

3Pan uw heuchlph aange5igt ,

- #lap
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6.

#ſlân beletten/ ſtraal ban bobe /

GBp het oog ban mpn gelobe /

aPat bie ſcijelle bfe 't nu beht /

GEpnb'Ipſt eeng baat ban bertrekt/

JBat ik boo? bee5 zigtb're dingen,

&Lot 't onzienlyk in mag bgingen/

«En 't mp afleg metù als niet,

&Baar mpn oge U niet 5iet.

7.

jlaet 11 ô mpn beet! alleene /

âBiſ mpm 3iele 3ig uereene/

UPaar 3p gantglipit in beruſt/

gen ten ooſſem 3ig berluſt!

gLaat ift ill tog ueel genieten!

geoet uun liefbe ſtralen ſchieten/

gn mum kil bevroſen hert,

âBat het eeng geſmolten buerbt!

-8.

3Laat 'et regt aan 't branden raken!

apoet het in uw liefde blaften;

aPat De waereldt liefde boogt/

Jaimmermeer mp meer behoopt,

#Poet mp baat 5o ſteebg in wambten/

ſpat het in mpn doen, en hand'len,

25lpht/ bat gp myn ſchat, en deel,

zo mpn5iel be5it geheel! -

3L 4 3Laat
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9.

qIaat iſ tog be maerelblingen/

3Pie ſteebg 3oeken aardſe bingen/

«Pbertupgen bat gp mp/ .

Uytkoos; bat ift niet alg zy,

25en/ en zo ift buag te vooren,

Jl2aar upt haar ben uptberhooren/

@Lot ubu engen epgenboun;

RP?agenbe ubu beeldt aloln.

JO.

'# #al bgn toomen/ een te luee5en

3Pan bie/ bie haar namen lee5en/

#n het boek des leevens, en

3Pat iſt een ber geener ben/

&Pie 5ig HEEMELBORGER noemen;

g#n in ſbobe mogen roemen: -

gºn hier maar in uteemb'lingſchap /

3Pampn Vaderland heen ſtap.

I 7.

52a mpm epgent'hung hier boben/

32a myn goet, dat niemant roben

#an; en al myn vrinden meeb'/

ſPm in bolle vreugd', en vreed';

JPic 'er eeuwuig ig te binden)

25p ill/ ô mpm 3ielg-beminben !

JPºuh bit 30 tog op mpm bert/

Dat het als verheemelt werdt!

gam

*.

di
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dBm tettopl fft hier beneeben/

il nog dien, tog nimmer reeben/

2fan be waereldlingen geen /

(@m te bemhen/ bat ih leeu

#o alg zy; en 50 een blame/

252agt op bee5 uerheeben name!

23eſu bie mp hebt geſtogt/

Sterk dat g' in my hebt gewrogt !

13

't Hitlepn begin3el mp gegeben/

3Pan het 3alig Hemels leven,

(Itcht mpn ſjerte ban beneem;

gÉn het ſtrekt 3ig berupaartg heen/

3Paar GBp 3pt. 2lcij! mag mpm leben /

#o geſchikt/ bat ik houd fueuen/

25ouen b'aarbe/ nu uhu raat/

JIap hier nog beneden laat,

M.

I4.

'h ſhabbe ban mang 3ielg begeere /

JPug mag iſt uun naam tot ſtere:

gÉn be uuaereſù Hreeg \uel ligt/

(ſBoft een inb?ult uan Ijaar pligt,

'ſt zoub ten minſten tjaez ban ſtrehlten /

gier beſchaming; uil mp treitlien

3Langg hoe hoger H3emclupaart/

JDan eerſt leef ik na mpn aart,

- :)

3L 5 Der
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Der

GODSDIENSTIGE CHRISTENEN

v E Rw A GT I N G

CHRISTI TO EK O MS TE,

Tot -

VERHEERLYKING VAN HAARE LICHAMEN.

Te zingen als,

Heylºge Jeſu Heemels voorbeeld &5'c.

I.

Zede 5al mpm #eer eeng komen/

#Laet 's Vaders Heerlykheyt,

3Paar liep toe mag opgenomen)

gºn plaat5e heeft berept:

3Doc: 3pn Erfvolk, bat lºem ſpobt/

|2eeft gegeepen tot 5pn lot.

2inlen ja! ?limien'ja!

#eere Heſu/ hom tog b?s!

2

ºn

#p 5al op# I#emelg moſhen/

Jſlâet 't noemloog &#ng'Ien tal/

ââeeberbalen / en be Boſhen/

3Poo? 't groot ba5upil geſchal/

't Zaa=



eZ 1 e L. sv E R L. u s t 1 G 1 x G 171

't Zaamen roepen, en baar upt

Zig bcreenen met 3pn 252upt;

?imen ja! ?lmen ja!

leeere #eſul hom tog bga!

