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

GE ZAN GEN,
Tot dienſt aller Bont en Gunſtgenoten
V -A

N

-

JEHOVAH
,
Den Drie-Enigen en Algenoegzamen
G O D.

-

Vermeerdert met een tweede deel.
Den Seevenden. Druk

Van vele Drukfouten gezuivert,

-

Te G R. o N 1 N GE N, ... .

By LAURENS GRoENEwotJT, Drukker en
Boekverkoper in de Zwane-ſtraat , in de Atlas. 1721

#etem: Waar is 't Fortuin nu ras,
I.

# #n ziel berheft 45obg eer/
;) #aerheerſpätharen #eer:

-

#A & Bie 't hemelg ligt/ 't onnaahtbaat
% , ligt bemoont / . . . . . .

& 12an JThajeſteit en heiber glang be

hyoomt; De #uinere&#oon magtämieſt/
Boot 5ijneſtralen: baat een onbe5ielt/
«En3igtbaar ligt niet bij kan halen'
39erheft banuinen #eer : #arn 3iel met heer op keet,
--

--

-

't beeiaïbegint in mpg / stenogtent 5ang tempzijg:

w:#
bie 't?tart-boobein mebergalm/
&ap 't heilig liet een algemene
33ſalm:

&Be Bogelen 5ang aan 't Iigt/ .
3Pe zon ontſtelten/ bie in elk ge3igt/ .
Jhet gloet en uſamme boog komt bºeken:

-

Greet met het geſuit/ Be IDeng Boogbceſt boog uit.
€2e jaagtegaal bie eei/ #an ſtem ighütnt haar ſteel/
2Man't ſhotgem-ligt in 't 5ingenbe geboomt; .
ſBaar lang geen beeſt met 5agte ſcheutjegſttooint/

dae Gieettriftbaoeg en hoog / #peelt op 3ijn 65oggel # .
35oben icberg oog / #atuutinh alg een #ſuit of GP2gel/
€5oo alleen teneer /
-

-

eg" hem keer op keer. #é
2,

----

fia

'-

,-*-

4

-

GE E s t e L y k E
4.

-

-

JBe@tterg. ©lifant/ 2ïanbibbe 45obban't Lamb/

v

3De #bomme t'org balt op het aange3igt/

-

2ſſi ogteng meer boog het herſtmiſilient ligt,
JPijn heeft nog maſt aan 't ſtof/han humaipk rpgen/
Jaa 't Hemelg-ſjof: om bob naeigen meng te prijzen/
«En mijn hert en toon/ te biegten tot een #goon,
5.

*

ô#efſige #emel zon! Gen3uibere ſiefbe hgon/
geen teer gemoetbat naar u gloejen blaaſtt/
ò #uibet oog. Die 't ?lartrijk obermaaät/

h ſegmp offer meer: noo, uue boeten/ .
eer geen ramp of ineer/Jſlaaar ſofge5angë bie u g?oetë,

KBoog be muoiſſen heen/ ô aanvang ban't gemeen.

|

gën 3egenban mijn flau / Piefknalt begon aig Pau/
2lſ ogteng betg gebaſſen uit be lugt:
#et gzagen hauft beſpgoeit met hefſ3aam bogt/
#n ſchiep mn naar u beeit / ô #eiſig me5en!
g#er iſt / maar miſteelt/ en ban beijeïſche ſlang beſe3en :
KUDoe 'ſtban3in berooft: ſlap boob at met/betooft.
-

A

7.

#ſh ben blint al banbernuft: 19an 't Håemelg glang
berſuft/
--

-

13oegift mijn infſ met bo5e luſtmetiuſi/
«ºn ſtep befjeſ in haren muiſ geruſt,
(Iot bat 45ob' #Zoon bic 2 on/ ban bui5enb boſhen/
3Boe3nn blam begon: ge5cten bobenilogt en âIBolhen.
#lig ik roeiteloog liep/
op 45obg heirbaan riep.
-

'-

#

ô Jezu! ô mieng glang: Ben Bemelen3pntrang.'
gÈen ligt berſt2eht : Daar 't eutnigheiber baagt /
3Daar ſbob#3Paſeig en #ion moet op b2aagt,

1èerheerinfit met uſamp/ ſlānnigert batbuiſter /
GEn dan heiſchen bamp: 25enebeſt 3it 3omber iuiſter
UPat
ſteetguagt op nagt: ſlººp in een boobſteelt
baagt
- 9. GP 2 ons
-

v -

nau-mm
GE ZA N GE N. 9.

-

"

*

5.
-

.

ozon ontſteekt mijn bert/opbat mijn zielemert:
JBetbau bien bagaiban u togg beſtraait/

(Een hemel bliegt dan maar hptimam gebaalt;

jlàpn2ici ban bie nu 5ugt/ &al milt #

* *

1 à lagen ongt op mugt: na gommeſtijnnetineregent/
«En met oberbibet/ jaar in jaar uitgeboert.
, IO.

-

'kſzaleinbeïnh boo, u ligt/GBat bui5emt blamaméſtigt:
obelplt be pheniftg ban 't ?trabig hout / . . . .
GPp 't ſpäbeb uit Halleel en mirt buibout; .
.

-

, iſ het ſchoonberpluim en glamg/ . .

»

" Ban ooit berregen met bien u fietſten trang/
dºen triomf 3ingen3omber b2c5en/

|

-

,

@Paarbe b?eugt geen emb/ #nbiti5enb ceumen henb.

M O R GE N-BE D E-Z A N G.
#

#stemme: Als een uitgeſtorten Balzem,
Of, Mennust de Proſerpine.
'- I ,

*#7 je be ſºon beſtraalt be ſhimmen
JBet3pnheug ipk iſ àoggen-3Ligt/

» -

ZG#n berb?ijft uitong ge3igt

*#t

iſ.
n

,

-

# Beerenbank en tof.
*

u:

e-,

'p mijn logge 3iel/ bit 'g ſto
2•

'k hom mijn ſhoegen-offer leggen

gapbie goube fieuft-2titaar,7 |

|

|

JBat het 45ob genaſſig maar?!

'ſtiliomu bank/ ó12aber / 3eggen/
Gaat gnmp meer hebt bemaaät/

33)

Z

#
nieu gemaakt,
1
2 3

. .
-

- 3. |Booſt

G E Es T E L y k E
3.

Maooit en ſluimeren u ogen/
@Eroume #oeber t batubolſt /
#lgboo2 uuur helom en molſt
3èeilig/ 3eker ſlapen mogen,
T Jaitg u3onghen 30 bemaart

#pat geen quaab hem wederuaart,
25zieſcijtbe buſbel om #s ſjemen:
geïuiptbe peſt in buiſternië:
#oet bange nacht-ſch?ik ig:
?IIbat onheifigueromellen/
2liggn met u oog maar uienfit,
Ilopigeen rampban naaſt of hgenât.
-

-

5.

8 Ieijn ziel! miſt ſfeetg erkennen
#ïImatube H EE RE boet,
ziaat gm
hem geen quaab
boog goet
Jpoogt
mergelben/
maar gemennen

K

*

zo aan hem en 3ijn gebob/

-

apathp meber 5p H GoD
6.

#mmerghabgn ! #eer / regtbeerbig
"meeggenomen/ onbermagt/
Jneijne 3ieſ boogiebennagt:

###bchen/ ik mag het meerijg
"Dat mijn beei mag in benhuiſ
Boſnan amerſing en gehuil.

-

'tegg nu bag/ bieg iet ſft merken /

| | |

oger bemaote beëbooög gemaakt/ # men tºmerken eeumig ſtaaätl
'kinhoetmutntenſtomt op merken:

:
-

##oet ſteets bezig ºm / bat®g
Haooit nintbatiä lebig 5'.

'

8. @p

"

-

GE ZA N GE N.
8.

7
-

1

«2gbat merken boigt het ruſten: ..

- --

gºp. Die ruſt het merken meer /

&#otbe bienſt van ongeºpeer/
Jºl het hernieubehgagteninſten /
#n bebag ber een migheid/

&2aar men nimmer naaſt herbeſt.
9.

't3lgnubag/ 't paſt bat mijn hanbel
jaagt en duiſternig
ber5aait?:
$2atiftnugtºren
ben,
en maah':

•
Y, w

'##Paſtmubatmpingantſche
mannen
#p algban een #ind ban 't #Ligt

w

- 2litpb.boot ſpoog aange5igt.

,

JO.

in

-

'Leº' iſ onder buiſterlingen/
.
#mber #inb'rennan bemagt/
25g een kºomberbaaſt geſlagt;
âeterher moet mijn ligt boogb2ingen/
&#n39 ſchijnen meer en meer /

|
-

-

-

gaat het ſtreää rotieaberg eetI I,

v
w

'Laat derhalbenbogu ſtralen/

"

#onneber
geregtigheid/
KPie gene3ing nam u ſpreid/

-

-

mig in mijn 5iele baien:

Hºoggen-Zeter ga op in mp /
«Batiſt ligt in u mee 3H.
I2 •

32a ben

-

# moogb:

'##aban ligt tot ligt dan nooit,
'##almp nimmermeer bankieren
,-

•

x2

w- ong ##tºe
'13.
#
-

w

s

is
*ft 112ſ!

-

GE E ST EL Y K E
-

12.

#iPfſ tot mpn betoºg nu treben/
gPm in 't aanſchijng 3meet mijn broob
tºotten/50 45neens geboob:

gººg'
mp meer nipn nooooºnſt heben
gºn # met mpm beel/
't #p
*-

-

meinig ig/ ofbeel.
I4-

--

-

39oogbermpner handen merken:
#gen keer aſmpnbebºnn /
gaat het in u gunſt beginn''/
3laat bogugenamn fietſten,
3 Pſſſen/ merken/ geef het al/

-

n

gaat het aan H meigenaï. "
15.

3Laat u «Eng’len mn 3o bº agen | |
gaat mijn mond/ofhano) of boet/
aanſtoot / ſtrik/ nog huiſ ontmoet:
e

| |

Dat ik bin binfnam begiaijen/
GPfemnamberg onbermagt
ſtreffen 5ouben eer16.ik 't dagt.
t

1

Maatgren3ontenmp terraſſen,

-

##/#/
door ſchaavenſtijand,
39at mn met beregter hant, "
3Laat u

# mijn ſchuit af maſſen/

&Pat3e tu then H en mn
3?immermeer een ſcheits-muur 5p.
17.

##al banbegen bagbºom,
# een bad banºëaligheib/

-

-

-

. . . .

.

er u getrou geleib'/

##al in bankenſecte geben/
.

-

#g/HE
# # # #arbig3pt/
gºeie bag en aſſe tot

"ama in

18, 't 45eens

l
!

AA++-la-

-

E

G E ZAN G E N.
18.

& 9

-

w

't 45cen ik heb boot mn gehcben/
3Laat bat/ooit geſchonken 3pn
2Aan aſb umen/ en be mpm :

- ,

#

3 Bantºmp
maſſtanberg leben.
#otogt alom u3egen: ja

(ſbun mpn bpamb3elf gena. "
19.

-

---

JPie 45p 't roer ban Lamb of #erken #ebt gegebcm in be hand / ,
, Heberma3pn?impt en ſtamb;
3Laat u 65eeft hen 3o bemerken / .
&Batongheiſ geſtabig g?oen'/.
qºn in baſte meſſtand blocn'.

-

,

-

-,

2O

25cum bog 2iong ſchone

«

muttrcn:

Q52eeſt be
2ten ban be #3el: s.
25abelg ſpit3en meberbci:

,

3Laat uiterſt betal berbuuren ,
âDat met herte/momb of ijand/

-

ſátegen uïne & cljaar 3ig ſtamt.
2 I,

-

*-

Doet het bloebig 3 maart opſteſten:
3Pater/honger / peſt en brand
ſlBeer ban H3uig/ en Stab / en Lanb:
«En mat meer ongmogt ontb2chen/
25ïbben mp H al te 3aam
GPm H2oong miſ/ in 3pm Jhaam.

-

-

-

*

A M E N.
cARoLUs TUINMAN
A

--

*

, -/

--

4.

?
A"
-

-

-

3-- --

-

t
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-

- -
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G E Es T E Ly ke

te

AvoND-w ENs,
Tot de Zonne der Geregtigheid.
Zºetemme: Pſalm 92.
I•

He# ig berbmenen /

.

19ermitg geen 3on meer ſtraalt/
't jàaat abond-bonhet baalt:

Oſbaat 45pbog nog niet hemen /
pfbpſong/ H#eer
*#s,
net!
2，o'# # maar niet ontbeer'/
g! blp

19gee5 fft geen ſtruikel-paben,
2•

. '# #eal bp u ligtban mambºlen/
GIot 't geen nooit oog hier 5ag.
QPat maakt ben nagt een bag.
'k &ai alg in 't bag-ſigthamb'Ien:
«En '#3aliban nimmer mphen
32an'tregt en enge #Pab/

(Ier hoge #emey-ſtad!
25a3elf ook ligt boen blphen.
3.

23/gblpbſchapg 3on aan 't 3migten;
#gbgoefijeibgabomb baat:
#n tampen en gebaat /
3Laat maar u aanſchijn ligten.
GPf't ſchoon ban nog 3g buiſter

r

\

2lan alle kanten 3iet;

'it den ſchroom / 'kenbugt ban niet/
25ipft gp ban met u luiſter.
gºn 5o 'k geen ligt

aanáieuwe /

gagants in't Jonker ga;

r- - - - - -w -

3Laat
*

G E ZANG EN.

II

- 3Laat mp op u gema/

-

'

.

8 geil;on/ ban nertroume.
45elijſt gn eengbeeb ſchijnen

Het ligt uitbuiſternig
2o boet ban mijn gemig'

JPieneuel bamp weromijnen.
5.

-

n

«Egipteng
buiſterniſſen
#
'tober al:

2 Bugſtoot3ig migtenbal
2I mie u ligt moet miſſen
25ïinfit gn maar met u maarheit/
ò Ligt-25gon ! 'ſt meet bat ban
45een leugeng ſjei-rooft kan
25e5unaſhen H3emel-ſtſaarheib.
6.

-

3Loopt 'g tnercibgbag op 'tembe t .
#g 't b' abont banbe tpb:
Zo gp maar bp ong 3pb: . . . .
&Been 3onben/ geen elenbe/
#n 't bgoeſſem ban De
/
-

#

d?og 'tſlapen ban het ?lſ/

#oe na hoe b?eeſſ'ïijk/ 3ai

Png krenken of bert3agen
7.

#g 't bag perk ban mijn leben
(Ien abonn-ſtomb geſpoeb /
ſlBanneer ik ſterben moet:

2ºg! miſt mn niet begenen/
#iel-#om met u geflonker :
2lig mp u glang aanblikt/ .
QBan ga íſt onberſchrift
QBoo?'t boob-ſche trºuw bonher,
3ſ19at

-

-

,

saſtauensopeanen

Gen3aiig glori ligt/
19oog
A

G E ES TE LY KE

TI2,

3Boo? bie u aange5igt
#ier in een kopiegel 5agen/
JI2aar Dan ban
begluren/

#

@Been abonb3afbaar 3pn;
& Bie bag en 3onne-ſchnn

zal onderbuiſtert tuuren.
CA RO L US TU IN MAN.

z 1 E L E-z U G T.
Van een verlegen Chriſten om Gods gena
denryke Vertrooſtinge,
#stemme: Pſalm 77.
I,

I# nog /

6 g?oot ontfarmer !

z

#ſſer boog een nare karmer/,

.

1Boog een ſchgeper nog gehoo??
#ſſer nog een open oo??
jl?ag een montberbult met 5onben/
Jildag een 5ielberbunit man in onben/
&Bie banetter bloepen/ mag

'

«Bie nog uiten haar geklag?
2•

#an't erbarmeluhe menen/
#an het ingeſt2opte ſtenen
3Baneengantg berb2p3eïthart/
'Htil3elft gebutig ſmart op ſmart
32an um' hant moet ingeſchonken/
@Pat ſchiet b?onken/ ja berb?omſten
3Leib in 3o een tranen bioet/

. .
*

*

*

Jaogbermurmenum gemoet?
T

-

- -

-

3. #ſſer

AAAAA.-

--

o E z A N GE N.
3.

13

-

#ſſer / #eer / nog enig hopen!
#taat be beur uïng goetheibg open
1Boo2 een 3onbaar / Die be meeſt
3Ligt dan allen ig gemeeſt?
ſBiije 3pn gefcij?ep nog buſben/
3Die boog 3o beeſ bui5ent ſcijuiben "
25n u aangetclient ig?
#ochenkj' hem mei bergiffenig?
4

l

o?)f hoogt gp met bobe oten
JBien nu roepen/ bie niet horen /
iſBoub um 45obbelpſte ſtem /

?tig gp / tot 5pn beſten/ henn
Hnt 3pn 5onbe ſlaap quaamt mekhen?
G5aat gp met 5pn beeb nu gekſten ?
"
#epotten in 3pn 2iel-berberf/
(Iot bat bp ban manhoop ſterf. .
5.

't ºp hoe 't 5p/ mpm bgoebe oogen
3Laat utu ſp?ing-bgon nooit betbgogen: -

#oub/ban ſchepen nimmer mat/
#oteetg mijn buang en leger nat:

ſl3acher nu, gemone Hſagten / ,

, 19ergeſelſchapt heie magten/
#ele bagen/ mijn getreur/
(tot mijn hart a: ſtukken

ſcheur. )

#emelmijn! matbobeennogggoten
te behoegen 4
3egen
#o maar b' alberminſte ſtraal

19an 3pn ſiefbe tº mn maartg baal!
GPf moet íſt 3pn gunſt nog berben;
't Zai mn trooſt'ipk 3pn te ſterben
12d52 be boeten van mpm #eer;

attent het 30 tot 5puber
S -

eer.

-

é. 't as

14

& E Es T E L Y K E
7.

't #g nog altpt 3oet te ſtenen/
't #g nog 3oet te leggen menen/
#oetſte #e3u / aan um ſchoot;
«En aſbaar 3pn 2icle noot/
Gén albaar 5pn ſtoute 3omben /
QPo25aakt ban bie harte monden
Hnt te ſtopteu. 't HLigt het hart
dàog een beetjen
3pn ſmart.

#

#mmerg ik mij ſieber treuren/
3Lieber / ja mpn harte ſcheuren:
3Lieber/ in mpn emigheid
JI)et een 3oete bitterheid
JP2pne 3omb boo? 45ob beſch?epen /

&#n hem noo? mmm tranen biepen
GPm een ſchuit bergiffenig/
&Boog een ſchuit-bekentenig?

als ban aarbfche waar blonken!
«En in mereiù-ſuſt ber3onken/
25uiten al geboei ban ppn/
J12et be mereld nºoipft 5pn:

&Iganen ban oerflagen 5ielen
20ſtpb beter mp bebielen

gaan beg met itg bermiſte myeugh
QPie geen #enreiing berheugd.
O
ÍO.

-

GBp ban/ op mpn treurig #atte/
#laag um dºod nim byoene ſmarte,
iſlaoog ipit bat um ppm mat ſtelpt.

3ittooij 't híagen 3eſf.bat helpt , .
dDaar / #ter 'it mogt u eerſt mei b?agen/
âbaar me 3aſ iſt komen klagen?
ilbaar me ſtoom fit u te boo?
@Pat u allerminſt berſtoo??
.

Go

11, #al

waaAAA
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J Is

#al mpn tong met jammer 33ſalmen
#nden

# # 'meer-galmen/

.

iſ haar bie tong heeft menigmaal
&Boog een balg / onnut berhaaſ/
&Boog 3o meenig pb'ie moogben/
QPie u / ô mpm 45ob berſtoogben/
QBoog een onbeſponne p?aat
jlap betoog3aaltt u men haat.
I2,

&Pg! bie tomg/ bie ſteebg moſt ſpreken +4 men ſof/ Die mag ontſtelten

"

-

-

1Ban De hel/ en ſtalt boogtaan
'tifiabban mijn geboogte aan/
«En fit bie met open monbe . *

#tme maerheid moeſt berkonbe/

t

13ebb mijn tong u mei out3eib / ,

een geleent tot nbelheib. -

1

.

-

-

13• .

GPg ! bie tong bie3oubutergert.
\

2Zal fit 't ban mijn ogen bergen /
&Bat5e boog een naar getraan
Jſlapne itlagten boe berſtaan?

s .
-

#eer / 3oubgpbie ogenbogen?

-

Zijn het niet be5elbe ogen /
ie / met berteie ſpint berbuit

V -

(Egotſtenum migbguilat gebult. . .

.

J4

zal 'k ban3mngenb/ 5omber ſchºepen/ - - - - -

#

b'#amb
omtrent
hetbobe
hartehogſt
loppenb
op een
& Bie geen moogben uptten bo2ft? - ,

25eib/ belaag ! en hart en handen/

w

-

CPber-bolban3onb'en ſchamoen /

âDerktuig hamberboten boen/
#ouben

# mijn3oen. ,

,

15. #eſte
-

-

16
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I SY,

ge 45ob / hoe 3al #ban naberen/.
# in trooſt-rijke b2eugben-aberen?
32aar nog tong, nog hand, nog oog,
Zigberheffen burft om hoog? T dPaar het hart met 30 beeï3oncen
- º

oPuerſtolpt/ bol3eer'ge monben

- -

\

Jaietbanſtinkend 49ffer-merk
252engen ſtam tot u# Hierft. |

*

| ||

IO,

ſlBagſk nu een fiabeng jonge /

* *

&Bie met rebenio5e tonge

* *.

.

.

(#aar geroep kan doen berſtaan
«En tot in den li?einel gaan)
2Nig3e in haar bat5e ouben .
1Boelt het liefde bier berhouben?
&Pmbat upt haat teren hunt
#upſt geen 3ïnartgebeerte ſp?upt,
-

-

-

-

,

I 7.

-

q:hen toelift moet het magen.

't 45a3o 't miliä 5aſnog álagen:
&Pg muniſien en b2oebe 3iel/

, 3Boo! ben beerensber-faniel,
*# #oop ſä3aſ bie 45ob nog ſoben.
«Baſkban niet ver te boben
.
JPupyenoitabeng en nog meer ,
QPie urinetten" beert
iſ

. .
-

-

#
/ uitgump altoos haten?
uitgn mp aſtoog beriaten ?

3

zaſaitoog uun' ſtraffe hand. .
. .
25ippen tegen mn gehanb?
*
gPg! maar blpft banaf 't ontfarmen/
34ſbat tuſſen / bat om armen/

, 2 Ibat liefſcipit gelag /

. .

Dat uw holitie trooſteti plag? '
*

*

- ,

-

-

-

-

,

e,

19. ##
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'

19.

317

-

w

#gbat nu geheel berbmenten? : " " + .

*

#nnbie3Liefde honken benen?

.

. .

iBo?tbatbuur 5oo uitgebluſt?

-

#g 't nu lang genoeg gekuſt?
25ipfter niet noo, mn ban5uur 5ſen/ : : : : * *
2-al ik nooit een 3oete uut 3ien /

ábalber nooit een 19gebe-moogt
iBogben tot mijn 3iel gehoopt ?

- -

2O

#hebt gn kan/ ò heer/ bergeten
#oe gnboogmaalg plagt te heten?
&Pfen ig um'eigen Naam
H niet langer aangenaam!
#zer bie mn nu ſchpnt te boenen/
#ebb ift u niet horen noemen

.

. .
->
»
-.
-

,'

God vol van Barmhertigheit.

•

-

Ryk van Goedertierendheit.

-

-

21 •

'# #ebb / 'tig maar mei grofgekondigt
-

JIbaar hebt gn mn niet berkondigt
1Ban um Zone bie be3oen

19an begºïBereſt#3omb 3oubboen 4
#ebj ooit niet uud Geeſt beſch?eben/
2lig een bie ban trooſt te geben
2an een Ziel bie tot hem klaagt
3Seiber 3pnen name bgaagb,
:

.
*

*

22,

#g uun eigen Naam M E WAARDIG,
#g um Zoon voor ons REG TVAARDIG
Zoum Geeſt ben T R OOST ER ig

(Iotber
ſDaar
aan b?oebenlaafjemig,
mag het ban
faſen/
&Batmp naubuiphg abem halen
Hit een afgeſchreeumbemomt?
13an ubu'
gejont?

| |
'a

aardrºgmert

23. wor4
*s

G EE ST EL Y K, E

28
-

-

23.

#omtbat al van mijne,onben?
âDel maer / Beere/ begezonden
#oenenbiebe JTaebicijnt

ſpaar paſt bal3embanbnpijn.
112aer 5aſ 't bioethanumenſºone

25eter nog 3ijn Hragtentoonen/

.

&#n beijaſen ggooter eet/
&Ban in 3ooijerettert3eert f:
"-

-

2.4.

ºnbergunt um groote goetheit/ .
«Eene bic boog u te boetieit/

4

'

Bathn met een bºn geklag
, #pne reben uitten mag: "
,
#ect/3o03out ik u met uzagen
iBaer toe mag ljet u behagen
g?at ift roep / maar geen gehoo! ?
-

«9g! âDat hebt guinet
mn nºo,
2.
95aetgn 5oofmijn eïbedrijven
bat5p ban 5oun heipbent
is .

atgºtog net uitmaar 5ijt/
#Daar maar tot tog 5oo begonnen?
in utu'oorbeel t' aller tijt:

'ft Cheeft/ ik geef het u gemonnen: -

#agn tuint het fietſte ºgeer

-

'#3Leg boog ube iPapeng meer ?
26.

##albat aſſe3ing betuigen
'ſtilàiſ mijn onder u mei buigen

#
#nin knegt
ien gn onbet hebt gelegt.
3a ſchoongp mn moutinecooemen/
*#antiſt
3aliſt libiſlijk noemen; .
.
mp3uſfig maarDigiten/

-

ſonoobe gonbaat als ik ben,

1%. Jºhaat

AAAAA
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27.

-

jl2aat gebenſt/ gebenit bog#eere/
Zaibat ſiteitſtent' umer

#

-

at gn 5oo een rietberhuint?

13egten beiden met een hint ?

#al 45onalghnig herbolgen/
&Pgooge
gaan
verbolgen?
#g hetſtoppelg
ban boo?
u nog
mat7
(te verhapſelen an:
?
2. Ö,

.
w

-

- -

#geen menſch bog 45oog geſphe?.
GPfbeoogt GBp bat benbſphe ?
b? Gºerban utu'regtbaarbigheit

2Nig mijn ziel in b #elſe leſt ?
illºoet mijn boobutu lof berftomben,
mijn leben bol ban3onben
onteert / mijn naaſt ontſtigt ?
&chaft biebuiſternigbat ligt?

"#

-

29,

aï 't ooit bzagen/
#aagt het u/ 't moet mn me hagen/

'

'ft 2aien moet/ en

'It 2eg en meen het: 45p boet inci
3echoon gn mierpt mp inbe #eſ. -

't ººg met harb maar 'tig regtbaarbig,
## hemſchamb/ 45n eere maarbig.
2pt gp met mijn open gebient
#oeftuin'eer. #k heb 't berbienb.
O.

2o een ſchulbig menië egter
*#
mogte tot 3ijn iïegter/
enſcht ik dat dit eenig moont /
«Eerſt nog ban u miert gehoogt/
#on ik u meſ ooit betalen?

e# mat eer 3uſt gp ban halen/ .
ig gn mp gebangen 3iet;
H Ipb Mue ":"unit '-

l

2

3

-

w

ºn

•
31, #est
-

\

v
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2O

3 I.

we

-

º

r

#poetnogtangu regt betaalt 3put

#aar/ #eer f 3out gpbam oetbmaalt3an
2tig gp 5omber mpte boom/

#ogt betalingbp um toon?
45gen geminig in mm55loet/ en
ſpiſhnuoo? mm3onbemboeten/
ſanig 't bie betalen ſtam.
#egt mat ſchambe inb gnban?
3 2,

-

ja/ Beer/ ban5alift u roemen/
Gºnnictficgtg ſiergtuaarbig noemen
jn haat te zamen ſtraf en 50ct/
#gart en 3agt/ geſtrengengoet.
zDubbcit3ult gp 5nm gep?egen /

aBubbcitzaïbant inſtomſtmegen

Bannu groote heerlij#
aſbaat al tmerk tog bene Ieit

-

33

maar ik blpfuaſt in mijn ſmarte/

#

#eer / bot
harte /
1Aan bat 13aberiphe hatt/

- -

-

zºdat het mijn/ 5oo lang benart ,
goonofſchaffiacn/ 5oo not 3oggen / .
Ban bemanumb totben ſlàoggen/
#n 5oo kommerlphen ſtaat,

&#ooſteloogbaar benen gaat?
34

-

#oetſte ſe5u/

men: traum

#nbit bitterſte bemoumen/
ban niet langer / tehoe
. #eugt
dbp ookuvoormaalgmaat
moe /

waaaaa-m-

G E ZA N G E N.

2 H.

(Coetibie helft/ u ingeſchonſten/ .
(Iot het g2ont-ſop toe geogomſten/
én (al mag 't u g?ooteppn)
&#ben met geleegt moſt 3pn?
35-

-

#g't u nog niet heel bergeten

-

&Dat gp matja uitgeſtretcn/

T

-

2lfgemattet / inbcn Hºof
3Laagtal m2nmeienb in 't ſtof?
Tjg u nog niet heel bergeten
2lt batſtian/ ja bloedig 3ïneten/

&Toen gpin50 hangen noot
3Laagtenbuogſteib met bc boob?
36.
e

#g u niet geheel bergeten/
#oe gp aan het figuig geſmeten/
#laagbet ſchier aig buiten raat!
iſBaarom of mp 45obberfaat ?
JBenfit gp nog aan aſſen be3en?

«Benkt ban hoe 't met mp mag me5en/
jàu Impn teer en 5upaſt gemoet
't Zeibe 50pje b2inſten moet.
37.

&Penh ban/ tgoume jàenſchen-hocber /

«Denk aan u geringen hºoeber.
SPenh nu in uïn byeugt aan mp/
QBiebit bitter ſpben ſp.
eere He3u / boe2 mp naber
ot ben (Th2oon man ummen 13aber /

(Loon hem mpmbeſch?eine icet/
&#oon hem 't geen ghboogmaalgieet,

-

253

38. zegt

-er

ſ
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38.

f
-

zegt hem/ 5oete voorſpraak / 3egt hem/
oEn met reben omberregt hem /
3Dat be reben niet en bult

Dubbele ſtraffe voor een ſchult.
dBobig immerg b' opper-reben

gZoo be 25oºg heeft ſtraf geleden/
#lgban niet beſchuldenaar

#Zeiber buiten ſtraf gebaar ?
39.

-

N

-

(Ioon um 13aber ban be rocbr /

Hºoggeberft metuinen bloebe :

#oonhemium geäroombe hooft/
&qPat nu mcibe glang berbooft
19an een aſberkſaatſie Hlaarheit - ,

#aar dat eerſt/ in buift're maatheit
iſlaag met booren-tung geijuit
loºn met bloebig 3 meetberbult.
O
4O.
Gloombem IIog-bgiefuge ben/
N

w

w

Bie met martel-inli geſch?epen.

dep5oo ſchoonſpier mit &atijn/
Hitantut getuige 3ijn /

3Patum'19aber heeft beleben

dPoo, hetgeen gu hebt geleben/
&iginalg te 3ijn bolbaan.
25ſû ban batijn mp laat gaan.
4 I.

-

eere / mout gn hem bat3eggen/
aat me3oubíjn't meter leggen ?
#oſt bntoonen in biebeeb

#etgbat tegen rebenfireebº
#echcr 45obbſeig regtbaarbig:
#2iet ombſſſſſt! cer me maarbig

HPimmer eiſchthpaſte ſtraf/

#Boog een gombe bubb'ie ſtraf,
42, Pit

aaaaaaA-me

n

- /

GE ZA N GE N. . .
42,

-

GBit3al boog een pber ftlaat5ijn/
Gºnban beiden moet Dan macr3ijn;

efbat 't geene iſ nu in

-

«Eigentiijft geen ſtraffe 5n;
GPfbat ſtijgiſtug niet geleden

#eeft/ ban boo?3ijn regte leden/
@Pie in 't 25oeſt begiLebeng ſtaan /
l

jl2aar boo2 mpm niet
43heeft boſbaan.
Zoubban't geen iftijd in be5en/
oſbeen berbloeitte ſtraffe uue3en

19an mijn 45obgregtbaarb'gehant
G5gimmig tegen mn gehant?
Obaatben #eer mp 5oo bebgceben
#Slegg maar om nu te bep?oeben/
&Pfilt hem nog lange aan

-

2lig ijn banmu ſchijnt te gaan?
44

ſBel/ 3oo miſ iſt niet meer ſch?oomen.
3Laat ban/ laat b2p alleg komen
ſBatter komen mij of ſtan/

'à 192ºeg'er niet heel hinder ban.
@Bie bepgoebing 3aſ mp ſterhen
#n gebuſt. 4:5ebuit3al merken
gBmberbinding/ Bie dan meer

1Baſte hoop op bobben #eer.
45.

-

19aſte hoop 5aſ niet beſchamen.

45oogbeloftig #aen?imen
«En 3ijn ſiefb geſtopt in 't hart
Zaift en fagt daar alle ſmart.
&Pg! itoſtift bat maar geſoijen!
'kt Puam ban afleg mei te boben.

-

-

AT

geen bero?iet mp bier bero:iet
3Lijn ſit 't in e: " niet.
; '-

- -

%2 4

46 of

fana
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46.
oef ben ik geen uitberhoren 4
#ouo ift 45ob niet toebehoren ?

ſtijgiſto/ u nergoten bioet
##bat noo! mijn al te goet?
aDat; og! batig al mm bugten/
2limpn ſtenen / aimun 5ugten/

gabatig ben gamtſchen bag

S &Polsaek naumnnnaer geklag.
• •

47

gzo bcci afgetreurbe uren/
«En mpng buig beſloten muren /
G#n man natte legerſtee/
gzun getuigenbanbat met.
2tig iſ ingeheert na binne /
2lſſegebenhuel begime/
eën mpm 5alten overloop,
#schepp ik nog een
ſjoop.

#mir

-

4ö.

gºn fft mij in bit bemoumen

-

@Tegen hoop op hoop bert2oumen /
(#cingſ geef dat ik niet mig)
&Dat mnn naam getekentig
#n beren ban bietenieten
b' Heemei-#cer heeft opgeſch2eben.

ichp/ na tnernicumb'#eelal/
efeng met ſh2iſtug t2oumen 5al.
49• 'º

JIbogt mijn oog berligtet toegen/
'ſtill3ig nog in mpm hart te le5en

oëenigſchrift banumenhant/
Dat gn mn tot onberpant
3Pam um gunſte hebt gelaten:
(Loen me in mpmſtamet 5aten /
den mpbanum'3oete mont

alBiert een Liefbe-äug gejout:

so, toen

\

GE z A N GE N-
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5o.

(Ioen ik aan um'haig bleef hangen
&#n met nat bet2aanbe Mbangen ?

va

(@Pog uan b2eltgb) met bipber tong

-

"

H een liet het liefde 3eng.
@Loen iſt riep / ſl)pn&#5oot/ mpm leben/
(Daar 'g mijn hart / JDat 'g t; gegeben.
'lt 25an baat heel belDereſt uit.
itieg mpm #ici maar tot u25?uit.
5 I,

-

(toen gn uither/ boſontfarmen/
jl)n 3G lieflijſt gingt omarmen/
Hinſſen/ ſtzcien/ bleuen/ ?lg !
jl) et bien aſber5oetſten lag
Dic'It mnn leben hebb'bernomen:

-

&

Die nooit uit mijn 3in 5ai ſtomen /
#Zo iſt eenig heilgellig

â?ou ban't geenueriebenig.
52.

W

l-

(Coen gn tot mpn5ieſe 5eibet:
liggin inplm 252luit/ mp tocbereibet:
fiooln nipn 3Liefſte / gp 5ptniml/
«En ilt 5al bc time 3pn.
&#culu'geliefd' verbind olig beiden
&Pgon nog ieben mag ongfcljeibcu.
'ſtſDeet gn hebtong Yuel ge3int
JI)aar ilt hebb u eerſt bemint.
-

53.

#ieje nog niet ban bie 3Liefbe /
QPie gn toen in 't harte g?iefbe/
&#enig ouerblpf3ci / #eer:

-

#icſt baat geen lettergmeer
Die gn 3eiber hebt geſchreven
#g baat afleg uitgemgeben?
45

###
gboog 25
g

-

OO2 ll llie 5

-UITl-OOſſ 33
-

54,

---ſpintje

-

--

G E ES TE L Y K E
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54

-

3einbjebaar geen HIiefbe-pamben?

gechout bantogluun eigen handen
dBaar blijft aſieg onber5eert

3Daar 'g mijn name geg?abeert!

ºgg 't niet macr/ bolſtand ge miniler ?
Gººg! Een knikt. Hä blijf berminner ?
dſboebe ſhob (/) geefgn nog regt

b' @Pnbeſchaamtijept banuïn linegt.
55.

'ik kan mijn tranen niet bebmingen / .
2p beletten mp het 3ingen:
3Zn beſtolpen het geluit.
2lite bol en ieltt niet upt.

ſlºeg nu inereſtilbeſſtoom #emel.
'#13oel 'ſt meet niet mat gebuemei

--

ſnmp.n3iel boo2 be5en boot

--

-

GPg bie b2eugdig mp te ggoot.

-

59.

Cijgiſtug komt met al 5ijn gaben/
GPm 't oerſlagen hart te lauen. . .

-

1

geg! hm ſchenkt mn «Englen mijn.
#eere/ Die moet jàchter 3ijn:
«En op bat ift/ boo? mijn ſterben:
Jàiet meer ſtoom üeeg b?eugd te berben
âlBenſch iſt bat het u beuici
Jàut'ont-ſtacheren mijn Ziel.
-

Ja komt Heer Jeſu, AM EN.
. H. WITZIUS.
v
*

\

-

**

*

LIEFDE
-.

. v. -

4.

-

i

ik
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L I E F DE - L I E T.
Op belDng: Van den 1o3. Pſalm,
I.

"-

#n ſjefitg 3oub' ilt u boo?taan niet minnen
jl het al be Hragt en ingeſpannen5imen
ar iſt uſjeb in 't Hºeiſigbom aanſchoubot
qbriijft een zon ban heilig heiberheben/
«Een 25?on ban trooſten 2 ee ban #aligheben/
«Een ebcipatt ban't blinftenblºemci goub.

t

' .