.03

#p bie in den Heere ſterven,

3JBieng lichaam men in 't graf

#Beeber legt / en Daar berberben;

gËn aan 't getoo?tute gaf.

#al um #eplant met heel Eer;

lpt het ſtof doen roepen meer.

2imen ja! ?lmenja!

#eere Heſulfiom tog bga!

. V4.

illptuerhoogne Hemellingen,

TEie ſchabe agten han/

2ll be zienelyke dingen,

&Pp bat gp #efug unan/

#ef met bſpidſchap hert, en oog,

n# naat om hoog.

2lmen ja! ?lmen ja!

#egte Heſu/ hom tog b?a!

..ºf.

#p 5al tot u neeberbalen/

dBm 't ſtervelyke deel, -

1lpt gaat graben op te halen/

33eranûetb in 't geheel/ - #

. - - pli
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zpm verheerlykt lyf gelyk,

3eoi oan glantg/ en betreſpit.

2imen ja! 2lmen ja!

lgeere Hefu/ hom tog ba!

6.

geam 5ult gp met deez uw ogen,

leem bie uuj 3iel bemiubt/

&Bie gp nu nog niet bebt moge

Zienſ (uwe zielen vrindt)

#tonnen 3ien; en 3pne ſtem /

ſzal u maab'ren boen tot 13em.

?lunen ja! ?lmen ja!

Ieeere Jeſu/ hom tog b?a!

7.

&Pee5 geringe tabernakel /

Verneert, in 't ſtof gelept /

&Pie 3o lange tpbt baat ahel/

3lag in vergeetelheyt,

zai ban boa? beg #ecten kragt/

âBeet te voorſchyn 5pn geb?agt.

Almen ja! ?lmen ja!

#eere #eſu / ſtom tog b?a !

8.

Illme ziel reebg ingelaten/ .

gjin blpbſcljap bp uuo Igeet /

jnet een lichaam boben maten/

#Percert op nieumg nu boert/

't Zaann
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't Zaam vereent, bol majeſtept;

In Den #en: ingelept.

men ja! ?lmen ja ! . .

Beere Jeſuſ hom tog bpa!

: 9.

dB ! hoe 3ullen bie twee b?inben /

Ziel embe lighaam bepb/

dPaar malhamber beuchlph binben;

49m t'3aan ter Heeerlpſtijepb/

%n te gaan: om eetlubig baat /

«Een te 3pn met b'«Eng'Ien ſchaat /

2lmen ja! 2lmen ja!

HPeere 3eſu/ hom tog bga!

1 O.

efeumig €5ob / boſmaakt te lonen /

192p 3onbet binbernig,

3Pieng gemoet bliegt niet na boben/

&Paat 't geeſt'lyk leeven ig;

ſtoepenbe met 24 e5u 25gupt)

UPaar ik ooit mpn meng in ſupt!

2lmen ja! ?lmen ja !

Ietere Heju/ hom tog bla!

:
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- De 7' -

VOLMAAKTE HEERLYKHEYT

Der

GODSDIENSTIGE CHRISTENEN.

Te zingen als

Pſalm 118. Danket den Heer, enz. of, Pſalm 66.

Singt den Heer in de gantſe enz.
n

\ * -

, -

-

I.

W %3e kan be liefbe Q5obg na luaatbe/

jl 2et lof berbyepben zo 't betaamt:

SPat lººp ben meng: maar ſtof en aarbe/

Zpn KINDEREN laat 3pn genaaamt/

#pn maarbe Dogteren, en Zonen,

JPie lep in 3pn goetgunſtigbent | | | |

Hier met GENADE muil omhronen) * | #

bier nA met voLLE ZALIGHEYT. -- - -

: ' t

2.
- k - - - - - - - - - *

«Been hert ig mragtig te bebatten/ -- --

3Dat heylgoet bat al in 3ig heeft:

âIPat rphe/ 3ielbolboenbe ſchatten)

3Pit 's levens erfgenamen geeft,

& Pat goet, en wat het al 5al ube3en/

#g ong nog niet geopenbaart.

© meen/ bat meet men eerſt na be5en;

9at pant uJerù nog boo? 450b beuJaart. 3Pan/

ail
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N

3

&Pan/ en dan eerſt, zal men het meeten/

alBat bat bie Eernaam in 5ig heeft/

geen Zoon, en Dogter boög te heeten/

2lig geſug bieu. Dat regt haar geeft/

q#eng op be udolhen 3al berſchpnen /

iſ het al be «Eng’ien ban het ligt/

Heerſchuppende al bie gogopnem/.