2,

44 ſchoon gaat bathan Abſalon te bonen/.
H glang komt bic ban âbalomon berboben/

19erſchijnt/ berblinkt/berbleekt al mat ooit blonk
dàooit Humam uit oog 5oo 5oeteliefbeſttalen/
obeenhug en mag bin Hºmeftuſſen halen /

Daarume gunſt mn brieub'lijk mee beſchonk.
3.

w

«Demijl iſt banum ſiefde heb genoten?
Zoo plotſling in mijn herte uitgegoten /
#ſn't mibben ban bebote oefening/
QPemijl mijn geeſt met heilig immigheben /.

-

#ig ſoogben in 45ubn?ugtige 45ebeben/

«En 500 geboigt ubu 5oete (Iroeteling.
4.

-

GPg mogt fit mutaanuine boeten leggen/

gÈn ſmeehembe baſt 3Gmber 3eggen/ 3eggen/

-

-

oe biep u min mijn 3iel3n ingeprent /
g magſcïeeg om met be min te buſſen/
ePf ober bol van liefde om te buſſen?

19an hem die bn beel meerber meerbig henb.

mijn hert/

en 5ijn

graf'herteloose moogben

#n 3uib're (Itoum met hegte liefde hoogben/

# #iſ fit aan u ge-egt 3ijn en gebegt/

.

wat

Z7

vs.

N

G E E S TE L Y KE
ſlBatmoet iſt boen of ſnben/ ſjoe mn b?agen
&amboo, beuung ban licfo u te beljagen.
#epgeeftt lieber geet/ w: 5iet ik ben uſulegt.
28

#k heb geen mill gºig aan u miſgebomben
&#een 5induſtheib/g’ig in u3inberflonben/
g' #g 3oct/ g’ig goet/ mat gngebiet of boet?
25epgoeft min / maar ô Håeer in Dc5e tpben
#9et 5p niet dºuft/ of gp mp Homt berblpben/

39 t u belieft/ 'ſtben aſiegmel gemoet.
7.

2pt gn 't niet #cer bie mp eerſt ſtomt te binnen
% (g in bcn ſlaap mnli opgetpeſtte 3innen/
#ien 't morgen roobber berſcher & Pageraat/
2ºpt # 't ooſt niet maar in fit mn beriuſte /
&Beg?{bonbg laat op 'thebbe mimer ruſte/
ſBanneer mpn5iel 50 met # ſlapen gaat.
?Ilg iſt ben trein ban munbeuote pligten

QPen gamtſchen bag na ubebei berrigten/
#iet bnn mpnoeg geſtabig niet op uun' !
't ººg al mmmiuſt te boenu melbehagen/

33an nergeng inmpi15eïben te migb?agen/
25emiſt en laag uit grontmpng herten ſchuur.
9.

indien nogtang mpnuleeſchegfilobe boogſjcib
Of buibciglift of bleefcheg filobe hoogheid /
(Ien bal betruſt bog? filmabe toeber3igt/
#h heb geen ruſt boo? Dat iſ aan u boeten
Jiºnn migbai koom met heete tranen boeten/

H9et upgoegent hert mertban eerſt tegt berligt.
IO.

\

-

JBaar 5o gn nog um'g gunſtcg ſiefbeſtzalen/
(ſe tugge hout/ en niet laat neberbalen

H aanſchijng ligt op finagende gemoet;

.

Abo ig ' t gelijſt be #53uilof'g kinderen tyeilten / 3t

Ig #

m't
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2ºlg
hun 'tge5igt beg252upgomg
Jſlapm3iel
in angſt inbeiſtniet mag bcuren/
turen/

#

#

II-

- -

,

&Pog 3o manmeer be b?oebe 3ieſten trooſten
3Pat lieflijk ligt meer baget uit ben 4Poſten / | | | | |
gên bat ik ſlegt geen ſchittering baat ban/
2
geen glimp / een blift/banber mag aan5ien ſtomen
QBanig'er aan mijn b2oebe 5iel geen ſtromen/
«En niet bat 5oonnnn geeſt berniahen ſtaat.
1,2 •

'#25en egter 5oo ge5et niet op bie 3octheid
o@filt mſſnog manmeer bie mij3e goedheid /

,

dlºp bieomtrekt met tuin te breben 5ijn/

#ft min beel eer ben geijer ban 'tgegeben/

«En hoe gn't maakt 't ig mn baſt maar om 't lenen
2tig fit maat meet gp 3ijt en blijft de mijn. - - - - 13.

en

v -

- GEn ſchoon iftbat ooit mimiet hier 5ou moeten/
#ooig nogtang mijn 5icle met licfb' begeten/
&Batiſt upuer om ument luil beſint/
2ll 3oub iſ nooit umgocbijeib/ 3oetheib ſmaſten/
213oub iſt nooit tot nu genot geraken/

.

«bp 5elfguerbienbomument miſbeminb.
I4.

't &#n moſt niet 3ijn

'

' -

.

-

-

-

mini mijn ruſt/mijnb?eugbet

#agbobook niet ombathpºmp nerbrugbe:

T -

«En5aligbe/ 't mag eigen inme-treft/ | |
|
il)aar 35obalg @job van 5elf#3onomerheerlijà/ * *
genban hem3elfg ten uiterſte begeerlijft/ ,

#oo3uiterlijk te ſieben batig beſt.
-

15. .

&Pg Homb ik al mijn3innent'5amen houmen/

"

&Pm u in uïn boſmaaktheib te aanſchoumen/

gºn batum 45ceſt inbiebeſpiegeling/ " . . .

--

-.

-n

eteinbemijntenbollen Hinamontſeren/
#

1 naar het 25eeltumeg heiligheitg formeren/
Jhijndbooljociief maat biebcrambering. 16. ©an

-

\
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so
•

,

-

-

16,

-

-

t

-

&Ban 3ou ik u om ument mſſ beminnen/
&#n bip 3ijn bat op aarben hier mijn 3innen/
33etg bomben 't geen um liefde maarbig ſig/
dºen 3iele bie boo? 't aanſchoum utner maarheit/
«En me5entheit ban hiaarheit ( mert tot fiſaarheit
1Derambert naar uume heerlijk gebenbeeit.
-

,

||
--

17.

JBan 5ou ik boortg Hui Lienling gunſt hemij5en/ | (|

H'm haterg 3ijn mijn g?oumelijſt afg?n5en /

# ben ber merelt en die aan mn gekruiſt /
jl)aat al mijn luſt 3al tot be byoome ine3en/

r.

iPaar in ilt u geinſtenig ſtan legen
«En 5ien het 25eelt uïng heiligheitg gehuift.

i

H. W

V R E U G DE - L I E T ,
Van een Vertrooſte Ziele.

stem van den 8. Pſalm
-

I.

l
+äft eenig hart ontleegt ban aſie honamer /
in dBob berheugt/ beſchabulut met het lommer "
Hèan 3ijn gemaab/bie 't hart bol b2eugbe p?opt/

«En aſ mat brult of b2oefhept heet berſchopt,
2.

HIuſt eenig hart met eer ban bob berſtooten
Jan met de ſtroom 3ijng goetheit# ouergoten/
JBat ban het leet bier bgoeber ſteurenig/
jàu niet en heeft ban blpbe heugenig :
3Luſt eenig hart met eer # b' #ef gezonken; maar nu met mijn van #emri-brugt ºf:#
ze

Y,

-

-

-

-

-

-- - - -

er

-

. .

i

W.
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't âBelft 3ienbe 3ig met Chriſtug onbertrout

#n Liefdg-genot nu met hem bruiloft hout.
4. •

3Luſt 3uift een hart een bpolijſt liet te 3ingen , e..
KLPat ſuſt mp met/ber bonen alle bingen.
JPijn 3 mang're 3iel bol b?eugben-rijhe gain /

25aart boo? mijnpenbeeg bank en byeugbe-#3faitn.
5.

oe 3oet ig 't #eer / hoe 3oet ig 't bat men nader
ot aan be beek ban uïne goetheptg aber
geen drup baar ban op on5e tong geſp?engt /
«ën bguht en ſnert en
leet berb?engt ,

#

#oe 3oet íg 't ban/ hoe 3oet ig 't bat men drinken,
&Bie Plaſſen mag/ bie gn 5oo miſt gaat ſchinken (Ier boogbe toe/ aan utme liefde big/

ſtbaar aan mijn 3iel nu meer gegeten ig:
7.

-

#oe 5oet ig 't ban/ hoe 3oet ig 't ban nog dronken
(Ier heie toe te leggen aig ber5onken

#n be3e ſtroom ja zee ban 't GPpper-goet
't #g 't grootſt/ en 't
en 't aſber3oetſte 3oet.

#/

ſlaat eenig menſch 3ig/ 3oo hp miſ / berbiijben/
2lig hp 3ig/ 3iet omſtumt aan aſſe 3ijben/
iſ het eer en goet/ en aig ijn baten ſtuipt

Boo! al be moſt bit ban 5ijn parfſe bruipt.
9.

-

1banneer hp 3iet 3ijn laſthaar baag-bee hpgen,
«En bat ban 't hoogn/ 3ijn bolle 3oſberg 5ngen.
&Boo? oberbloet bie b een cm b amber b2ukt;

iäogtom alg ali'g hem na 3ijn 3in gelukt.
-

I O.

-

iſ haar fit ô 45ob/ mat uober begenadigt/

met uweg buig weergaloog goet verzadigt/
/

-

.

er
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|

,

GPpubol-op/ nu 5oo berichäert ben/
«Dat is buitenu geen breugde ſtoffehen.
II,
65een
bing op
aarb ber
beſchaftong
%jn
u alleen
niet banqueſſuſt.
beſtaat
3ielen meiſuſt.
me ſt

| (|

et hart en 5ielen al ban b?eugbe bgceht.

lg gp maar eens een moob banuebe ſpecht.
I 2.

3Laat bzn een menſch aan 't Zielt-beb 5pn genagelt/
GPp mien het ſmert banaſie hante hagelt /
2oo bat be 3ici ban mee-moet3n geparft:
-

|!

«En 't boobt-5meet boo?'tberkrompe beſſebarſt:
I%.

-

#

3Laatbyn een menſch ter
boob'bertmegen /
» |:
&Debooö5nn5ielg nog boog het meeſte b2e3en ?
|
ºja laat hem reetg be muzebe ſtaah 3pn ſtaan/
aat aan be blann't onſchuldig bleeſclj3al bgaan.

ſlaatja een menſch b?n aan een paal gebomben

l

QPe blammen5ien in 5nnberſchrookte monben;
. #oo bat begijoutg met ſtroop geſtookte b?ant /

k

eet ligbaam blaakt en rooſt aan alle kant. -

|

I5.

Jlaag ban be 5iel flegtg in Betheſda baben/
JBatig in 't babber #emeïſcher gemaben;
&#en bgupbaar ban geſtopt op 't quinent hart/

19er5agt/ berligt/

u:agt baat alle ſmart/
lO,

-

#et 5ieſt heb moet een Paradys, een Eden
Jàooit/ 3iet be3iel / bmag 't mn 500 buelaig heben.
ô zoet/ 63oct/ ô momber 3octeſtont!
J2u 45obmp 't ligt ban5nm genabejont.
-

-

-

17.

. .

JPctueg na 't bier ſchpnt ban be morg ten Bemel.

gBehphrenbang bet engelengeuemel.

",

«Dan
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-

33

Dan heeft be #ieſ boo, geen topmenten ſchroomt
w

jlàaat juigt ſuitg heel /I #n 5oete Heylig ſtoom.

65een g?ooter b?eugt Hoſt in het herte groejen/
Hèan bie geciert ter b?unloft-ſtacn ſporjen/

2tig in 't gelaat van Chriſti bienaarg blonk / .
(Ioen Ijp een b?up ban 5ijne gunſt hun ſchonk V
I

9.

haar beulen doet nergeefſche ingretheib bio5en!
&Beſtolen uiergbie ſchijnen ſchoone ro5en/
ſl3aat op be 3iel geruiſic blptſchap ſmaakt
(Ier mijl be blam 't gemartelt iigſjaarn blaaſtt.

/

2O.

25inb bgn be hamt: 't gentoet ſterkt 3ig na boben.

ſburg nºg beheel ( be #ieſ 5aſ ºob nog ſoben.
#enijt af bc toug/ 't hart maakt een bingeſchal.
ſlBat momber bog/ God is hun al in al.
2. I.

2ſſ-rijfte 45ob maar 3aſ iſt mooi ben minben
#3oe 't 5oet genot aan rijm of mate binden?
't 45een in be ſchoot ban u gemabe bint

lam teerſt / um fmahſt/
imm aſberminſte hint.
I 2.
Gbp ruitt mpn 5iel uit 't biepſte ban ber #eſſe /
«ën maakt bat mp nog boob nog buibel quelle /

oºk een ſchrift / geen angſt/ geen magtber buiſternië.
ſBat dood boo? mp? 5oo G5ob mijn leven ig?
23.

Gbp boet mp in uïn 5oon regtuaarbig noemen,
JPie boo2 mn fpgeeftt aig 't hart: mp miſ verboemen/
't
&#n ſcheelt
mptog
nietmijn
matgeregtigheid.
mijn beklager 3eit. ,,
Jlàijn
He3u ig
u

-

24

JI)ijn dorſtig hart bat gaat gn / #eere leſſen/
jlàet 't heil3aam
unoz liefde fleſſen :

":ban

en
dº.-

34
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«Enq uinende berſchaft 't gn't laafenis,
JPijn bod alleen mp drank en ſpyze ig.
2. 5.

.

#o beelbcleegt ban mijne 3iel ſtam batten/

Stopt gn haar bol ban ume Hemelſchatten,
Jàooit habb? De rijkſt5oo uitgelezen lot/
Jl)ijn rykdom ig ben
(ſbob.

a#itut
2,

dºneertum'knegt alg maar huumen Zone
q5n 3etum ſlaaf op 15obbelijhen Trone.
#oe ſlegt hn ig: gn maakt hen aſſer Heer,
jàiet bit nog bat/ maar 45ob ig al mijn eer.
27.

w

#g mijn gemoet met nare druk behangen/
Gyn unifcht het natuan mijn behreten mangen.
Verquikt mijn 3ieſ met appe’ien ban gema
«Bobig mijn vreugt,
bueberga.

w: gaat
2.

matf”mijn
2{I
menſch'
Homtnen/
te binnen/
en lijft
2timat
ooit3iel
ſtoftafg
hebenſt
of ber3in

w

2lſ mat of menſch of minmeng maarbig ig/
@Bataliegig in 4.5obg be5it gemig.

|

-

29.

gahn ig alleen beter en heerlijkſte/ .
âDe ſchoonſt/ be rijkſt/ be3oetſt/ be liefelijkſte.
«De ...
Jaaa!
iijftg
meer'h/ behent't/'h en meet niet menſchce |
-

-

N.

-

l

ſlBeetjemant het/ 't igaſſegin ben #eer.
3O.

-

ò & Bie/ bie Bobt maar mag in 't harte b?agen /
#oe ragberſcert / bergeet bie al 3ijn hſagen?
qbaatſtlieft 3ijn hart / ift meb gn binter niet/
QBam een met gout beſchgeben b?eugbeliet.

!!
-

31.

32e mij5e bie ban't ner gelegen QPoſten

#uneemereigna't Hooöſche Lant getrooſten/
l
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genbolgen't ſpoo! ban't bobbelijk ſtergelen/

«Datmet boogidooſt/hun conggeboort-plaats gept
32

&

32erblijbe3ig met obergroote byeugbe

QPe3iel en hart/ en tong en mont berijetigbe
2llgeih man haar alleen be plaat5e 5ag 7
QBaat 't #emel-ſtint in ſlegte luiten lag.

,

' '

33.

jaaar alg be5ieſ 5oo moet ban obob bereeret/
QPatijn in haar alg in 3ijn huig berkeeret/ .

n haar alg in haar eigen GIempel moont/
aat ſjn niet min3ijn heerlijkheit bertoont/
34.

&Paar fjn niet min boet5ijn gemabe boeien/

«ën al 't geſpanban'g menſchen geeſten moeien:
2tig toen hp eerſt in Zionneber quam/
&#n plaat5e in ben 3igtbgen (Tempelmann: '
35.

*,
- .

.

.

.

.

.

.

#oe mag bie ban bol heiſ'ge byeugbe fpgingen/

*

«ën 'g hartenbreugt betoonen met haar 3ingen/

,

*,'

eEnjuighen om haar lieflijſt filoer en int/ . , ,
2lig 45ob in haar / 5p # moont in haar 45ob/

't Leit3oobp mp. 42uam niet dBoog hant baat ombee / .
't «En mag geen5intg in mijne oogen monber:

-

JBat5oo een 3iel bier brengt onmagtig miet/
«En omgetemt! ja gamtſch ont5innig ſchiet.
-

-

- ---

37.

--

-

#litnijg 5oo mei alg albernaeugbent #eere/
«ſbingume hant niet monberiijft regeere

(45ng hartig boo? bie ſterfte al te hoog) ,
ſlBien maakt bit bgeugb # aero niet 3inneloog?

bemºties

mat berben/
(Jſlàaet 'ſt berf3e niet) en# ik nog wat

ſBel moet ik ban ben

.

waar,eë

2:

n
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iet op bet aart in 't 5ont en tranen bal
JPoet bit u knegtſ miit-geber / ten gebal:

*
&

39.

3Laat bog biebgeugt mung harten ſterftte me5en/
#Leer mn baar boog nog H3el nog buibel bge3en /

..

ſºog ietg omt5ien dat tegen u 5ig ſtelt.

ô QPie 5oo ig geharnaſt ijout het beſt.
4O

3Laat boo2tg mpn tong ban aangenaamheib b2üipen .
GPp 't quinenb' hart / en bol bertrooſting ſluipen (óIen boezem in/ bic ſchiet ten gromt ge5aftt
|I
j?a 't heil3aam nat bail Üeeg betbgifſilig filaht.
GPf 5al iſt eeng (geïnſt ift 4.I.
iigt ſtan giſſen) . .
#et 3oet bol op meer ban beeg b?eugbe mifen/
G#n 't ig mpm lot bat 'ft agter #efug tre
Getſemane.
19an;Tabor af tot aan 42
•

v

gzoo 3p het #eer / mant nie ham u beperken

,

W

|#

º

#n 't U?n geſchikt ban urn gemabe-merken ?
|
*
dſbeef dat ilt mp ooit hier in gamtſch ber5aaſt / 7 li

Jlºpn 3aligheid hangt niet aan bit bermaak.
43-

|

-

3Laat ik nogtang bo02tgaan in u te ſoben/

«En laat uur luiegt niet 3ienbe 5elfg gelopen,

- -

ſpaalt mp in uſeugt en buh uben getrou/

- |

(Iot iſt bp u eeng eeittuig bguiloft ſjou.

t

HERM. wIT z.

*

-

... *d

-

*

-

-

-

-

-

/

*

.

*

-- --
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A A N S PR A A K
Aan de

-

AFDwALENDE ZIEL.
#stemme: Courant Montery.
I.

M #n buna5e Ziel laat u bog ſoliſten
&Boog je5u ſtem/

-

2lg maarom miſt gn bug u ſjert berſtoliften /
#funſtert maar na hem/
p 5al u buile 5iele maſten
itter alg ſnee /

.

- &#n 't ſteenig hert gebïnce /
gBoo? #2cm 3uit gn geraften
(Iot be ceum'ge b?ee.
?s.

-

19erbooibe Schapen hout op ban btpalen ?
3Langg 25erg en Dal /

p

Loop/ ſoop na Heem / bie u meer om mij halen /
#ſn 5nm #erberg getal:
#p agen
5al u in
na 3pn
5un bºn
ontfermen
ſchoot/
@Ier hulp 3nn in be noot/ gèn diefinſt om'ermen

1

-

t

. ,

-

..."

jl 2ibben in De boob.

#n ig een ºom en ſchilt

kunnen

#n groot gebaar /

een rotſteen om te ſchuilen tº aſſer ſtonden/

-

GP2uht u 't Ipben 3maar )

#n 33em ig maarheit ligt en lenen/
#Liefd en aſiegtuat

- 2

-

-

äm'g herten menſelj "e
AN
/

3

de
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den hp mij rijh'lijk geben
#Hit

# boſſe ſchat. '

'

A

4

Hieer om ban 3iel laat u behoren / .
3Ban 't hoogſte goet/

-

#g ſpoeit u 5ieſe! of gaat berioren/
2lg berſtaait gemoet!

-

39et buur ban liefde boe betteeren
&#igen miſ en 3in/
oºm neem mn gamitſchlijft in
oEn bat miſ iſt nog leren
#bchatten boog getuin.
R. v. B.

z I E L sv E R ZU GT IN G E.
oap be âBijg: Van den 8. Pſalm.
I.

O#
herberber beromaalbe ſchapen
ziPiet' eenemaaiberigo?'me op hton tapeil
Häit tafgrond van het gronbloog 3oubig niet/
#aar tſjoop ſoogſeit3oogn geen hulp en bieb.

-

2.

25eſchoum mijn5iel500 jammerlijk verzonken

«En in een poel van ſchuld en fmert oerbºomſien/
35egraben inhetmarebuiſter graf/.

#nooit begon haar heſter ſchijn5el gaf
3

gä miſ 3omtijtg eeng pogen u te klagen
bijefuſief, maar al###al genagen
313an # eïenby ontbreekt mn tongen hert/
Jepn5icibitig rampzalig3omber ſmert.
-

--

p

-

?

, AaaAAA-am

39
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4.

-

«En ſchoon ift tucet batttal 5ienbe oogen/
12ctbuit met um u?nmiſſig mede oogen/ , ,
&Boomgromben 't innigſte ban mijn getnoct/
G5eboog nogtang. Dat ilt u bal te boet.

t

5.

GAm boo2 uun hulp miijn diepe hert te plagen . . .
(2obert' afgift Die ſten) u boog te b2agen/

*,

ô25oom beg 3Lebeng / tuieng gene5emb' blab /
&Per #eib'menijeiſ / alleen 5ig bebat.

#

dſbn meet helaag! Dat iſt mijn gantſche ſchen
#eb aan mijn eigen3in en buit gegeben/
hoog gebied ban lightsant en ban 3iel/
iemp ooit b?ebenbaar het haar gebiel.

#

7.

19erb?eemt ban't hoogſte goed/be mate ruſte
12an'treeb'lijſt ſchep5el/ ging ift mp beriuſten
#n 'giBereſtg nbelheib/ en gaf mijn bleeg
#ijnbergenloegen/
uuuc U2eeg.

urman

t

't Bezelſchap banbebert'ſellBereſtg migten

ſlèag mijn bermaalt in plaatguan 45obgbienſt pligten
jl)ijn hobaarbp in 't cicrelijſt gemaat
ſl)ag toenmaalg niet het minſte ban mijn fimaat.
9.

2tſ mat het ſchep5cl ſchoon habb en bemiub'lijft
2ll iuat tot boet5cl ſtrekte ban het 3inn'lijſt/
33an uuelluſt/ en ban hoogmoet / mag mijn buenſcſj
2tig een ban umberb?eemt ont3innig menſch,

-

I.

R U ST E.
IO,

#nºtmibbenuanbeef afgrond ban clenben
#lnam3ig um 45eeft in obertuiging memben/
13oo23oo begr” tot mijn bmaag berblinb gemoet/

&Batſhboogum/ ô#eet! er hennen moet.
Ç 4

11. Dat

GE ES TE L Y K E

4o

II,

3Pat ift mp binb een afgrond ban 45obíoogheib/
oënt'5amen hinopingc banenſteſ boogheid/
oëen 5ombig
bitt're gal/
huiſ.cnbc
be5oetelt
«Een
niet/ een
alg moeſtpn/
een 5mpn.
w

I2,

'à 19inb mnn berſtamb be ſeiſterban mpn5ieſe /
12ol buiſternig/ maarom mn nooit bebieſe:
(De ſl)ajeſteit en glanſcij ban 't heilig uuoogt/
il)aat Doo? u 45ceſt 't betligt gemoetbchoogt.

r,

13.

QDit 'g b'oo25aalt bat b'aanbibbeïnſte ſchoonheib
Gén liefde / Die boo? 't ſjeiiig oog ten toon leib/

12oo? mn tot hier toe in 't oerborgen 5ijn/

:

ſlBant 't Beeſtlijft bat geen onherboren bgein.
I4,

QPen afgromt u met al genoeg5aamheben/

Hm goetheib/ tuijghein/ g oneindige reben/
Hun magt/ en hoogijeiù 5ijn mp onbehend/

*.

#ierom ig 't hert ban u 5o afgemenb.

i

I5.

Dit hout mn geſug bierbaarheid berborgen
2o komt het dat mijn 5ici 30 3omber 5oggen/

jàog baſt hout aan het hatelijk perblijf/
#n 5onben/ en haar w#ijn bco2ijf.

t
º

HO,

JPijn huiſ bien bolgeng bino ift gamtſch afficerig/
42an 't hoogſte goet/ in tegendeel begeerig/
Haa 't ſchoon en 't 5oet bat 't fcijcp5el aan homt bien/
«En 't geen 't Muelluſtig oog baat in Han 3ien.
17.

(Ien beſtem ig het emkeſ boog mijn 3eïben
3Pat 'h ſeef/ en mit mn ſchiftiten ort te beïben

jaaar 't eeum'ge goet/ de ſchat uan 5aligheid/
âBaat toe nup fcijgiſt en eigen liefde leiù - ,
-

- --

# #2

18. jl?aar

|

GE ZA N GE N.

4I

18.

JDaar geſit ſchoonheid en beminm'lijhheben
qEn luſt om met mijn gantiſche ſjert te treben
#n 45oog gemeenſchap/ alg mijn hoogſte goet /

t

KDit heeft geen ſtragt op mijn ontaart gemoet.
II. R U ST E.,
I9.

"
*,

#ft binb al mijn berucgingen beburben/ .
't 45eloof/ en regte liefde ig berſturben/
13ermonb'ring / ſjoop op 4 job /'g uit 't hert gehbeert
19an hem tot 't ſchep5ci en mijng 5elfg geſtcert.
2.O.

-

JPijnleben 5oub' ift gamtfchelijſt tot boogijeib
25eſtcen / alg 't unapentuig bcr 45obbeſoogſjcib
#oo time hant mn niet en hoeberhiel /
gen inbont 'thlmaat ban mijn berujocſte 3iel.
2. I.

z-

&Pncinbig #eer in liefde ongemeten/
#ocholt aan op it gemaben-ſtoel ge5eten/
#ſn ſcfu monben't bnantlijſte hert/
KUDat boo? bit afleg niet berbpoſten buert.
-

-

22.

13cranbert tog in Hangmoet en gemabe /
Ontmoet een 3ici bie ſteetg gemeigt ten ſtºmabe/
32ietë boen Han alg hoereren ban u af/
Gn3ig ber5aben met een 3 mijnen bgaf.
23

e

, ó (Ceeb're ſeſu boſ ban mcbe-boogen
332nmiſſig in mu'iicfbe / ſfaatuin oogen
d! @p 't 3ig berberbend ſchep3eſ / neem 't gemeer
;

âDaarmee het gaat 5ijn eigen 5ici te heet.
24,

/

, 3Laat u niet ſtunten bambemagt ber ſleſſen
t &#n Homt de hoogteng haaſtig neberbeſſen/ .
Bie 5ig/ o #2ect ! verheffen tegeng u

hontlokt mijn hertban u 5oo bijſter ſchu,
lº

€ 5

,
-/

1

25't H2

-
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25.

't Lºobeerbig 3elfg/ berſiant u bpanbinne

't GSemoet5o ongemeigt om ute minne /
19etaubert boognum bobbelijſte firagt/
ſtom jeſu toon ulu'

aan: magt.
2,

e

1Bloeit in mijn5iel fonteineban behoben
ô Cij?iſtalijnen beeſte baaiban boben/
JBet 'g Lebeng mater in ben mobber ſtuil/

JThijn hertg reiniging uit ber 5omben buiſ.
27.

3Laat b'ogen 5aif 'tberblint ge5igt beſmeeren
&Batmnum’ ilbijgheit bmaag te merben leren /
oën maakt mp / #eer f tot een ootmoebig ftinb/
&Pat nergengruſtaig in um' boe5em bimb.
II I.

R US T E.,
28.

JP2aar ag! mat3eg iſt / 'ft boel hier lucberſtreben

JPijn gantiſche hert/ miſ 3ig niet opergeben/
#In #eſu hamb/ om blindeling 3ijn ſtem/
ebolgen/ en te luiſteren naar hem.
w

29.

-

't «En miſ niet ſterben aan het 5ombig eigen
JT2aar eigen5in en miſ bint fit te neigen:
GPm 3elf te heerſchen / tot mijn eigen ruſt /
(Le Diſponeren naar het jaar geſuſt.
3O.

Jl2aar groote Heſu/ @Iriomphante honing
Jl?aaft banunu bgne liefde een bertoning/

-,

“En bruingt mijn5iel om tot uun in te gaan/
&Bntſluit mijn hert / ei! blijft niet buiten ſtaan.
3I

e

25ſuſt 5atang uier'gepijſen/ byeeſtt5ijn netten
ſBfithern 't bſoetbo2ſtig op3et tog beletten/
JPlaar maalt mijn ſpeer meeſt ban mp3ciben bgn
32. Schenkt
«Op batiftbºuwenuen eeuwig5p.

-

--

G E Z A N GE N.
32.

43
-

#ochemft min opregtigheib/geloof/ en opegen

Boo2 uïden naam/ en hom mijn5ici gene5en

àam perſooghenbheit / in alieg dat

/ -

âYm' ouijgheit boo2 mp ſchabelijſt bebat.

A

33.

3Laat mp o #eet ! in eeuïdigheit berb?inſten

#mººiefu bioet/ met ſchuit en ſmert ber3inken/
#mb afgront ban5ijn monben/ maakt mp rein
Jil 2et 't Iepenb' mater uit be #eil-fontein.
34

2{g #eere Heere miſt u m'too?n togſtfſſe
2lig gp niet helpt/ mat kan ik alg u luiſſe
3eteetg meberſtaan / gemabe #eer gena/
G5eeft bat een ſtoppelboog u gunſt geſta.
35.

2lg ! ag!

# &Bob / beſteer u bpantg herte.

25enzijt een #eiſ'g mit boo? b? eeumige finerte/

-

" âbaſcht/ mafcht met #5op in het bloet ban't HIam/
't 19ecbioclit gemoet/

"Eduis
heete blam.
3
e

2ºlg ik ban3ien3ainme bane liefde?
Gumien mijnboogheit 't bierbaar ſjert boo!-griefbe

-

QBan3al mijn 3iel bertreben in het bier

weetliefbe/ bie u geſuſtont5oo bier.
37.

©an 5alifimp um #eer ten offerhamben
GBpb'altaat ban be liefde laten branden/

#om Hefti/ hom/ homruk mn uit 't berberf/
3leeft eeuwig in mijn3iel/ op bat ik ſterf,
F. van BOEKHOVEN.

l,
til

ºn

##

/

EEN

l
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E ENZAAM GEPEINS.
'ſ
W

#stem: Van den 16. Pſalm.

*

"I,

H gºer JEZU TLeben/ 3Ligt/ja eenig Al

t

1##ban u hert boo, mn gantſch toegefloten,
jlàijn #iel booſd om / en boetbaft bal op baſ/

#fileefalguan u aange5igt verſtoten/
dºogtang 3ijt gpalleen mijn heil en 492ebe/

625,onban@rooſt/ en #ee ban zaligheden.
2: .

| |

ſ

Hleijn JEZUS
hom/
(GIertuijl
'It alleen hier
3it in&#n
't hombooybocht
groene lommermijn
IJ hert/ :.

j

12an 't bigt geboomt/ u?p / een5aanl/ niet berumert

&Boo: eigen3org/ bie 't hert bejet met Hommer;

-

GP2 5agte ſtoelt ſoftt u met 't lieflijſt 3uigen/

-

&De ſtoºmpan't ſchep5elg bgift doet u uerbui5en.
3.

Ontlebig tog / ontlebig tog 't gemoet

banaf mat mn belet eengregt te ſterben /
2lan eigen ſtragt/ en tuijgijeit/ bie mp boet

ºv

+15uigct ligt/ beſtuur / en ſterkte berben/
Op bat iſt nu ook niet en hom te ftremiſten

jl)ijn 3unaähe #ieſ/ boo25omber 45eeſt te bemhen.
4.

on/ bic't gekrookte rietje niet berbrecht
Jl)aar omberſteunt/ op bat 3p niet be5uijſten/

«Die t 5ogenio Lammchen ſteetgbaagt en filmceltt
cº'n ban echt li)ccg boet H ontferming blijſten
KPic'troſtello blagunicft nimmer uit 5ult bluſſen.
b' ſtamcgtige ſterftt gn met liefde Ruſſen.

#

5.

tion1 goebe lºerber / mieng beproefde 3ogg
19erbient dat men 3ig u geheel bertronume?

(ſy

l

H
-

''.

|

-

E-m"-

maaaaal-m-

-
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6u3etuin ſpoorb/ u eet/ ui?ert tot boºg

jaremſ neemt mn JEZUS, 't 5almp nooit beroutme
* *
't Canouermpu huiſ 't g: beletten.

jl?ijn #on/mijn schilt/ mijn lioning/kom berpletten
*

#ctrommelen bam'g 19aberg ingetmant
Gnhielt niet op 3ig ober bent erbernien/
(Die tegengaſ't bermanen aangeſtant/

|

Ontblugte'g 1Baberg #uig/ en liefde ermen/

-

Ontleer mijn zieltog eeng bit byoebig blinaicn

! .

-

2ig! JEZUhom/ hom/ ſtom / mn mcberijalen.

-

7.

#ebt 45n banefeuinigheib op mn ge5ien/
/ .

Op mn gezien met 'toog ban bype liefde?
25clet mn banſtectgban u af te blien /

-

Jpijn JEZUS, bic be hartſte riotgenhſiefbe
®n bieber5agten kunt beſtemen herten/
fettell.
«Die u gebugte #oogheid

"Een

-

-

-

-

H3ebt gn nooit tegel op mijn ſtºert gebzukt?
gên 5ijn daar nooit geen lett'ren in geſch2cben
&Doo? u me tjant? en 'tig mp nooit gelukt/ .
2lan la 13erbomt mijn moogt en hert te geben?
2ll mag het alg een blinbe/ bie berbuiſtert/
13erlangt na't ligt hoog ontnagtaig geitluiſtert.
-

T E.
1. R Us
9.

, #iet neber ban u hoog berijeben (thzoon

5 ſlàiſbe 43eber bam H gocbe 45anen/
Dijnſtragt berteert/ 'k benuinen faam tot hoon/ ººg ! miſt mijn bo?re zielt tog eeng ſaben/
Berhitrifftt mijn 45eeſt/ en laat mn niet berfmagten /
ſn 't ongeloof/ maar op u biijben magten. "
*

*

,

-

I O.

*

«5p 5ijt en ſtel goebheibò 45;oote ſBob !

* *

-

ontein banliefbe/safgrontman genate/ 1300?
N
A

*

-
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19ooghen bie hp het geeft op um 45ebob /

#iginum noiſjeitiëeer te ſtomen baben:
o5p obermint 't hertmeitkig meberſtrenen/
«En-Doet het #ert inbgeeù en b?pijeit leben.

s
s

II.

JPijn afgenoegſaam/ groot en heilig #eer /
2 imagtig/ #eerlijk / «Eeuinig/ hol dan maarheid
2timeten / HBijg/ fiegtueerbig/ bie Hm «Eer
GEn JBajeſteit in onbeſmette klaarheib
19olſtambig liefb / / um Hºoogheit ſtomt te ſlBetten

2lig b? @Pppermagt aan u me ſchepſeig 3etten.
I2,

#ebt 45n behagen om een 5ombig niet/
geen ſlàacb' cenlDogm upt g?onb'loog mebebogen
Hit onder merpen? #ebt gp geen berbziet
#n 't Zaligen? &#n merb gp niet bemogen

GBoo! ietg in't ſchepſel ? Ha bie 3ich ontrekken
&Poo! ongeloof/ um' grimmighept bermehäen.
I3

ſlBel aan ban Liefbe 5omber einbe en maat
13echef um glorp / hebt gp luſt tot momb'ren?
#ier ben ift ſheer / boſbgeng n b2pen ſtaeb /

*

||

Bertoouuuuhragt innoo, u af te 3omb'ren/
jleijn ganſche hert/ treit/ trek mn tog na boben
@Boemp u ſtemmen/ b2e3en/ ſieben/ ionen.
14.

-

G5elukkig Boſk bat5ig J # HO VAH kieſt
(GIot 5ijn be5itting / eeuïniglijſt berſſomben
Gjin b &Pceaanber HLiefbe/ baar berlieſt

-- A

-

-

-

t

#eig ieber 'thert bat JESUS ſtomt boo?monben

32aar leeft be #biel/ ge5uibert/ en bebgebigt
&Poo? 't bioetbeg L AM s, en ban haar 5elfg
15.

"#
CICIE ::

2tg! #cheitämuur / brocu'ge Scheitämuur bie mp

1aan JESUS af/ mijn 45ob/ag ! homttogmaber / .
JDaalt mp eenvoudig/ teer al in 't beleit
(Peg

GE Z A N GE N.

47.

Beg #erten ſuſt mijn berooib ººief bergaber
Pat 3.oo um ſlaagt / en dboetheit eeng behippe
Bp bit gemoet / Dat fit

#s bp u

bipbe, .

d

IO,

2tg! ſchep5el/ ſchep5ei boog een mb'ie maan
#ebt gp mijn ziel al lang genoeg bebgogeu/

gºp hebt mijn af te ſchandelijk merraan:
ſlºeg fatan/ mueg bebgieger / 't ig gelogen
2ll mat gn inblaaſt / ag! tuie 3al mn 5etten

©p effen baan/ en bapen uit u netten.

-

II. R US T E,
17.

-

2tg! eigen ift / ag! eigen 3in en Juſt/
2ſg! eigen mij#heit7 ſterlite / merk en leben
2tg! eigen eer en agting/ fmoobe ruſt
#n 't eigen/ ag! mat hebt gp mp gebgeben
#n
berberf/ ift hoop het 5al u routme
«Doo2 b'ober minning ban
5aab ber 192oubue.

#

#t

I

Jleijn gruwelijk/ maar/ en buiſter ongeloof
'# #eb lang genoeg ge5eten in utm boejen/

-

3lg ! maar iſ voor u hel3e reben boof / .

,

#

''

H#oe 3oub mijn
boo? #2agt ban maarheit ggoejen,
#oe 3oub fft JESU bierbaerheit erkennen/

#3em nemen aan en ſteetg aan hem gemennen.
I 9,

# bp mp

2ïg! JESUS lief/ 't

buiten raat /

JDaar gp hebt bierb're bal3em in un monden

-

&Pootgoeá/ en 3ie het innigſt ban mijn hmaab/
2tg! hom mijn hert en nieren tog booggronben/

#erbeekſ boum op / bermonp/ en heel imp meter
ºp 5ijt alleen behºſnaam/ getroum/ en teber.
ſ;

w

2O,

. ?Wimagtig iltoning/ g?ijp mn bp be hamb
G#n maakt een # # mijn # toambel/.

doow: eigen geeſt/ en bemp van alle kant

ſtºfjn

,

LA-hij

-
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Jſlâijn eigen leben/ op bat al mijn hanbel/
#n maarheit 3m / in liefde / in gelone
GPntfomſt boog 't hemelg bier/ berligt ban bonen.

##

2, I.

19erneber mp/ bernebert mn't gemoet
oEn leer mp afgeen ſtinbje aan u ſticijen,

#agtmoebig l ſtil / 3eet buig5aam/ klein en goet
&Pat 3ig aan u beleit miſ opergeben/
QBat5ig tuſſb2agen naar 3ijn kleine kragten/
«En b'pbele eer blpmoebig ftan beragten.
22.

-

Op bat ift JEZU ſjange aan u 25oºft

genboog uitragt boorſpoedig op mag maſſen
&#n 3ijt mijn monteſ/ foen mn batifi boºſt
+l mijn fontein beriaten / boe mn paſſen
GPp u geleid / en 't men ten ban u oogen/
jàaar uimen raad en mij alleen gebogen.
-

2,

3.

GBpbat een 5iel bie 't aſieg heeft berbeurt

#oo trouloog / bmaag/ 5oo ſchuldigen onmagtig/
QPie't lieflijft ſok ombombig heeft berſcheurt/
j2og merb' in u/ een ſterkte groot en ftragtig
«Bm aig een heitja jungent? 'tpab te lopen.
Gbp geeft haar nieutmeſttagt bieop u hopen.
24.

2lg! #eer beſchaamt bebekt mijn aangezigt
#ft JIºonſter/ ikrampjaſ'ge/ 3olib' ift ſtomen
@Iot 45obg gemeinſchap/ onbebagt5aam buigt
2oub' u/ u/ u 45obg liefbe oberſtromen:

«En5al ik 5ien in mien ik heb geſtehen/
giën uit op

peerboot liefb mijn hert berûgelten.
2.

*

5

13erheben #oning boe3oo 't u behaagt?
ſlDiſt gn een armen mo2m ban oberſtelpen

jl)et b?pe gunſt/ baar gn niet inhcm 5aagt
't Been uô #eer beknoog om hem te helpen!
-

'

'

-

----

"

en

e

-

,

-
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GPp be 13opg: Van Repicavan.

’’

I,

O#an'tfontein!
ſtiare 5uib're 5ap /
A

-

Bat u men hof bebogtigt en beſproeit
639ut ban't ſebent mater / komt en ſpoeit

(ºot mp u ſtromen/ maah beeg 3oute gront/
@ºot u?ugtbaar ſamt / en boet beeg boare boom
iſlàet hragt het leben/ en b?ugten geben/
2lan u bolie ſtroom.
2.

&Pnttmaakt o mint!

Hit Zuit en jàoogber ſjoek/

-

GBoogbiaag/ boogbiaag beeg gamtg bertmoeſten #of/
&Pp bat 5ijn ſpecerpen botten uit/ .

#om 45eeſt ban Göon/ en oneindige kragt /
3etogt neber op mijn Diamanten hert/ . .

Hombrecht beeg rotſteen! hombrecht beeg totſteen/
G5eeft mijn liefden ſmert.
#et #oſt'lijft bioet
12an 45obg geſlagte 2oon/

*

. .'

-

-

-

gaat nooit geen ſchep5ei mogelijk heeft beragt/

&#elijk meſ bit rampzalig beſte migt/
gPat roepe nog oneindige gemaab'

12oo2 3uiſten ſchuit/ en afgenoegzaamheid

zal eeutuig blijften/ #aſ eeuunig blijken/
#n haat

#.

A

QP)

4. ©

-

r

-
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5o
v.

-

4.

-

-

6 ſlºo2genſte?r'ſ ô eeumig ſchijnenb' ligt/
6%onban maarheiten geregtigheöem/
25cſtraal bceg gamtſrij berblinde buiſterling/

«En boet hem 5ien op H ô Genig aſ/

-

oPp bat hn al 3ijn beni bp u aſſeen /
3Poſt ſtone 3geiten / Bog home 3oelten /
6! 25p u alleen.

-

5.

#echenh hem 't geloof aan u belofte ſtem:
qºn bat u moogt bog treffe3ijn gemoet/
gºn bathp hebenb' nau're tot ben @Ihoogn
1Aan b2nciiefbe/ ruht hem uit ben fittii

r,

'-

":

4Bam bleefch/ en ſchep5elg bienſt/ bon ſjobaatbn/
12an3atang lagen / «En '##eeren plagen/
JBaafst 3ijn 3iel Iog b?n. 6

45obbie ge5egt heeft / bat het heib're ligt
#ou ſchijnen uit de bilthe buiſternig/

T

25eſtralen brêg mijn marebonh're 3ieſ
gPp bat ift in het lieflijft aange3igt /

>

13an #ſefug 5ie be heil’ge heerlijkheit/
ſtaan hen unicng goebijeib/

'

*

-

âDieng troutu en maarljeit/

«Duurt in eeuunigheid. 7.

qDe goeb'ren ban 5ijn 5alig ſjeiſ 19erbomb
&Die balen neber op mijn bbbe 3iel /
-

âl)ant baar be onmagt en berbo?bentſjeen

#ig 't meeſt bertonen / 5al b'oneinbigheib /
19an 3ijn gemabe't heerlijkſt blinken uit /
19an 5ijn genabe / 13an magten ſiefbe /

't HeerlijkſtSs. blinken uit.

8.

6 #terke bob/ buigt maar mijn bo5e miſ/
genomingt mijn5ieſ om tot u in te gaan/

&#n "

51

GE ZAN GEN,

oºm oberhielbigt 't ongelobig hert/

tº

oën breekt be mont op/ om dat geeſten bloet/ !
JPijn5iel boo?-ſtromen tegen ſchuit en ſmert/
Jlſeijn 3iel boog-ſtromen/ Il)ijn 3iel boog-ſtromen/
(&Iegen ſchuit en ſmert.
«
I. R. U ST E.
-

--

9.

-

-

-

2lg geſit hom/ hom byeeft beſtoop're bent
dºn't ny're ſlot mijng herten/ bat het bunt/
13an u gemaab mp Home 5uib'ren uit)
Jlaaaht 't ingemant ontroert om ument miſ/
gºn boet mijn 3ieſ bog uitgaan agter uïn'

Doet mp met 5ugten/ en broebig bugten/
Hntgaan agter Huu'.
IO.

25eboet mn Beer/ 19oor eigen merk en beugt
3Laat mn nooit op mijn eigen benen ſtaan /
jl)aakt nup tot niet en moert gp 2 ſeſu 't ?tI/
JPen Bagon ban be 3elfg 45eregtigheit
3eto2tneber ban3ijn hoog berheden (Croon/
&#n Homt berpletten / bemagt en iPetten
13an be 192eembe 45oon.
1 I 4.

- ,

-

-

't#33efter ſheer / hier ſeit ong herte htmaat/
#ier huiſ ubpant 't boog berſtamt niet aan/
2lgbatomhei3en ban u b2pe ſtaat,
2lg toont mp #eer mat mn tog meberhout /
-

12an't tongenteren aan 't gema beſluit/*
13an 't lieflijft ſeunen/ ſºn byugtbaar ſteunen /, .

GBp 't gema beſluit.
I2 .

ſiukt uit/ ruitt uit / bemo?telg ban bit fitnaat/ .

ºmgogt u3meert/ag hom Hioclimoebig heit
ºp kent mijn opant7 en 3ijn bo5e liſt/
25eb?n mp boo; 3ijn briº: getuelt
*

-

2,

3{g
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2lg help mp baat u hulp het meeſt ontbreekt
52.

-

qDaar mp ben boob / en ben ſcherpen angel:
't Diepſt in 't ljette ſteekt.
13.

-

GPntiebigt 't hert ban alſe eigen maan/
Dat in hem 5elfg niet alg gebºekt en 3iet/
1Ber5egelt tog bat 45Gb uiaaragtig ig,
2lg groote lioning/ maak mn tog opregt /
«En leert mp beeben boo? u aange3igt/

«En u bebelen / «En ook toe-betroumen/
?li mijn Zielg gemigt.
I4.

19ernebert mp/ 1Bernebert mp 't gemoet/

GPp Dat ift alle bype hambeling /
Boog goet ſteut / en be hant leg op be mont
19oo? b. afgrond ban het einbeſoog betſtant.
't ?iſſeen muijg goet en GPpperſt ?lI-beſtier:
2lg leert mn bliliſten / 45goot-magtig lâoning/
19oo2 u ?ii-beſtier.
-

*

15.

ſleert mn met bliet te wagten op u heil/
+l 45eeft beſtier mp in een regten gang/
«En iere mp bechic5en 't regte pab /

ilbaar op ik uulen 3egen mag ontfaan/
12at gn mijn hand / laat mp niet van u gaan/
19at gin mijn hand teg/ 19at gp mijn band /
3Laat niet ban u gaan.
IO,

-

-

19erligt mn 't oog/berhemelt mn be #iel /
oep dat ik ſtelde al mijn #terlijkheid
qºn

# baar in bat

Jeſu ikoningrijſt

4Bert uitgeb?eit/ bat 19aber/ #Zoon en 45eeft
19an eeum tot ceum / alg 't enig &#eutuig al
ſlBert lof gegenen/ gebankt/ berijeben/
2lig het enig ?Wi.
F. van BoEKHOVEN.
ZIELS
ſ

- -'
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O E F F E N IN G

In zeer diep verval, en vervreemtheit van de Heere,
by occazie van des Heeren

A VO N T M A A L.
&Pp be âDijg: Van den 4o. Pſalm.
I.

-

&# tijb gemaakt nu meer mijn bobe 3ieſ/
QPat men u roept tot 't heilig feeſt/
©aar Jefug bloct met #eſu 45eeft/
ilbert aangeboon ooo? niet / aan bie 't gebici/

-

-

--

&Dm naar 45oög b?n ontfermen/ ,

QPien Hºeilamt te omermen/

Got 5oen onguooggeſtelt/ .
«Din ban hem ſl)clft en dbijn/
qºn 3iele medicpn/ .
(Te hopen 5omber gelt.
2.

.
3De hoge |32ieſter nam het nieuïn 13erbont/
baa
roe
&Die pt
t met een luide ſtem /
«Een icber bie gelooft in hern/

-

OPnl toe te treen met hett / met 3iel/ en mont:
OPm tot be 3uib're ſtromen/
&#n boſſe 5ee te ſtomen/
(Daar 't mater bo?ſt bermcht/

Boo! 't byinſten/ en bebloet/
#et buigenbe gemoet/
GSebutig tot 3ig treitt.
3
gerig nalit heeft hier 25g
dolootop gebiſt
v# hon
len
#eſ ble

Bam

L)

u

eg beg

A.

eng
GP 3

;

-

-

-- - - -

#iet

,

GE E S TE LY KE
ier b?nt men 'tlenen ban be boot.
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Boo! bege fppg/ bie't herte regt berftiſt:

# mag be3iel op teten:
Dit boet haar kragt het meren /
#
ſjeeftboſ
3p 3upb're
upn/
it bette
ban metg/

S-

GPp 45obeg heil'ge berg/

|&

-

Zal 't beſte boet5el 5pn.
,

| |

h

||

-

4

#ierig 25ethegbabaar 't laauunebloet/
33an 45obcgſſam be babſtoof ig /

Daar t 5pmer tpt be 3iel geuwig/
G5eme5en muert/ bie magten iä gemoet
âDe montig nooit te beecipli/

Jaooit 3iekte te geueerlijſt /
3Boo? bieflegtg tot hem gaan/
2tig men nu hoop'loog leib/

v.

ZPanig 't boog hem de tijd/
-

|#

y

-

o@mhanbaan't ſûmaab te ſlaan.
5.
#ier binbmen't al / 't geen ooit een3iel ontbgaſt
dPie lebig maar tot je3ug human/
dºn't aſſegunt 3pn bolheid nam /

#

v

#oe bicp 3nooit in haar clenben ſtalt,
qDie 3ig laat obertuigen
«Datijn
hierhuiſ
maer
moet buigen
2an
je5u
en moogt/

-

"

zº

-

13oo: al 3ijn omgebal.'
dºcenhuip ontbreken 5al / .
Zo hn becg' ſtem ma: hoogt/

i:

maaaft op/ maalt op/ maalt op mpm luſtighett
ſBat legt an op be bloeſem neer ?

ipoogt na de ſtem manuuien #cer /

#ant buiten hem gpnooit geholpen met 07
-

#etſeben
hem igligt en klaarheibe,
en be maarijeib/
-'

-

JBet

GE ZAN GE N.
3Per liefben 3uiu're bron/

55

2II 't heilig ban ſjeni baalb /
JPiet heerinſtg of het ſtraalù ſ'
KPoo? 't fiifilteren ban beeg 5on.

-

7.

'Hi 2ie grote ſºccr 't ig buna5e 3otternp/
KDat ift blijf ſuperben buiten uu/
v't ſg 5atangliſt / bit maakt mn ſchuin / .
âDamieer gn roept/ Homt ment, u maar na mn/
2tig ilt 't ga oberleggen /

-

'lt «En fan niet auberg 3eggen/
2lig dat het ongeloof/

jlen al bit onheilbgout
jl)nn 3ici gebonden ſjout/ .'

«En boo, u ſtem maakt boof,
8.

-

#bier ſeib be gront ban al mm ongebal/
3Dit b?oet mn uit bic bittere beugt -

19an 5omb' / ag op 5olib'./ ſchiep ik ſtigt !
't «En 3n mpn5iele hier einü inſt ſmoren3aſ.

'tºpnueberſpannigheden/
QPie al mijn onheil fmcben/

-

?lg oogſp?omſt banmun humaab/
't #ertig al oberijcert
g#nom/ en omgeäcert /
«Dit ſtelt mn buiten raab.
9.

-

#ſh 3merfbaſt heen en meer geheel verblind
Jheeft altijbt?ocbel/ nimmer ſtil/
, 13oſ eigen ſiefbe 3in en huiſ / "
*t 45een mn beh?agtberteert en geeft berfſint/
&Beeg'plage ban mpmherte/
G5eeft omgeboeibe ſmerte /
totting in,'t gebeent/

#

ulianfierin't

"#,
" ,

-

-

Die
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QPie ſfeetg haar merking boet/

ábrijoon men't nog moeſt nog meent.
IO.

&Pitjoft ban eigen ongeregtighcen
#g m’ aangebonden boo2 uuj hant/
'ft Leg aig berflagen en bermant/
KPen upant heeft in op b aart ter meer getrcen/

#

JIBnn bunaaëljeen mn ftaſtnben/
jlânli boogheen mp beſtrnben/-

J]het heimelpft gemelt /
JPnn migbaat grijpt nip aan/
«Ell Doct 'tgc5igt bergaan/
jlàpn geeſt en ſitagt berfmeſt.
I I

geen nare bootſlaap heeft be 3iel berftragt !
#p heeft mpm megen afgement /
«En maakt 5pnpab mn onbclient/
'k 25en algbernuoeſt boog 5atanglo5e magt.
gÉn 'lt legter neer ge5omſten /
#n 3onbcm alg berb?omſten/

-

3Berſlingert in 't getuoel

l

39an meïſuſt en ban bleeg/
2tg bût mpn5ici betreeg

#Hitbe5e mobber poel.
I.

-

j

-

R U ST E.
I 2.

t

#Langmoebig #eer / berbzaag5aam 5omber ent
#oe tergt het ſchep5el u gebult/
iſiegtbeerbig luiert mpm 3ielberbult

jl het ingaah / entoo?n en gramſchap onbeltent /
de heilig3nn u huegen/
ieftan u fpgehen tegen:
álàie heeft u 5in booggront/
âDat klaagt ban nog be meng/

2tig 't hem niet gaat na meng;

3ig ſluit mptogbe mont.

*
13. ?II

!
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13.

l

-

2tſ 3fraëlg #maab bloeit ban hem3eïben af/
#ab maar nipn5iel na u geb2aagt:
jlàaat og't en heeft haar niet behaagt/
(Ie 5ien ben taat bie mp u uJaarijeit gaf/
-

GP)m boot in buile 5onben/
13ol ſtriemen en bol monbeu /

"

-

-

19erſtoſtten 5omber 45ob/
19erſtanbloog / rebel/
j2aar Hejugebenunel

(@Le blien/ op u gebob.
14.

#iment

5ombig niet/
il)anſchapen/ bloebig/ maigelplt/
G#n meg gemo2pen in ben ſinſt
(Le gaan/ naar hem bic al nipn bmaagſjeit 3iet:
#eer opent mp De ogen/
@m met bit klomp ban 't

p

-

-

'ſ: 25en lang genoeg bebgogen/
«Doo2 'g buibeigio5e lift:
KDie u genade merit
e

1biſ ſtellen paal of petit/
#ig gamtſchelijſt bergiſt.I5.

5

't ººg maar ift 3ie batal mat in mp ſeit/
19erburbemig boo??lbanig bal/ | |
Dat ift ramp5alig blpben 5al/
Zo niet mpn5iel baneſberg mert geb2pt.
l

eſſt kan niet alg ber3bnaren

--

jl)pu onheil/ en bergaren
Gºenſchatban hel3e filtert/ »
#boe ºf langer hier berbinf/
#oe 'h mee in 'thmaat berſtpf/
(Tot 'teeng gem?chten

#t

IO,

jihaar 'k heb ooit meer een goet gerugt berſtaan

goe je5u naar 45obgraat beſluit/
&P 5

| | |
#oint

58
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#omtroepen/ 't jaar ban u?pheit uit/
3Boo! bie3pn ſtem en roep milt gabe flaan /
GEn hoe be baber mede /
dDiſ maſten baſte b2cbe /

2nm moogt bluft onderpant/
jlâetbie beeg liefde ſtem

dºschoo? geeft / en aan hem
#n gesugreiſt behant
\

17.

dBeen boog-bebing geſt in bit u?pberbomt / .
qbemaab alleen ig hier. De boet

-

ſpaar op mentoetreet/ #esu bloet

Genbootſpraak ſtelt alleen ben gaſten g?ont/
't dêcloof geeft heiligniaſting/
&#n regte 5elfg-ber5aſting/
oPoſt aan 't meerhorig boſſt /

't ſpelpt blinde aan 't ge5igt /
bier ârngt ben buiſtºren ligt/
« Die ſtamelentaal en tolſt.
18.

iet juigt en bloeit het uitgebgoogte beſt
'tobeloofhaalt mater uit ben rotg
35an't ſteenig hert/ en b2echt ben trotá
3Aanhouaarope/ 3o mertter neer gchelt

't Been ºſc3ug boo? geen lioning
alBou ſtemmen/ nog be knolling/
3Pan't hert hem ruimen in/

.

oën't ſterk gemapent hooft:
alBertban5nm hcagt berooft /
dºn3mn bermeint geupin
v

*,

I9.

«Een 3ielbie 3ig banaſieg bint ontbloot
dºnbat in 't uſeeg nietá goetg en moont/
jihaar bathmaat-aachig hert hertoont:
Ee3pmin3ono en migbaat geeſtelph boot/
3Dit

l
G E ZA N GE NDie moet hier ſtomen magten -

59

-

jl)ct uit5ien en bernagten
2ll Yuahend aan de poogt

3Per
mungſjeit/
bitberrigt/
'g bepligt/
3Die man
nup bient

-

v

qºn tot 't Oſbcloof beijoogt.
2O,

'tegg
5ielbie geincet
ig 50 5eer
bcritnogt
2tali'tmaar
geenmijn
mpmömarg
bericht/
á 25en alg een biamant met ſtofit/
oën omber 3ono alg bleefſcipli berftogt !

"A

•

-

'ſtilbert met geen luſt urbangeli

49cc moſt het hert berlangen/ ,
#haar je5u hoinſt met magt/
Om cigen heerſchappp/

gºn 5atang bruinglanbp/
(Ie plettten boo? 5pn ligagt.
2 I.

Jpaar niettemin gnp;eeft afmetenb' Cºob
#ijntjertſ is beſttig boo: u ilt menig
#Bataſu bloch op b'ouben nietig
dier meterbaai/ om dat hp met u ſpot/
't #guaat mm gamtſche leben/
#ochpnt u te ueberſtreben/
jbaat ſpeer bolboer u muerſ /
-

jlºet met of liefde-bubang/

#om maakt het mp U2!! bang/

«Enumert mp3o te ſterft.
22.

gkuinb' mp #eer bat ilt u upant ben
âoo! mpm geboogt algbloetberulant
Banºibam/ 'itleg nog ſteet# be ljant
aan tieeiligregtſ bie## mp fcijulbig ſten/

ſpaar #eet uw geliefde /
#ie #egum't hertbootg?iefbel

HIBert

6o

GE E S TE LY K E
âBert in haar glang be5eft/
dBanneer haar bier'ge ſcijigt/

# alberſlimſte migt/
it 'g honingg ſjaterg treft.

II. R U ST E.
23.

'ft ſleg mp ban#eer boo2 ugenaben-troon
'k Zeg?lmen tot bie3aal'ge bonb/

-

ſBaar boog gp heil om niet toe 3ond/

19oogbie5ig ſpoeit tot u gekruiſte zoon/
&Poet m'uitbe bood berrp5em/
&#n 'k 3al u goetheib p?ij5en /
jlºen ſooft u niet in 't ſtof/

w

Jaog in 't naar buiſtere graf
QDer 5omben ſ en berfcljaf
Jl)'een montboog uimen lof.
24.

-

Jlhaaſt boog u bioet en geeft mpmhert gebluec
gbeeft bungheid aan mijn bom bernuft/
SPat nu boo? onberſtanb ber5uft/

25cbaart mpn5iel en ſtiltbie moeſte5cc/
Dan ongeſtabigheden:
#om jàging ban ſjeiſ en bgebcn/
G#n ſtom 3agtmoebiglann/
&#n mnaſt miijn 3iel beb?nt/
13an too?n en 3uarte mut/
25ſuſt luciſuſtg heete blam.
-

il3almeer moſt

-

25.
dan mpn3ici meer
ſtomt te boog
-

&Dat iſ nog bo?ſt nog honger ſpeut /

-

Hºogmpnuerloren ſtaat betreur/
#k te bergeefg bp je5u3oeſt gehoo?:
QPat ſmootheid nog eienben/
jlàn nooit moet ban u memben/
V

-

-

-

-

-

-

-

--

3Pi
iſ?
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-

&Pichoer en (Ioſſenaar/

61

-

-

ja 't geen berioren mag/

iſ komt 3ochen/ en gemag

19an bobcipit gebaar.
26.

't ººg maar u merft moet eerſt 3ijn boot gegaan
12oo? ai b opregte oefening/
«Demunſ 't Beloof ig u bebing/
#ſn't heiſberbomb / maar ag mie 5al beſtaan/

-

OPm hier te onber5oeſten/

ºſn hoe berljolen ijoeften/
@at5aat kan 3ijn ge5aait /
âBic meet mannect 't ge5mint ?
dſbcluit bam 'g ſbeeſteg mint / .

2 pm hof mogt 3pn boogmaait!
27.

-

RBempi't boo, mn in 't eerſt een bmaagheib ſcheen
(Pat 5ig boo? u een bobe hont/
(Ier meer Iep/ om u met be mont
?tſ 3omber ſjert en fmchen/ 3G berblueen
-

&Be luſt tot alle pligten/

--

--

'h Pagt '#5al tog nietgberrigten
't 45cen uit 't 45elobe ſp?uit/
jlàp bogt 'ft mog 50 niet gaan /
(ºot ſc5ug/ 't mag maar maan/ jlàaar iſt mou eerſt mat b002 uit. '
28.

UPe2ptier 13cſtheer ſpot met beºogbaan/
&#n met 3pntuater / 't geen 50 tag
#em bam 5un ſnert en finaal genag/

| |

âlgänegten raab hembaar nog in bee gaan:
Zo ig?t met ong gelegen/ .
iPp miſſen umme unegen

-

Gbaan boo25ien / en de baligt

-

«Eerſt ſmalien/ omber ſchpn
-

Z

.
- ,

.. . . .. .
't #ott

-

- -

-

-

,"
- - -

-
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.t zou enkel ſtoutheit 3ijn/
&Dit maakt 't gemoet bebugt.
-

-

29.

3Boo?'tlaaſt bergum mn #eer een open oog/
den 3ugtent hert / onn #iong ſect/
45eſtikſtig bie 3ig 5elfg bergeet /
GEn boo: 't gemeen tot u 5ijn finien boog.
d5n ſchijnt ong te begcuen
't GPntûzeeſtt aan geeſt en ſchen/
ſDie roept niet ſcobot/
jàu 2iong heerlijkheid/

#n b. afch beboinen leit/
@Lot ijoon ban #ſ'raëlg 45obt.
-

3O.

-

#et hoſtºlijſt boïſt baar #efug beeit in biomft
#Schijnt iebenſoog alg uitgeteert/
GÈn ban ben ſp?ing-bgon afgebueert/

«Daar 't geeft en ſiragt uit Hefug bolſjeib byonk,
JBe 25 uit kan 't pat niet binden/
ſlBaat op 3n haar beminben
ſBelblugt
eer t'haar
ontmoeten
plag/
#p
uit 't ge5igt/

,

'e.

"

e

«En niet hem liefd en ligt/
't âBert buiſter op ben bag.
•

- "

31

2lg #iong #oning ! ag GEmanuëſ!
't ?lam-egtig Bolſt ber bgocbe ſchaar
#irt aig een buif in Doobg genaar/

«bp uſicb baſt heen en 3ijt haar beet te ſnel/ .
&Be 2atan al ontbonben/

•

Die geeft ong biepe mouben/
gºn raaſt gelijk berinoet/

GPntmaaſſt ſiloekmocbig ſpelb/
iſiuht ong uit 3ijn gemelt/
13?rtoon u 3Leeutpen moct,

3.

GPnt-

w

A''

«,

GE ZA N GE N.
32.

-

gemgoºt u3tueert/ boet 25abel aan 3ijn bal
&#eraften/hugech eeng al ben hoon
Huu'g d?aamg/ bergeit haar bubbel ſoon

19oog tuitgeplengbe bloet/ ag manmeer zal

-

&Bie grote bag gemaften/
gPat gn beltent 5uit maſten:
Hun lioningſijhe Jaaam
2lan 't blinde ſobenbom/
2ig! Hefti/ jefu / ſtom/
ſtoept 45eeſt en 25 uit33.te 5aam.

-

*

- t

-

*

-

#2elaag mp3ien geen @Ieheng meer boogtaan
25elileef u lºgieſferg met meer heil/

#n nidalit u #Schaapg-koop ben en beſſ/
19an molf en 5mijn/ bie uit haar luſt bet3aan/
Sºboet itoningen haar ſtromen/

-

#aar #repterg en haar @Thtonen/ .
gºn al haar beerlijkheen/
Boog Jeſu ſtijft en dier
2lig #ieng ºpper-ipeer/

39oibeerbiglijſt beſteen.

•

-

: - - -

-

'

38.

* .

.

.

-

&#iet mater op het ſchier berbotbe fruit

-

;

Hu heeft bie ſhoorn en zuiden ſpint/
Booghlaag u #of en boe gestuint
«De #pecernen meber botten uit/

.

Doet trouw en maar het bloeien
#Laat iLiefd en eenbaagt groeien
eng 3Liefſte blank en rout/

#eer om nierp alg een ſiljee /
25eſchik u #ion ingee/
"
iBelſt 't leben uit de boot.

F. van Boekhoven,
WEE
•

/

*
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ZI ON S

L I E F - HE B B ER S,
Beantwoord Do oR

w

ZIO NS. B R U I DE GOM,
Oitgeboezemt ter gelegentheit van de Doodt ,
Van den Eerwaarden H E E R,

JASPER VAN DER HAAR,
Zaliglyk overleden in 's Gravenhage,
Den 15. December, 1678.
'
#an merben ge5ongen / alg: Myn ziel maakt groot
den Heer.

Jeſ. 64: vs. 6. 7. Deut. 32: vs. 35, 36, 39, 43. Jeſ. 59.
en 6o. Ezech. 37. Prov. 1o: v. 7. en 14 v. 32.
Jeſ. 57: vs. 1, 2. Apoc. 14: v. 13.
Z I O N S

L I E F HE B B ER S.
I.

-

J##
Zions Zon,
En ſchilt onpeiſb're bgon
19an goetheit/ hoe beminnelijk
uwen weg ? te hoo

JEn diep boo: 'g menſchen oog:
ſbat íg u boen niet 3in-rijft ?
2

geen onvernuftig boſſt /
25cmebelt boo? een molſt
19an reben 5omber ſtiaarheit/
ſtomt 3etten 3ig ter meer

-

- -

-

-

|

iſ!'
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Aan uwe voeten, Heer,

& Leven weg, en waarheid.
3.

gam't heiſ3aam onderwys
&Dat dwazen momber bung
#an maken/ en der ſlegten
Doen komen toe verſtand,
QPie ubuen raat, en hand
*,

G5oetgunſtig op wil regten.
4.

Gy wekt en kun helaag!
25ebinben Guig te blnaag
33amhert om te be5effen
U doen vol Majeſteid,

13olgſang/ en heerlykheid,
19oo2 eeumig te berijeffen.
5.

#g 't Dan ong b?oebig ſob /
t' ©ntberen't 5oet gemob

"# heils? ig # vaſt # )
oe gy (hoe lang 5al 't 5pn?
Verbergt u ſchoon #
3lig moub'gnons

verº:n.

U duifbie qupnt#eer / buant
U Geeſt ons onderpand,
&Bat leven ban omg ſchen
Wykt weg, en hun ontbloot
@Bie ſchimmen dor, en dood,

2ºlg habhn ongbegenen.
7.

Gbp geeft baſt flag op ſſa

# duiſter ## #ſ
#

G5p rukt u lieve kind'ren
(Ie mibben ban
uit/
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&Bug ſchijnt het u beſluit

GPng bag'Íijftg te urinem:
3l3at noot maar 't miſten hun

+am @pper-heerſchappn/
GEn tuijg beleit t erkennen,
&#n mijl u hant dus ſlaat,
Vermoeit door eigen raat
GPng aan u te gewennen:
9

w

4

gaf ban 't berlieg 3eer bauht/

2ilä 't bamber HAAR gelukt
35eb2ijt ban finert/ en 3omben
(Ien H3emel in te treen/
QBaar mag min ſcha' geleen
20 top hem na5ien ſtonben:
IO

'Çn door een waar

geloof

3Boog 's vleeſches wysheid doof
U Heilig doen bemerken,

een vergenoegt, en ſtil,

1

In Godes goede wil
Ons herte gaan verſterken.

Z 1 o N S B R U I DE G o M.
I. R U ST E.
-

IJ.

Gºree toe berblinbe ſchaat/
2lſ 3ijn u filagen naar /
#om zet u aan myn voeten

#n diep ootmoedigheit,
'h ſlBiſ boo? mijn goebigheib /
âH 3ielen nog ontmoeten.

12. ?Ag!

sy

GE ZA N GE N.
I2•

2lg! opent uwen mont
Myn ſchaapkens, 'k wil terſtont
U met myn goet vervullen:
Zy werden nooit beſchaamt,jl?aat tot mijn bienſt bequaamt
@Bie op mp wagten 3uſſen.
1 %.

'# #ota met mijn

in.

ree/

2lig met een bolſe Zee
19an allerlei genabe /

-

1Boo? Die alg arm, en naakt,
Aan mynen drempel waakt.
jl het ſchuit en ſmet beladen.
14.

JPijn bolſt gn 3ijt te ryk,

Q En in een # ſlyk
13an eigen werk ge5omſten:
G5p ſtaat op eigen gront/

G5p b?aagt u alg gezont,
19an eigen mijgijeit bgonken.
15.

2 g! maart gn moeb ! en mab/

&#
en regten uitgelebig
#oe quam myn liefd' u boog?
#oe mierb' gp boo? en boog
(Be3uibertſ en

uur:
IÖs

#aar magt/ ff baan be theg.
(JPie 5elf# be gront-ſlag leg
13an Zions heil en luiſter)
G2m 't bolft ontbloot en arm

(Ie rebben beo: mijn arm; .,
Myn ligt b2ceit

": 't duiſter,
-

2.

-

17. Aig

*

t

-

/

-

v
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-

17.

2ïg ikbe wegen al
13oo? u betuinen zal : "
- Met doornen bie u ſtelten/
-

«En gp geen hang 3ult 3ien,

' i

opm 't omgebaſ t'ontbſien/

GPfergemg boog te

En
I

'JBam 3uitgn niet meer ban
H maarb' en eerſte man

3ëtoutmoedig afgaan wyken,
qPm in een bomlt're ſtaat

Jhaar boelen hulp en raat
q5ebittig om te ftphen.

1 I. R U S T E.
-

-

19.

# #n

't lBogt
#g maar 'lt geefden
flag op ſlagJ ?

,

qen 'kruk mijn lielje kind'ren
(&Ie mibben ban u uit/
oEn 't Is myn vaſt beſluit
#H baag'Infig te bermillb'ren:
*

-

-

2O.

*

* *

jl 2nm Soubercin beſte
» Beſchikt het alles wel ;

JI)nn gronbelo5e reben
#g regel ban mpn boen/

w

't 45een gp niet tumt beu?oen ,
jl)oet met ben aangebeden.
2. I •
/

-

JDaar hebt gp uit mnn ipoog)
«Pnhumb'ge nooit gehoogb
QPat aig de hant ber b?omen
3 Zaitne5en weg gegaen,
«En 't ſchpnt geheel gebaan /
3Pat Dan myn heil zal komen!

*. 2tig
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22,
-

2ſſg Zion zonder hoop

.

2 af meinen bat ben loop

13an mijn getroubmen 5egen
13oo? ſjaat ig opgeſtopt/

-

13an rampſpoet oberkropt/

Gnaſſe3nitg berlegen
2.3.

2lig3nzeer dunne #re
1Ban Kind'ren, en be fmert

19oor haar ſchpnt ongeneeſlyk
A

D

gênbatbe unanbinden
2lig in haar herten bloeb/

«Doo? liſt en mgaahluſt uzceſinſt.
24.

Ban 3aſ ift als een Held
Ontwaaken, en 't geujeſb
Door Geeſt en ſtragt berb2pben /
&#n aan een teerb're Wees,
3Dmmagtig/ bol ban b?eeg

.

Jppn hulpe doen belaſpoen.
25.

ºſft 3aſ 't verſtrooide volk

tº,

-

'-

- -- -

-

ſºbetrokken uit ben koſt/
Gênafg?onb bereſſenben)
Verzamelen tot een
En voegen beenby been,

En haar myn Geeſt toezenden.
6
2O,

•

19erquift u Chriſten ſchaar,
3chep moet/ myn woord ig waar
In ſtilheid en vertrouwen, .
Zal Zions ſterkte zyn:
|
G5ebuit ber3agt bc ppn/

«En op myn naam te bouwen,
G# 3

III.

|
-

/
-

R U S

G E Es T E LY K E

ze

11 I. R U s T E.
N
27,

GEn of te be5er ſtond
+ä bruſt be herſche moonb/

#et ſternenban u 252ocber /
«En gp hem boo? De boob
(ſberuät 3iet uit ben ſchoob
39anZion uwe moeder.
28.

#om ſtel uſeer3aam aan/
3Laat baren eigen maan/
Ik zal u onderwyzen;

JPitbitter 5aſ u ſtof
39erſchaffen tot mijn ſof/
GBp 5uſt mijn goedheid
p?ijgen.
2.
29.

-

2lig gp te beel bermagt

1Ban't ſchep5el/ 't geen u bagt
De man te 3ullen me5en

119aar boo? 'It mat g?ootg3al boen/
2o magt u boog myn roem,

#k miſ uámaal genezen,
3O.

-

.

«Ennemen't meſ eeng meg/
GPm aſ u oberleg/

-

een hoop om uerr' te bla3en/
&#n in u agtingen

«En ubermagtingen

-

+4 gauſchelpäte berbmagen.
I
-

-

3

e

obp hoopte deze plant
Van myne regter hant
#oub' als een Ceder groeien,

naar 't
't mag
mag mptimig
beltit
maar
mureur

:

-iem

ºr

-
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#em in be eeuïnigheib /
39oo2 eeumig te boen bloejen.
3 I.

*

*

-

12echef u hert/ merk op
#n hem ten hoogen top 5
JPijn vreze liefde ſteig'ren j.
&Die 'ft aan geen 3ieſ vervult
Met armoë, ſmet en ſcijuſt/

-

-

-

JP2aat ryken mei 5al meig'ren,
33.

HLeer hoe hn onderſteunt

#eeft op myn Naam geleunt,
?lig aſſeg ſcheen gehuchen?
n hoe myn zout verbont
#em mag een baſte gront/
Myn trouwe nooit be5melten,
3

b

ge:

#p leefde door
13oo2 Zatans leug'nen boof/
3

Myn woord , myn 5uiu're waarheid,
3tont baſter als een rots

-

25n hem / be #eſ een trotg:
#ier hab 3ijn 3ieſe Haarheid.
35.

Zict ooſt ber 3onben hºmaat/
Vergeven, bog gehaat

#ier vaderlyk gewroken, .
iPameer 3ijn 3iel bie plag

Verkwikt te 3ijn baar lag
?Nig in het graf "Et.
36.

-

-

#ijn neberige beugt
#laagt gn / heeft ong herijeugt/
#oe mag ijn tot een zegen
-

't (5een
n nu

we #

boet,

#et
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#et bleek bat 't teer gemoet
(Iot meiboen mag genegen:
*-

37.

#pn manmeiphe hert/
Jàiet ligt boog angſt / of ſmert
(ſbebogen bleef ſtamtbaftig
In Gods zaak; 'gluercitg lift
#eeft haar in hem bergift/

#aar ſtrelen biel hem laſtig?
8.
Luſt tot

serie:

-

Was in hem uitgebreid,

-

,

#et hon 5pn 3iel beculomben
2lig ijn een icber menſch
ſ2iet miſt naar 'g herten uienſch

(le rigten t' aſſen ſtonden.

-

39.

»-

»

Çn 3egt 5ijn hſoefi bernuft
25eſtuurbe bie ber3uft
3Boog ſtommer raat ber5ogten/
jl 2en 3ag hoe beci Gods beeld

#n Jeſu zaat herteelt
&Pp 3ijn gemoet bermogte. S
-

Beſcheiden

O.

amra:

*

*

jl 2et ieder na 5ijn tang
#eeft in hem uitgeblonken:
Gods hoogheid was zyn ſchrik
(ſbobg oppct al beſchift , .
- - - âDag op 3nn hert ge5oufien.
. . . . .
4 I.