&Pie nu belem'ren ong ge3igt.

': - 4
# .

3Pan 3ullen 'g #eeren lievelingen / .

(3Pie ſchoon haar oog Hem nopt nog 3ag/ .

& In 3ielg begeertemg tot 13em gingen)

n bie booglugte groten bag: : :

en zo Hy is, met hunne ogen/ -

#n al 3pn glantg/ en heerlpähept / . . . . .

49p 't aſbernaaſt beſchouwen mogen/

&#n buerben tot 3pn @Lij?oon gelept.

5. :

zo ban na by, bat 5eſu be ſtralen!

3Pan 5pn betheeben ſlàajeſteptſ - -

4Pp haar ooit 3ullen neberbalen/

&#n beelen ban 3pn heerlpähept: -

3Pie onnabenhelpſte lupſter/
3Pan 't glorptphe 2lange5igt; - 's ,

hier ſtaan nup nu/ alg in het bupſter/

«ën ſcheem'ren boo? 't onnaakbaar ligt.

aDat
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6.

3TBat 3al! mat 3aſ! mat 5al bat toegen!

oe 3iel betruſhſtenb! buie bebat

at nu? buie heeft 'et opt bolpaeſen!

3JBie ig 't bie beeg berborgen ſchat/

&Pntbehiften han; en baat ban ſp?eelien 1

Zo alg 't 5al 3pn? ondoenlph iſt/

«Een Eng'len tong bleeu in gebrechen/

JPie 't onbetuuonb/ bab 't maat gegiſt.

7.

âep ruſten in bermonberingen! l

“En roepen upt/ ô goebe &Bobt! . . -

ſeat 3pn! mat 3pn bat grote bingen!

69 Kind'ren Gods, mat 3al bat ſot/

illuj 3iel bernullen! ô mat o?eugde

zal 't wothhen! maar ig een gemoet/

JPat 3ig opt in ben #eer berbeugbe/

&P-ie 't niet het in een liefde gloet.

8. - - - - ->

en roepen boet/ ô God myn Vader!

alBat 3pt gp aan u kind'ren goet! . .

#ch trek mpm hert tog tot u nabet/ Y

#n 3upp're liefde; bie mp boet/ - .

iſ op het aſbertecberſt Eere,

offen dienen in boſuaatbigbept,

HIm bamb mp ſtuureſ en regeetel

«En ſepb mp tot bie heerlphhept!

Des
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Des -

GoDsDIENSTIGE CHRISTENs

S TE M M E Des G EJ U Y G S,

wEGENS ZYNE NOG TE VERWAGTE

HEYLSTAAT.

Te zingen als,

Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſter enz.

I .

A1 jupchenb nu met hert en oog /

“P Heylig zaat! na 't 5alig hoog/

GBp ueſtig uum gebagten/

GBp al bie ſchat/ en oberbloet/

aPie 4bob u NU al erben boet/ A

&#n 't geen nog ig te luagten:

&#p gaat/

illum' ſtaat /

q#eng ter beegen

(Pbetrueegen/

&#n ubu berte, -

ſ&al 3ig haaſt ontdoen ban ſmette.

2- g

3Pat ſmette bóelt tog bat gemoet/

&Daar 'g {geeren Geeſt verzeekring boet/

jl? 45p -
- - - -
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|

&Bp 3pt uyt God geboren;

JPie#3pt gp upt gemaab zyn kind,

zo teeberlph ban hem bemint;

&#n baat toe uptbetkoten/ .
v. - qiter iet'

illpt niet / .

'GP2uain in boee5en;

GP boat bgee5e /

#tan u treffen

3lig gp bit maar humb be5effen!

3

dBp 3pnb een kindt, 3pt gp alreeb' --

“ſpoſt Erfgenaam, en eyg'naar meeb /

1Ban al matig beg H#eeren: " -

3Pe aard', en wat gy daar op ziet,

23u5onbet 't geen bat G Y geniet/ .

GPm u meeb' te geneeten ! . 3 -

JPit ig

dſbemig/

&Poo? 45obg hanben/

ill alg panden,

1Dan zyn trouwe,

apie ºp 3al onâteuhbaat houube.

4

#ge jeucijlph heeft men 't geen men heeft/

3Pat God 3o alg een Vader geeft/

2lan 3pn geliefde kind'ren!

2öp5omber / 't geeſtelphegoet; &Pat
- St.
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JPat u in Gode ryk 3pn boet/

q#n nimmer 3al bettninb'ren.

3?u al

gIn 't bal/

#iet beneeben

Ibebt gp reeben

&Bug te roemen;

«En welzalig u te noemen!

y.

- : * zº - N 3

't &#g maat/ 't geen boo? het lighaam ig

#g nu nog mobig, maar getuig is -

3Pat ig niet te upaarbeeren/ - º

25p 't zielverzadend geeſt'lpft goet/ . . ! -

dPat 45ob 3pn Hinb'ren NU al boet *

25e5itten/ H#em ter &#eren;

&Pat 3p -

5àu b?n/ - - -

12an be 3omben

JPie haar bonben/ - - - - - - - - - - -

(@Len berberbe; - -

ſteebg een geeſt'lyk leeven ernen.

6. ,, !

eëen leven baat men boot betoont/ -

3Pat Chriſti Geeſt in 't berte moout/ | | | |

gËn bat 3n boo? HEM leben: .

't 45een jaar ſtrekt tot een onderpant,

giën# ban Bobg ep'gen ſjanb/

(@Len blplt bat Hy 3al geuen/

jlà 2 42eel
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1Beel meer

3TBanneer /

'g Lighaams leben

H9aar gegeben/

&p hier berben;

dPan 5al 't blphen mJat 3p ertſen.

7.

«Een erfbeel (3egt beg Heeeren moogb)

gaat 't oog niet zag, nopt mag gehoord,gÉn noyt quam in gedagten, . " e

#eeft 45ob ben 3pnen toegeſepbt/

«En al ban eeuuoigbept berepbt:

«En 3p Daarom bermagten;

UPit goet/

&Pit 3oet/

#eeft be ſheere

lºem ter &#ere

3JPilſen ſparen/

(ILot 3p 't zelver eeng erbaren.

8. - - - - -- :

SPeg Ibeeren uytverkoren vat,

JPie daar eeng mat gezigts ban ſjabt/

JPie hond baat niet ban ſp?eehen : '

3Been/ 't mag hem onuytſprekelyk.

&P goet 30 onluaarbeerelpk!

H#ier uuuo?ben ong ontb?eelten!

42) ſchat !

3Piebat s . . .

- - " AR - H#fer
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ſhier op aarbe

illume waarde !

't Igert te engel

ſtan 't 3ig niet te binnen 63engen/

9.

3Pe volheyt ban. De zaal’ge Godt,

lgeeft ban be 3iele tot haar lot)

Verſtant, en wil, bolhounen ,

45ehepligt/ en bezuyv're Geeſt,

3Ban het oerberf'lph bleeg ontuleeſt !
%'n 45ob 5o opgenomen; 's

3Pat 3p

45antg blp /

gn be liefbe .

âPie haar griefbe/ -- . . .

Zig berlie5en / -

«En niet grooter kunnen hie5en.

" , , IO, - - - - - - - - - - - -

#Pc3iel meer met bet lighaam ten/ .

(#Dat woo, een tpt oerloren ſcheen/ :: :

âPan opgelucht in eere) : : : : : : : :

dºen methtung nu bangbob gemaakt! .

dB ſtijgiſten bit in liefde blaaht/ | | |

aſbug 5uit gp ban ben #eere/ * * *

2ſſtpt -

jl het blpt/ : : : : : -

G#ben baatbig : -

4,5obe maarbig/

Bl? 3
2-0!t
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zomber ruſten;
#n 3pn bienſt u 50 berluſten.

- ; ;
-

1 1. - - - - - - -

«En met ber Eng'len ſtem gepaart)

BI?et al be Heyl'gen t'5aam geſchaart/

aDeg lºgeeren @Lij?oon omringen; 2 . . . -

GEn God, en 't nu berheerſpät Lam,

&Pat boo! u in De wereld quam / . .

&Paat ruſtſoog toe te 3ingen. -

ill H#eer . . . . . . . . . . - - - - -

#p boter! - - - - - -

H#aleluja! -

|Baleluja! f' : : : :

3Looft ben lºgeete! . . . . .

Elk verbreyde zyne Eere! -

H2. . . . . .

en moeſt men bugten aan bit goet/

(2o 3iel bolboembe/ bat 't gemoet

HPiet meer en kan begeeren/ - ' t . . . . . : : :

#Pempl het nu verzadigt ig!) . . . . . . .

3Pog eeng te homen in 't gemig; it a

SPat 5oub be uſeugt derheeren; - '; ' ,

gn ſmert/ H. . . . . . . . . . .

gÉn 't hert A . . . . . . . . - --

% in 't ber3aben t . - - -

5àu bolladen/ Vºrig

Zoub berqupmen; . . . .

G#n 't genoegen doen verblupnem... . . .