#oe mag hp mei berbuit
jl het Heilig omgebuit

:

' t

. . .

âPameer ijp in ben afgroub

39an 3ijn gebgehen 3agt -

||

#et
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#et mag 3ijn naar geſtlag
&Dat hp ban 45oo bear' afſtollt.
42.

-

#et merken 5omber 45ceſt
4Dat ig het hem geïnceſt
(Iot ſtof ban bitterijeben;

2lig ijn zyn zelven vont
#2et baarde hem terſtomt
(tot boefheid nieuwe reben.
43. .

/

. .

oe 5ag fjn menigtuerf
er neber op 't verderf
#n bie 3ig Chriſt'nen noemen,
«En ban Gods geeft ont5et/
Op 't buitenſt ban de wet,
«En op de letter roemen:

*

* *

'-

*

*

#p 3ag (3ijn 5ici tot ſtruig)
Hoe God was uit zyn huis

45euvelien: hoe men tragte
H3et jamlincriijſt geſtel
Te dekken, en 't gezwel
Op 't ligſt te helen dagte.
45.

JDaar 5icien ag! bebaat !
qºn Deeg? u klagten ſpaat/

't lBag in een vat van aarde
«Dat hp die bierb're ſchat

t"

“Doo, vrye gunſt be5at,
Myn heil gaf hen 3ijn

#ater

3Pat Beeksken van # 'n goed
o?uam uit. De bolle bioet
13an myn genade ſtromen / ,

âDiſt gp u luſt verzaan ... . .
,

#

, g: 5

-

. .

.

-

# ont
5

*,

-* *-**
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Homt tot ben GPceaan/
J2u 'tbeerlt u mert benomen. (
-

-

b

Afgodiſch

Menſel: kind

#oe 5pt gp ſteetg gegint
U van my af te keren,
&#n tegen mpm beneſ/
Myn goeden Geeſt ten guei/
JPet 't ſchep5el te hoereeren,
-

-

I W. R US T E.
8.

,

ſpaar treur'ge

-

c#m ſchaar

't #g tpb om ban Der HAAR

25cu?nb uit al 't bemoumen/
(GIe bolgen #emeſmaartg/
g@m hem berloſt ban 't aartg/
2lambagtig te beſchoumen.
49.

3leert dan hem uwen kroon

Te werpen voor myn throon;
&#n boo? myn liefd berſſomben
(GTe gaſmen oberſuit
De Hallelujahs uit/

#elp hem myn lof verkonden,
5O.

3ig ! 3ielen miſtet gp

#oe vergenoegt bat hn
3ig eeumiglijſt 5ai baben
#n 's levens 3uin're ſtroom,
« En aan des levens boom

#pan ſterfte iuſt verzaden
I.

«ſbp ſchreeuwde

m#

bie bag/

&#n maakte ſteetg gemag
19an 't heil

bat Zion matert/
#Tig

-
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2IIg 't boſft in's Vaders naam
Bewaart boog eeumig t 5aam
2ai me5en opgegadert,
52.

(Ire toe berbiinbe ſchaat /

2lig ſtijgen u hiagt 3ect naar
3Bug Humt g'u b2uh ber5oeten/

Boo! mijne goenigheid/

ºv

?lIg g'in ootmoedigheid

-

U neer zet aan myn voeten,

z 1 o N s L I E F HE B B ER S.
2lg! He;ug komt ons #or
2ig! ſchenh een open oor/
GÉn boe ong tweemaal horen
U Goddelyke ſtem

o

,

*

. *

2ig ! geef u moogben hſen

OPp 't hert/ of 't ig berioten.
54

&Boe ongbog Zions H#
(Ier herten gaan / behuijſ
ſlè u Koninglyke gangen
Niet zien in 't Heyligdom,
GBoe ong aann-egting oln

Den Bruidegom beriangen.
--

.

55,

Gºeſuftkig 2iompt
QBie nu be b?oebe tub
Çöebguiftt om ſteetg om ſteetg te wagten
e

GPp hem/ wiens komſt verbaaſt ,

#bchoon #el/ en iDercit raaſt,
«ën Babel ſpilt 3ijn

htag5#

-

Cant, 8: 14.

b

©og mert het onggegunt
(QBaat 't aibog op gemunt
#g)

76 .
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#g) b2p ban onze banden,
En boejen, 'g #emelg huft
QBen 5aai'ger 3ielen ruſt
45elukkig te belanben.
57.

't Hg goet hoe 't it belieft/
H#eer geſu: ag! boo2grieft
OPng hert met liefde ſchigten;
Trek trek ons maar u toe;
jl)aalt ong. De merelb moe;

«Boe't ſchepzel boo? # fmigten.
58.

©p bat in alg ban Der H AAR

-

-

(192n/ onbebleitt/ en klaar /
Met lange reine kleren
Gewit 3etten
in Jezuon3en
Bloet)
«Eeng
boet

3

#
l

Tjin-'t ſchoon Paleis des Heeren.
- 59.

2lg ! ag! bie baat eeng quam /
JDaar volgt men ſteets het Lam,

&Daar 3oeſt men nooit 3ijn eigen.
&Paar 'g 't ongeloof te niet/

-

«Seen 3onbe baar berbziet /

l

&Daar moet verzoeking 5mijgen.

:

6o,

Kom, kom, kom haaſtelik

Heer; mant eiſt ogenblift
qDoen hun niet alg 't bederven:

Apoc. 22:
vs. 29.
-

2tg; gefu mag het 3ijn/
Dat deze nagt verdwyn !

t

GPfboet ong met hem ſterben.

t

e

t
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LIEFLYKE ZIE L-D WAN G,
Of innige Hertstogten tot den Heere Jeſu.
Over de Woorden, 2 Corinth. 5: 14.
De Liefde CHRISTI dringt ons.
GPp be ll)ijg: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſter
Ie

O## 'matig
't bat u b2ingt ?
Heſu! batti
ô 3Liebe

bruingt?

«Een mo?inſte 5ote minnlen/

- -

-

u 3Liefſte #efit DGo2 luat nagt/

iDogt30 uteere #ieſ berkragt/

GBm nip/mn / te be5innen/
Zoub 't 5ijn// Dat mijn/
ſïeine Zieſe // u bebiele/

&#n tot liefbe/ Zou liebenb' ſjert boo?gtiefbe.
2,

o jefu! neem/ 45emaben 2om/
o#oete #eſu! ſtiefbe bgon / 't Hgenſtel uïne goetheid
#o Zoete Heſu bie u b?ingt/
-*
o 3Liefſte ſeſu bie ubuningt/
-

't #genheiiiefd en3oetheit/ #oe goet // ſjoe 5oet/ .
#oe boo? b2ingenb'/
H3oe 2-ielbhuingenb'

2lg hoe heerlijft/

#g u liefd / g’ig ongronbeerlijſt.
3

«ën byeete 3omber eind of maat /
«En lengte. Die beei berber gaat /
2lig gemel embe 2larbe !
Geen biepte 5omber peil of gromb/
«Een hoogte bie nog oog nog mond /

-

25ereikt of roemt na uuaatbe/?lg 't ig//
r

-

/ .

"g
"

G
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#oo een goetheib // 5o een 3oethein/
&Paar met luſten/itan mijn 3icle5oet in ruſten.
4

op 3Liefbe! Liefbe obergroot/
JE2ijn arme 3iel mag lebenb' boob / .
&Doe gefug mp quam treääen ;

#a 3ig geheel ten beſten gaf /
Zijn ſeben 3elfg/ om mp uit 't graf

QPer 3omben op te mehhen:
nriep// ##fliep /

r

'k #bloot mijn oren// 'k nou niet horen/

Ilhaar bp bgong mg/
&Bo62 mijn hert: 3ijn liefde omong mp
5.

goeft tog/ mijn 3iele / mat een
3ieſe / mat u #eſug boet
't ºgg #efitg / 3ieſe/ u #eiſant/
't gjg gefug bie 't u afleg geeft/ *
JPie nietg boo2 u te ſtoſt'lijſt heeft/
H hulp/ u trooſt / u bpſtant/

ge f

z##

-

j??oeft tog// 3ocht nog/ .
heerlijft // en begeerlijft/

jihaar

&Biem beminben/ #eſug

# 't/ gp 3uit het binben.

w

'maarom ig 't/
##eiland/
berre miſt/

jlâaat aq m
3Pat

#nu met al mijn 3innen/gºn ober al en t'aſſen tijb
obelijk gp 't Beere meerbig 3ijt/
2Zo innig te beminnen / Baar gp 't// bog 3ijb/
@Bie mp 't ienen // hebt gegeben/
45p aſſeme/ #oete jeſu/amberg gene.
r

7.

2{g 3ieſ ! hoe 3oo beriteert en blint/
QPat gn niet meer bien #efug mint/
S JPien H#eſſant/ ô bien 25gocber ! ,

2lg mat mag 't 5ijn? of meet gp 't niet/
GDat uune 253oeber #efug hiet?

»
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«En ig u troumen hoeber / hoe ban// 5oo ban/
Zuſt een ſhocber//3oo een 25?oeber / afgemelten
13oelt tog / 3ieie / ag miſt

#n.

#k boei/ ik nocl/ mijn herte b?ant:
SH boel/ 6 #efug! 'lt moet u hant/ .
Jl)ijn 3iele gantſch boo2gcieben/

& Zoete geſu/ag! hoe3oet/o Liebe Heſu/ag hoe goet
#oe 3oetig tu te ſieben/ Homt gp/y ſtelt ban/
45antſch mijn berte//bat met ſmerte/
Jaog blijft hangen/
*
2lan mijn bleefch/ baat 't 5it gehangen.
9.

#Beem gp mijn hert het ſtomt u toe /

#et ig ber byeemben #eere moe/
geſu/ mijn #eer / mijn koning/
Häount tog mijn 13eiſaut / Homt'er in:
G5ebieb en ſtieret na u 3in: 3tig in u eigen moming/
2lg #eer // hoe 3eer /

#Perſt en b?ingt mp / ag hoe bmingt mp
Hme teere liefd en goebijeib. ?lg mijn #eer ?
-

QBaar ig mijn

IO,

# geheel en aſ/

Of 't miſ / of 't ſtan/ het moet en 't 5al/
't JI)oet u mijn H#eilant minnen /

Hſiebe #efu/ u alleen/H5oete Heſu/ amberg geen/
«En miſt 't niet/ bzingt'er binnen/

| |

#ingt t/y timingt t/

JPoet het 3migten // boo? it ſchigten/
» ?tl 5out ſcheuten / b?ingt'er in/ 't en 5al niet treupen.
II,

't #g liefde bluang/'t ig 3oet gemelt/
©ie niet en beert/ bat niet en queſt/
#out gp het maar gebomben /

't «En byeeft niet boo? be flauernp/
ſpant iſme bamben maſten b2p/
49an

3o
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39an 't harbejoft bet3onben:
TBaar ban// 't niet ſtan/

193pheib krijgen / of 't moet hijgen/
een beriangen/ Om ban u te3ijn ontnangen,
I2.

-

&Paar ban mijn #eiland grijpt 'taan/

-

.

een boet 't in de boejen gaan/
't jl)oet u gebaligen kue3en/

&Baar 5oete #ſegu / 't ogeeft geen bimang/

.

Boehart gn 'tperſt/ 'ten ig niet bang:
Huuomben ig gene5en / 452upt 't //nijpt 't/

(Iot 59 innig// b2p mat binnig/
o @Piencpcn/ Zijn 30 30et/ 't 5ijn liefde grepen.
I

-

&Baar ban mijn #eer baar ig mijn hert/
&Paar ig mijn 3ieſ/ bie boo2 u mert
@Pm u/ tot u geb?ongen/

2013eibijn ſjoub boo2 u een beel:
##3ou niet ſtommen/'t merb geheel/
@Booz u tot u gebinongen/

H &Pgang // u nmang/ , .
#g 3o lieflijſt // ſchoon5e biefifjft /

geteelt mijn berte! Habermoob'et5omber finettes

*

I4.

't «En byeeft nog liſt / nog geen gemelb/
ePfgn het ſtreelt / of meberbeib/
et huiſ nog hon niet lopen/
2EI boert gn't meg/ al ſlaat gp 't boob /
GPf't ſeeft/ of 't ſterft ! 't ig in u ſchoob/
't Zal in be boob nog hopen/
dBeen mooi) // bien DOOD /

2aſ het geben// 't regte leben/
âDant hierom/ GPg/
ſtoept het ſteebg / oºſe3u ! komt tog.
15.

-

âDammeer mijn 13eiſambag mijn #eer

ožoete #estij"ag wanneer

ſzai
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2 al ift u eeng hier boben/

.

25ebgijt ban albien b2cemben bmamg/ - .
.
QPie mp hier balt 30 hart en bang/
dIAet u me ſi inb'ren ſoben/
d Baar // 3ai maat

«Eeumig ſchatten // heiber hſat ren/
HLiefde omingt ong/

o Be 3Liefbe ſtijgiſti b2ingt ong.

Den Hemelſchen Arend, zyn vlugt ſpoe
dende na 't Dode Lighaam.
Luc. 17: vers 37.
OPp be ſDijg: Pſalm,77.
*

1. -

A# binb

- -

-

- -

ift bol clenbe/

iBaar ift buiten 45ob mp membe

2tlieg ig een blinſtemt niet /
gPaar mijn ziel u niet en 3iet/ |
6 45p 5ijt alleen begeerlijk/ .
dºp/ gn 5ijt oneindig heerlijk/ |

| |

|

|

||

|

|

2lſgenoeg5aam ig u goeb/
GPnuitſprekelpht u 3oet

.

. .

.

2.

't IBomber ban u liefbeug boſheib/
#eeft mpm Ziel boo? liefdeng bolheid
2Zo ontſtoften en berget . . .
&Pat mp ieber een belet

QPie niet ban be âBereſt een3aam
#pzeeht/ alleen ban u gemeen3aam/
«ën ban u beminn'ſpit ligt/
&Batt'er bloeit uit u

"g

-

-

,

'

.

:

:
'

' s

- - - - -

-

sz .
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-

-

-

- --

-

w

#oe meer bat ik u begeere /
.
#oe ’ft al meer en meer bermeere ,
b' Onuer;abelijſte fuſt / ,
"
.
Jaie aſſeen itan 3ijn gebluſt/ . . . .
. .
Jhet u eeng te zijn deel hiaarber / | | |
|
2lig tot nog toe / en II naber

-

* *

die beſchouwen een mig een/

-

?tig met mp te me5en een.

- -

| | |

4.

-

‘ft 25en mei 5tuart en 5cer onlieff'lijk
jl haar mijn 3ujart ig egter lief'lijſt / .

,,

2lig met J EZ US bioet geluid/
- -- ſlBitter aig het uitſte tuib/
âBilt mn in bit blocb 3o bomp'ſen /
jl 2et u 45eeſt 3o oberromp’ien/
SPat gp in mijn bod: u ſtaan
- "
âH moogt 5eiber ſchoumen aan.
, 5. '

.

:

. . . . . ... . .

2et op mp It 45oebheitg Stempel , . .

gºn bemoont mp alg een ſtempel/

. .

Laat ik gemer b2cembe 3ijn/ .

... I

.
: :

'.

#k ben b um / en meeſt gn mijn: º,
º
.
Jazuht u 3Liefde in mp meber / .
. . . ..
«En ontfangt mijn liefde ineber / . . .
.
3Taat het haaſt'lijk 5ijn bie tijb/ 1 º

«Dat ik regt hen mie gn #t.
4.

v
-

-

; ; ;

#int fft u heb leren ſtemmen/ .

.

. .

âDiſ iſt graag mn laten mennen/ ! !
ſl9aat u 45eeſt Inn leiden unil/
'it 13int in u 't gt5ogte ſtil/

3

!

!

- zº
-

;;

.

;

'# # in in de ſchoºn: #hoonheit/
GPg mag bit ſteebg mijn geluoonheid: .

# #oude ninten meer en meer / .
Snºu nooit bolpge5cm #eer.

. . .

. ..

" ,

l
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7.

oP! alleen bemin lijk hoogmerp/

-

jàa buieng luiſt'ren ilt mijn oog ſcijerp/ .
KPoet mp horen in de ſtilt/ .

-

#iele hebt al luat gn muilt:
#Laat b?p u genabe ſtomen/

-

2lig geſjeeſe iBater ſtromen/

-

-

-

GB:5e bgie: #ici / gºog en ſteel/
Zeggen nimmer 't ig te #t.
Jl2aar 'h beriang tc 3ijn ontbonben
H te 3ijn/ berloſt ban 5ortbeu/
#n ben #emei klaar om hoog/

-

-

2aat gij nooit gaat uit het oog/
'ſ: #aſbaar binnen bat u klaarſjeit/

-

##a baarblijkelijke
maarheid/
ooit nog oneindig meer 2lig iſt nu berluagt olheer,
'-2 9.

-

,

- -

. , "
-

-

-

--

-

#loft mp haaſt lijk uit oce3 ſterker

v.

-

ò 19olmaaktheidg mij3e âBerker /

*

-

-

--

: :

gaat nu leueng huiſ op borſt/

-

ºm te ſtelpen mijnen boºſt "
tiiirijg berb?iet in 't aarög gememel/

:

- -

3

: -

# 9ijg en 3ugt naft na ben hemel/

-

.

,

't Schip gebaſlaſt met u min/
25iaag u 45eeſt ten banen in,
-

iO

'# #ie aan mijnen luſt geen tomen
13oo? Dat ik tot it mag homen/

-

'

#Bilt gp geen beriangen meer / .
#Laat het heben 3ijn7 o #eer !
Gaat mijn #itie meer mag nab'ren,
32aar bie ?lrennen bergabºren

-

# # Doûe #f
#

-

-

aat ik op
blijf. 'Gr
p berflingert
betſling

w, D.
-

s

* Wy
.*

-

l
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Wy zullen vermelden den Name des
HEREN onzes GODS.

.

Pſalm 2o: vers 8.

©p be âDijg: Van Repicavan.
I.

-

O# ô nooit / ô nooit bolp2e3en Beer
lBanneer 5ai iſt u 5ien/ manneer u 5ien

ſBammeer 3al ik u 3ien/ manneer u 5ien?
ſBanneer 3af ik mijn onber5abe Ziel /

egin 't romt berſie3en ? bat gp 3elbe 5ijt/
eſn 't ront berliezen?

rp

-

#n 't ront berliezen? Dat gp 5elbe 3ijt. . .

.

.

2.

#k heb gezien ban ume geerlijkheib/ .
een man ben onbegrijpelijken glang/
gen dan ben onbegrijpelijken glang /

-

«Bie uit u Lieflijk aanſchijn neberbaat/

-

dºen het bermeerbert mijn begeerlijkheid / |
«En het bermeerbert/

| ||

- -

- ;

-

oën het bermeerbeet/ mpm begeeripfibeib.
3.

-

-

GPnsiemink ligt/ GEn bog al5ienne ligt/ ... ; GP ! dientuig ienen zelfg/ ſchoon onbepaalt/
dB ! Eenmig ſetjen3elfg/ ſchoon onbepaalt /
oScheng bog nimmer batift me5en mag

-

35n tijgt gehinohoht / en bp'tienen boob
25n 't ſigt geblintholit/
25p 't ligt gebifntſjokt/ en bp 'tienen boob. |
.

t

\,

4.

-

-

2ſſieen volmaakt) en afgenoegzaam #eet /
-albieng hoge megen / onnaſpeurſhft 5pn

iſBitng

,

| |

85
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âDieng hoge toegen/ onnaſpeurlijſt 3ijn/
vi
en 45eeft 't geloof mn fieetg te me5en tot . . .
«ëen 19errekijker/ baat 'lt u mee beoog/
«Een eerreſtijlter/
een 19errekijker / baat 'ft u mee beoog.
5.

2limagtig #eer/19an b ſjoge H3emel 5toel/
KPic ſchittert ban u ſfſonherent JPajeſteit/
KPie ſchittert ban u #Ionſteremt jl)ajeſteit/
&Paar 'gilBereſtg luiſter bn/ ig enkel niet/
iſiom grote honing bp mn monen in /
hom grote ſtoming/

-

"

*.

#om grote honing bp

m: ujollen in.

Q5n 5eibe 3ijt b? &#eumige merh5aamheid
KPie uit een jàiet 't heel al hebt opgebout:
«En u boſmaakt beſtel ſteetg omberhout:
45n uſchepper
3elfg3ijt
Hit
alleen #eer
merktaſier
het al3echep5elg
te maal. 3out/

w

QPoo? u alleen ſpeer /

-

(Lot u alleen #eer merkt het al te maai.
7.

lä iſ?aam ig raat/ GPm bat gn 't baſt berſtaat

&#n 5elfg 5ijt eenig een ſDaaragtig Chob/
it moogtigiBaarheit uan t begin tot 't ſlot/
45n 3ijt getrou tot in ber «Eeuunigheit/.
Daarom luie flegt ig/ loopt u uijgheit na/
GPm raat bie regt ig/
.
tuaarheit hoog en na.
't ſl9oogt 't geen gp3egt/

#s

2tiuetemt mijg/ en mijg 2ïſmetent #eer/

3Die 't liſtig hert alleen boorgcomben han/
©ie 't liſtig hert alleen boo2gcomben kan / . . . . . .
25cademt mn ban hoog3o met u ieet/
«Dat ik mag ſtemmen mie
gp3ijt/ - - ,

":

«Dat
k

1

-

-

86
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Dat ik mag ſtemmen / -

-

«Dat ik mag hemen mat ooit in mp Ieit.
- I.

"-

R U ST E.
•

9.

-

op! meerbigheib/ GP! dhcluk3aligheih/
GP ! GEngelen/ mcliuſt blijdſchap tuijgheid / htagt
op ! 132eugbc ban het menſchelijſt geſlagt/

ilbert tog tot mn / of ik tot u gebaagt/ ,
#n 't aarbſch geuremelluft mp niet aigu / .
#n 't aarbfch gculenlei / .
*
*

#a 3elfg in b bemel iuſt mp niet alg
-

I O.

-

it.

-

-

*

op ſombculeht! GP ! ſiein / GP ! #uiberheid
op ! @Buine ban opregt &#enbounigheid; º zº
d? ! 2.5uubci uan Bolmaakte Hºeiligheit / .
op! #ºogt mijn mout uitbla5en immermeer /
ject b &#ng'ſen 't H2eilig / #eilig/ig bei?eet /
jlàet b' ging'len 't #eilig /

-

#et b &#ngien 't #cilig/ #eilig/ i# De #eer.
.

-

W

II •

-

*

*

-

riegtueertig #eer /âDieng GLoo,n ou02aaglijk i3/
2tig een nerterent bier en bete gloet/ \
#tig een betterent niet en hete gloet/
ſpaar me gn op de ſtoute #ombaarg uuguet/.
#het grimmigheid gaitſch onber5ettelijſt /
#ct grimmigheid geer /

-

l

-

-

» " we

-

#ct grimmigheid
gamtſchI 2.onber5ettelijk.
';

1

w

4a opgenºmenâ/ GPc «Engelen benen boet/
- .
#n alg gm rook uit uwen ſlaoribe blaaſt/

den als een mint man uue fºcu5e raaftſ .

#n bat bet5ibbert al en buiten heeft/
'-

g

v

t

N

we

-

..

|
-

| #Laat

-

-

-

N.,
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3Laat ban mijn ziel ſtaan onberſchrikkelijk/
#n uluen iſ)aam alg
«Een ſterfte (Ioren

" " +

-,

*

. .

.

onderuithelijk.
13. .

âDat 'g bat voor groot/

' -r's

,

'en ongehoogbe liefb

Bie om een boobenhont 3ijnzone boob/
gºeie om een boobenhont5ijn zone boob /

"
.

&#n aan ben Bnamb boezemt uit 5ijn ljett/
Boo? bege liefde mijft/
.
(
19oo? be3e ſiefbe/
-

Boo! tr;e liefde alle liefde mijft.
-

T

-

14.

-

- -

-

-

GP Liefbe 3cifg/ © ongemeten ſiefd'/
oëen afgront bicp/ een groºtbel.c3e 3ce/ -

sten afgront bieg/ een gronbelo5e 5ee/ .

-

1Bie 3ottoe geeſteſijft niet verlicuet 3ijn/ .
GBp 5uiſt een liefde bie oneindig ig #

.

gap 5ulk een liefde /
.
op 5uilt een liefde bie oneinbig ig?
15.
9 19aber lief/ Wiijft in Langmocbigheib
p

-

-

3Bol ingemaaiben ban 25armhertigheid / .
en monoerlijk boſ ban berbaag5aamheib/

-

.

#ft hijg/ en ſjaalt/ et! # na um gena/ |

| | |

iBanneer 'h in 3omben bloebigopben meg/ #alf boob ban monten / .
- - - 19uiſ onuerbomben
neberleg. . . . . . .

wair:

IO,

.

-

-

ga hoſtibh goub! geanulaatbeert te ſchat/
€2! miſbheib bie nooit uitgegeben ig/

.

.

2tan die boo, u bereid te letjenſg/l,

* *

#ſt 5aſ het 3etten op een bebeien af

#ot hem/
haar#
niemant omgetrooſt
###
#et
se ie komtban/
*,

#iet 'g

tijet lien "#
. .

* ,

. .

. . . . .

.

**,

"
. . .

A

-

II, RUS
.

i

-

-

ss -
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|:

d

-

i

:

gP 5oetheitg zee/ «En ook dolboenbe met
& Bie maar alleenlijft b2aagt be naam ban goet /

()

Jaie niet alleenlijk 5egt maar maarlijk boet/ |
3Die kent u die niet mee uitgingen moet/

#n ig beſtendig in 5ijn goetheib /
#n en uitmenbig /
plan bie eienbig 5ijn in

"

| | |
,

| ||

-

-

j
:

-

a:aire
Iö,

-

| | |

-

** *

-

:

|:

. @P #bchoonſte ſchoon/ #echoon onberamberlijſt

âBieng aanſchijnig met mililijk blank en init/
iſ het hair geſtruſt en ſchijnet 5mart alggit /
gén uuonberiijft benaſſig iſíoot berciert/

.

t

-

#Laat m in u haben ect'ft ban liefd berſteen/ .

|A

ſl3ant +4 45emaben

|

-

RBie trekt mp na de ſchoonheid 5eiber heen.
I 9.

-

#eere gn3ijt 45ob/ Jagu5ijt5uſh een 45ob
't 65eſuäftig/ onbegrijpelijk ceinuig al/ . . .

|l:

«En ik het 5onbig mict/ boo? mijnen bal/

o5n bouen moont / maar iftin't aarb3e bal/
't #schoon mangel / ban u heerlijft heerlijftheen!

,

#oſt mn mijn gang met
. . . . .. .
«En al ben rang mucſ / ban mijn beer'iphheen.
2O,

19ïiet ſchep5elg biiet/ 25uiten 45obiuſtmp niet
d5p 5eifgaſſeen 3pt mpn begeerlphheid /
/

W

3eoſmaakte nooit bolpzeesen heerſpäheib /
+4 2ligenoeg5aamheinig muniſiphtheid /

•

---

oa gechepper/ #oning/ JI)eeſter / 3Liefſte 192ient
#lºpn 3iele moning /

-

Jaiet alghoningbloejent aanſchun
bient.
- 2. I.
A - **

*

£it ik/ of ſta / @Itcht mp u aftpb na/

#omt tot mp in/

# à neer:

*

-

-

een

* Aaai
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&#n 5ijt gn eeng gehonnen keert nooit meer ?
dBaat nooit of boet een haaſtig tucöer Heer:

ziel be5maart/ .
naber tot mijn
komt tog
dag
/
Kepping-aber
&P #eilg
A

t.
ef trekt mpmater tot uigemeimaar
22.

*

-

.

*

*

't Zien in 't bufſter / 2aibaar berambert 3ijn

#n 't3ien ben luiſterban u 5oet aauſchijn/
#in 't Hemmeſoog ſtemmen maarlijſt hennen3ijn/

#ſn't #eilig ſomt ban u Çngenſchappen/
'# #eta op be ſtappen ban u eerſt beſluit/
&Boet m' obertrappen/

-

JPoet m ouertrappen/ ban ig 't 3ugten uit.
/

-

23.

t

; ;

-

O JE HO VAH, 'ft 3ing baſt be 3aal'genaf &Pm dat ik al in hope 3alig ben/
gên fit op aarb' ictgban ben #2cmel hen/ | |
't #g tijbbat ik mn aan bit merk geuren/
'# #ing baſt #alelujaij De Tºngelen na / .
ier #alclujah/
-

-

aat #alclujaij/ ſteet# #alelujaſj. .
w

w. DoRVILLE.

I

T-
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Een Antwoord van een
Cver de Woorden, Prov.23: vers 26
!

- Myn Zone geeft my u herte,

,

- --

zetem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgen Ster.
's

-

A

I. , ,

--

# hoo! een ſtem uit 'g hemelg tij2oon
&Die roept/ geefnunuſjert mijn 5oon/
&#n miſt niet langer toeben;

Jhaar laat beſBereſö ſjenen gaan
«En kleeft mp umcn 19aber aan:
Hit 5al u laten p?oeben/S
#oe goet // hoe 5oet/
- #oegantſch heerlijk // hoe begeerlijſt
2p te agten
»

-

JI)ijne liefb / en tuomber ftragten.
2•

-

e? JEZUS! maar ſtomt bit bam baan
&Dat gn mp ſpreekt 3o u?ienblijft aan/
-

goe 5ou mijn 3ieſ niet tragten/
om u mijn 45ob te klenen aan
een ſteebg tot uunen bienſt te ſtaan/
iDiſt gp mn maar beſttagten/
Pan 5ai// iftal /
lä gemabcm // en melbaben
?titijt roemen/
G#n ook u mijn 19aber noemen.
3.

#ſt kom hier met mijn herte #eer
«En leg het boo? u boeten meer /
et moet tog bn u me5en:

? Iig bet niet 5oo twegen moet /
V.

, ,

* *

|

- -

j
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jàeemt gn't maar aan / ô #ccre goet
&#n miſt het ooit gene5en:
"
++ 43ceſt // 5p mccſt /

(

-

-

- --

-

. *

.

o mijn honing) in zijn woning/

-

"Dat mijn #icië7 #jÉZÜ'tag
#!
4
:

'. :

-

#ſt brengt u #eer een hert 5ect Hout/
't #g onbemcegt geſijft een hout,
't Çn ſtanuſjeiſ niet bocicn:
H goetheib / #cer / bie gn 't aanbiet/

- n

-

.

# :

. . ..

«Dat 't moet filmijnen/

.. .

«En banangſt op na berbmijnen.
5.

-

. s'.

't 25lijft angſtig leggen indelen?
o #cer // 5o 5eer:

-

(

',

JPog umme liefbe b?ingen 't niet / . . . . *
#g gebulongen// engebzongen/

:

.t

.

-

a

3

. .

' -

Daarom o JEZUmeigert 't niet!
JDaar neem het aan/ of 't nog 5o 3iet

| | | |
S. , ,
-

25e5octcitbom? De 5onben/

2lig gn het maar opraap / en neer
QBoo2 uunen 45ccſ uernicut / g #cer /
G#nDan
maſt
monden/
GP
// in
5alunuc
't ban/
, ,

(..
w

-

?tiſ'5ijn ſmettem// bie 't beletten /
2ijn gene5en/

entrum aan ſtcebgtue3en.

iBilt gn't log maſten ganſch en gaat
Hit'g unanbg ſtriftſten en gebaar/

.

*

*
..

-

iDaat in het ſegt gebonden,
iBantamber3int#/ mijn herte/ #ccr
iiannietg boortbrengen tot 1t eer/
Zo per5en 't al 3ijn 50mben/

253echt 't ſtrik // Dat ik/
aan de finerten / mijmeg herten
#ijnb ontſlagen/mijneg#eet meer mag

-

N

"#n

-

-------

-

**

9.

G E Es T E LY k E
jleijn hert o JEZU

#broerſ

't #ft in het hiermben bini Emeeſt/
Zo. Dat het allermegen

#eer beerlijk ig mighandelt ſpeer/
d! 2en troit mijn herte ging en meer
45elijſt be bieben plegen:
q #eet // ſtel 't meet

#num u?pheit // en bie bipheit/
KPie 't ontnomen
##/ miſt laten meer

*

* * *

* *

trººm:

,

ſBant5omber u meet het geen raat

''

19aar 't benen loopt/ of maar het gaat:
#etig u 45eeſïeg moning/
geaarom 5al 't meber tot u gaan/
«ën Hleben u geſtabig aan/
-

-

.

.

.

-

- --

-

et komt u toe mijn #oning: -

f mn // (toept gp
Hit u tijzone)//m mijn zone/

&#antſch en gaber

4

+t hert. #iet hier ig 't mijn 13aber,
9,

*

#cheur #emel/ ſcheurt bat meberbaaſt
JBijn33aber / en mijn oog meg haait/ *
1Aan al 't gemoeſ ber, aarden/
.'
‘Harſcljeur ô gemel / ſcheur in tmce / .

«Pp dat mijn hert mag bliegen mee
CIot @Bob / Die 't hout in maarben!
QPaar 5ai// 't boog al
#ig berb2etigen // en berheugen ,

-

#n u eetc/

«én u naam ſteebg lonen #erre/
/

A. V, VIERS.

*
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EEN ZUGT tot JEZUM.
3'

--

- -

stem:

Pſalm 79.
I.

-

#oete JEZU manmeer 5aſ het me5cm .
&Pat gp mph Hranhe 3icle 3uit geme3en?
ô JEZU, 5al biegn hebt uitberhoren
OPmber 't beb?oefbe paſt ber 3onben ſmoren?

langer 5oteriuert
hert/ ſnog
mnnnig
zal #eer
/
miſberniſſen
%jn be5e

w

3pn/ in ongeboei'ge ppn:
te 3pn/ temiſſen?
bemeegt aanſchpn
Zomber
++ ſief'lph
ve

*

2.

-

6 Zoete JEZU! hebben ban u monben
3aat Hragt berioten/ bat5e niet mpm 3omben
2ffmaſſen honnen/ of hebt gn beſloten
ſlân boog altijt uit uïne gunſt te ſtoten:
,2lg! JEZU, ag! mijn 3iel
#ochijnt in een tuimel mici

-

-

-

-

(Ie me5en heel berbyomſten:

-

in grotemnoot:
roeptſ
Og #n
ber3omſtenHit Ieg geheelijk bood buigingen
-3 -

A

- -

ſBel 3oete JEZU! heeft u 65eeſt 3ijnäragten ,
19erloren / bie mp te berftmikſten plagten?

oef heeft u gunſt/ bie gn mp liet bekomen /
#paar moonplaatg uit mijn5ieſe meg genomen?
ſBatig batban/ o #eer / bat nog mijn 3iel30 3eer
-

ſBert ban u meg geb2cben?

'-

QPfig bit u beſluit? Zafigu goetheit uit?
49f hebt gn mp begeben!

'

4.

o ſheen! bie 3ieſ-berhiniähenbe fontein

HiDonbeng ſtragt 3aſ nimmermeer berbuijnen 'ns
I-

*

*

g
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Jaog it beſluit/ à JEZU! 5al niet falen : - - GPf ſchoon u schaapjeg humamen af te Dmalen: i
#Schoon. Dat het aarb5e bal berambert buiert / en al
ſlBierben be bergen kragtig
JBet groter magt beroert/ &#n in het hert geboert/
-

'-

-

. . . .*

.

QPer 3een/ o 13ect 2tImagtig.
5
b

-

JI)aar 't ig 't geb?ogt en tobermagt bet beſſen .
gaat t 5amen ſpant om mn ter meer te bellen /
. . .
&Paatom / ó JEZU! laat u ingeulamben
&Poo? uuje tere liefde tot mp b?amben:
3l3ant 3omber uuuc âragt/ #am ik bie grote magt/
13an alle mijn bpamben
*

*

-

#n 't minſt niet tegenſtaan/ #zo hebig komenf” aan/
dàog al haar b2cbe

#n!

-

:

-

GBp/ op mijn 3iel / maar toe bit b?oebig klagen

il)aat toe in klagt oerſleten gautſche bagen?
#iet hier / 5ict hier u HEYLANDS2ltmen open
GIragt maar (aſkomje baar niet in te lopen:
âDaar toe 3o lang gebzaait u ſchuſb ig al betaalt
## geleden / L.,
dàeem aan mat JEZUS geeft 'tig lieflijſt mat ijp heeft/

#p heeft boog u gebeben.
-

7.

,

'

'

-

-

--

-

-

O JEZUS ſicfl manmeer 5al ik hierboben
jlàet bui5ent gêng'ſen u geſtabig ſoben: .
fcij?epen l
2lig mp in ſteen'

##

.

©at eeuuuig halelujah 5ai berblpen!
2lg JEZU, JEZU ſief7 komt heim'lijk alg een bief
,.,.3teelt # u?p heel mijn herte/. ,,
titamt uô JEZU toe ! 't ##nuuan't hijgen moe:
Ontbint gp 't ban 5ijn ſmerte.
A. van VIERS.

-

-

Bede .

$
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Bede tegens de Geeſtelyke Slaapzugt.
#Stem: Van den 51. Pſalm.
- -

- - --

- -

- - --

-

I.

- -

#t ſlaap 50 baſt/ mijn ziel bie leib aig boob V &#n iſt om 3ie mijn ogen eeng te m2ijnen/
eſºn ſtomt o 4'5obbie flaapluſt ban ump

#

.

2lſ mag het met een barben bou of ſtoot:
gaf trekt mn met de benen van mijn bet/
âDaar op iſt ben 50 502gcloog gaan ruſten/

o@f bombert met bebloeſienuan um met/

--,

(tot batik tenguerlaat mijn buile luſten.
2.
“Ik heb helaag het ſluimeren 3o lief/

.

“Hit ſeg en romſt en meutel in de 5omben /
JPijn ſchuſtig meer alghoubert bui5ent pomben

-

gennog 5oſlaap iſ 5omber famijting hief:

,,

#ſt meetbat ſchuldenaarſ geen ruſt en paſt/ - 2

2p moeten hoog beſtembr# eiſcherg benen/
Zn bgc5cm ſtaag te merben aangetaſt/
'Dit bommigïeit al in haar hert geſchºenen,

ºf
r,
ºv

"

-

- - -

;-

3.

-

-

C2 jonag hoort gp niet bien feiſen mint
' Zo buſberen/ hoogt gube #ec niet huocſen?