: -- jl2aat
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13

312aat nu een gantſe#
aaie mopt 5al epnben/ tg berepb:

3àu 3pn ſBobg ſteutelingen/

12an al mat kommer heetl bevryt,

g#n op 't bolmaakſt in 't lot berblpbt/

&Pat g” upt gemaab ontſingen. * * * *

2Zegt nu/ - -

('t HPaſt u)

#oe bebenhtge/

## mat ſcijenſttge!

b'?latbelingen/

3ſhopt bolroemde groote bingen!

I4.

Juyg Gode ſh2iſten/ jupg geſtaag/

«En metö baat in tog nimmer traag;

Penh mat g'al hebt ontfangen!

# om het geen gp nog verwagt;
at u ten eru ig toegebagt: * * *

3upg baat in met betlangen! " .

&Pat lot

't G5een ſbob /

jaa bit leben

ill 5al geben

(Le beëtben;

#tan u juychende doen STERvEN.

-’
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Des

GODSDIENSTIGE CHRISTENS

B E R I G T,

Ontrent de

LOOPBANE bes CHRISTENDOMs.

Te zingen als, -

0 Minnelykſt Emanuël, enz.

-

I.

et is een noemeloos getal, - -

&#ſe ſtijgiſti jàaam belpben; ; . . - ' . . . . . .

ºnbaat 't minſt gedeelte, baat ban3al ,

zig in het eynd verblpben/ . . . .

geen menig hoopt; . . . . . . . . .

qten menigte bié loopt/. | | | | |

& Pog 't regte pattet 3pben. | |
* *

* * * - - -

* *--* - ; - -

2- -

45elph men in be loopbaan 3äg /

oPubg tpbg ubel beeſe ſtreenen;

SPog aan het eynd alleen maar 3ag; : - -

'Allan EEN De âroone geben/ -

#Paar veel die meeü /

3un beſt in 't lopen beeb )

Baat van verſteeken bleben,

#Riet



Z 1 E L sv E R L U s T 1 G 1 N G. 185

3

5Piet elk die Chriſtus Heere noemt/

een 3elo huil CHRISTEN heeten;

&#n baat op in 3pn berte roemt/

&Pat ijp meeb ig ge5eeten/

2Ilan 'g Heeren dis

(JPie boo? 3pn 25onbgbolh ig)

«En 3pne upille uJeeten,

4.

5 àiet alle die; nog 5uſſie geen,

#Pie door het boen ber pligten/ - - - - - - -

eEen naam bethrpgen bp 't gemeen)

2llig bie al beel berrigten/

Zal 45obeg Žoon/

illptbeelen/ 'g leueng #troon

Zo rpſt/ en ban geurigte!

J,

?II hab men zig bug afgeſlooft, - - - - - -

2lſ 't zyne boeg gegeben/

zig zelv ten vuur; en 3ig belooft'TBaat boog te etben 't leben, - c

#Den 3al geurig -

23eginben bat het ig / - -

«Een ſpinneweb te Wueben. vº

6.

HIhem hoopt op 5obg barmhertigheyt, -

jl?en tragt boo! boet, en tranen: -

- jl? 5. -
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ſ2f ingebeeld' opregtighept/

#ig 5eſu een meg te banen;

illaat beel te ligt/

#ºt geen men 3eſu berrigt/

âDat dat m et dan mogf manen.

7.

3Laat pber 5o een, tuie bp 3p

&Peg leneng ſtroom toenup3en/

lºpig miglepb/ men bent, dat byp

3. Dat dat ooit menſen pºp3en:

2lan 't cpnb ber baan/

#al 't aan ben Rigter ſtaan/

âBie tot bie lof 3aſtp3en.

8.

Jºlgen moet 3ig na beg beeten raat/

g#n regel ſteeög geb?agen;

&#n altyt mat men doet of laat, : :

3Paar boen 3pn boelbehagen;

&choon enge 5in/ »

s#en amb're meg mpft in/

Of men 3al 't 5ig beklagen.

*, * - 1 (. . . . . . . -

'ilºpn 25onbg Bob! bie mp 't ieneng pat

#o Hlaar hebt aangeme5en7 -

#eert mp tog 't Afzoooh/ op. Dat

# nimmer heb,te bleejen/

at mpne loop

Vergeefs 3p/ en mpn hoop

JPiet merd beſchaamt na negen.

Des
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Des

GODSDIENSTIGE CHRISTENS

B E S T U U R.

OM TE L OP EN DAT MEN DE PRYS

ON TFAN GT,

Te zingen als,

Pſalm 4o. Na dat ik enz.

I.

I I # bie be Chriſtens loopbaan lopen 5al;

#o bat ijp eeng be Kroon ontfangt /

JPie baat boog pberg ogen hallgt:

& Bie moet 3ig ſchiähen gantglpft heel en al,

jàa 't ALzo boo2geſch?eben/ - » -.

G#n wetten ong gegeben/

1Ban HEM aan boien 't 5al ſtaan

&Le geeben 't mengipſt goet/

QPie aan 't.ALzo bolboet - - - - - - *

49p 't epnÜe ban. De baan. ' -

# . 2.

Hººp moet omhel5en met 't geheele hert,

n liefde, en een reyn gemoet;

at boo? 't gelove merb geboebt/

&#n baat men een vernieuwde ziel boo? boetbt/

3Pe wandel bie moet geben/ .

't IBertoog uan Chriſti leben;
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Hy is de weg alleen,

3Paar boog men bob gemaakt;

gºn 30 ten beplſtaat raakt/ -

Hy ig't/ en amberg geen. - w

3•

#lhet geſug. Chriſtug in geloob bereembt/

49ntfangt men 3pnen 45eeſt/ en leeft

ſlºten nu; 30. Dat men liragten heeft/

gËn lopen kan, en met beel ſmert bemeent/

UPat men 30 lang ging bunalen.

JPoog. Dat geloue balen

#p ftecbg ban ſtijgiſtug ftragt;

3Baat boog 3p ban ooit gaan/ - -

#Pet ſpoeb op 'g leeueng baan/ -

&Paar #p baat 5elu op baagt.

4. g

* . * * 's -

3Pat ALzo epſt en boyberb/ bat men ban

Heem alg ben Opperſt' Leydsman hent/ - - - - -

gºn bat men 5ig met vlyt gement/ \

&Le bouben aan het voorſchrift bat ong ftan

d?p 't bupb'Iphſt onberrigten/

Laoe men be ſtijgiſten pligten/ * : : : : :

5àu te betragten heeft; - -

&Bm op het laaſt be kroon/

t'4Bntfangen ban 45obg 2Zoon/

3Pie H#p be 5pmen geeft.

er -

't Wel



Z 1 E L. s v E R L U s T 1 G 1 N G. 189

J’.

't Wel lopen epſt/ bat men 3ig oeffnen moet)

«En 3ig ban alle laſt ontſlaan

apie bimb'ren han/ en ſteebg te ſtaan

45treet en baarbig/ met een rappe voet,

SPen loopbaan op te ſtreeben;

't Pog niet te laten ſmeeben.

GEn 3ombet ſlingering.

Volhardend boo?tgerenbt/

3Pen loopbaan 30 dolenbt ;

G5elpft men Die aanbing.

6.

ga bat íg 't lopen bat be ſh?iſten paſt

ALzo te lopen, dat ooit maar

(HDat men 3ig ook berbeeſb') ja baat/

gPaar aan ALLEEN ig 'g leneng #troone baſt.

«P 5aal’ge bie 30 lopen!

&Pn5aal'ge bie ijun hopen!

OPp 't laaſt 3al 3pn tot ſchaamt!

Myn Leydsman vat myn handt,

Doe my uw effen landt

Bewand'len, als 't betaamt,

ZIELS
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Z I E L S Z U G T IN GE

Eens

GODSDIENSTIG CHRISTENS,

IN DE LOOPBANE DES CHRISTENDOMs.

Te zingen als,

Pſalm 139. Gy hebt my Heer enz.

I•

In roem #eer uur getroubnighept/

RPie mp in be5e loopbaan leydt,

«En in mpm 3ielſ een luſt geruneht/

3Pie 3ig geſtabig heenen ſtrekt,

Om niet fiegt zagtjes boogt te treeben: -

#Baat vaardig, en met vaſte ſchreeden.
ſ

2•

H#et lopen ig mpng herten zin,

#Baat bimb mpm 3iel genoegen in/

«En kond' ift maat/ gelpft ilt wens

obemig/ baat mag geen eenig mens,

&Pie voör nip mag / in 't pb'rig lopen;

«En mp beſtommerb in mpn hopen:

3

Om prys te ârpgen/ en be #toon

t'42ntfangen; die mp nu 50 ſchoon
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#n b'ooge homt / bat ſteebg mpn hert

12oo! upt ig! maar ach ! tot mpm ſmert/

“ſbeboel iſt alg ik 3al beginnen/

«Een traag en luſt'loos bleeg uan binnen.

4•

3Pat bleeg batig mp tot een laſt,

geen flobber hleeb / bat niet en paſt

23in 't lopen, maar mpn beenen hlemt/

gÉn mp in 't pb'rig boontgaan firemt;

zo bat ik niet mpm uueg kan ſpoebe/

«En bihuilg maaht alg mat, en moede.

3.

JDat buerb berfmaart/ manneer mnn boet/

JPie 't kleevend ſtof vertreeben moet / .