-

Of 3ijt gngalitſch berooft van u #
.
*
gaf 3ijt gpboof/ of 3ijt gm ſtelte blint?
45pſlaapt en fuoght in topperſt uan be maſt -,

,
*

*

# geruſt/ en laat

65p

Biolen 5oggen/
ihuaat baat niet een penning tot u laſt /

,

CPfbat gin maart boo? 'g regterg oog berborgen.
-

-

4.

CP trage 3iel / 503 maar algſteen of foot/

#staat op/ 3o 5al be morgenſter u ligten/

-

,

staatop/ en bent om uur verzuimbe pligten 'on
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39erlaat de ſlaap / be5uſterban be boob,

oºicle3iet / hoe meinig tijd u reſt /

,

JBe #uiber 5on bie roept u om te merften/
«En 3o gp niet beríaat u ſtinſtemt neſt/
92o boet gpergerraig
alg een ijout of berften.
van SORGEN.

ben fº:

L I E D van het 1 K.
#stem: Repica.van.

v .

v.. "

I.

TNIK, o IK 13no? mn 3o ſchabelijſt:
25ehoeftig IK, maar in u ogen rijſt /

-

.

#nboogheit hen iſ niemantum'g gelij#/
#ft moet om ument huiſ gefug nog berben/

Gbp 5uſt nam hem nu nog nimmermeer
#
bermerben/ Ik; gp moet ſterben/
k, moet 3ijn niet meer.
*/
, ,
" "
&Pat Ik en mijn/#god:3aak ban mijn pijn/
G2at maakt bat Ik na 3ieſ en ſigjaan Huijn:
«En bat Ik alg een ſchaoume berbmijn/
JBatboet u/ o (#eere! 5o berre bertrekken /
@Batig een booghang en een biftſte muur/

--

-

«Ei miſt die hekken7 @m betre trekken:
«En inert mijn gebuut,
-

3.

-

GP Ik, 3o trot3 / bebzicgelijſt en ſmoot/
1Bermagt in umen boe5cm ſchoot op ſchoot/
Ik 3eg u aan in ſeſug naam. De boob
p 5alu be nek en be benen b2chen/

eneh en 3ennin ban onbuigbaar ſtaal/
GPie3alfjn melten/ «En u boen ſpreken
#aaſt een amber taal. "-

*

.

- -

-

4. 13paua

--
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4.

19nambig Ik, #o baienbelijſt in ſchijn/
&#p 3uſt eer lang aan 'thrung genagelt5ijn:
&Paat 5uit gp ſterben met een lange pijn?

H Bonnig bat ſeit al geſtrchen/
n gen dat beſluit ig omberbibbelijſt:
Heeer op u fpgelten/ of op u teſten /
Zo mert Ik een lijft.
5.

-

3Be bitterheib mijftt ſtraft ban be3e boob /
Zn mobigt mn te ruſten in haar ſchoot:
gêp ! magtig #eer / geeft mp be leſte ſtoot/
't ºpgen Ik laat dat ten grabe baſen/
/ GPf bungt en b2engt het op een andere bgeef/ .
'# ſDiſ bui5ent malen/ bit moogt herhalen /
.
#Sterf Ik; Heglig leef.
P. van SORGEN.
-

Aan een Ziele die niet en durft naderen tot het

A V O N D M A A L.
getem: Van den Lofzang MARIA,
I,

Jezus

\@Imijfelenbe maagt/

O# komt bat gu bertraagt

GBm tot mp in te komen ?
#nbien gp 3ijt beſliſt?

-

ààa bgebe/ trooſt en ruſt/

ſlòel hom ban 3oliber ſcijgonnen,

.

2.

Ziele. @ #eer ik kan niet ſtaan /
4Beel minber tot u gaan/
ſBant iſt en heb geen boeten/
jl 2ijn 3ici ig bonn en grof/

#n boet niet alg in 't ſtof
45ciijft een mol te uu3oeten,
&#

-

3. Jezus,

G E E S TE LY KE
3.

Jezus. © ziel! Homt enenmei/
âſlâet al bat buil geſtel/
#ſt 3ai u meſ bercieren/
#ft 3aſ u ſeren gaan/

-

•

gap best leueng baan/
Jl)ijn 45eeft bie 5al 11 ſtieren.
4-

e

A

Ziele, boe 3out ik buruen heer/
-1

QPie alieg nog ontbeer /
ººſſt ben maakt en eienbig /
33an aſie goet ontbloot/
3Pe ſchaamte maakt mn root

uur moeten zijn beſtendig,
5.
-

-

Jezus. #omt binnen alg byienbin/
ſPoomt in mijn huigge5in/

gaf miſt baat bccl merheren/

! #omt 5et u aan berg big / .
JDaar oberbloebig ig/
2ll. mat gp mogt

m:aat.

# .

Ziele gift breeg mijn ſtout beſtaan/
Zou mn niet unel bergaan/

Jpet reben mag ik ſchromen/
«En ºpeer gelijk gp meetſ
#gk heb geen 253uiloftä-Hleet

-

dâm aan lam âBig te komen. 7.

Jezus €2 2iele komt maar maakt/
HPier ben ik me bermaaltt/

## 3al u hieren geven:
&#p moet eerſt 3ijn #loot/
qºn aan u 3elben bood
Zo gn met mp 5ult leben.
-

N

-

24

.
-

... .

8. ziele
'-
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-

8.

Ziele. âBeſ aan ban #eer ilt ſtom /

“Ik merb uur eigenbom:
45n ſpreekt mn na mijn herte/
GBp 3ijt mijn medecijn/

Jleijn hieet ( mijn boot/ mijn tuijn/
G5p ſtilt en hetſt mijn ſmerte.
-

(

.

9.

.. .
-,

-,

*

Jezus, Jhaar 3iel meet bit boo, aff ' '
Zo ift u luſt niet gaf/
ſDiſt baat om niet berſch?iftſten/ -

.-

-

- ,

IPaar meeſt hier in berblijt/
QPat ift u op mijn tijt
Gbenoeg5aam 5al berätuikiten.
IO

Ziele. #ft ſtom ban op tuin moogt
(Iot binnen in be poogt
19am um 3Paſeig J. o Heere!
#n plaat5e ban een roe/
t
iſiciht mp u ſcepter toe /
/
- :
#o 5af mp niemant beten.

-

.
"

,

II,

Jezus H2oe 3ijt gp nog 5o ſchuin /
#ft ben geneigt tot um'/
#echoon gn bat niet humb boeien:
3etaat maar een meinig ſtil /
-«En laat u eigen mil .
-

-

-

Jaiet meer 5o b;iftig moelen.

·

I2,

-

-

Ziele. JI)ijn luſt/ mijn miſ / mijn b?ift
3echenſt iſt u tot een gift/
&#n Homt bie gamtſcijberpletten:
2lg ! ajaar iſt niet meer. Ik 4
jl 2aat #eer u tuijg beſchilt !
.
$ch?nb' iſt boo?taan geen metten.

-

P. van SORGEN
-

45

2.

Den

-----

-

IOC9

-T-
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Den regten pligt eens Chriſtens
&Pp be iPijg: Van de 1o. Geboden.

of, Revelje vous.

1

•

I•

Z&# hepſig heerlijk mijg af naarbig
GEn al genoeg5aam groot en goet

2IImagtig/ trou en ook regtuaarbig
âIBaaragtig lenen miniijk
3oet.
2
2,

* *

49an embe boo? u 5elfgen aſſen/

Bieuregtheminen 3ijt gp #eer/
gaai mat in'thert han ballen/
#ijt gp en nog oneindig meer:
3.

. . . ..

*

geo3ijn ook afſc ubeſtunten
babem en u ganſch belett/ .

*

De 2 latb en #2cmel hoopt men uiten ; ; ; ;
2li'g #eerenboenig heerlijkheit. . . .
4-1.,

gli mag 't bambatgn mijn moutboben ºf
. -.

3eoo, ceumig / gp blijft ebengoet 3 g

Demi omhelſt maar 't bleefcij5eer nobeli
2timatu mijgijeit met mpboet.
5.

-

,,

* . *

#om bano Beer gp3ijtbe boge
#oet aſieg met mnbat u luſt/
't zn met of tegen mijn beeindge; ,

#ſnapbeleitbatig mijn ruſt.
-

*

*

*
- --

-- * * *

"

-

6

#cht gp meer eer in auberg leden/
ziet geer hier ben ik/ boob mijn b2p
#Laatume ſter maar 3ijn berljeuen:
âDant batig goet ofſchoon ik ſp.
7, JPog
n

|
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1or

7.

&Pog bit tueet ift o#eer berhoren
âteeng ban huiſ niet in te 5ijn/

«Been tekenignan een berloren/
JPaar ban een bie

# 3alig 3ijn.

*Ituatopaarb mn Danhan beurten
#anume hamb tig mijn al goet:
'H ſpionet iſ beleid niet treuren/
#eer alu bitter i# mijn3oet,
9.

-

iPitgn mn laten onber3onben/

#ſuil beminië'tië mijn lucl;
Iſtgn mn ſtaanja Diepe knonben/
GPfſeiben ſteebeg boog de hel.
IO,

Tbilt gp boogbuiſter ºup boen treben/
fbgengen in een Dopt moeſtijn,

v

3#en met name miſte bºeben/
Hboen3aſmijn genoegen 3ijn.
II.

#oe ſnel ik 3onb' en bo5e baben/

*

àlg uſeeſcheg merk geburig haat,

©Eijben/ toileinen En

-

-

. .

JPijn om haar 5elfg niet aan en ſtaat.

-

2,
I2.

Jbaar menſch banaite 3ijn ontſſ
#obeer het humaat en 3onDigig;
#k ben ooit millig om te dragen/
?tig het mijn 'g i?eerenhuiſ maar

-

.

ig.

13.

«De tijb/ be maab / en ooit be mij3e
#Laat ik b?pupiſſig aan u peer,
Ogblijft/ mn komt 7 à huiſ up?ijgen/
naſu megen evenzeer.
w

@3 ,
/

14 al

*

Io2.

G E Es T EL y ke
I4*

-

-

?II mat u hant mijn toekomt 5embe
(Dat/ en niet auberg ift en luiſ/

\ -

- - 45n 3ijt 't begin en ook mijn embe/
#ft magt op u en 5itte ſtil.
-

-

I 5.

-

'h ſpil in afſcg heilig roemen

-

++ ſieben / ſobcn/ p?ij5en b2n/
+4 goet in alſ u bailen noemen/

#in alle ſtaten t'

a# tn.
I

e

3Dit ig mijn menſch boo? 45obg gemabe
Tjn mijn gebu?ogt boo?'g (ſheeſteg fitagt

#ſt hangban He5ug af geſtabe/

- -

-

--

13an en boo? mien ilt alieg uJagt.
17.

qDoſt bat/ om bit te binden menſchen . "

#h menſch en uit ſteetguoopt te ſpoen
(lot dat ik ſtom. Daar 5aal'ge menſchen
#aar menſch bermmiſſcien met boen.
n

J. SAP PI US.

',

TGEBED tot JEZU. .
Op be ſDijg: Van den 77, Pſalm.
I.

JEZUS mijn beminde
L#
#n u #eer ig't al te uinoc/
G52oot bermaait/ en 'g ſjerten ſuſt
#eel be hope ban mijn ruſt:
ô ! 45p ſchoonſte aſſet menſchen

3Laat mn mont ietg amberg meufchen
2lig te hebben u mijn 45ob:
ſbantban heb ik 't beſte lot.

z

2.

-

Dit

G E ZA N GE N.,

Jo3

2

lBiſt mn maar u gunſte gebcn/
&Dic ig beter. Dan ljet icben:

-

gtuiſt
ig meerder
maarb/
"Ja u be
3Dan
13emel
enbe ?tart:

w

-

Jl)ag ilt maar u gtluſt bermerben/
ô ! Dan luil ilt geerne ſierben/

GSeeft mp bit maar ô mijn 33cer !
QDit ig 't geen dat iſt begeet
3.

JPan 5al ift mn #eer berblijden
«ën berheugen t' aller tijben.

ſpeer bau ober eenig goet
6! 45n menſch ban mijn gemoct. *
ſlBfit mn coſt een herte geben

QDat altijd boo? u mag lenen/
HIaat ift met mijn gamtſche 3iel/
3Steeùg doen dat u ujci gebici.
4.

º

-

e?! #oe ligt ſtonb' gn het merften ?
«En mn boog u geeſt berſterften?
2lig 't u maar belieft mnu 45ob /
iſitagt te geben bp 't 4Scbob:
jºu mpni?eer ſterkt gp mpm Hragten ?
dPantmun oogen op u magten.

Jlenn hert ſjef 3ig op tot u/
ſbiſt gp mp Dan helpen nu ?
5.

âDiſt gn mn bogſjuipe tonen/
Çn gemabelpft berſchonen/

v.

#g een 19aber en een 197ient /
#ijne 2 one bie hem bient:
65oebe 45ob meeſt niet berbolgen/
-Cn tuilt mp ooit niet berbolgen/

©m het quaab nam mp begaan
?Aan u ſlâajeſteit g".

6. 2-jft

«o 4

- maar nºrm-

--

-

EO4.
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6.
#ſk beriange broeg en ſpabe/
&#n 5ie unt na u genabe /
N-

«En na J E ZUS heilig bloet/
JBeigt mijn herte en gemoet:
3Laat min baat De ftragt ban boeien/
(ſtegen al bat 5qmbig moelen/
. @Pat baar nog ig in mijn ſjert/
(Iot mijn lcet en g?ote finert.
/ •

&Pat5al hier mpm #emel me5en/
ſDiſt mn bug mpm 5iel gene5en:

o! 45p oorſprong aller beugd:
ò! #Fontenne aſſer b2cugb;
JDag iſ. Dat pan u ontfangen:
.
j?ergeng3ai iſt na beriamgen/
®an bat luate banſtbaarheib/
++ ban mp mag

wººrn.

gaan bat ik mpngautſche ſeben
H ten dienſt mag ober geben/
Pan bat ift mpm icben familt
H mag gebeniof en banſt:

Dambafiſt min ooſt berbinbe!
6 #eer J E Z U S mpm beminbe!

&feetg te lenen na u met
«Die gp mp hebt boogge5et.

d

M. van der DELIEN.
- | ---- --

Opwekking van een moedeloze Ziele.
&tem: Hoe ſchoon ligt ons de morgen ſter
I.

&#l hoe mpm 3iel / hoe bug ontſtelt/
ibatig 't bat u ſteebeg 5o queſt ?
1

aBeeſt

n
w'
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alPeeft niet 3o meer gebogen/
oºs2mpt moet baar ig nog hulp en raab /

o5nmeet dat 45gb geen pogin berfmaan/
gzºnn hert ig bol mebogen:
#oopt Dan/ 3Ioopt Dan

#2a bien #eere / uuiſ nog leren /
&Pp hem magten/ #n 5ad u mont doen berfinagten.
2,

#g maar gn 3pt 5eer monſterinſt/
«Een 2ltheiſt in u p?actplt/

«Een terger ban u ſl)aher /
jl haar enen met minn maarbe 3iel/
#oe menigmaal bat gn ook biel/
2ti maar g'een 45obber5after /
3teunt maar / HIciult baat /

GBp bien rotſteen/ #p berfmaat geen

3Lebig herte/ Jl2aat huruitbat upt3pnfinerte.
3.

9 ziet maar eeng op. Dat heilberbomb /
3Pat boo? be tpb al mag geg?onn/

QBat 5alsnog kan niet liegen:

-

25cſchou maar eeng Dat ſchone bioet !
&Dat bobe 3icien leben boet/

«Die âragthan nooit beruliegen:
#Leeft ban/ #leefan

2libie moogbem/ en bie hoogben/

Boſnan liefde / bie5omenig hertboo: griefbe.
4.

ſBatbrugt boet u bat mocb'ſnog 5nm/
gºn mat een ſnert en bgocbe pijn/
QPoetubat nare 3ugten:
iñomt aan minn5iel / ſtomt uit ben byeſt /
dDatipt gp ſjonger en gebgeſt/
ſlBilt maar na je3ug blugten:

QPien byienb/

# bieb
5

-

/

1o6

\
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W

1
-

Zig nog ſteetgaan/ miſt maar toegaan/
jl2et u 5onben/ #p gietbalſem in de monben.
5.

G5n 5ijt omber een buift're moſft/

3Die
KPit

-

meerdºoög
ouer megen.
45obeg bolſt/
quammij5e
#

3.
V

ambiD u 5ecljepperg mij5e raad/
SPat mo2ren ig bog in ber baat/

!

Zijn beugden te onteeren:
Häomt hert/ GPntmert
Hitbie fitiftſte/ en bie biftſte/
niet langer plagen.
jàebel-blagen/

,

initus:

jlºpn5iel gebenfiteengaanbie tpb/
dDammeer gn eeng miert aangeb2pt/
19an b. alberſchoonſte #esug:
252aſt hp boe niet in u met kragt?

iBermon hp u niet onbermagt?
QPoo2 b'inbloet 3ijneg geeſtcg:
-

JT)int ban/ #int ban
QPien boimaakte / bie u raakte /

«En behoogbe/ «En u minnelijk boogboogbe. *
7.

*
ſlaat 3ogt gn boe mijn ſicbe 3ici ?
iBag 't ſc3ug niet bie u genicſ :
âäoſt qn het alleen ſtellen/
ſiiep gp boe niet ſtom gezug ſtom ?
«ën meeſt mn tot een 252upbegonn/
&#n miſt niet fitagt meer bellen

-

|

-

.

#n mp/ Dat gn

Huaat 5uſtuinben/ miſt berfſinben/

?ti bie togten/ 8 Die w: mangeögogten !
hebt gn 't op ge5et

mijn 65eeſt?

ſlBaar
#
't niet op 't # het meeſt/

ilt gn C5oög beelt niet bpagen?
-

s

,

eg

- --
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-

'

1o7

eſg 't niet om na bn 45ob te 3pn/
«En ban 5o tecber en 5o klein /
jàa je5ug fieetg te b?agen,

QPat 'ggoct/ en 5oet/
#n 5al ſtomen/ en betoomen/
#nn genaben / &#n 5ai it geheel bet3aben.
*,

9.

oºn ſteeltt het hooft eemg b?oïnſt op /
G5oog ſiefbe gaat ben hoogſten top/
\ @Ber
bceſ te boben :
*
aar 'g hulp genoeg bn beſen 13egſt/

#

*

13aſ meber op 5pn licbe bo?ſt/

GBp 3ult hem nog een# loben/
Gbp 5nt/ berbint

“jn bien ſterften/ fjn 5al merften/ .
âDie 5al heren 1 en 5pn b?ne liefbe meren.
----

Overleg van Glori, En Graci ,

ofte

Samenſpraak van de verheerlykte Kerk

in den Hemel, met die op Aarde.
Tuſſen een Triompherende , en een Gelovige,
#stem: Pſalm 68.
T RIO M P HER EN DE.
I.

V &#theft u 3iel !

n

Die baat 45obg troon/

M UPaer nabet 45eeſt en baber zoon/
#pn JBajeſteit berfilaret

-

2 Ziet baat ben too?n ban 't heerinſt ſam/
jàa Dat het ban ben 19aber quam/
#eeft 3ig geopenbaret:
#iet daar ben
ban b &#ng'Ien ſchaar /
-

#

ziet hoe be Cijerubpmen álaat /
o

r

#ier

Io3

GE E ST EL Y KE

# behäen boog haar #eere/
ertupſ haar ſtemmen roepen upt /
jl het #emelg aangenaam

#

geboua 3p be tere.

-

2.

«En heffen t eſſteng meber aan/
iBant b eenen ſof ig naaum gebaan/
(Ien einben uit haar monben/

«Pfbaar ig meter nieume ſtof/
&Pm aan te heffen eenen ſof/

iBert haar ſteetg toege5onben:
't ººg heilig ! heilig! heilig! #eer !
't ººg heilig! heilig geeft hem eer/
ſlBant hpig g?oot en heerinſt:
%o. Dat be poſten bebent ſtaan/

2lig'theïſ gelupt ſtomt3etten aan t
#gbat niet 5eer begeerlijft.
3.

3Boog u o Ziel! bie3pt op aarb/
gºn nog met 't lichaam 5aam gepaart/
3ela op maartg uïne oogen/
«En 3iet het maar alg met een waart/
il3ant 'tig boo? u aig nog betmaart/
jl 2aar 5pt eeng opgetogen:
jàeemt een geen finaaltje ban bat 3oet/ .
«En p?oeft eengban bien oberbloet/

JPien hectar uit de ſchalen/ .
19an't goet geſchonken aan 5ijn ſchaar /
een aſie bie het ooit met haar /
iſlBagten hier na te halen.
G E L O V I G E.
-

4. •

GP 132ienben 'lt berf het niet beſtaan /
Zout iſt mijn oogen laten gaan /

«En 5ien 't ou5igtbaat me5cn/

- - -

zou

1e9

G E ZAN GEN.

#ou ik beſchoumen baat 45oog toont
gen5ien baat 13aber 45eeft en #oon:
ò jàeen 'ft begin te b2e3en:
-

'It Hºeb bob boog 't moogt aanmp gehoogt/
#et heeft mpn hertealboogboot/
#2u3ie'k hem met mpn ogen/
GPie 'h onbebagt3aam met een blik/
GPpſloeg en met 30 quam beſchrift/
QPeg ben ik heel bemogen,
-

-

-

5.

-

-

-

Gammn te buigen boo? ben heer/
«En hem te geben lof en eer/

# ift maar kan ſprehen/
zienben ik ben maar ſtof en aart/

#ft berfoeimp. Daarom onmaart /

-

#p mogt mn heel berb2chen/
't ##mp genoeg hier buiten aan/

-

,

JIan ſtil en laag te bukken gaan/

**

dºn't 5oet geïuitte horen:
&Pat 'g #emeigren 5o malther uit;
'#1Bergenoeg mnbat ift 't geïuit /
JBagfmaken in mpn oren/
6.

-

-

Germplimun hert met bintſchap ſchoon/

.

“Boh toeſtemt 't geen3o boo: Coög troon/

.

Chefchiet tot u nermaken/
Jººpn 45eeſt en tiragt berquifttbaar ban/
«En laat minſlegtg hier buiten an/
ſPiſtberber pogen ſtalten/
ſlaantbgienden ik ben ſmaſt en teer /

#buig/ ik buig mn ſtil hier neer/
«En laat mn maar mat ruſten:
#Laat mn maar in beeg buiten trang/

#ernoegt met 45on alleen en gang/’
dlººpn ſtille geeft beriuſten.
-

T R I

-

- ---- --

- --

Es T E L Y K) E
TRIoMP HERENDE.
GE

IIG

-

* *

7.

GP meen/ ômeen gn hebt op ?tart/
gzo biſimilgtjert en ſteun gepaart/

GJa ooit 't geſpeel het ſnaren/ .
#et gelupt bangP2gelg ook baat bij :

2tig het geſelſchap op een rep/
#ig bp u ging bergaren; | | | |

iBel 5out gp nu maar buiten baat?
#ober en lang in ſtíſie naar /
.
#3et 5oet geſtunt maar horen:
6 J2een 45obgºbyient gn 3uit ooſt hier : '
2tan ong geben bat plai5ier /
«En ſtrelen omg be

orig

' . .
, tºt

-

,

"

'

.
-

gº'n 3egt ongceng mat benkt get ban?
âBout gn ook niet ban nu of am? i:

al bier gaan meber 3etten/
GEL OV I G E.
ſlaci bºienbe 45obg mat bat aangaat /

.

#ft agt 5cer maarbigumen ſtaat;
jl)aar laat ong hier op letten/

'te 4 --

-

&#n 3ijt boſmaaâten boot dºord troon/

en ºobbie geeft unu een hroon/ | | | |
gap 't hooft noo! hem te bzagen,
&Pat 5al ook merbeneeng mijn beel/

#

2lig ik 45obg mil opb aart geſjeel/

Boſbaagt hebt met behagen.

* --

f: .

9.

-

- -

--

't #g met u 'g #emclg tºeeren miſ/
(Iebolgen en 30 boogten ſtil/
Hbaar maar in te baben;

-

»
- - -- - - -

*

#gbat niet 5elfgn #emel baar / .
« ºp 3ijt in b #emel met en klaar /
Jlºet

111
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jl)et b?eugt aig oberſaben.
ill3at ig u unil/ u luſt u b?eugt/

+1 ſping u b?amit bie u berheugt?
#g 't niet 45obg huil te hennen:

#g bat niet 't 3oet bam 'g #emelg ſtaat?
GPat gn 't elfteng ſjenen gaat /
KDit boos ben 33cer te erhemen.
IO.

ºſg bat niet u gemenen ſtof/
qPm 5aam te geben lof op lof?
(4Ier eren boog ben #ere /
H ſt?onen bie gn boog hem b2aagt/
ſl3aar laat gn bic het u gebgaagt ?
3 Zoekt gp u eigen ere ?

TRIo MP HERENDE.
6 dBeen/ ô ncen / ô neen omg b2ient/
2ulſt boen of bcmſten hier niet bient/
jl) en neemt bie in 3pn hamben:

oën legſe mcbet boo? @Bobg troon/
13an 'g #ceren eigen ſieben 5oon/
2lig bierbaar liefde panden,
II,

-

&#n ban ig 't ſtraftg met Hragt ideet aan/
&Pat 'g nieu/ bat 'g out/ mant 't moet
3pt aliene beerbig/
ò lioning ſe5ug alle eer /
&Ben Hof en p2pg 3p u ô #eer /
#Zo maakt be geeſt ong beerbig:
(Ie roepen uit mpn grote ſtragt/
Gbp hebt ong 3amen hier gebgagt/
Hnt aſſeriene talen/
een bolſten Hºeer u 3elfg tot roem /
«En grootheit ban u heiligbom/
«En alle lof te halen.
12 en

##

-

II2

GE ES TE LY K E
I2,

den ging 5oberft ban ueber uit/
“Een momber ſchoon en g?oot geluit/

&Per 3aben uitber ſtammen:
&Per bunſenbeber ſtammen beel/
& Pic 45ob boo? ſjem ber5egeltſjeel/
&Boog 't bloet ban13abet Lammen:

(GIertupſ nu een beel groter lof/
3ëig opkomt geben uit ben ſtof/
Hit allerlei geſagten:
#n 't buit met takken in beſjanb/

&Per palmen tot @Iriomp'hamb/
#ouù gp tuat groterg magten.
G E L O V I G E.
-

I3.

jàcen b?iembe 45obgbat ig bermaalt/
&Pat 'g 't me5entipſi'g batig be 5aalt /
2llleen maar boog bén Bere:
GPng QSob te5pn bat 'g 't beſte beei
Dat maakt ben #emel Hemel hecl/
't ſlàoet al 5nnt'3nner eten/ .
&Patig 't ooſt bat ift meerbig agt /
33an mn te merben 3o betragt/
«Boft nu op be5er aarbe:
#ſa bat'g minn H#emel / #emelbier /
#ſt agt het berber niet een 5ier /
r

19an D' aſberminſte buaat De !

TR1 o MP HEREN DE.
I4.

* .*

45pbat battegt batig iuiot/
2lan u geſchonken ban u 45ob / *
GPm nog boog hem te leben:
eën u?ientijetig een bierbaat bcel /
"Dat Bob uit b2pe gunſt geheel/.

3Bué

-++++++-

r13

G E ZUA N Gº E N.

3 aug aanuäomt te geben/ . . .

.

..

ſBp 3ijn/ 't ig maar in 't boſ bezit
ſlºp hebben 't lang beboelbe mit/

3Bug eindelijk berkregen:
#etig ooit mei / mp3ijn boſbaan/
«En na 45obgraatban b aart gegaan /
«En #emclujaartg geſtegen.
-

.

* .

.

I5.

JBeton3e geeſt bie nu ig b?n/
12an 't bleeg en 5ombig ſſabernp/

-

OPm bug nu 45ob te bge5en/

(Le3 memmen in bien ®ceaan /
ſ@Ie 3inſten 5omber te bergaan?
#n 45obg oneinbig tue3en:

-- -

JBaar 'tlighaam ig geheel tot aart/
3Patig met mo?n en ſtof gepaart/ . .
3Pathan nu 45ob niet prijzen / | | |

.

Bebobenbienu in ben ſtof . . . . .

.

.
|

#ijn #onben/ bieoo# #ceren ſof/
,
Hitfpgelten boog 't uit:nl.
|
| |

| |

I6,

g? neen! ôneen! maar gubie leeft/
#omt herrigten 't geen abob geeft/ |

# te b?agen/

.
| | |

** - - - -

KPitig u beeſ/bitig u fot/

.

-

-

-

32at 45ob u op beſchoumerg ſtort/

gaug5ijn bolbaan ong nagen:
Gbaat/ gaat bari boogt ong metgezel /
95aat/ gaat beſtelt u 3aften mel/
Q5aat arbeit boo? ben beere / .
252eit uit bobtgrijſt beſtrijbbe hei/
Qantbekt haar ſiſten boog en fci/
25etragt alleen 45obg eere.
-

-

17.

#n 3ijt in 't geen gp3ijt getrou/.

.

.

-

#og

en maart bat bobtunerber zou /
:

# :

,

... '.

*

.

.

II4.

GE ES TE LAY KE

#og miſſen hemen fijben/

- ,

'

r

# trou opregt gaat blijtig aan/

-,

J2et alle ſtragt in 'g geren naam /
gem
voleinben
: byient/
2 iſeenafleg
3ijt te
meberig
maarbe

-

.

gbeen hoogmoetn in 't minſte tient/

W

|

3àog in het hert te ſteken /

. -

iBant
p?aat igen5ombig
niet: /
H boenaliguquelling
berûziet

."

| ||
%
:k

.

«En om u heel te bºeken
18.

-

GEn baarom igong menſchen nu /

&Pat 45ub met zijnen 15ceſt in u/
oſseſtabiglijſt miſ merken ! . .
GPpbat u meg3p mcl gerigt/

;

..
| |

H hert betuaart u oog berligt/
#ehoua miſ u ſterken:

..
|

|

|

|

|

t

li
|

-

•• -

&#n 36 u meg/ u loop / uſttijt/

.

-

(Ien einde brenge't 5ijner tijt/

&Pm u ban op te baſen: ,

-

2#n hem / bp ong/ bp al berg ſchaar /
gaaar gpſ en tuin/ en alle gaat /
25cmaribºien 'g hemelg5alen.
GE L O V I G
'

t

.

.
"

E.

19.

,

iſ

ſleijnbºienben/ 'kbanſt u voor 't berigt/
Dog meer ſeljoba boo? 't ge5igt /

. . .. . .

&Bug aan mp nu gegeben:

#gk blijf neemoegt nog op beeg baanſ
den tragt maar blijtig hoopt te gaan/ .

- .

jaa't eeumig 45oölijft leben/ ...

: "

âDant batig ſteetg boog 'g Hºeeren hant
Zeer biep opregt in 't hert geplant/ * * *

N3làie 3oubat ſtommen bºeken;

-

?tig Gob 5elfg trooſt en ſpectar ſchenkt/
*

",

ie
l
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âIBie ig bie ong ban queſt of krenkt/
GPf b2oefheit toe kan ſpreken.
2O.

&Bug buig ik bzienben mijne miſ/
q5eheel tot 45ob / ift ben ooit ſtil/
2Zo lang 't genot te berben

.

19an ben Bemel/ aig 't 45ob bchaagt/
2Zijn boen mertban mp niet beklaagt
'H HLeefboo? ſjem ik mij ooit ſterben

1Boog hem/ alghp mp roept en leit /
oÉn einb'lijft ban bug tot mn 3eit/
#omt / Homt / ift mii it ſeiben/
32a 't ſtrijden lopen uit bit pab /

(Iot mp in 'g hemelg uzeugbe #etab)
13an maar gn nooit 5uit ſcheiben,
2 I.

2üſſeem mijn baienben nog een moo?t/
'ſtilbeetbat gn niet5ult 5ijn geſtoogt / . .
©at ift u ietg 5al b?agen: ,
2lig ik mijn loop 5al hebben uit / .
«En iſt mijn oogen baſt toefluit/ .
&#n 5c ſtom uit te b2agen/
QPe3ici aan 35ob bie'ſ heb gekent/ .
is.

-

95elief

geloof

3o 'k mag gement/

t/
t/
mijn luſt te boeten/
# hem
gn nu ban/ ô 25urgerp !
iſt

*,

GPp 't moogt ban 45oo alg op een rp /
3il juigent mp ontmoeten.
22.

&#n leiben op na bit pogtaal/

JBen bemeſbie3o be?re ſtraat/
a meer aig 't nog kan batten : ,,

m mp op 't moogt ban b'opper #eet /
(Je 5etten naar mijn rang baar neer /

ºm ooit van ulue ſchatten,
(Je belen met u na

": maat /
# 2

tiëni.
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A

GÈn roeping ber genabe ſtaat/
&Be pogſfu mn gegeben/
2lig ik nog mag met ſtrijt behmeſt/
«En 45obt mp 3ijne ijltip beſteit/
#ab om boog ljen te leben.

*

*

*

*

TRIO MP HEREN DE.
23.

g? Ha ong byient en maakt bºn ſtaat
&Paar op termijf gn nu boogt gaat/

Hit ong gezigt ontrekſten:
3Pat aig Jehova 't ong belaſt/

De 3iel moet merben opgepaſt /

. . . . . .

ſlºp 5uſſen ong opinchhen:
&Pm met een geluit en 5ang/
Zeer blijtig en met groot geb2ang/
H heerlijſt te ontmoeten/
oën leiben op ma 'g #emelg hof/
eam u tot g? Hºeeren eer en lof/

«Dok upolph te begroeten.

:
-

t

-

-

.

..

*

.

:

24

gên ſepben u ban 5aaſ tot 5aal/
GEot gn ben #emel aftemaal / .

.

3l3el ſtemmet en na be5en/

H boeren na Jehova's troon/
@Baar 12aber 45eeft en 19aber #zoon/

-

«En bat aanbibbelijſt
#ig aan ong toont enme5en:
maakt behent/

?

--

t

*

E

;

t

il3ant b?ient bat 3ijn mn bog gebuent/

Be ſjeiſ'ge te ontfangen /
.
KPie ban Deeg aart en uit beeg ſtrijt/
ſ@Iot ong ban ſtomen na beeg tijt/

º

-

-

«en bie baat na berlangen.
#aleluja ?l jl) & J?.
* **

-,
-

-

-

*

, Jezus -

GE ZA, N GE N.,

3 17

Jezus beſchout in zyn Volheit.
w

n
*

I.

&#13alig Jesu3oet/ boo? al u uitberhoren/
W#
nietig ſterveling / geheel verbloeht geboren/
45ceſt
Bertoo
heerlij

/Tuboiſe
nt mn boo?n
kheit/
gaan mert mijn ûgocbe 3iel/ boo? uube gunſt berblpt.
2.

-

H boſheit onbepaalt/ Haninijne 3iel niet batten /

H rijſtbom bol getuigt/ 5ijn ſchatten boben ſchatten
6 #omteengoolſe ſpeer! herrijſt mn boo: u goet/
&Pan krijgt mijn lege 5iel/ ban aſſeg Oberbloet.
3.

(@byonne ban het ligt/ mie kan u glang be5effen!
ſBie ſtanu heerlijkheit/ na meerbe ooit berheffen?

ſfonteine ban het ligt / Homt nog mijn5iel beſchpmen/
&Ban3al be mate nagt/ en buiſterijeit berbmijnen.
4.

.'

Huijgheſt heeft geen gront/mantbog unaam ig ſtaat/
2tſ mat men mij#heit noemt/ bp u geheel nergaat /
ſpelleert mn banmijn 19oºſt/ban 5aſiſ, mijgſjeit binnen
?tg

# u mij5e raat / mijn omaagijcib heel berflin

s Dell

5.

-

&P ſchoonſt &#manuël / mat hanti ſchoonheitſjinoeren!

ilglang doet al het gout/ in mijne agting minberen
en laat het nietig ſchoon/maer uit mijn oog beroïnijnt
(Dan baart het aarg

ruis ºp nimmer ſmert of pijnen

45n 5ijtbie ſterfte 45ob / u magt ſtan niemant ſtunten/
45ebonbene maakt gp log/ bieb?n ig ſtunt gn ſluiten/
&Pnthint mijn 3ieſe ban/ bam3omben âbatang magt/ . .
?ligiſt in onmagticg/ 30
min boo? u ârag. - (ſ)

#

-

3

7.

-

»."

is. ,,
e
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7.

g@ſiebelenengåragt/ banaſ u gunſt-genoten!
2li unie ooit lenen kreeg/'t mag dan u boogt-geſpoten/
g:p #oning leeft in mij/ en laat ik noo, u leben!
en alg ih bobig ben/ miſt mn ban lenen genen.
8.

-

GBp 3ijtbe heiligheit / een aſber5uiberſt me5en/
#a momber oubefinet/ bit boet mn boo: u byeeyen:
2ig maakt mn u gelijſt/ na mateban u mſſ/
«En laat mn op u boen/ bog altijd 3uijgen ſtil.
9.

-

gºn 3ijt be goetheit 3elfg/ gemaab ſept op it ſippen/
2lſ mat het ſchep5el heeft/ 3ijn ligt ig fiſcine ſtippen.
H gortijeit 3ie op mm / 8 luiſt mp niet beragten!

ábchooniſt boogaarbigbcu'à uitnogtang op umagten.
IO,

ebt gn ooſt niet een 5ce / bol ban geregtigheben ?
31agn ſtunt al uuoſit/baat eeuwig me belticben:

ilbel beſt mijn naakte 3ici/ boog u geregtigheid/
#o mert ik ſchuldenaar/ban al mijn ſchult beugeit.
I I,

obn 3ijt betnaarheit #eer / u ipoogt bat kan niet feiſen
Jaa 't geen gn hebt belooft / 5aſ ik gebutig 3eiſen /
Huboogb mag niet genoeg / gp moeſt het nog be3meren
JT2aakt gp 't aan mp ooit naar / ift 5al u eeuunig eten.
1 2.

-

45etrotumc ſlºfbbelaar / 5ici 5ogger boog u ftinb'ren/

zal u getroutuigſjeib, boog haar ontrouberminb'ren/

ô ſacen gn 3ijt altijby biegn ooit unagboogbe5en/
«Daar komt ban mat het miſſa bolſt heeft niet te ugr5en. ,,
I 3,

Hbolhcio5onc 45oog/ bie kan bognimmer minderen
gººg altijd eben bol/ boo? aſie ziong fiinberen/
»

.

#ier ben iſt bemclgbyoeb/ boetmp u botbciofmaſten/
#g beet waain u3ien/ en boog tiiiefbe blaften.
>-

#3
SI4. Hi30?

-

*s -

*

G E ZA N G EN,

11,

14.

.

poemenigtreurighert/ #boom uniet verblijb/

# menig hellemigtig boo? u niet beb?ijb/

A,

ie quam ooit boo: utſpoon/met uitple boe5cm3onben
KPie geen pardon en hitteg/ja ſchuilden in u toonben.
I 5-

-

ſBatiſſer boo2 gebgek/ bat gp niet hunb utrbuſſen?
âDat iſfer boo? een goed / bat gn niet buiit bergummen?

ſlºatiſſer voor een quaat/bat gp niet wegſtuntnemen? ,
ſBattrooſtig bn u niet/

# al bie heilig buenen ?
U

l

€2 magiſt maar in ſtaat/ om ſteetg op u te malen?
en quaamt gp eend in gunſt/ mijn broebe3ici beſtralen
QPam hicſt be moeſtheid op / ban 3ou iſt 3ierlijſt ſtaan/
Gºn met een 3Leeumen moet/ in al u megen gaan.
I7.

2ºg boet mn 3ijn bemuſt / bat gn 3uit 3ijn mijn beel/
JPijn3on/mijn ſchilt/mijnruſt/mijn eeumuig pronkjua
meeſ/ Het gabau5oo het mil/terwijl fit ben beneben/
iDiſt gn be mijne 3ijn /

m:u ben ik te byeben.
Iö,

-

e

(Be tijbbie neemt baſtaf/ gn 25enjamin gp leeft/
©ie op u gunſte magt ! gp met een boogſinaaſt geeft /
19an Canaänsbzuibe bloeb/ 'lt meen niet batig beneben
jl)aat bobenig. Dat goed/ gn3ijt baſt bog2getreben.
19.

• »

n:

p

p

19erb?eekt mijn 3onſbig hert J mijn miſle tufſt bie buigen
&#n boetmpaig een kind / aan umc boſheid 5uigen

©at fig mijn hertberheugt/ en in u mag geriuſten/
Cn eeuïnig 3ijn bp u/ om baar te mogen ruſten.
-a

Opwekking tot een trage Ziele.
-

I-

W# metop/ mijn trage geeſt/
't #g lang genoeg 3o ſaauun gemeeſt/ | |
# 4

.
|
GPnte

12o

g E Es T EL y K E

-

GAntboet u eeng man'taartg gemoei/

JPie mobberpoel/ , ,
en ſtelt u voor een2.amberboel.
-

-

-

qbp 3ijt te eet en hooguan bloet / .

Banbat gn alg bemollen moet:
#ſn't nietig ſtof en enkel mint/ * *
#o bmaag ge5int;

-

«En paſt geen opper honinlig-hint.
3.

2-uit gp 5o ſebig 3ijn en ſtil/
gên niet te boen u meeſtcrg mil/
«En benkt met ernſt aan ume pligt/

- ,
7 .

't #g ban gemigt/

&Dat gn u baben amberg tigt.

-

4

alBilt gn nog langer 3 merben heen?
'
&Paar ſexug u30 heeft gebeen/ | | | | | |
iſiomt tot mn man ben Ipbanon/
#ſt ben een 3on/
«Een ſchiſt boo: u en lebengbyon.
*

*

5.

#g 't merft niet ſchoon en aangenaam ?

at ſierbeſing igbogbeguaan/
G9m uit te b2uäften bat genot/

19an 3o een 45ob /

Je hebben voor 5ijn tº: en

ſot.

2Ig! #g 't ig maar ik heb migbaan!
#
5aſ meer tot mijn 13aber gaan /
#n 5eggen 1Babet goetſte geet/
#ier ben fit bijeet/

gèn buigen mp ootmoebigneet.
7.

gºn geeft mp bogeeng een ge5igt ?

32an uwe gunſt 65alig ligt!
-

.

v.

.

. -

.
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ºp 5ijtbog een mebogent 13o?ſt/ .
GPIn al iuie bo?ſt/
bo?ſt.
(Ie bginſten uit
-

ani:

ſf: ſtem u ſjert en ingcamant/
oe dat het ſteetg ban liefbe byant/
ot een bie met een mocbe 3iel/
13oo? u meer biel /

«En met 't3oeften niet op en hiel.
9.

ſBel 5oit ift ſterben boog u troon/
13oo? uhne boeten 45obeg 5oon/

3Pat 'g niet geſchiet / 't ig nooit berſtaan/
QDat bie bergaan/
&Bie u tot Hkoming nemen aan.
IO,

Hbloet/ ubioet/ bat biere bioet/

«En ſpoelt mijn 3ici bog in biebloet/
G2an hoogt3e 5uiber en in ſtaat/ .
GPm in bet baat/

(Ie leben na u3in en raat.
II.

2ie baar / 3ie baat mijn maarbe 25org/

?lan u geef ik nooitgaſbe 3org/
GPber mijn 3Lighaam en mijn 45eeſt/
&#p mert bog meeſt

13aul mp met ernſt en trott gebgeeſt.
-

-

2
I 2.

&P 13at mijn hant iſt kan niet ſtaan!
&2an 5ai ik in u megen gaan /
&#p gaat mn boo? met u aanſchijn/

Aan 5al iſt 3ijn/

-

19ecibgolijketaig ban ben mijn.

# 5
p

ziels

--HH - - -

-

GEEs teL ykE

e-

ZIELS UITGALMING,
Van een gants ontblote ziel, die zonder

Jezu niet doen kan, legt haar voor
Jezus volheid neder, en komt
hem als t' ontfermen.

&temme, Pſalm 77.
I.

&# mijn hoºg! mijn uitberhoren/
ſlºout gn na een inurmäen hoten/
ie in 't een5aam man be magt/

g?puugpe goetheid magt,
&Pit5ou mijn begeerte megen/
't Zou ook al mijn bzuſt genezen/
gBatal maar ſä ging offtont/
#ft mijn bigt bp ge3ug bont.

|

2.

#n al 't geen iftboe of ſate/
#nal bat fft min of hate/

3Laat mijn oog maar op u3ijn/
«En u oog altijb op mijn ;

-

-

,

l

*--

3eomber uſtan ik niet merken/

j

3 onder nooit niet op merken /
3eomber u en ſtan mijn oog/
J2iet gelouig gaan om hoog.

*

#onberu kan ik niet #n /

l

3eonber uhan ift niet ſtrijben/

#onber u kan ik niet ſtil/

!
i

gPnbermo2pen 3ijn u miſ:

#a nu mijn 3ſeſ onberbauät ig !
gºn onder haar laſt gebukt ig/
#an
ik uualooitälagen
mijn berbziet/
&onder
niet.
k-

-

t

|

+

-

•

'

(

l

N

-----
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4.

#Bomber uhan iſt boo? 3ugten/
#2iet ban hier na boben blugten/
#Somber u niet 5ijn berblijt/

-

#ecijoon gp goedertierent 3ijt /

Abomber u en usogt mijn ogen/
JPog mijn herte niet beuJugen/ .
Zsomber u mijn enig leen/

-

25en en blijf ilt aig een ſteen.
5

e

#bomber bat gp mp Homt boten/

.

.

..

Häan ik niet aallÜagtig ſjoren/
Somber uſtan iſt niet 5ien.
ſBatiſt boen moet of moet blieu/
2ll ben ik in Dui5ent ugden /

#ſh blijf iiggen aig de bodem/
#oonbet u lian iſ geen traan/
Om u/ tot u belle

#n

#Somber bat gn mn beſitaſet /
«En mijn ljettila bobcu halet/

-

25en ik buiſter/ 'k ben haaſt moe/ .
il)at iſt benit of luat ik Doe / .
ſBiſt mijn bogeeng ſjuipe 3euben/

s

.

A

Hfjant töt be ſileine buenden/

"

3eomber u ſtan iſt niet gaan /
Op be honinklijlic-baan.

*

7.

-

-

maaar dat ik mijn keer of tien.be/
ſlººp beſchou aan aſſen enibe /
Žomber u nuijll enig 3oen /
Häan ik niet niet allen doen:

*

#ft 5al mijnboog u boeten leggen/
&#n u3onder hu002ûen 5eggen/

ſlBant ik ſchiet niet ſpgeſien ſten/
?Arm mo?mäen alg ili ben.
-

.

s gesu

\
/

t

,

-

----------

---- --

-

-
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8.

.

gefug lief op al mijn megen/
25en ik ſtaag om u berlegen?

:

zomber u en luſt mp niet/
't gjg mijn5iele maar berbziet:
2omber u han’ſt niet beginnen/
2omber u/ u niet beminnen/
PH 25en om u alleen bebgoeft/

#ebje niet mijn hert beproeft.
- 9.

45n bie't 5ugten hoogtber armen /
ilàiſt u ober mn ontfarmen/
& Pat ift u niet langer mig/

*

*

32ie mijn 3ief 5o bierbaar ig:
#ft 5alit in alle hoeken/
jl het mijn gantſche herte 3oeſten:

ºnbaat u mijn herten ſect/ .
#tſagen hoemel gn't mei meet."
IO,

*ft ſtan mp3omber u niet roeren/
Jàog mn 5elfg niet bene boeren/
RBaar ift boben 't 3igbaar leef/
&#n in buifter u aan Hleef: ,,
JBogt ift u eengmaber binben ?

!

,

'

En mn maſter aan u binben/
Dat mijn oog u klaarber 5ag /
2tig het ooit te boren plag.
s

. S.

I 1.

-

gft meetbat ik boo? mijn klagen/
#efug ſief u niet behagen/
j)aat 't heb?oeft gepatſt gemocb)
19int in 't itſagen u nog goed:

o Del3ieſb 3oet beproeft heeft!
âDaarom nu mijn 3icſ beb?oeft leeft / .

w

-

Bie geſmaakt heeft mathetig/
?tig be 5iel na bn uig.

-

--

--

s

-

12. &nagtg

# ---

W

is

GE ZAN GE N.
-

I2.

gemagtg manmeer iſ plagt te ſlapen/
#pſagt ik in u uzeugt te rapen/
&#n bebout beg'g mo2geng hiaat / .

3Dat mijn 3ieſ nog bp u maar:
'g Daagg ſcheen mp u ligt rontomme /
dºn'#nagtgalg een bier holomme / ,
gn beeg bo?re miſbernig/
3Daar ift nu u goetijeit inig.
-

13.

JEen eſſembig boden maten/

âBiit mn bog niet heel berſaten/
c3uſief ag maarom ig 't !
ät gp met een moymftentmiſt:
Pitſbeet fit ben bit iijben meerbig/*

&#n in aſ u boen regtbeerbig/
+4 boenig bog majeſteit/
/.
ja 't ig enkel heerlijkheit.
I4.

ſBaren't niet in liefde panben/

qDie gn't maalt5el iumer handen/
#ebt in hare 3ici gebguht;
dafig het mp nooit gelukt/
dBf heeft mp mijn hert bebogen?

v.

QBoen't boo2 ual-3ienbe ogen/

#nu tegenmoogbigheit/
Zig opbie tuſte meberieit.
15. | |

GP G5etroume Zaligmafiet /

jaaar gn 5ijt mijn 45ob mijn JBaher /
gPie mn pſalmen gaaf bpmagt/
#ebt nu op mijn klagen agt:
't #echijnt gpijout u ſteetgoerboggen/
-

3ean ben?tuomt tot ben Jiaoggen/
JThijn hertig gantg afgetnat/

«En bet tegenljeben3at,
16. 't echeepe

G EE ST EL Y KE
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't Scheepjen ronton in de filippen/
't il3ater, ſtomt baſt op be lippen/
- - 't ſlºopt aan alle hamt geupont/
't 2ünher ſpoelt ſchier ban be gront:
25en iſt Dan alhier beneben?

3Boo? u ogen afgeſneben/
#k ben ume boet met mpf
Zo het u behaagen 3p.

-

,

-

--

-

17.

-

&#ben met 3o lang ift iebe /

iian ik niet mijn 5aalt opgeben/ . . . .
gPm bat ift meet noo, geïnig /

3Pat u naam ontfermer fg/

Baarom uit ºm niet nerſtoten/

| | | ||

't ſtoepen ban ben gantg ontbloten/
&Pie geburig bag en nagt/

2tiſten op u goetheitI #nut.
V

v.

e

# It ô mijn 5ielg beminben/

NT

#g alleen mijn trooſt te binden /
#o ilt u nog ſanger berf/

,
's

-

#aſ ift qupnen dat iſ ſterf:
“Hmmerg hebt gn beel ontfacincn/
GPber ſlºegen ober 2Itmen 1
ºf? ben 5omber u aſſe bei/ |

||

#3oogt mijn treuriglijſt geſchºei.
19.

WA

ºf ik ben beſmelten ban uerlangen /
gem eeng van n t ontfangen7

QPatter tot mijn 3iel een mooi t/
33an u mogte 5ijn gehoopt:

2, 3ou ik nooit antimoogt frijgen /
&#n gpop mijn hermen 5mijgen/
#Laat mp ban maar 3ijn om #/
J12et een half gebroken oog. T
w

-

-

*

- ,

2o,

en

-
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'2O.

-

gºp laat mn ô 13eer geprezen?
3lig een buig5aam leem maar megen/

»

\

Bat5ijn maſter maakten biecht,
zonder bat'tietbenhtoffplecht/
#Laat ik u mijn ſmert berteilen/
iPaar u nooit geen perſt gaan ſteſſen/

# doen ſg bog majeſteit7
#a 't igenheſ heerlijkheit.

Lof der Geeſtelyker

ZIE L-Z U GT E N.
3Bopg; Pſalm 77.
w

't

-

-

I.

-

&#3en ban berg Zielen-zugten
“#af nup baat'lijk bege nugten:

at ik alg ten hemel ſteeg
«En ſtralig ſuſt tot zugten hreeg/ . .
Cag #eer/ bagt ſh / of op maahte/ * *

«Dat ik eenſ aan 't zugten raakte/
2lig
boetbier.
alhier ;
il
2et u3obienſt-knegt
imig hemelg
2,

.
v:
ze

Ban berneb'ring en vertrouwen/

zonder ſtilſtaan of berfloumen/

,

-* *

/

-

»

#et 30 45eeſtelijken hert/
2tig 't mn hier genegen mert/
gaat een 3d mijn 3iele togten

t

?Anberg niet al# u en 3ogten,
# #gte / bat ik 't aſſeg mon/

, zo ſá 3g maar 3ugten hon,
» -

3. 't ººg

--+-
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3.

-

-

't #g u merft be 3ielt' ontſluiten.
't 19íeeſch en kan geen zugten uiten.
2 iſ mijn zugten ig berheert/

?lig't u 45eeſt niet heeft geleert:
jaaar algbie mijn hert boet ſp3chen/

3Laat ban'thelg gebgogt b2p p?ehen/
Bat 'tgantg geen leben heeft.

't Zugten toont nog bat't ſeeft.
•

4

-

't Zugten kanbankragten lenen

-

2tan mijn 3ielen off'ren geben:
/

'-

#a/ alg't allegmogt ontgaan/
#eemt gn nog mijnzugten aan:
2ie ih beeltijûg 50 geen bºugten

-

-

-

, -

-

JPijng geloofg Dan kan het zugten

Gºmbie b?ugten / inbien ſtaat
âBe5en nog mijn toeberlaat.
-

5

* .
Zaliſt meer ban't zugten ſpreken?
't Zugten kan u ſjerte beeſten/
#elfgum #emelig een b?ugt 19an een reine Zielen zugt,
#Laat mn / #eer ban nooit berbgieten - ,
;
@Pit p?ofijt'lijft hert uitgieten.
-

r

3Bie nooit zugt, moit nooit verblijt/

#" tijt:

#ier ig?t nog mijn

(tot bat ik na al mijn zugten,

*
-

«ëeng be-crf mijn zugtens u3ugten/
gên boog iſ men troon berſchijn/

*

&Baar al 't zugten uit 5al 3ijn.
Myn 3ugten en is voor u niet verborgen.

33ſal. 37: berg 1o.
v.

-

-

G. GALDENUS.
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M E D IT AT IE,
Over het Heilig Lyden, en Sterven onſes,

Heeren, en Zaligmaker J Es u
CH R 1 s r 1

#stem: Wat is erI•groter vreugd. &c,
3 arbe 2iel 't ig heben tijt /
&Pat gp 3ijt

32an de menſchen afgeſcheiden:
't ## geen bag ban opengden meer/
ſlBijſ be #ccr

- - -

2ig tot ſterben gaat bereiden,

-

1

-

2.

#eeft het byolijk 25ethlehem
gang ban hem .

-

-

,

2

•,

ºnlangg blijbclijft boen 3ingen:

#" mu bolgen na/T
Olgotija

*

*.

.

.

.

-

#al ong haaſt tot tranen bgingen,
ſlaat bam 'g

wºrdts in beugt/

2lan bie jeugt/
gPie nog in ben bleefcſje moeſen:
&#n in

# berftokt gemoet/

,
-

.

#og ben gloet

.

19an een #emelg bier niet boeien,
4.

..'
!!

»

Bieg gp bie mijn 2iel geneeſt/
3Laat u dBeeſt

v
-

- - -

#p 30 naar u truice bijben:

\

&?p bat o mijng herten meng)
b Puben JBeng

€eng baar aan gehegt mag blijven. .

-

#

5. #a/

*

..
>-

-

.
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13o .

#|
geef bat ſh varian
[3 berbmaal
#n u boot en bitter lijnen;
GPp bat iſt uit traan en 3ugt/
#Schep De b?ugt
32an een geeſtelijſt berblijben.
6.

-

gang maar mag 't aan menſchen bein/
QPit gemein

1ïegt u ſijben te be5inmen?
QPiig mat ift niet uiten ſtan/

gbeef baar van
2Aan mijn 5iel/'t genoci ban binnen.
7.

» -

ſlBeg bam blijbfchap en gelag/
QPe5en
e3 bag

geiſt van mn heel beter nugten,
zou mijn oog ſjier. 3onder traan
25lijnen ſtaan.

. Daar ik hoor ben brilant 3ugten.
)

8.

-

j?een / 't ig reben
##
winDat iſtit ſteilt
ſteilt/

12an mijn hamer blijft geſloten;

Jaaar ilt 3ugten en gemeen
iſ 2aat aſieen.

s

-

#

.

#ouben mij tot ſpeel-genoten
9.

Jºn hem bie nu onbebagt.
iſolt en Iagt/

####
#ijnen 45ob man um van pa
-

1 J0

s

nog gaat kruiſten en boomſtlim.

1o. (Pen
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IO.

-

Benfit bog/ ôwerpbeit migt/
#l niet kragtig omertuigen?
Bat gp ſchent be meertſte naam/
#al u pligt

*

3Boo2 mie t'5aam .

?Alle knpen moeten buigen.
II,

#g! mat maar bog nam ons al /
(d 2a ben bal)

w

IParen mp niet 3o grbieten/

-

#n omeindelijk verbiet:
20 ong niet

&2e3en naam en mag gegenen.
I2.

#oetſte naam / baat ik boog kniel/
JPie mijn 3ieſ

-

19oo? De ſtraffe 3uit heugroen/ .
GÈn herleent

# Dat mijn hert /

#oog u ſmert/

.

-

3n 't geloof met ii imag iijben.
-

-

- -33:-

- --

©oet mp als een Chriſten belt,

het gemelt/

T.

-

't ûot ber, 3onnige gebagten

# beſtrijden in u naam

at3e t'3dann . . . . . . . . .
in mijn liefdeng gloet berfmagtani,
I4

#uit mp beri aig buiten mp/ | |

# fit 5n

beit

en)

in ogoefbeit opgetog
»

*

. .

.

* *

-

19int een heb om in mijn ogen.
# 2

.
/

#aar Göethſemane genoert/
G5antg ontroert.

| | |

*

- =

as- &

15. “P #
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15.
e

*

-

op! bat bam geen ſnobe Iuſt ,

"

Jlap ontruſt/

#og mijn ſtil gemoet komt hrenhem)
r

oPp bat ift ban voren aan -

Jlaag beſtaan/

:

2lſ u ſijben t'oberbenken.
16.

2Iig ben #eiſant nu ben bag
#Baken 3ag/
3eam zijn boot en bitter ſcheiben:
Zemb hn maar geruſalem/
3Paar men hen1

't #Laatſte paſcha moſt bereiden.
17,

,

...

't GIuſt hem / eet hp lijnen gaf:
't HLief getal

-

(@Tegeng ramp en ongelukken)
die bertrooſten in bie magt/
qºn be Hragt
- - 12an 5ijn boot haat # te b2uhſten.
Iö•

zDieg hp haar met mijn en bloot/ .
#ijnen boot/
Giot 3ijn meerkomſt/ leert wethouben:

-

oºm te houben booſ gemig/
3Dat hp ig

't Eenig offer boot be 3omben.
I9.
is

zDat
hp ong/
noo: 't beig gequel/
. *
't GEcuimig
mei/t.
aboo, zijn lijden heeft bermonnen:

dºen meer/ boo: 3ijn bleeg en bioet/
'
4Leben boet/ .
.
.
Dit in 2übam 3ijn geſto?ben. |
* :-

-\

..

|

.
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t

J2abatijn haar nog beeimeer/ GPoo, 3ijn leer/
#ab berrijkt met #emelg ſchatten,
&reetſjp naar bien b?oenen ſjof/
&Paar hp 't ſtof
jl 2et 3ijnbloebig ſmeet 3al natten.
2. I.

g2aar hp/ angſtig en benaaut/
#chier berflaaut :

.

-

&#n met luiber ſtem moet hſagen:
gaat 3ijn5iel/ in be5em noob 7
(Iotter boob

## bengoeft/ en 3eer berſlagen
22.

#aar hp langg be ?tarbe kruipt/
25ioebig b?uipt/

ºnſ in de allerhoogſte ſchromen/
#oept / ô19aber/ mag het zijn/
Hlaat ban mijn/
«De5en beher 3ijn genomen.
23.

jl?aar al eer ijp nog beſluit/
ſtoept meer uit/

#uen mille moet geſchieben:
#leert mijn ziel/ uit 3ijn gebuit /
#oe gp 3uit

H/ aan hem gehoo:5aam biebcm.
24.

6 ſlàijn jegu/ igu hert/
zo bol ſmert?

* -

#uit u30 begiBaberg toren?
32ijnt u 5o aan 3ieſ en lijf?
&#33t gp laat Deeg ſtia
joten ?
#smannen
w
# 3
-

-

-

25. Dag
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25

-

#og
#'t monber? neen/ oneen/
# alleen/
#ebt (boo? ong) op u geiaben;
2tliegtuat ban eeulmigheid;
ſBag bereib/

-

(tot een ſtrafber bo5e baten.

annºn

*t @bertreben
jlâet 5ijn bioelt !
2lſ mat2lbain boog het eten /

19oo? ongaſſen had berbient/

- -

JI)enſchen byienb/

#en: #oenig fucten.
27.

v

'tainer uiterſt gequel

Dug moeſt
19an bc hei

44 in 3ieſ en ſighaan b2uliſten:

ºp dat gn't netboemt geſagt
11Bect be magt/

19an ben bupbel 3out
v

#unten.
2ö,

geeft (ipeer je5u)bat u ſtijt/
- -

JEn altijd

@egen 't 5ombig blecgleer ſtrijden:
“Dat ift / bit u bloebig 5bneet
jàooit bergeet/

dºn't berboben ſteetg mag mijben.
-

-

/ |

.

29,

een afgift/ met #imon / ban
jàiet en kan

#n gebeben met u maſten:
#ent ban umen 45eeſt ô #eet/
(Iot mp meer /

KPiempn5iel komt makket maſterk
ee
-

(

3O,

j#aat
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3o.

#2aat 3ietbier met groot gebruig/
't HD?eet geſpuig/
©ie met faſtfielg/ ſtoft/ en 3tbaarben/

-

#omen ballen op het lijf
(IBat heb?ijf)
«Bob Deg hemelgen bet aarben.
3F..

#uſt gp 5oo #ſcariot/
Hunen ®ob7"

#ont gn hem nog meeſter noemen?
dàie gn ſchanbeſijft betraat:
ò ! Iſ dat baat /
#03ijn5iel te gaan berboenen.
32,

2#oogtuigt/ byetht u 't herte niet/

-

3Paat gn 3iet

ºf

-

#en 50 uginbelijſt tot u komen?
#g banuberblochte 3in
13an 't gemin

#obermant en ingenomen?
33

dºaat bermaſebpbe gaſt/
'it zie ben baſt
#2aar uſtrop alrecb verlangen:
$2aar gn/ om 't onno3cl bioet/

w

-

#eben moet

H/ boo? manhoop aan verhangen.
34.

&#n gp 6 bermoebe ſchaar
#ab/ boogmaat/
#em (baar bp met u merheerbe)
#onber moeiten (in be ſtan)
3Ligt gebat/

2tig hij in ben

*

. --

aan:".
j, 4,
*

*

3stmaat
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35.

-

iſ haar gebenkt/ ô boog geb?oet!
âl)at gn boet:
#an dit min alg 45obijeib inc5en/
3Pic 3o 't afgehouuben oog /
2tig te boo?

- .

#an herſtellen en gene5en.

. .

,,

36.

qDaar / baat ſcio men hem een ſtrift /

(2tg! ik ſchrift)

.

-

OPm 3ijn handen en 3ijn ermen:

ò ! Daat ſlepen 5p bein heen/
«En niet een

(Ioont 3ig ober hem t' erbermen.
37.

-

't HLief getal mijft berban hem/
jàu be itiem-

-

19an be noot begint te nijpen:
gzelfg be ſtoutſte muert berbeert/
JBie het 3ïneert
«Eerſt 5o moedig aan

r w

# gtijpelt,
38.

3Bug beriaten en bebgocft /
qDoo? 't geboeft/

Zo gekluiſtert en gebonben/
alBert begi?emelg @pper-#eer /
Hºgeen en meer

b' @Puer-p?ieſterg toege5onben.
39.

3Liſt J bebgogen heugentaal/
2tiltemaal

-

Gbaat men onber een bermengen.
«ºp / mat buert'er niet beoogt/
&#n ge3ogt
V
qPm hem maar ter boob te brengen,
-

'

-

-

4o. Dieg/

, zº

* --

-

-

*

. * *
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Dieg/ hoe balg men #n betijgt/
#iet/ hn ſmijgt /

-

b' g?nſchuit laat haar obertuigen:

't Eeuwig moogt bat fluijgt hier ſtſſ/

-

't #g 3ijn miſ/

«Dmber 't baig gerigt te buigen.
4I.

g?! gp bie/3aboſ gebuſt/
2-omber ſchuit

#3oo? u ouſthult niet miſt ſpeechen/
#pgeekt mp bp u 19aber ben:
«En laat mp

©aar u boogſp?aak nooit ontb2chen.
4

42,

Jaaar mat5ocht gn prieſterg nog
jl)eer beb?og?
#elf# De leugen ſtaat berlegen/
gºajaphag/ 3iet hoe u liſt/
#eeft gemiſt/

iäan ubit nog niet betmegen?
-

43-

-

#Been u hert (bol bo3e mijt/ .
.
25erſt man ſpijt:
Zijt gp ban &Sobg #oon geprezen/
#egtong (bgaagt bp) of gn't bent:

*
-

n behent/

# 3ijn eigen naam 44:
te me5en.
w

.

» A-

#ier meb ſchijnt het af ge5eit/
&#n bepleit:

ſpat nog hoeft men meer te 3oeſten/
ſtoept een peber eben 3eer/
<Bie be ſpeer

-

2ºlg ten laſteraar berbiochen.

3 5

V

45. #et

w
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45.

-

#ber (maar hp 't ongement)
S.

#bmaat en ſchent,
#
be332ieſterg/ baar be finegten:
#ber een Die ſpuigt en ſlaat/
&#ben quaat/

ePm ben #eiſant te

v

#sten.
40.

2ºg hoebgoebig mert bie magt
&Boo? geb2agt!

iPat Dog moet gp niet berbzagen?
ºpaat men u (6 ceutuig ligt!)
#ſn't ge5igt/
#eeft geſpogen en geſlagen.
7.

#p boog mieng magt # huatleeft/
3ch?iſit en heeft:

#p/ bie't eeumig ſlaan moet meren/
3Lijt hier man be fuootſte bant/
& Bie ben b2ant
33an Der ſjeiſen mogt berteeren.
48.

-

iſ?aar nog ig 't al niet gebaan

*irect bie ſlaan:
't Aºlueertban ſuba meg genomen/

H?eeft bemagt ban 't boben niet,
't ſtoomg gebiet
QPoetijem tot JPilatug ſtomen.
–

-

i

49.

& Paar meer baiſlijſt aangeklaagt/

j

ilbert geb2aagt/
d?aat 3ijn HIert en naar 3ijn HLeben;
ſlBieg ben ſtigtet tot be #ocijaar:
Zeit: boogmaat /
p

iep en heeft nietgquaatghebenen.
5o. ſIDiſt

G E ZA N GE N. .
5o.

V.

iſBiſt gn ban bat ift hem nu
#Schenkt aan u/

-

1Bijl het Paſchalig boo? hambem ?
#een ig de algemeine ſtem ?

ſlºeg met hem/ .
25arrabag ga uit 5ijn banben.
5 I.

#ijt een moogbenaar / een guit
ſtaakt hier nit.

#ier een roberban het leben/
ilbert geho5en/ boo, die geen/
KUDie aſieen

,

-

«Png het leben meer komt geben.
52.

jl 2aat hoe 3ijt gn 3o berblint
jacobg ſtint!

#eeft u &Satan 3o be3eten?
#g er geen gebagten meer /
ſBat mei eet/

+l gebeitig boo?33;opheten?
53.

##fjp 't niet (berheert geſlagt)
JPien gp magt?

-

gPoetſjn niet jièeffíag merken:
2iet gp niet «Emanuëi/
#ſtaâſ

#omt gp niet 5ijn 45obheit merken?
54.

## geen menſch ban hier omtrent
@Bie hem kent?

#hier niemant uitbe gecharen/
#ie hem met 30 meinig ſpijg/
(iBomber mij#)
zag3ijn aimagt openbaren?

139
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55,

of en hebt gn niet gehoopt /
Boe 3ijn moogt /

iïBeer beboben op hoſt mehſten/
#oe ijp uit dàeptunug belt /
#on het geit/

- *

Hit ben mont ber biſſchen trekken?
56.

#oe beſtomme ſpreekt en 5ingt/

#oe hn ſpringt/

-

3Pie 5o kreupel mag geboren ?
#oe be3iekte bam be maan /
“Hig bergaan /

,

/

v

#oe bebobe meer kan horen.

.

. . .

. .

57.

#oehn heeft geſtiſt be #Zee/
«En het mee/

33am behoortg en jigtig queſſen?
#oe ben buibeiboog hem bloog/
#oe ijp 't oog
19an ben blinden ſtoſt

#dim 4
5ö.

eiſg’t bergeten al bit goet/
25oog geb?oet/

âDat HIceumin gaf u be bo2ſten."

ſlaat eerpent heeft u gebaart
(Iijgerg aart/

GPm 3o na 5ijn bioet te bo2ſten !
,

JBaat het bioct/
&#n 30 5uur /

9.

tatº 3o buut /

|

|

3.

ſºog na be5en op 3aſ bgeiten:
QBat men tot aan 'g mercitg ent/

#

ne mannen een / *

j? ICT ſºllGC6333nu uittº ſtan

8 º V, ... .

.. . .

.. .

6o. #cifg

-
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6o.

2elfg ben ſtigter (hoe gp bgeigt) #g geneigt
##
te ſtellen:
-

ben boom aan hem verklaart/ #g beſmaart/

't 19ommig ober hem te bellen.
61.

#hebt gn niet genoeg migbaan/
#em te ſlaan /

(Ie beſpotten / en te ſcheiben?
2lgt gn ban3ijn onſchult niet?
ô! 19erb?iet ! )

2ai 't hem nu nog beter geïben/
-

62.

#a/ ô ja/ ſft 3ie 't geloop
13an ben hoop/

#ier 5al 't tot ber, beulen moeben:
2lg ! hier ſtomt (amp ! ) mat rou/
3 meep en tou/

Jlºet 30 beel

-

": roeben.

,,

3.

#Schant en ſmaatheit obergroot/

#e3ug bloot / .
ſBert aan een pijlaar gebomben:

#p bie 't aſieg heeft gemaakt/
3taat hier maakt/
&Pm te beſtſten

"#am.
4

QPie ben #emel met een ſpan
j|2eten ſtan;

-

#p/ bie &on en JBaan boet lopen /
#taat geboeit aan boet en hant/

&Pm ben bant . .
QPer berboemenig t'ontknopen.
65. #n
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'-

6

#p / bie 't # tigt

-

o

-

in /

##
## boo:5ijn knegten/
p/ algmeeſter
3int hier aig een ſlaafſche knegt/
&Pm het regt

39an 5ijn knegt meer op te regten.
66.

maat geſpan/ mat af gereh /
&#n getreit/
2lg ! hoe gaat men 't fighaam remmen:
®p bat pber ſlagen neep
33an be fmeep/
«En be rocû/ te meet 3ou klemmen.
-

--

-

67.

©aar meer baltte eerſte ſlag/

-

2ºmpa ag !

't igaſreet te veel geſlagen;

•

2lg/ baar ſpringt het bioet ber uit/
ſl92eben guit/

't Äochijnt gp neemt in

-

#aan behagen.

GPg! of een bet ſlagen niet v
.
#n mijn 3iel/
dºn't geboel baat ban mogt buren:
GPp bat iſt altijtbebogt/
«En boo2-5ogt/

iſBat gp boo? mp

.'

-

"
V.

,

#

in

-

w: be3uren.
9

25eulen 5ijt gp nog niet moe,
#Ziet/ be toe

#g ontbaſten afgeſleten:
jàeemt gn nogal be amber ºneet t .
«En niet meer;

't Blijf igober al bol reten. ，,

. . . .

:
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is

-

7o.

2

-

&P mat flaan/ mat ſlaan ig bit!

--

-

't jl)inſte mit

*

## aan hem niet meer te ſpeuren:
't Hë al purper/ biont en blaau/

-

2lig ! hoe raau/

-

ziet men in die biepe7 ſcheuren.
Ie

-

#g hoe ig bien ruggeſteit/
#oe berbeit

/ -

#ijn beſchouberg/. 3o bol #mm /
&#g hou op/ hoe bug oermoet,
fijn moet
(2Zo

gp langer ſlaat) befmijmen.
72,

alaiſt gp maar (8 meet 4bolbaat!)
ilàie gn ſlaat/

-

•

#ietſ bemoet zou u ontnaſſen:
'tººgden onbegrepe ſhoot/

s

-

-

-

(25eeſtig tot)

't ## het lenen ban ong aſſen.
73.

ºngpbie beeg meetheit 3iet/
2 uit gp niet

-

#3e heulen meberhouben?
&Pie niet langer (moet ban flaan)
#onnen ſtaan/
&choon5n geerne langer mouben,
7

zo ( maah log/
»

b Bie 3ijt/

e

ma:log't ig tijt:

O

/

-

-

& Jaie ermen/ borſt en lenben!
6 JJapm 45obſ fit ch?ift baat ban

# Dog

Han

fiegt begrijpen u eïenben?
-

/
-

75. ?Ag!

-

G E ES TE LY KE

M44

75.

2lg ! hoe treurig hangt bat ſjooft/
#oe berbooft

.
#oebengeniſt/
giangber ſchoonſte ogen:
hoe mat en lam /

,

«En hoe ſtram1

#angt batſijf ter aart gebogen,
76.

-

Jaaar mag niet het minſte beel
25fijnen heel ?

JBag hp niet ben boot beruuerben/
G#er bat gn (tot u bermaalt)
2tſl? u m2aaft/

-

hem 3o menigmaal boetſtermen?
77.

JPoet hn nog tot meerder boom/
JBoo?ne Htoon/

't Purper hleet en rietſtaf b?agen?
JEoet (helaag!)
moet fijn alweer
! ,
genen
5eer/
•
w

-

- -

zijn beſpogen en a:aam:
76.
a 3o ſtijf/ bat meug en mont/
ijke aangen,
#
(#eel migmaaltt boo? #n en buii)
at Die

-

Jau 5o buiſ

p

n

zijn met ſluim en bloeb behangen,
79.

9Zo bertjaſſen en betagt

iBag 't 45eſſagt/
JDat in Gºben miert beb?ogen:

JDat be 45obijeit hier op aart/
#o ontmaart ..."
-

naaſt beſpot zijn en beſpogen.
- -

8o.

bik

-

----

z
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8o.

&Pfämaal prikkelt ong be ingaaft/
OPm een 5aalt

qDie niet meerbig ig te melden:
dÈn hier mert het minſte moogt
jàiet gehoogt
Om de bo3e meng te ſcheiben.
81,

GD! bat be5e meb2igheit
#op beſch?eit
âBieng genmoet en 5al niet bgeiten:
#bal hier eenig Cij?iſten oog
25Ïijben b2oog;
t

«Dat nam tranen niet 5al ſchen?
.

)

82.

en gp/ ô mijn ſtenigbert!
#Laat 5ijn ſmert
Heeng ſmettelijk boogmonben:

,

alPeent om 't ſijben ban u #eer /

-

jſ haar beei meet :

ſl3cent/ ep meent om utme 3onben.
83.
2iet hier / ſjoebatbitter 3oet/
1Bert geboet/
.
3Leert/ mijn 3iel/ en leert ban mijben/
#a/ berfoejen met'er baat/
't Zombig quaat/
b'4Po:5aalt van bit
lijben.

-

-

"En
4

#lg! hier komt ben lijöer boot/
'k JBeen ift hoog
#oe ben ſtigter / tot be ſcharen A
iñoept/ melig bit naar 11 meng
#iet ben meng;
-

#aſ u bioetluſt nu

“Ermt
85 ziet

*.

---------
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85.
V

ziet / ig niet een pber beel/
2iſ te beci

32an be 3meep en roc boogfileben/
gziet / hoe be5e ſtroom 3ijn hooft.
#geeft boogfilooft ?

#eeft hn niet genoeg geleben.
\

\

'86.

-

3Tijt bambat ik hem ontſla/
«En / 3egt ja :

-

zo 43ilatug pleitte begen:

#ep echt nog? moer upont en ſlag/
jl)aar ag ! ag!
juba laat5ig niet beïnegen.
-

87.

equba / bo2ſtig na 5ijn bloct/
25lijft bgrunoet:

oëngn/boon't geroep en 't ſchreeuwen
1)am be #Schare/ (alg berbunaaſt/
qën berbaaſt)

aberpt bit Lam 50 # be

HIccubuen.

8.

"Dieg/ 6 ſtigter / mat gn maſt/
't 19uiſ 3it baſt:

-

'tgig geen finct om uit te bgpbert:
qDie job ontſchult laat in Ip 3
&Pp. Dat gin

- -

Glaeſarg b2ient 5oub En blijben.
69.