3Paar in alg ſteelien blijft en maakt

&Pat bie met eeng aan 't ſtil ſtaan raakt;

GÉn mp Doet 5ugten, wat zal 't werden!

Zal ik wel in myn loop volherden!

6.

&Pan raakt be pyng met unt 't ge5igt/

eën 't ig (ô 3ielg finert!) of het ligt

#l?png ogen mn begaf: ift metſt

&Pan nauluſ fig/ het genade werk;

en benft uel / 3oud 'ſimp ooit bedriegen?

&oub mp / mpn herte met beliegen? · · ·

#ſug"
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7.

ſlun ogen lºgeer alg blammen bier /

JPuo?gronben immerg bert/ en niet;

gli leg het baarom 50 alg 't ig

aboo, um ter neber, en getuig

#Pietg ſchupſb 3ig boo? u/boe berijolen/

#eer legt in mp nog ietg berſcholen!

/ 8.

&Pntbelt het mp / bueeſt mp 3o goet;

'H HIBtet amberg niet/ of mpm gemoet

24g baatbig/ om het 30 aan u -

&Le geben/ Dat gp alleg nu

3Paar uptuberpt. HPil maar kragten geben/

G9m maat alleen voor u te leven.

9.

oën om in uwe Mogentheyd,

Zo boort te ſpoeben/ boo: 't geſepb'

3Pan uube Geeſt, op 'g lebeng baan.

24h ben uur b?ee5e toegebaan/

gEn 't 5al mpn luſt, en zielswens bue3en/

(45p boeet het libeet;) Dat ilt na De5eri;

IO.

jl het dubb'leyver, pu'ren mogt/

«En boog be Geeſt der kragt beuopogt/

ePp 't aſberſteurigſt/ en ge5et -

3|lºp fcljiftte na beg loopbaans wet:

gÉn nimmer meet aan 't tumpf'ſen raakte /

G9f ilt uJel tegte gangen maaltte.
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11.

#lhaaft baat toe mpne boeten lºgeer 7

19aſt in ulu' lueg / en ban mp heet/

3Pat mp 3oub ſtruph'Ien boen; en dat

Alu 32aam onteert mierb; laat ift 't ſpat

illen hooggeſtelt/ 50 opwaarbij ſtreebe,

3Dat ift nopt pmant aanſtoot geebe.

12.

qën 3o iſt boo? mipn bleeg berraſt/

«Pf Satang liſt bie op mn paſt/

(#ft 5eg 't met ſch?ift!) eeng ballen mogt/

iſlàpn ſbob bie mp bug berre b?ogt/

illuj ſiefbe ig 3o groot en teber; -

#oub mp ban baſt/ en regt mp uJebet!

I 3

5àu gp mpn lºgeer! bie moede kragt,

3Pilt geven, 't ig in uube magt;

Jſlap ook te ſterken/ om boortaan

2o wel, en vaardig boogt te gaan /

dBm 30 ben 392pg ooit te ontfangen/ - - - - -

3Die mp al 5ugtenb' boet betlangen.
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De

GODSDIENSTIGE CHRISTEN

Op het eynde van de -

L. o o P B A N E.

Te zingen als,

Wie ſleet heuchelyker dagen, enz.

I.

Nu ig 't tpb/ um lºgeer te Hoben;

dB mpm 3iel! in u?olphhept/

#Bu van d'aarde! en na boven,

HImpe loop ig afgeleydt.

3Paat ig 't epub nu ban ubu' zugten;

aBegemg al het tegenſtaan:

aPaar ooſt 't epnbe ban tilu dugten ; -

Of be Prys u mogt ontgaan! 3 ::

dPf be Prys u mogt ontgaan! - . *

2.

3Paar iſ nu beg levens Krone:

JPie uur | 2eer berbuo;ben heeft,

#2u 3al ºp aan u betonen/

âDat liep aan be 3Loperg geeft/

gPie jaar eygehueg berumerpen/

gEn met een bolbaarbig ſjert/

gn
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%jn geloob' / haar ooren ſcherpen/

5àa 't geen haat bevolen buert.

#2a 't geen baat bevolen buert.

3

dBm haar manbel na 't behagen

3Ban haar l#eere/ bie jaar hogt/ .

#o te ſchiftſten/ bat 3p 3agen

SPat 3pn Geeſt nu in haar wrogt;

'it &ta nu op Den oeuer heeben

32an be boob/ om uyt be tyd

gſm be eeuwigheyt te treeben/

gËn baat gp mpm % efug 3pt!

GÉn baat gp mpn % efug 3pt!

4

45n A Leydsman mpng gelove!