ſºciaag! 't igaſ (uaat men 5ict)
jºieuïn betûziet /
#eo gemiſt en 30 boo?ſlagen /
äbert 3ijn rug nog niet geſpaart/
-

ſhaar be5uwaart

-en

w

-

jl het 3ijn eigen ſtruig te b?ageil.
go, ?lg!

•
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9o.

2tg! Daar ſtap bien #faaft heen?
jl#aat / ô neen /

-

't Zaſhemi meer aig jſfaaft raften?
't 45een ontb2ceht aan ſtier-en tann/
#IPoet bit Lam

&Boog 3ijn offerhant boſmaſten.
9 I.

ſl3aar ig nu ſcru5alem/
+Hume ſtem ;
#et gejuig / en htſeber ſp?ciben ?
-

V

-

2lg ! ig bit be laatſte eer /
o
#eo u #eer /
2lig een bief/ ter boot te ſeiben '.
92.

t

3Laag mat balt hem be5e gang w
3uur en bang:
-

-

Ziet/ hoe bat 3ijn momben b?uipen:
«En nog pijnt men hem met ſlaan /
GPm te gaan/

. '

# h:#agt ontbreekt/ te kruipen/
i?oe bug fel/
ſlBat nog ſlaat gn 't
-

A

93. ,,
#ng
bel/

jl 2ag ijp niet een meinig ruſten:

QPie ong b eeumig ruſte byengt/
G#n bermengt/ - ,
GBn5e ruſt / met #emelg luſten.
-

94.

-

't Eig al meer alg 't bioote ſtruig/

#ooög geſpuig/

-

Gaat gnhem 5o 3maar 3iet paſſen:
H onb?agelijke joh /
#angt aan 't bloft/
Jlàct De 3ottbcn ban

# allen.

s'

ſt,
*

.*

-

e

N

-----+--

-

- --

-

-

-

------
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95.

gziet/
hoe 't hert hem klopt
jaagt:
#
#',
pt en jaagt
#belpt/
Cpremerhn/ gaat
be5e eer
IJ
g! bnpaſt/
be5uijhen:
g bcel meer

3ïlg 't be5it nam Honingrijſten.
96.

2lg ! ma 3o ueel bitter leet/
25loet en 3mtet /

2tg! ma3oneel ſlaan en ſtoten/
#omt fjn tot be b2oebe ſtee/
@Daar 3ijn ubee |

2an het áruig/ (nog moet vergroten.

x

t

97.

#n/ bie onlanggalg be2on
ſtigten ſton
abic op GIhabo25o hoſt blinken:
efn be(om
magt
Jhoet
on5ent uit beragt).

r

bam be biepſte fmaat 9#men.
ziet beg 13aberg enig-Zoom/.
e

qDie 3ijn (Eh?oon
z
,

ſpeeft dan eeuwigheit bezeten /
iteert geſlingert en geruiit/
HPerr gebzuht /
dºn3o maakt op 't ſtruig geſmeten.
99.

zDaar meeb' treft het hant en boet/
#boe bermmoet/

d:5aat
gn beulembie boU2boren:
«En/ bithnerſtboo,
bleegem been /
t” Zanten heen/

ò ! @Pat ſnijt
boog herten oren.
ijt boogb
-

k

1oo. Denkt
-

149
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N

&Benkt hoe ig hem nu te moe
#oe/ ag! ljoc
JPoeten hem breg momben ſmerten:

&#n nog b?ilfit 't inmenbig 5ccr/
HPenn beel ſmeet /
#o gaat ſjein ong heil ter herten.
IO I ,

-

2lfgronb ban gemaab en gunſt/ ,
gºn / mat Hulſt/

,

.

âBat bernuft/ of mij3e 3inmen/ .
#eeft ben onbegrepen ſchat/
QPoit gebat/

13an u nooit gehoogt beminnen.
| |

IO2 ,

ſBert bit 3elfg be jl)oogbenaat
32ict gebuaat ?
,

KPog ljoc 5al ift meber ſpreken
Dan u boot geuJoube bo?ſt/
13an u bo2ſt

&Paar be ſtragten mp ontbgeiten. w

Io3.

2lg ! u ſijben (lnaar ilt ſtom)
jl 2aaftt mn ſtom ;
lton ik mijn gedagten uiten !

-

&Droefheid maakt mn onbequaam /
QPic ift t 5aam/

\

#aſ met 3ugt en traan beſluiten.
IO4.

zoete geſu ik behen/
Gaat ift ben

b' ?iſberſchulbigſte ban aſſen/

&2aar boo? gn / 30 bol gebult/

# ſchuit) berball
#n Dit Iljbell
3ijt betballen,
#
IjÜell 3ij
# 3

»

105, slaat
-
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IO5.

-

3elaatban nog/ mijn5ici / u oog/
. &#eng om hoog/

3iet/ baat hangt hn nu berijeben:
QDaar / baat bliet ljet iebelig nat /
't H3eil3aam bat

&Dat ong ?laron niet koſt geben.
1o6.

“Ha/ bit bloet en amberg geen/
KDit alleen;

JPoet u 'tecuunig heil genieten;
QDit alleen betaalt u ſcjult/
&#n berbult -

-

2lſ het lange bloetbcrgieten.
1o7.

-

jºu/ #cer ſcytt/ 't ig boſb2agt/
gên be magt
13an ben buibci ig bermonnen /

H#iet boo? mert ong heil beſtent/

--

«En bolent

't 452ote merft/ bp u

#amm.

IO

w

obp aſſeen/ #eer Jeſu 7 gin
& telt ong b2p /
QPic ben afgront hebt beſloten:

'g Baberg too?nigheid ge5uſt /
't 13ier gebluſt/
«En ben hemel opgeſloten.
IO9.

-

ſlBet en 5omben / hel en boot/
#Zijn ontbloot
19an berbocmelijſte magten: ,
Hºeben buert ong 3aligheit
(Ioege5eit/

vDat mpboot 't geloof verwagten.
*

11o Bieg
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IIO,

&Picg buig iſt botmoebig/ Hºeer/
3Boog u neer / .
4Laat/ en laat mn bog bermerben:
QPat De Hragt ball bit u bioet/
#n mp boet

b: Cubc mengber bmaling ſterben.
I II.

TIcert mn / bic onlueerbig ben/
«En u hen /

b «Eigen meerbigheit berboemen:
QBat ik eigen huiſ en ſitagt/ .
»
45antg beragt;
J2iet alg in u ſtruig mag toenten.
I I2.

QBoet mn (boog u iijbeng-baan)
(Lot u gaan /
gên mijn liefde opmaatg 5eben

GPp Dat ift in baſte ijoop /
jl)ijnen loop
#2ier beneben mag boſ-enben.
1 13.

&Dat ift ooſt/ in tegenſpoet
iſDel gemoet
Hºme ſtomſte mag berbeiben:
ſl3etcnb. Dat geen bguit 5o groot:
jàog be boob/

JIºn ban uïne liefb 5al ſcijefben.
I 14.

v

gºn alg bamben tijt3al 3ijn/
&Bat gp mijn
ſlºeg neemt uit bit bai ban ſijben:
&#n berleent mn ban bat ift
»

ſtrijt te ſtrijben
ieſten
##
#m ben
enijben.
tºt
ſt 4
-

* -

ris en
,
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I 15.

-

gºn alg fft niet ſp?eiten han/
qDan/ ô ban!

-

3Laat mijn 5ieſ tot u nog ſnikken/
«En laat ban/ ô #eer ! u 43ccſt/
2lſbermeeſt/

JI)p met hemelg

#taurant
I IO,

jàeemt ban II berûtegen pant

gſm u hant/
JDat gn om u bloet bergieten)
#ochemſten Yuiſt boa? 't aartg gequel
't eëeuunig uncl/

RPat Mup boo? u boot genieten.

B

D

E

E

Om een inbreuk

E,

van de ſtromen des

LEVEN : ) ; WATERS.
4Dijſe: Pſalm. 79.
ººk

I,

-

-

K GPmt Occaan ban ongemeten goetheib/'
Hion't gºinb'loog biep ban ongefinaaſtte 3oetheib /
#oint opent Huer5egcibe ſfonteine/
j
&Boogmatert een aaimagtige ſDoeſtijne:
mater-rijſt/
3o
ô #ee
1Blocitober Dam en Dijlt
33an on5e hoge harten:
2lg 45ob geboog het niet/
alòn boem ong 3elfg berbgiet/
&#n menen +4 te tarten,

2. © lee

/
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2.

GP ſebenb' mater. Dat ben bo2ſt ſtomt ſtilſen/

&Ber gemerbie alleen maar blinken miſſen:
#Stroomt Hare 19liet / gn ſchijnt bn na beb2oren/ .
«En dompelt ong tot ober hooft en ooren.
n JEZUS bierbaar bloet/

r

ien hoſtelijſten 19ïoet/
QPaar bui5embe Il)elaat5en
H#aar plagen luierben qttpt/
ilBp gaan ong nu ter tijt

.
-

2tan bit 25ethefba plaat5en.
3.

62 boſſe ſtroom / een groot getal ban toeberg/

«ep ziong heil/ Die leggen op Hun grºenerg
G#n gapenbaſt naar mater/ alg be 13iſſen
hooft-ſtof miſſen,
gulle 5ant/
3p haar
#n't#omtop
ſtaan/
@Peber
Hunbaat
2ºo bol alg be ºogbaan/
Boen Josua bie filoofbe /
HDn maten ſtraftg gebgenſtt/
imbien gn maar eeng ubenſtt,
w

Of 3o hun maar geloofben.
4.

©ſch?iftitelijſt/ ô ſjeiſoog ongeſobe /

ſportban bien Bloet om nument uit verſchonen?
ô#eer geeft ong 1Iantateng om te 3ochten/
j?aar dit geb?ogt in iDiniteien en ſjoelten/
jl2aakt bit ljet ong 3o bang/
' , ſlöp millen begen #Blang
in bui5emt ſtuäſten herben/
ſlºp hummen langer niet
#et ſlBater ban Hym biiet
&Pntberen/ of mp ſterben.

kanten grebben
ſlºp graben baſt/ aan alle 5.
%jgeëngb «Egyptenaarg/?ig 3albit ebben

v

-

# 5
v,

»

Zijn

-Lia e-+--
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I54.

gzijn3omber ent/ het igal tijt ban bloejen/
«En boet op nieube bo?re ſtammen groeien,
&#n b?agen b?ugt op b2ugt/
Hiom heeft be il)ater-5ugt
19an u berfmagte ſtind'ren/

&Pf legt haar aan. De 2502ſt/
&#n ſaaft haar fcſſen bo2ſt/

Hun boſjeit 5al niet mind'ren.
H E R T-K L A MT E
Z/an de 22

L I E F HE B B E R J E Z U.
OPp be mij5e: van den 91. Pſalm.
-

I.

bat het gaat of niet en gaat/
H#
TA'ſt 3Laat ſe3ug nimmer Iog gaan/

.

Zelfg alg het omberſt boben ſtaat/

'H 3Laat ie;ug nimmer Iog gaan/
#ocljoon aſſegig in roer en rep/

oën t'5amen ſchijnt ge5umoren.
gPm nu gelijſt met cemen ſchep/
q5obg 19oſſt be ruſt te ſtoren.
2.

H#oe bat be Duibel bleit of moeſt /
gên ſtomt aig HIeelt of 13og aan /

't ſg al bergeefg al luat hp boet/

'ſ. Laat ge5ug nimmer log gaan/
5choon lººn mn ſomtijtg op gefinoât
13 Jo? ſtomt met baiſchen luiſter /

gºp bat ik mede ingelokt
#utt boogben tot 3ijn Duiſter.
-

--

3. ©f
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3.

Of met een hoge ceren bloet/
&Pf met een goube 3ee aan:

't ººg al nergeefg al mat ijn boet/
'ſ: 3Laat Hegug nimmer log gaan/
%ijn eer en ſtaat bie ruint met ſtanſt /

#ijn geſt berbliegt met beren/
2li 3ijn beloften bie gaan manſt /
JIBen Han baar niet op teren,
4

#n beiſt be 3ieſ op ſcherinſt/
cel gouden berg-gemeſten/
og alg ijn ſchuit maant/ niet een bindt

#eeft hn alg ban ten beſten,
2ijn gantſche firaam met poppe-goet/
#ijn een hel tuifchelingen/
#ijn ngolijkheid ber5uiſtert roet'
GP2eft 3ijn gemenſte bingen.
-

-

5.

QDe ſDereſt hout hn in 3ijn ſchiſt/
GPaar ſtem iſt befen bog aan/

#p
mag 'tſc5ug
be5oeken
hoelog
hn gaan/
miſt/
'ft iLaat
nimmer

"

-

-

N

2llghn ban niet met liſt en jaagt/
«Een ſch2iſt op 't lijf ge5onben/
&#n inp boo? #efug aangeklaagt/
13an ſchgiftitelijke

s".

<<

@Bug bombert ijn met bier en blam/
13an laſter op mijn 3ieſ aan/
jl)aar egter 't root bebloebe HIam/

&Pat laat ik nimmer log gaan/
&Dit 5al ſh heftig roepen uit/

#olang ik hier moet 3meroen/
#p Hrijgt mp nooit ten pgooi of buit/
#n leben nog in ſterben:
-

7. #choon

5

r

-Hilka-ke--
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7.

#schoon iſ boo, u ſmootſte migt/
ſpogt ban het gemelg (pof ban

-

&#cquetſte ſlèajeſteit betigt/
daaar krijgt gpuzugt nog ſof ban/

-

all#bat gp5ijt Der ſinegten finegt/
GPer 25goederen aan-flager / .
een ºngel bie met puiſten begt/
#aar pijniger en

vººrt

ſlBanneer hem bit ook íg miſluht/
#omt hem de 5iel aanranden/
dºet alleghuat het ligbaam bºuht/ .
jl)et lijben/ htuig en banden/

Daar kieſt hp 5ijn 3uppooſten op/
«Een bolſt niet om berozagen/

cºn5ift uit bie beoſten op/
«Dm mijne 5iel te plagen.
9.

@an menthp 'tober genen boeg,
SPan meber ouer br3en/
#p ſtome laat hn ſtome b?oeg/
2lan mn ig geen bele5en/
#o lang 't be Duiueſ niet geſuht /
&Dat boo25ijn belſche Hlaaumpen/

-

-

't Lam uit 5ijn GEipoon ig af-gerukt/
2，05al ik niet berffaauunen. "
1 O.

w

#

#Zo lang be honing gefug ig
GIer regter hant gegeten
2o ben iſt 3eheten getuig/
&Pathn mn niet 3dſ eten/
jl)ijn5ielg hoop-anker naar grürgt /

#al ſteetg onmamheibaar ſtaan 7

#rhoon dat be5ee ig hof of fiegt/
'It âLaat #efug nimmer log gaen.

w

11.
'ſ

In

-
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II,

#nºſefug ſjout3e lenen baſt/
'n #efughout ik ligt op /
oo2%jefug mo?t mijn5ici ontlaſt/

Hºp tilt boo? mp 't getuigt op/
#n #em ig uuijgheit / diefbe/ ºngce/
#n Hefug 3ijn be paben/

4.

-

Hit #efug boſſjeit ſchep iſt mee
G5cmaüe boo? genaben.
I 2,

,

-

OPm bat ift tuoon bp #efug in /
3o ig mijn 3ici aanraaſtbaar /
2lſ mijn berliegig nu genuin/
#9eben nu ig mijn 5aaſt ſtſaar /
ô Jezus jl)innaar b?oeg en laat /

#balbc3e ſtem op hlinſten/
&Iot bat gn mijn antimoogben Iaat/
#n b &#euunigheit ber5inhen.
M. H. DORVILLE,
E E N

GEZANG LUTHERI ,
19ertaalt uit ſjet #oogbuitg/ in 't Jaeberbuitg/
oor P. V. S.

13opg: Hartogenboſch hout u konſtant,
I.

-

&#rheug u ſiebe Ch?iften 5chaar/
TIaat ongban b?eugb' opſp?ingen/

Gbobg trooſt'lijft moogt mo?t heben maar /
«ën laat ong nu eeng 3ingen/
IPat momber hn ong heeft gem?ogt/

3Boog mat een bieren ºpzijg gehogt.
6! Zijn 3eer grote bingen.
-

-

2.

2xtg
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2.

2lg iſt in 'g & Buibeignetten lag/
«En in de boot berloren /

.

qDe 3ombe bie bleef bag en nagt/
illen bp / mn ingeboren/

## 5ahten altijt bieper in /
jlàijn 5ombig hert en bofen 3in /
«En ſcheenbaar in te ſmoren.
3.

jihijn goebe merken aan mijn 3p/
QPie maren gantg bebo2ben/

&Be b2ne muiſ mag 45obg partp/
GÉn tot het goet berfto2ben /
#Biem

# mn tot oertmijff'ſen bleef/

-

&Poen &#oot/ en #eſ maar boo?mp bleef/
Jſlap mag geen trooſt bermo?ben.
-

4.

&Boen rommelbe 45obg ingemant/
âDanneer hn mn 3agbunalen/ .

#9u3ont3ijn zoon dat bierbaar pant/
&Pm mp meerom te halen/

bpment tot mp3ijng Baberg hert/
«En ret mijn 3ieſ uit angſt en ſmert/
«En laat mijn ſchuit betalen.
5.

'Boenſpaalt hp tot 3ijn lieve ſtoom/
't #gtijt om mp t'erbarmen / .
Baaſt neber uit inu 'g 19aberg (Th2oon.
«En meeft het heil ber 2ºrmen ! .
.
den helpt haar uit ber 3omben ttoob /

19erſlaat boor haar bc bittere boob/
«En b2aagt Ijaar in

# ſlIIII?ll.

abameer be eater bit geboot/
#o quam be $zoon op aarben/ .

#n baaſben in Maria'âs ſchoot/

GE ZA N GE N.
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&Pm 13leeg en 25loet t aanbaarben/
#n mag een 13eer ban groter magt/

jlpaar ſcheen gering en 3eer beragt/ .
2lig hen15ijnjl 2oeber baatben,
7.

-

#n ſp?aft tot mn hout mn maar baſt/ .
%jſt 5al u 3eſter leiden/

gaf ſchoon Doot/ Bel/ en Duibel baſt?
2o 3al iſt boo? u ſtrijden/

ſl3ant iſt ben uur / en gp 31jt mijn/
eën. Daar iſt ben / baat 5uit gp 3ijn/
GPng 3aſ geen 13pant

#nuit

Jpen 5al mijn tappen af mijn bioet/
JBen 5al mijn 't ſeben rouen /
&#n bat onn uulent buil / gn moet
QDit baſtclijft geloben/
jl)ijn boot bie 5al uhu ſeben 3ijn/
JPijn ontſcijuit maakt u b2p ban pijn/

it beel batig bier bouen.
9.

#ſft ga nu tot mijn 13aber heen/
&#n moet nu ban u ſcheiden/

JI)aar gp mijn kind'ren 3ijt te b2e'en/
iBiſt maar mijn 45ccſt berbeiben /
G2ie um in alleg leren3ai/
gº'n trooſten in ulu ongebal/
&#n in mijn maarljeit leiben,
IO,

ſDat ift gebaan heb en geleert/

GDat3uit gn boen en leren/
Op dat mijn rijſte muert bermeert/
(Iot 45obeg lof en eren/
«En luagt u boog begmenſchen bont/
1Danit bic ig logen 5omber gromt /
QPit ig be miſum'g Hºeren.
\

19. Febr. 1675. P. V S.
'-
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N 1 ET dan JE ZU s.
opp be ſlBij5e: Digter die de blinde Wereld.

l

.

I.

A#taſten
ging eeng 3iften/
ben

gront/
G#n boo,
in
Zeneca'sbermaatbc #bch?iften/
&Paar ijn beel geleertheit bont:

#

#echonen 3Lof ban Zebe-beugben
2eben-trooſt in groot berû2ict/

QPog ten Homb hem niet berb?eugben/
âBant íjn bonb'er Jezus niet.
2,

&Pat gaf mp een groot bermmalten/
«En 't bebiel mijn ziel 3o 3oet/
QPatiſt ooit in alle ſalten

-

#Soeſt/ of Jezus mp ontmoet/
#Bomber hem ig nietg ter begen/
jlàaar berb2iet bat blijft berbgiet:

#belfgig fegen ſomber ſcgen,
ſlBamt men bint'er Jezus niet.
3.

#g er ſtramliheit / fmert en lijden/
2ërmoeb honger bo?ſt en pijn/
ſPo2log / peſt/ of biere tijben /
' QPf een innig #iel gegunn:
Jezus kan bent rooft-ſiroeg ſchenken
gên berfagten al 't berb?iet/

2nberg moet m'er in berfinken:
ilBant men binter Jezus niet.
4. #eeft

--

--
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4.

- ,

#eeft men boogſpoet/ hoge ſtaten/
Gbgote eer / en magtig goet:

-

QPg ! mat kan bat aſieg baten/
&#n mat geeft bat aan 't gemoet?
Jleiſt men Jezus onbertuſſchen/
QPo?ſt na meer heeft groot becb2iet/

en ten dan geen onluſtitiuſſchen
ſBant men binter Iezus niet.
5.

-

-

#g'er ſpel en bertei Lagchen/

iBuipſch getier/ en u?eugt-geſchei/
#oogt/ mat banhat hachelachen
Gengble mp3e honing 3ei:
G5p / ô Lagchen! 3pt uit5innig/
QBulheit / en gp baart berb2iet.
OPg! het ſteekt 50 bpſter binnig!

-

/

-2
/

iBant men binter J#" niet.
2lg! matig'er in beſlBereſt!

-

leeſch-luſt/ oog-luſt/ 3otte maan/
G5gootſche pragt/ bergult / bepeteit/
«En Dat lagtben bma5en aan:

ſlBeg/ ô âBereit! laat mn tuffen/
?li u luſtig mpn berb?iet /
ſBat 3ou mp be lBereit luſten?
âBant met bintec Jezus niet.
7.

#schoonheit / ſterftijeit/ friſſche HLeben/
«En ge3ontheitg grootſte ſchat/
&Pat 'g mei;'t beſte hier beneden

&Datoit mereitſch Jaenſch be5at/
JBaar ig Jezus niet in 'thette /

#o en ſtelpt het geen berbyſet/
Jºaar het laat be #iel in ſmette;

iBant men

"#Jezus niet.
3. C5,ote

-
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8.

-

d32ote mij#hepb/ hoog geleertheit
#emeeg beſeft in aartgbeb?pf/
/
4Beeſtntginngheit en berkeertheit/

-

o@gmat heeft dat al om 't infº:
âDantueel iuijgheit 3iet beei onluſt/

#erte-finaging / 3ielberb?iet/
GPg! bietungheibig bol onruſt,

-

2

iſ Pant men binter Jezus niet.'
9. ..

-

--

T

.

#g er eerſpit goet brrmaken / .
@Ereft het aſbemibbel-maat / .

-

-

3Dat en kan men niet meliahen;

âDant 't ig in 3ig 3elfgniet guaat/
qDat ſtam meimatuer berquiliſten /
gºn bat tempert aarſch berb2iet /

JDaar 'ten ſtelpt geen #icle-ſcijgiääen/

IBant men bintec Jeſus
niet. .
IO,

.

3[eit m'en beug5aam 25opger-ieben/

neatig/ eerbaar/ heug en 5oet?

-

#pout men al beweeg-ſchaal euen/
2tig een eerliſt #eiden boet:

«En men miſ 3o 't ſjeiſ beltonen
@Legen't eeuwuig #elg bero2iet/
“Dat zijn 3octe tober-b?omen;
JEaar men bint'er Jeſus niet.
I I.

#g er ook 45oogbieuſtig plegen
Jºabe mp3e ban het Lant:
qin men loopt berlieerbehuegen
N

gin een pu'rig mig-perſfant:
Gºn@Tot
menperſoffing
meent 3oban
't heil
te treffen / ,
'tuerbgiet:
©g! batig een bmaagbe5effen/
ſBant men winter Jeſus niet.

•

-

-

2. @ 4:5p

ve

-

w,

,

e

-

-
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12.

«2 ºp ?intichriftſche Scharen!
©ie 50 wyt uan Iezus roemt,
«ºp uit ouer aſ vergaten
't #2eil/ baat 't niet van baan en hoomt/
Hittitu' merften/ behaart/ miſſen/
3tflaat/ bagebuurg berbyirt/
«Bingbat naar ſibunaag bergiffen/
Zo mag Iezus Iezus niet."

,
-

13.

-

«ºn/ ôgn! Socini beuben/
&Die boogſzone ſmaat aanboet /
(ſl)ant gu gaat3ijn booſheid ſchenden
«En belofp?ijg uan 3ijn bloet)

«ºp perſoochent onjen toeere/
@Lot ber 192onnenhertg-berbiet/

iBant naar u perploekte giſtere /
Iezus ig in Iezus niet.
I4

Zomen ook tot regte hiaarheit/
12an Gºoog heimeniſſen komt/ .
«En men treft al3o be huaarijeib :
&Pat men baiſche 3Leer vernoemt:
#g m” in Iezus niet geheiligt/

&#oo?3ijn Lijbeng 3maat berbgiet:
«Poh bie megig niet gebeiligt/
iPant men bint'er Iezus niet.
15.

19oegtm'er ooit ben &#oogdienſt neben/

d2a Deg #aligmakerg ſpºt)
itomt'er bp een betigb5aam icuen /
#a Deg tuereit onbeſniet/

3#'er Jezus niet ban binnen / .
'titan niet trooſten in 't berûziet /
dºod en kan geen ſchijn-beugt minnen/
|

li

dballt bn nint'er

# niet,
&

2.

*

16 ſtomt
-

-

14
1

kia e-+--
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-

16.

jnheemt men ooit op 45ob te bouwen/
GPp bien onbe5meſten tot5:
geeft men al een ſterft berttoutmen/
#tien Buſnel tot een trotá/
gzºomber

## ſtomt niet nabet/

oef bie bierblam baart berbgiet/
#aiennant komt tot 45ob ben 19aber /
#omt hp'er boo? Jezus niet.
I7.

t

GPg! matig / 'er op ber 2tarben/
dàf in 'g #emelg mijt geſpan?

Jeictg ſg er dan 3ullie maar ben/

-

3Dat mijn 5iel bernoegen ſtan/

-

/ * .

Oſbob alleen ig boben allen /

zBie kan ſtelpen mijn berb2iet/
iſ haar ook bie 5ou mp ontballen /
19iel mijn ſlot op

#" niet.

I

#eer/ mat 3out gn mp bog genen?
geeft mp Jezus, of ik ſterf/
gzonbet Jezus ig geen leben/
JInaar een eeumig #iel berberf/
alBiſt mijn ziel aan Iezus boegen/
3Dan beſpot ſit aſ 't berbgiet/

.

Iezus ig mijn 5iclg. bernoegen/
25uiten Iezus miſ iſt niet.
/

I9.

#ere Iezus komt bog nader /
jnbaakt mijn #ieſ een# ombeugeeſt/
3Icert mn 3eggen/ 2tbba/ 19aber /
#Leit en trooſt mp bco2 u 45eeſt/
Jaaar u b2ant mijn 3iel met luſten

.
--

Jaaarom voel ik geen herniet/
'k 419iſ in mijnen Iezus ruſten/ -

25uiten Iezus iſ er niet.

N.

n

E E N

*
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J E ZU S,

Van een zukkelende ZIEL.

#stemme: Helaasmynzugtenzynomniet.
I.

ob mn ! bat ift 5o ſamgen tijt/

A#
bobe Ziel moet in mijn boe5em b?agen!
«En 3o berſlijten al mijn bagen/
#n bomfierheid en ongenoeligheit!

ilbaar blijft gp nu mijn enig al/
Jſlâijn 25urgt in bit mijn b?oebig ongebal
jl)etume hulp? of heeft in 3ugten klagen
H hert bermaalt/

#an 't u behagen/
(JDat ift ban u taaft ?
2.

-

jl)ijn JEZUS ag! mijn heil / mijn rotg/

mijn eer/mijn ſchiſt/mijn hoog vertrek mijn koning!
2lanſcijout bog ban't #uig utner moning/
#oebat mijn5ieſe banbebpant trotg/

45ejaagt/ gepijnigt moet/ en hoe
JPijn Zieſe ſjijgt enig boo??t bzijben moe !
&Boo?'tb?ijben banbe ingebe (Iijgerg-bieren/ | |

&Bie ging en meer/
jleijn #ieſ boen fmieren/
«En benaumen 3eer.

,
3.

#oogt bog u QBuifbie in de âſoof

SBerſiot3e 3it/ haar moot cm broebig 3ugten/
QPoetal har b?ijberg#n blugten/
#L 3

/

en
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-

din laat u (Duif niet blij ben in begroef.
ô ! #oming boert 3iele uit/

/

.

meiſt haar beheerſcljerg genen nooit ten buit/

Jaaar jaagt/ perſſint3ebog/ of boet5e fuigten/
oot al haar magt /

-

qºn laat5oliber
haar ſchigten
- 3Dë3en
htagt.

-

k

4

-

aanſchout b JEZU! haar geneſt/
GPntunaaſt ô ſpeſt inuupe mogentijcben !
@Ireftt ſterfte aan en miſt bertreben/
riegtueerbig 45obbie u bemiube queſt!
#faatbej't geroep / 't gemeen/ 't ge5tigt/
gint zocuigjchenſchetteren boo: be lugt/
32an die u mitmen/ en haar noot en pijnen
Doo2 uuben (GIroon
Geenmaal berſchijnen /
ô 45obg eigen Zoon !

-

-

-/

5.

den laat mijn5iel in ſtilligheid /
en in u al het algemoeg5aan ttiſten!
ºnbemt mijn togtein/ b?iften / luſten/
wPoo: het geinig manuube billiftijein,

| GEn zegt mijn ziel ik hem geen ſpil /
en JEZUS mij en mijährin ben ik ſtil/

.

énbenit mat JEZUS boetſjpig u #oning.
4a hert5ijn buig/
44 ziel 5ijn moning/
3Panig 3oet 3ijn

atus,

g JEZUS ban mijn al in all
«En wat ik mengig JEZUS mijn begeren4
JEijn rot5 / mijn hoop / mat ſtan mijn beren/
ſpaar mei) naar ſucſ/ naar luciban schep5elg al.
âDaartoe ban nog mijn breeg mijn3dag? apaat toe niet ſtil te 3ijn in 3oeen bo?g?
ſBaars
-

# .

-----
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âDaartoe in moot 5o mankelbaar 't bertroumen &Pp hoop geſtelt/
&Pp 5ant te boumen/
g#n ſtrafig neergebeit?
-

7.

“Hg JEZUS b afgenoegzaamheib

fiet groot genoeg! o zieſ! om in te 3inſten/
&#n al u b?oefheid te boen ſlimſten/
#n hem/ inſjem mijn ſchat verborgen ſcit/
H#p ig matinn ooit iuſt boogtaan/
o Pat na hem mijn 3ugt en togten gaan!
jaaijembp mien beboſſe bolſjeit ig / en
\

(JBie nimmer ent:

# han niet miſſchen/

-

"

ie 3ig tot hem ment. 8

Zo bliet ik dan mijn heil tot u/
Cn bo2ſt en hijg maar bie gemabe-ſtromen:

. .

.

SN

3Laat uit u bolheib tot mn ſtomen

UDe minſte blijft bantnue gunſte nu ! -

o honing! geef dat ik niet agt/

-

QBanu alleen mijn lºooft / mijn 45eeſt / mijn kragt
ſlaat 3echep5eigmin nooit in mijn ſjert bernagten.

&Poetumen miſ/
Jpijnſtcetg #/
Of mijn huiſ ig ſtil.

-

/

-

*

*

h
-,

+--+

-
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D E

voLMAAKTE JEZUS.
In zyne Lievelingen volmakende, 't
geen in haar ontbreekt.
%temme: Pſalm 146.
Of: Philis quam Philander tegen, &c.
I.

Z#

Iezu 3uib're 5oetheit /

t

"-'&Beeimp ban u 3oetſjeit me:

-

JBengt een bºopje/ boo? u goetheib /
#n mijn bitt're 5iele me;

-

Zaïf baat meeb haar bobe monb'/
iſlºp gegeben boo? De 5omb'.
-

2."

-

Heil'ge Iezu/ enkel #eiſig/
#eiſig't mp boo? u ſbeeſt en ſlPoort/
OPp bat ik mijn leben beilig/
«En geruſt/ boltreft nu boogt/

&Bek met umme heiligheit

-

jlàijn naakte eienbigheid.
3.

?{g beminnelijke Iezu,

, meiſje liefde/ 4Liefbe-byon/
ô Bat ik bog eeng in beeg u
ſlBeſſ' / mijn3ieſ-boºſt ſeſſchen hon?
«En bat eeng haar bloejing biel

5n mijn uitgebgoogbe 3iel.
.

A'

4. Waarde.

-
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Waarde Iezu,

die taak Heilant,

QPie iä hoger houb en ſchatt'/
&Pam afg*t 2lartrijftg 25ou en ſlèeiſant/
«En al 'g ſlBereſtg (ſhout en Socijat;
eÉp beſtroom mijn nietigijeit
jlàet u bierb're maatùigheit.

-

5.

ô Volmaakte lezus! gunt mn/
migmaalſt
&Bie gebgehſtig
dat Hunt gp)
(mant
te mogben en
25en/

r

QPaag'ïijftg meer en meer uoimaaht;
&Lot ift ben geſtegen op .
KPer bolmaaktheitg hoogſte top.
6.

-

-

Sterke Jezu, #elt in 't ſtrijben/
#ubaag GIeru bie ober mint

?liſe bie u tegen ſtrijden/
#h ben fcber alg een hint;
#Daañt mp met u sterftte ſterft,

QPat'it mijn geeſt'lijft merft bol merk.

-

7.

Ryke Jezuſſa uun ogen
GBp mn arme 25ebelaar/
ſlBieng geb?eit en onbermogen/

H belienten openbaar
#ijn, merpt mn bog ietmat toe
#n mijn geeſtlijſt

*

a:".

-

Goede Jezu goetheit 3eſbe/
3Laat u 45oetſjeit in mijn ſjert . . . .

. . .

. .

QPien berbo?ben gromt boogbelucn/
QBieſboſquaat bebomben mert:

een berbelg bat boob'lijk quaat/
'tilBelft u 45oetheit tegen ſtaat,
-

3L 5
/

-

9. Vrien

------

, k:
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-

. 9.

Vriendelyke Jezu Chriſte,
'
3Die begzonbaarg bgienb'lijft noot/ '

.

(Ircht mp bie mn baalt nergifte
#n 'tbebrijf van 3onnen filoot/
&Poo2 u 3oete b2ienb'ſijſtheit/

uitbet 5onben Dienſtbaarheit.
A. G.

A

Een Ziel zynde in 't gevoelen van
G O D S L I E F D E.

-

ebp be mij5e ban ben 6 Pſalm.
Of; Al Brandent in den Oven.
I.

# heb nu eeng gebomben/

«Een 25aſ3em boo? mijn toonben/
«Een mibbel boe? mijn ſmert/

Gbob boo23ijn Zoon bemogen/
QPie ſlaat op mp3ijn ogen /

«En treft mp in het hert.

-,

-

.

1

2

#ijn Ligt komt mn beſchijnen/
«En boet be magt berbmijnen/

Hººp geeft mn boſſen menſcij/

# Homt om rimp te helpen /
n mijn gantg oberſtelpen/

#ſa 45ob Muoontbp ben jBenſch.
3.

#3ie bien hoog gepresen/
#u in 5ijn eigen megen/
3 g! mat een 3oet bermmaait:
s

-

&Pg
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QPcºmplift 5cifg op heben/
jºu3nm beballighcÜen /
gên 3ie / en boel / en ſmaak.

-

-

4.

&Den opſlag ban5nm gººgen

-

lgeeft ſtralig mpm #ert bemogen /
o 45obbelijſte ſtraal !
KPe 2-on met al haar luiſter /

*

*

eſg bp tl klaarhcit buiſter /

d:5pſchoonder bui5entmaaſ.
5.

-

-

4ân ſtelt mpmherten 3innen/ . . . . . . .
GBp bmingt mijn u te minnen /
Gbp boetmum 3oet gemelt:
H &Pgen 3pn alg ſcijigten /
.
2ip mn ! 'it 5al moeten 3uigten/

.

Dan liter meer gebelt.
-

6.

,

-

2ſſ mat u fton bcrbeelden/ -

#Zeer tuptban u ooit ſchcelben/
(Ien mag niet alg copn:
-

Dit han ong niet ontbcſthcn/

-

'Bie ouerſchone trehſten /

|

| |

Cenbabbebaar niet bn. . . .

.

. 7.

#ier boben in be ſlºoſſten/

## be biepe # /

*

ie ilt5pn5oet ?lanſchun

.

.

jl)aar 't moet ooit bog? hem mphen / .

't «En han naar hem niet lphen/

-

#aet ſchoonheit baſt te ſticin.

-

8.

# hoo?'t 43ebogeit queien/
dl)et bui5emben ban ſtelen/

en pºp3embie haar ſchiep:

* *

,

v

v,

##

..
-

/

-

T-it is iig kg

!

'7*

i
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#ijn goetheit/
#uitgoeſtorte 3oetſjeit/’

#nſjaar oneindig diep,

# ber ware, b
##Uiliaan groter maar

/

en/

#aar hoſtelijk niet:
#aar planten/ #uiden/ bloemen/

,
/

#oo? ik haar 3chepper roemen/
«En ſpreken in ſjaar taai.

-

###tºnijn beº:# /
gen: /
#n#inijn
heeft mijnziel
aangeraakt.
II.

-

#ijn3ielbie moet ſchiet bzonken/
p, heeft mijn ingeſchonften /
#ijn ilbijn
en ooit
3ijn tongen/
JBelä/
32ectar
op mijn

o

JPijn hertaig onbebmongen /
iſíoept mat een 3oeter liefſt.
I2.

#h ben ook niet bebzogen/
#ſt 3ie hem niet mijn ogen / .
# ruſt nu in zijn ſchoot/

# #an mijn 3elfg niet binben /
## laat mijn maarberflinben/

iPan bege 3oete boot,
- 13.
#Hannietg meer begeren/

•
w

-

#nnieta 5aſmin ontberen/
ibant iäbezit betal /

-

-
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QPit 5al mijn niet begeben/
.
Jàog in 't toeſtomend ieben/

r

JPog in bit (Cranenbal. . . . . .

. - .

',

1

I4.

iſ Bie ſtam die liefbe bluſſen?

Hºep geeft mijn hug op huſſen/
't #g GPip in be uſann/

#oenijp
3ag niet op mijn 5onben/
mijn 13ert quam u onben/
een baat 3ijn moon-piaatg main.
15.