JPie alg een Ontfermer mp

JPgoeg: maar boog ift 't nu te boben

25en geſtomen/ en gant# b?p

3Pan bie vrees, bat bie2Beſtrpberg/

&Pie mpm 3iel geburig babt t

Jſlap ('t 3pn bog mpn Hºepig benpberg)

dPgingen 3oub' upt 'g Heueng 3Pat.

dagingen 3oub upt 'g leneng 39at.

y.

eBch#### meroen/

€It? EEU211 | 222:be pH ge 3 à 2 - 3Pat
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ſpat íſt tog niet booſ, mpn ſterben

getg mogt doen, 't geen tot oneer

#trekken 5oub/ boo, uue Name;

aſºn bat ik boo? woord, of daadt,

3meierb een aanſtoot / en een 25lame/ t

3Dan een opregt Çijgiſteng ſtaat.

. Hèan een opregt Chriſteng ſtaat.

6,

'# 3Peet 'et/ ja/ met veel gebreeken,

alBag hier mpme buanbeling:

't gg mp beel5ing mel gebleeken,

gn impn doen, en handeling; ,

ſjipaar het ig boo? uur genabe/

#Bat mpm moeten 5pn getueert /

3Ban bie Bobbergeeten paben/

apie een goede Naam onteert:

aPie een goede Naam onteert.

7.

'ft zie terugge op mpn leben/ -

#het beeldank, aan U mph G5ob! -

âDat gp mp hebt Hragt gegeben/ , º 1 J

apat íſt mopt mpm Naaſten tot

Smerte mag/ of ergerniſſe:... ! -

jaaar ſchoon met heel ſmakhept! ach!

#ogtang met een blpb geuniſſe/

't Hooft bp hun opbeuren mag,

't Hooft bp hun opbeuren mag,

--

2.
* ... &Boog .

ſ
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8.

3Poo? 't ge5igte ban mpn 3onben/

3Pie ſteetg boo? mpn ogen ſtaan/

ſPlugt ift/ geſu na uun monben;

&Bp hebt boo? myn ſchult voldaan:

'à 25en bat 3eher/ boo? uur leben/

3Pat ik in mp merh5aam binbt/

45ob bab mp bat niet gegeven

2Zo ik niet, en mag 3pn kindt!

Zo ik niet en mag 3pn kindt.

9.

'ſ: Lºeb niets ban mpn 5elb te noemen/ .

?Ilg het geen mp gantg mismaakt;

'ſt Zal alleen in geſug roemen:

%In HEM ben ift/ ja VoLMAAKr!

'H 25en mpng zelfs niet: maar be zynen;

H#p 'g mpm leben in De Doob.

'ä Lyoub H#em baſt / Hy is de myne:

'ft 45a ter ruſte in 3pn ſchoot!

'à 45a ter ruſte in 3pn ſchoot!

I O,

'f 192eeg nu niet/ laat alleg komen

ſlPat ben 5onbaar ugeeſſphig;

#efug heeft 't op zig genomen

In myn plaats; betboemenig

# boo? mp niet; mpl mpn 25onge

JP2pne ſtrafſchuſb 3eluet bloeg/

&#n mp dus ban ſchrift/ en 3ogge/

3Per beſchuld'gers gantg ontſloeg /

SPet beſchuld'gers gantg ontſloeg.

3 VAAR
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II,

VAAR wEL! mpm ſBobbyugte ſaaiuben !

JPie ik nu op aarbe laat!

'ä ſpoop baar boven u te binden;

aPog in veel gewenſter ſtaat,

ſer Yoag 't bat mp nog maläanbet

et veel ſwakheyt henbe: maar

ápaar ! baar! 3ien mp b'een/ ben ambet /

Vlekk'loos bp een Heyl'ge ſchaar.

Vlekk'loos bp een Heyl'ge ſchaat.

I2.

*# 25em be Loopbaan nu ten ende;

JPaar gy nog in lopen moet.

3Loopt maar voort, “bob 5al u 3embe

zpne buip / om uïnen boet ,

tº ſºmberſteunen/ in het lopen / .

@Lot gp meede, een# ontfangt

's Levens Kroon ; 't bezit bet hope/

aPaar het hert nu na berlangt.

RIPaar het hert nu na berlangt.

13

#nu mpm geſug/ bie mpn leben/

#Ligt/ en trooſt waart bier beneen/

apie mp nu niet wilt begeven:

JI)et u ben fit eeumig een/

'# stap blpmoebig ban be aarbe/

qºn ban 't geen ift baat op laat/

#nu myn Geeſt, met u mnn maatbe/

gln ulu' zaal'ge ruſte gaat!

#n um' zaal'ge ruſte gaat!

F Y N D E.
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