#ſt hou mijn nu gantgſtiſſe/
#ft buig mijn maat 3ijn miſle/
&#n al mat hem behaagt/
GBemijl ik nietghan merken/
(Ien 3n hp mijn ſtomt ſterften/
QPat boet hp ongeb?aagt.
16.

-

JBen?Ifgromtban mijn 3onben/
JPien had mijn ſchier berflonben/
3Ben afgromt ban3ijn min/
, JBie trok mijn uit de poelen/
jàuleef ift bn geboeien/
#p trekt mijn tot 3ig in.
17.

gk ſterfbaar / en fit leefbaar /
#k blieg baat/ en ik 3meef baat /
ôſlBonberiijſt plai3ier !
ſBie kan bit tog bebatten?
a al beg âDereſtg ſchatten/
ie agt ift niet een

--- -

#
I

Thhangermuooſten onben/
jàijn #chone/ mijn 25eminbe/
#oe3oet al##emel ſlaam /
w

-

en
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45p maart het bie mijn ſchaakten/
ſleijn Duine/ mijn boſmaakten/ .
jlàijn 25guibegom en ſlàam.
I9. ,

N

G5n Huſt en gp om-armt mp /
Cºöp hoeſtcrt/ en berumarmt mp /
#ſt mag nu bn u5ijn/
'à 25en in u25ccit berboggen.

#ſt ruſt nu ban uan 5oggen/
âDant JEZUS ig ooſt mijn,

-

P. V. SORGEN.

W

De

Mogenheid van

's Heren Chriſti

H E R DE R s - s T A F.
Pſalm.

gPp be ſlàij3e: Van den 23.
I*

ban outg/ o! grote âbchapen herber/
G#
JHun hoop beraamt te ſtrekken uit nog berber /
@Dan mei tot b eerſt-beminbe 23acobg-ſtaſſen:
Gbp liet um'ogen ook op t'Beib'nen baſſen? een 3eib'/ beiDolf 5alſnog inct't Lamberkeren /
@De Leeu het ſtro / gelijk b &Dg/ eten leren/
2.

1

|

-

Zietbaar toe hebt 45'u5elben ook onthemeſt/

stuuoo, een tot hier op betaart gememeſt: ,
Jàiet om gebientte 3ijn/ maar ong te bienen /
#ſa boo? u bienen b?nheit te berbienen/

#ebt onder ong gemoont 5pt bleeg gemo:ben /
«Pin onguan bleeg en bloet te boen ontmo:ben. - Q3
-

\ -

-

3. ©nta -

(
(
t

#
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GPntmajeſteit/ onſcepter / onberheerlijkt,
62m ongte3pmberheuen en berheerlijkt:
13echniſſelt mag +4 ii?oon boo? meinig bagen/

#n hier een Berberg ſtgang en #taf te b2agen/
ſBaar me 45p b?ebe ſlBolben/ 25eiren / HLeeuïnen f

. .

4Pntmoiben 5out/ ontbcirben/ en ontleeuunen. .
4-

-

-

âBat #cib'uen heeft u trekken ook boen komen/
65eïnſt gebíogen ober 3Lant en ſtromen

-

âDat heeft u ftragt al 455elen en 33aarben/
13an traag en onbe5uiſtheib boen ontaarben?
ſlaat hebt 45n bobe ſjomben meer boen leben?

-

-

&#n blinde mollen al 't ge3igt gegeben.
5.

ſbat heeft H. getaf af bmaagheid omgeſtoten?
# 3Liefbc-ppl al meetbeib meg geſchoten?
âDat heeft H 25loet al ſlàoren mit gemafſchen?
jl)eer ban melboen tien al be 5eep en afſchen.
H 45eeft al 3Luipaartg-blekhen uitgebeten?
«En haar botn met De mahite iLamm'ren eten.
-

-

6.

-1

#ier ober meeſt/ o! #emelen bermbombert!
#a 3iet ecng / ?tarbe! b? #erber afge5ombert
C5cipft een Paaſch-Lam/ 3ig hier laten ſlagten/«En in be #etaſ beg QPootg ont5ielt bermagten?

(Ier mnl bat bobe ſchapen ſtegen 't leben/
«ën 25oeijeſingen buierben ban gegeben.
7.

-

Gbp 3aagt mnn ooit / onber be miſbc bieren/
2tig een hertmeſtftig ábtſer baat hemen 3uieren/
GPfalg een 3eug mpn 3elpen oberſlijſten,
&Pfalg een jaagt-gebiert H ligt omtºmphen;

Hit b?pe kuil/ uit enkel mel-behagen/ .
#eft g? mpm ook in uwe hoop geö?agen.
>-

l

3, 'ik

-

en

--

-
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8.

-

'It Gºn meet bit groot geluk niet uit te ſpreken:
3 àu ſtamboogmaat ! Jlèp boortaan nietg ontbgehen/
2-ptgumpn3Leitg-man groote JIBenſchen-hoeber !
& Ban 5aſ het mn geb2chen nooit aan boeber !
#ft 3ai in uïne Hiaber ubeibe / meiben;

45p 3uit mp aan het lebent materleiben.
9.

-

jlàaar #erber! GPg! beeſſchapen gaan nog bolen ?
ſlBanneer 5al 5pn uitoop niet meer berijoſen?
JBaar ingegaan oer #eid'nen bolheit me5en/
«En u ter #aligheit heel Hiſt'ci b2e3en /
GBpbat (maar toe mp nog eeng u berbeiben)

«Bp 3out de âechapen ban. De 25okken ſcheiden.
IO,
O

-

13oo2-loper ! hoop termpi/ ugga5elingen/
Hit beeg'45emabe hoop ten #emel3ingen
25gengong uit bege #btai in bat 45etimmer/

$2aar 45n het al 5ult5pn/ ja gpboo immer:
GPnthemcſ u daarom nog eengtentimeben/

39oo? Die 45p 3obeel eenmaal hebt geleben.'
*

INNIGE ZUG TINGEN
van een

Geeſtelyk

verhemelde ' Z I E L E ,

Om verloſſinge uit dezen aartſchen Taber
nakel.

op te ſlèn3e ber
*

-

Pſalmen, 18, 32. ef 45.
I.

G#gIezus 3eg/ hoe lang moet jft met b2e3en?
byeemdeling hier # Dit j|2e3eg me3en?jf?oet

W#

k,

-

v

-

-

,'
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#oet# nog lang in tiebarg tenten 5ijn/ -

177
*

#2ebt ºp ban geen geboeien dan mijn pijn?
#ndien #ft heb 45emaab'bp u gebonden:
©e lieteng daar ſit mebe ben gebouben/
laatbiel alggn aan Petrug beeb o ! #eer/ .
Zonnebehan mijn handen waſſen neer.
2.

-

-

-

#a laat bepg're poogt uan 3elfggaen open:
Dat iſ haar boog tot la mag hemenen lopen, - -

-

##ooit begoogt: biegenen icit/
ſlaat bonen toebaar 45n te bºeten 3ijt/ * * *

&#p meet het melo! itemmerber gemiſten/

Dat
iſ een steen-upl als het luiſterniſſen/
&#n een ſtoer.bcmp geſijft gemo:ben ſchijn/

-

.

«Dm. Dat iſ niet geſtaagſinti mag zijn,
#unt ºp nog langer +4 gesigt berbergen?

-,

&Paar ?tmana/ #emirg/ en #crmong 25ergen
ſlàijn buoning 5ijnbaar 't ſchrik'lijft miſt-gediert
ſl2et piſelijk gebzuſ onmenſcij'lijft tiert:
Qfbooft dat uit mijn biggelenbetranen?
-

&2at'##3uſterft niet om perſoffingmanen/

-

o! #een?ilmetenbe/ 45n hoogtijet mei /

«ën H ?tl5iende GPoge3iet het meſ.
4.

IPoet nog het lugeet 45e5elſchap ber Leeuminnen 3
bermgeef'5ijn boom het miſſen nu er minnen?"
#Laatbp um ſtomen in (bebagtenigſ”
&Batmijne #ieſ nog op de #Luipaart ig.
iBel roept/mel roept mpban een#tot +4 meber/
3h luiſter baſt/ en riep ban geernemeber:

.

L'

&#geroep/ fiomfbant en Libanon /
.
3ä hom/ſh Hom/ mijn 25suſbegem) mijn Zon.
5.
ziet hoe u tere Duifgeſtaag moet 3tnerben/
2phan belaag niet lenen "# ſierben: s .
* X,

2p
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#n blugt en meber-blugt hier al beneen/

-

iſionb om be barre mater-golben heen !

i
-

JBaat binn geen fiuſt plaats op b'onbaſte ſtromen,
3Laat H. gerbibben/ boet haat tot +4 ſtomen:

GEn ſlâinnaar ſteelt H hant ter ?träe uit/
«En neemt boog gºeuunig tot +4 in / +4253uit/

Aan de Blinkende Morgen
ſterre J. C. dat Hy zyn opgang verhaaſte

t

H
-

6ſoon: Repicavan,
T
I.
-

ſhoggen-ſter
19eelbſam het algbejſlºlaan/

- ，

Gbaat op/gaat op / en miſt nooit ondergaan/
#omt bootſchapt batben Bageraetbreekt aen/
eÉplaat bog Him Hiaarheit en blímſtenbeſtralen
jn uïn #epeïonſt/ +litierft/ bat buiſter ºoi/
&#engnebetbalen /

-

«En ſtunt het bunalen/
33an 3o menig JE)ol.

,

-

n

2•

-

-

-

. Hiijſt blinkent Ligt/
fiijſt gacobg #eſſe-ſter /
'JBe4Baberen bie3agen liban bet/
qºn 3iet op mp termijd fit ſchier berubet
#n ongebaanbe en duiſtere toegen/
QPicnimmer Jaenſchen boet boogijeen betrat/
-

3Laat ligt en 3egen

Jlen komen tegen/

&Pp bit nare pat.

### tpat/ t

2.

f

-

ang bertbagten bagº

&Pieninnner oog/ aig #steuning,
1

- --

.
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ſlaat blijfſkog in aſbit ſpinne-rag

-

32an 2 arbº / uanſlaereit/ en poeſjeib hangen?
19ergun/ ô IEZUS, maar üeeg eene bee
2lan een gebalige /
13an b' oube &lange:

t

25?eekt 3ijn hop ontmee.
4

#5ie / ift 3ie/
il?aar ik en meetniet mat/

# biergelijſt/ batih uncleer begat/
oen ift de dubereit met boeten trat/

jl?ijn hert dat huppcſt en maaht5ig baſt byoliſt/
#2et3ingt en ſpringt het maakt een geſoen lict/ ##'t maar of dooi fit /

&atan bien ſlaoliſt

&Bumht pp/ bataluliet.
5.

A

ô #32ince ban

\ -

-

De olhäe Duiſternig/
#h boel bat ik niet meer be bpſtant mig

Beeg geenenbie um «Errefabpano ig:
#p leert mijn oog al u biepten berſpieben/
#pinapentmp met ongemene kragt/
&#n moet nu blieben 7
ilBantum 45ebiet/ en
G5eit niet aig het

plaat.

J2e magt berbmijnt/
gaat ſchone ſlàoggen-root/

\
.

. ..

#eroºijft be ſlaap be3uſter hambe Boob/

A'

Cºnſteitong al het al 5ienlijke bloot,

(De Zonnebienabert/ bienabert bekimmen/
«ter lange ſteekt hp 'thooft ter golven uit:
iBeg meg/ o ſchimmen/
&Paar honnt hp fiiimmen/

?tig een friſſche #53uit.
jl) 2

v.
'-

2

-

P, V. Si
,

ME

---

G EE s t E L Y K E

v8o

M e D IT A T 1 E, Over de

levenloze

en

,

dode Staat der

Algemene Kerke.

-

1oopje: Op den 6. Pſalm.
I.

O#

-

3ielen-faber /

.

Zo &#2ote bobe-graber / .
ïBieng baanbeſ ig het #ruig:

-

-

-

+4 iterſt mag ift 't 5o noemen(
GPf3omſDer te berbloemen/

-

'h zegter ten tºnehel-huis.
2-

*

r

-

-

ººg op-gep?opt ban ſchomften/

âſe oneriang al ſtonden/

" "

19ermoliemt en berrot:
32ergeefgigaſu ſhocjen.

|

|

|

|

|

JPo: hout en mij niet groeien/

eten voor
mijn ſtek
tot
', '
3. e
-

e

:

-

-

jlbaar bit íg te bemenen/
«Dat be5e ſtapelbenen/

"

gzegt bat5e ſebenb' ig/

***

«Be3ont en mei te paſſeſ.
6 #stof/ o gruig7 o afſt/

. .

.

* *

*

. .

. . .
"

&Bp3iet bekemaarheit4.mig.

·
-

g225emen/ ſtenen / 3erken / \
âBeiaan toont ban u merken/
#nbien gn febent 3ijt:
2lg maar mijn 5eggen leugen /

, âbat3ouſh mp verheugen7 . .
* * 319at maar 45obguoſh berblijt.
* . * .

*.

.

.

-

*
'-

m
5. HBie

'-

G E ZA N GE N.
5.

#
#oint ſtohen/
o Inbeſo5e ſpotten/
-

18.

*

- -

|- |

-

|
-

|
- --

ſDie iſt bicubeſceſt/

Die lopen in u ſchimmen 4
%
«Be QBuibelen 45obg3immen/ . .
«En?lpen ban3ijn 45eeſt.
. .
6.

s
-.. s

JPie geeſt gebaaſt ban boben/
@Pie & Beeſtban trein geſobe/
- @Pie 45ceſt bie Hebenfmaaät/

. -

&#n blijft niet meer verholen/

.

2lig bier of hete holen/
CPiebaanden mat haar raaſt. -

-

7.

.

#2e leugenaargber heſſen/

. ..

-

-

«Bie 5eggen dat haar beſſen/
Bolſiomen lijnen zijn: " .
#p hebben u haar fianen/

"De oogen uit gegraven/ .
«En nu trekt gp haar lijn.
-

8.

r.

GB gegug moet berbeben/ .
«En D2ijft beeg onbeſileben

*

, &#eng uit u 25ebe-huig

## . . . . .

#ont maakt geknoopte 5ïnepen/ | | | |
«En ſtoot met romme iepen/
jaaar buiten bit geſpuig.
-

*-

,

- ,

a

- 9.

2 .

#f/ blaag eeng op die ſchonken/ Cij ſtrooit een hand boibonken/
©p'titerſt hof van uiterk,
#antal bie bleefiebonen/
**

.

.

-

»
**

*-

"Die hebben geeft uannoben/
| 3
«ºp je5ug toont u ſterft, . . . - +

In 3

zo. Homt

w
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182.

IO,

-

#omt b?eekt be graben open/
«En miſt be Lijſten bopen /
J12et mater/ biet en geeſt/
«ſbaatbeen op been eerſt paſſen/

-

een miſt het rift eerſt maſſen/ .
«En het ban 30 geneeſt.
,

s

II

+4 in Hragt ig niet gemelten/
ò eiſe3ug / ganrſche 25eiten
(Irekt gn mei uit een ſhotg.
obp komt een ſtoft boem bloeien/
Gbp beet mei eertijtg groeien

-

-

2lmanbelg aan een knotg.
12,

-

-

* .

2ºemt regen uit be hoogte /
+ä «Een
2thher
ſplijtban
pber
roept opbyoogte/
't meeſt

-

is

jàa u ô2Ziele laber /

#omt meitong in be ſtiabet

. .

12an u beloofde 45eeſt.

.

. . . ..
ºr

P. v. soRGEN.
-

J E z U s T RoosT-L I E T,
Aan

een klagende Beweender van den levenlozen
en doden ſtaat der Algemeene Kerke.

ep be iPij3e: Van den 6. Pſalm.
-

I.

-

-

&#bogemben bcmcember/

iLieſ en agenten beſteenbet/ -

* .

. .

.

i3am

& E ZANG EN.

183

1eam JBijnbermalſen hierft / .
#omt/ 3et u aan JPijn boeten/

-,
-

#h 3aiubguſt ber5oeten/

. ..

. .

«En tonen icbeng-merft.
-

2.

Rom. 11: 4,

#n 3eben bui3emt 3ielen/

JPie niet noo, 25aal huicien/
Jaog äuſſen3ijnen mont:
JPijn hragtig niet gemelten/
45een magt ſtan't 3egel b2eften
12an't Geuunige 13erbont.
3.

2lſ 3ijn be Beſſe-ſpohen/

(Ien afgrond uit geb?ohen /
#p fpiſſen haar gemelt /

.

ºp alle bie ten Heuen /

.

\' 13an mp 5ijn opgeſch?eben ,
«En in Jleijn ſtaat geteſt.
- -

-

4

2nbie haar ſtijgiſt'nen noemen / *

.

G#n op be maarheit roemen

QPat uiterlijſte 13olit/
QDie maat. De letter ſtemmen/
én haar niet laten mennen/

JBoo?'g gemelg #eiſ'gen (Toſh.
5,

-

&Die 3ijntucſ bobe rompen/
ſBei bpomelo5e klompen/

ſBellijnen 3omber hcagt/
jl)aar 3ft 5al haaſt berſchijnen/
(Iot trooſt ban ai bie qunnen/
l

25etrout/ JIBijn
-

w:

en magt,

Be #pginſt-bioet ber dematen /
&Paat 'taartrijk in 5al baden/
3 àa'#39aberg hoog
/.

:

#

-

n

jl 2 4.
*,

G E Es T E LY KTE.
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genhan/ nog 5al/ niet honen/

-

3Booy batbe ljantber b?omen/ | |

| |

Dan. 12: 1. #g meg/ 3eit &Baniël
7.

. *

-

.

.

.

Deut.32:36 gen Jiegjeg / JPijn 49,opheten/

.

hebben bit genieten.
Ban 5al ik JPichaël
«Een 45eeſt begiebeng3emben/ 5 .
(&Iot aan beg aart-boomgenben;
Ezech.37:1o. 't 13eſo
- A
vs

»

warestºrt

*

*

2aiban ban menſchen füricien/
.
«En meer gebaarbe 5icien/
- 1
obeboet met #emelg nietſ : ' ſ ''
Deut.32:43. Penſiºenben 3af ben goben / . . .
JBan juichenb / homcn noben/ " ，

-

Zeph. 3:ro. (Iot mijnen #eſſ'gen 25erg.
9.

Matt.25:5.?ti ſchijnen 3elfg ſlàijn Schapen/

.

Jlâet 't buna5e Bolſt te ſlapen /
âDagt haaſt een amb'ren ſtaat,

.

gºn't blinken ban mijn lupſter/
#et alberb?oebigſt bliiſter /

eaat van en naastaat.

-

s s

z 1 ET HET LA M GoDs.
(Toon: Courante la Bare,
f

I.

#e heeft er een bergeeft'ſijſt oog? .

-

. .
W# 3ie ſbobgſlam bat tuegneemt'g inereſt#
3one
#ieng maarber 3aaſt mierb nooit geuonben. . . (Den

&Pughlimt 't geluk berſchotſuperg gemel-hoog19eel

185
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4eeel zienberg hebben lang begeert
JT)et bit ge5igt te mogen 5ijn bereert:

ſlàaar bat miert eerſt helnaartboog later tijben
jºu ig 't be Dag

.''

-

-

-

32at met berblijben

en

-

-

«Eläbat ſchouwen mag
--

-

*,
KPit Larn ig bol geheimenig (
Die 'teinbig bgein/ hoe ſch?amber / niet kan batten
JPitgijier b'oneinbigheib Der ſchatten
13an b'?ülgenoeg5aamheid berborgen ig.

JPit Lam ig 45obeg zoon/ 'tig Cobbebieeſt. .
ô b'«Eng'Ien 5eifg3ijn lang beluſt geneeſt
(Ce mogen 5ien in 30 beel monberijeben/
45antg 5omber peil.
!
"
:
| Dat paſt ongmebe:
iBant het igong Ijcij.
- - - -

-

-

3

-

ſBooit 5agmen heerlijſter ge5igt

-

2tig bem/ inruien Der Sobijeibgigolheib moonbe/
Die 'g 19aberg beugben 3o uertoonde,
't?{fſchijn5elban't 3elf-ſtambig 4Biori-ligt: "
-

Bie hem 3iet heeft ben 19aber ooit gezien,
?tig zijnbe 'g 19aberg aange5igt/ in mien

- *

" .
*

*

-

*

#ijn gantſche Jàaam in 't midden ig: al quam #p
, Hitmenbig flegt,
Dat beh3eſ nam en
zº
2tig beg19aberg ſtnegt. -

:

-

4-

-

't #gb'allerliefelijkſte 5aalt:

-

#et trooſtelijïift dat immer oog beſchouben :

iDieng boozge;igt en ſchabu b'gPuben /

-

--

#3oemel ban bere?/ gaf 't grootſte 3iel-bermaaſt.

't Hg 't Zoen ſam/ tot ſchuit-offer eeng geſlagt/
Jàa 'g 132ebe-raatg beſluit: 't inelft heeft ooitgagt

&ot3onben-5oen/ 't geen Baberg toon bengebigt/
HE) 5

t

n

âDieng

/

,86
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ſDieng ºppermagt
3 Zo mag helebigt

-

-

--

-

13am het menſch geſlagt.

-

5.

-

''

-

Dit 3Lamig't Lighaam / iPaarheit / 2öeelt/
aDer ſtempel ſchabuime en 49ffer-bieren
waaar ºgſtºeſpiegtig boon moeſt uieren
Den 45gbg-dienſt / bieopberg berouſling ſpeelt

abat: Lamnam meg bet offer ſamm'een inſt
dºn't bioet gepleng manſchaap en ſtierenbok.
zo bºoſ ouben in de ſchadum ſjen berheugben
ſBatig 't ban niet

,

Geen ſtof tot b?eugben

JBat men 't Lichaam #t #
/

ser V. e

't #gbouen aſbeminmeng maart.
3Perblind ? en bma3e mereltlingen mogen
zig aan begeerlijkheit Der ogen

íðergapen: 't ig nergeefg hier op geſtaart，
tſjou/ geeſt'lijſt meng/ bit #lan geſtabig aan.

ſe ogen heeft moetbºogenbaar op ſlaan,

l

Jpaat buigen ogen alg van 5ijn 19tiemoime /

| |

lDaar boo? 5ijn hett
Hit 3uin're minute

&Pan genomen mett
7.

gºzic 't Lam met een beſtceten oog;
meiji 45n't?tg! niet u3omben hebt boog-ſtelten.
-

-

5topt ſangg miſtaſten tranen behen:
iëaat toe berou't boctuaarbig hart bemoog
iBat heeft bog bit onmo5el 3Lam gebaan/

geg/ 6mijn ziel! Dat dat moeſt onbergaan
“Die bioet-boob: 't zijn u5ombembie het ſlagtem.
6 45goumei-baat ?

&Dat hie gebagten
Jaooit boguan u gaat.
-

-

.

-

-

8. .25ee
-

-

187.

GE Z A N GE N.
8.

-

25eſchou 't ooit met mcbogentheit.

lä ingemant moet romin'len/ 't bert algbychen/
2{lg gp 3ijn ljette-bloet 3ict lchen;

-

dipfijnin't ſtof/ uit 3icſ angſt/ neberſeit.

-

32oig#em met een ontfermenb' oog eeng na: '
Gbeth5emame/ het ſïegt-huig/ 45olgotha
(Ioont 3uſh een beerſijft ſchouſpel bat be ſuiſter
&Per 3on betrcht/

«En treurig buiſter . .
't Ziob'tentaartrijk beſt.
9.

|

ô Zie bit 3Lam ook boog geſoeb'
&Pat3ielg-oog ſchoumt #em aan het Häruig gehangen
2tig ºſſraël be ſtop te ſlange.
3Lijn niet dat ietg u dat ge5igt ontrob'
ie met bat oog 't Lam G5ong 3iet/ 't ig getuig
©at het boog hem ten 5oen geoffert ig.
ô Zalig oog ! ô heil3aan 3ien/ 'tig getuig
JBie 't oefenen/ boet
d5ob moeigeballen
#n 'g3Lanig offer-bioet.
IO.
2tanſchott mee met een oog
ban lieft
-

-

-

-

| | #rm bie ong eerſt 3o meergaloog beminbe/

-

#n mien top al 't bemin'lijſt binden / .

&#n bie boog omg uitliefb3o miert booggrieft.
Hit lieft heeft #p 31jn 3iel 3elf uitgeſtopt.
QDe grootſte meerſieft ſtomt hier beel te ſtopt,

#oe moeſt omgoog/ hoe moet ong herte b?amben
%jn ſiefbe-blam?

âDant 3elf nuanben

*

&ijn bemintban 't Lam.

. ..

. . .
-

II.

@Bie ook met een berheugt ge3igt /
«ºnlagchenb' oog / uit
3ieſg berblijben

#

it

v
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J88

#

«Bit 65obeg Iain / 't meſh boog
iijben
GDen 3ouben-Haft heeft baube 3iel geſigt.
13erheugt u nu in uïne 5aligheiù
& Bie 45ob boo? 't oog ber bolh'ren heeft
jºu paſt gejuig aan
b?eugde-rpen/

bereit, '-

#

-

d
«En dat men 't Lam

JI)et 3ege menen

's
-

.

-

(Ie gemioete qualn.

-

I 2,

- -

-

-

3Pat Hamig ſubag Leeum ook mee /

j

- --

QPie bºulſen kan tot herſ ban5ijn beminben;
Jl2aar bie 3ijn haterg kan berfſinben.

't2agtmoebig Iamſtraft bij met ſchrifth'lijk mee.
QDat Lam ig't geen benhel-moif 3ijnen roof
GPntuneſbigt heeft en piet het ſlangen tjooft.
-

'â âtanalleg tot ben afgront meperbellen /
iDat 5o niet/
maar 3ig berft ſtellen :

..'.

-

-

*

' .

digin't game gebiet:
I 3.

**

k

-

-,

*.

-

-

2

- , lºcer ! geef en open mp 't ge5igt.

'ft 25en geeſt ſijft ijert en oogen-ſoog geboren
'lt Hºeb mijn ge5igt helaag! berloren.

ièergecfg beſtraalt mn amberg 't 5alig ligt: Bergeefgig 't bat5ig’t Hamaſ openbaart / ,
2ogn/ o &#ob! mijn oogen niet berſtſaart. TIaat Dogulu 45eeft 't ge5igt 36 inrun merken/
QEn ineer cli ntleet

-

sº

#n mn perſterken,
&Bat 'g mijn 3ielg-begeer.
e

*

14 -

-

JT)aaſt ook 30 merft 3aam bat ge5igt / .

-

JBatiſt beramb're man natuur en 3eben/
«En 't Lam gelijſt' ſ 3g bat ift mede

«Een Ham mag zijn/ gantg na ulu25ccſt gerigt:
Dan5ult gij meer op mp3ſen ban om hoog/ .
QII
l

-

-

<
-,

-

GE Z

an GEN,

2ïIig 't 5oſage / met een gunſtig oog:
#ſa baat u hert en hant ban me ber3clieu
gPlan ban ljet quaat
ſlºp u?n te ſtellen/ . . .
QBoog utaat en baat.

189
•

'

-

-

-

. .

I 5.

-

Jl)ag ift / HIam G5obg/ u hier 3o 3ien
&Ban 5al ilt u ooit manlaaig eeng aanſchoubben/
jàiet al#3n/ Die bol angſt en roumpen

-

- -

Gjin berg of rotg u gratnſchap huiſſen blien:
jl 2aar met bie ſchaar / bie hier renſthal5emt3ag
j?aar uïne ſtomſt/ in bic booglugte dag.
(Dan 02oogt 45pa! De trauen ban be bgonnen/
Die 45n ban feit
?lan 'g lebeng ſtromen

(tot in eeuwigheit.
k

ER
je z Us HERD
Morge

| | 5temme:

noot

wanneer de Zon in 's
I.

*

D3:# # heeft
#egunſtig met 3ijn hoede/
'jgb'aſ
ſer3aiigſt bie'er leeft
H2oe leeum en molben moeben.
#ºpig bebeiligt tegen 't quaat:

*

,
*

ſhietgig'er eat ontb2echt offcijaab

iſlPiebug mo?bbegemabigt.
'Dien #efiig meit in 't boet5aam grag/

-

-

én leit aan 'g leneng mater-plag/
ſbogt met 5ijn goet ber5abigt.
2.

'Die #erber hout getroume magt:

ep;olgtmauvoor zijn erbapen.

jlºen

196
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-
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dmºlen 3ag #embaarom bag of nagt
3 àooit ſluimeren of ſlapen.

iBatig bie &apper-berber goet?

,

hogt 3ijn tiubb met #erte-bioet /
GEn ſtelt boog haar 3ijn ienen. , ,
Geranijſ be buugling trouurloo# bliet/
iſ Bii en 3ijnbierb'ze schaapg-hoop niet
19erlaten of begeben.

-

- 3.

3ean heel zijn hubb ontbreekt er geen:
't 49erbunaalbe 5oeſtt i3p ubeÜet
len brengt begantſche hoop tot een /
&#n 3ijn'er fmaſt en tebet/

#pbaagt bit in 3ijn arm en ſchoot/
dàf op 3ijn ſchoud'ren: hate noot
ſtaaht innig

aan 't ijcrte /

IBiebalt of ſtruikelt regt #p meer:
âDie flaanig ſterkt ºp: en haar 5eet

49erſtrekt leem3elf#tot finerte.
4.

*

*

#n gaat met ſtap en ſtem haar boog /
35ien3ijne #chapen hennen,
#p mijft jaar bug het regte ſpoo? /
eenſtaf
boet5'aan
geuveunen.
#eijn
bient tot#en
beſtier
en tugt:

w

#bat zijn #nobºem miutenbugt/
en heeft de 3ieſe-mouben. ,,

Jact 5ijnen 25al3em: en #p lijn
jàiet bat het ongebier te bijt;

-

jaaat tukt5 uitſlaan en momben.
w

-

5e

,

Y

#p tekent met zijn eigen merit

âBie tot 3ijn iiubb behoren,
jn oog #ſicſ/ 3ijnijantig ſterft :
ug gaat er geen verloren.

3-- -

-

i G E z A N GE N.

?ſig beſc #erber / biebe #eet
?Iſſeen iguan 3ijn #Schapen ?

191
,

.

2tſ gaat behel-lecum brieſſchenb om /
nooit rooft bp gr5u eigenbom/
UDie mogen 5eher

-

ſlapen,

-

-

- -

&Beeg baſſchen Berberg menſch ig maar

-

Berleiben / biſſen/ moo:ben:

\s

jl)aar Iezus leert 3ijn #Schapen ſchaat
&Bat5n geen byeembenijoogben.

#n onderſtemmen ſchijn uit 3ijn/
Cn heil3aam boet5cl uit benijn;
- ,
Schoon moiben 5ig bebchlien
ſleet #echapen bagt 19erbelg hem #eer !
/

- -

-

©ie met getuelt of leugen leet
Hä Schapen af mil trekken.
7.

25?eng / zielen herber ! tot u getal
(Bieg 'g bel-molfgroof
nog
Dog
al maten;

e## #

r

ºnt'3aan betgarch

ò ſtoep bog 't #jood en lºeibcnbom/
©at 3u## ontelb're b?om
(Iot #l/ afg#eröer fteren.

25emerk ooit/ grote Berber mn
©at ik een ban u schaapjeng 3n
jàietgiftan ik

met trottº:

'kipeetbatſhbermaartguit moet gaan
/
##
aat ummer Zechapen ſtappen ſtaan:
CBaar miſt 45n u bectomen:

-

#Gºeeſt / uiBoogt I u?tbonbmaal/
Berſchaftbaar 't lief'lijkſt ziel-outſjaal/

, ſpat's tieben aan mijn leben.
# #&al aan uregterijant dan met

*

*

--

--

--------

1

192

. . GE ES TE LY K E

H#chapen ook eeng 5ijn ge5et/ | | | |
«Die dºp u ſlijſt 3uit geben.

||

ººg

-

'

Is R AE Ls HEEL MEESTER
âtemlnr: oNagt, jaloerze nagt, &e.
Eſprits qui ſouſpirez.

Of,

-

T,

t

- .

Of, Les frimats ontkeſſé la Printemps, &e. .
,

*

i

-

I.

H gecitmeeſter

Iſraelg/mieng25al5em3iele-momben
G5emeeſt, ja 't Iemen 5elf aan boben meterſchenkt:

?
,

, 45p 3ijt tot heling ban 'tgebgohen hert ge5onden:

'k 25ibbat gn ook aanmpelendige gedenkt!
r

2-

-

,

-

#
-

i

#ier lig ift neergeſtrekt alg in 25ethegbag 5aſen

2ig ſtoom) be5oelt mp3elf! ff kan niet tot u gaan/ .
- @Tot mijn gene5ing helpt geen ºngelg neberbalen:
«Pp meerder p?ijgen moeit komt mijn herſtel te ſtaan

#

d5n onbergingteeng3elfgureſ uponben/ſtriemen/ſlagen ,
4.5p ſtopte materuit/ en bierbaar ſjerte-bloet:

wDug bloegtgala 25ogge boog uuolft hun # plagë
(Eot hun bebgijbing, mitágn bug hun ſchulden boet
-

4.

-

M:

dBplebigbe boog ongben bitt'ren b?oeſſem-25cker:

(

&#numehranfiheitbgagt hoo! omg ge5ontheit aan.
"
ſpreektflegt# een moogt banig ook mijn gene5ing3eher. ,,
'lt &#il upil/ 'ſt en mag/ 'lt en ſtan tot niemant an
Derg gåall,

-

-

-

-

-

k

- . - en

5. #ft

-

*,

*-----
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#ä meet al hºong de plaag boo? 't innigſt merg en
ſchonken,

2lſ luagbe bzeult 3o nijb gelijſt een boſſe 5ee 3

?IImag het Himaab tot in be5ieſ 5elf meer ge5omfien:
iBaat gp De ijand aan
,

w

ſlººt / Dat reb gp ban5ijn tuee.

,

O, º

,

- '

. .- .

?Ig #ben ban top tot teen niet alginaat cene teiſter:
&#n hooft/ en ſjert/ eni alig eben 3eer gebuilt.
't muereld-tomb berband/ nog 5alu'/uog

Pit &#n
-

#in

-

pleiſter ,

#obat het ſtanhet buur meer boogt-eet en berbuiſt.
-

7.

-

#oe ig mijn gantg geſtel geſchonben en berplettert!

JPc3ielenig niet meer alg heel het ſigbaambºn:
25ebloeb en ftragteſoog / boſſmerten en bet-ettert
zo g'pmanbnobig
45n bent het ooit aan mp.

sijt,

gitgeefmpouet nu band/ totubegeren: . . . . .
#mpb/biano baat 't mobigig; biiem't biep 5eet
b?p op;

&Booypeiſ;ruk afbe roou /baar 't onber 5ou ber3meren,
Jàeen meg 't berbo?ben bleeg; bguit uit ooſt b ettera
1920p,

- . . . 9.

w-

- -

-

-

Jlhaar hoom/ en breng ban me u mieken en berbint5el
paſt toe ubloeb en beeſt: gietoin en giet mpn/
@Pie3uibert en ber5agt: omſtſeeb niet in beminb3ef.
45emeeſtmp/ #eer ! ſh3aiban tuig genegen3pn: ”
I O.,

JInaakt ºp mp3oge5onb/ h 5alumn 5eiten geben:
«én infen 3iel3aſ aan u bienſt 3ijn toegenopb.
| #h 5al ban banlibaar/tot urocini / boo: ceumigleben:
ſlºpigp mp 't ienen ſchenkt en banbe boob benamb.
-

*,

in

't G E:

-

1,4

G E Es TE LY K E

ºf c E N a p 1 g R. e c T.
,

V.

-

w

(3Loon: Courante Simple.
º I

Tºt 3ieboo? Hegubloen en baan
-

1 ºm tot abob#1Bierſchaar onbeſch?oomt te gaan.
# iſt 3o ſchuldig en bloeh-maardig 3p/
cifiegter niettemin regtueerbigt mp.
2.

dºöob3it op 3ijn gemabe-tij2oon/,

dºeneſtigt op hem leibbelaar / 3ijn %Zoom/
den zonder fircuit van 3ijn regtijdarbigheit
iſiëoſtiftbaar van mijn migbaat bgg gepleit.
3.

zDe 3ombälaagt mn tot boemmel aan;
dºniſt 3iebaat met en #batan nebeng ſtaan:

#afſtuinbmponertuigt in mijn gemiſt, Z
âDat hun beſchuldiging/ laag, maarheibië.
4. •

-

'k perberg mijn ſchuld niet/ maar beſten
âDat iſ beboem-bloeſt oueruaarbig ben,
Dog'ſtgrijp mijn 25o?g terftomb geſobig aan /
den 3eg; bie heeft het al boog mp boſbaan.
. 5.

.

-

Die treebalg1Boo?ſpraak in boo? mp/
dºn zegt/ fá miſbat bec3 ontſlagen in ,
ºm dat mijn bloeb bood hem ig uitgeſtopt.
't Hëregt batſjem. Dat #ntinu iljo2ü.
zPaar op mijft bambeſiegter 't zegt /

dºnzegt: be 5ombe mogb haar eiſel, ont5egt:
#ſpreek hem in en om 3ijn 25oggebag / .
&#n ſchenk hem 'tregt ten lenen nog baat bp.
7. 't 45ecm

-- *,

»

19s
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7.

't 45een bug beg#emeig1Bierſchaar doet
C5etuigt 45oog beeft inmenbig aan't gemoet.
, 45eſukkig mien bit boo: Coög @Thyoon geſchiet!
G5elukkig bie bit in 3ijn

# geniet.

-

#ft baag op bic ber5eſtering
2li mat met m'n muil treben in 't gebing:

w

ſBant maar of balſch/ mat mn beſchulbigt/ moet

49erſtommenboo: 't geroep van Jezu bloed. .

ZI E L-Z U GT I N GE N,
Om Gods Zaligmakende genade-giften en bewerking.
#stemme: Iets moet iku, Laura, vragen.
-

Of; Waarom zoud ik met vermaken,

-

Of, Vous faires bien la finette,

z

*

I,

TIbezittenb' ſigten 1Baber/
OPnuitputb're boſheibg ?Iber/

-

&Pie/ alg't hoogſte 45oeb ook 3ijt
jlBebebeel3aam : laat be ſtromen
39an u
ook op mp komen /

2，oalg gpu boilt berblijt.

-

.

- -

2,

'#25en noobbyuftig en eienbig:
JI)aar u ſchatten 3ijn onembig/
252on ban algenoeg5aamheib,

'# #eb genoeg aan u genabe
(tot mijnheil/ en tegen 't quabe:
âBijſ bie nooit ban d'ume ſcheib,
.

j?#

.

-A

2,

3. Doe
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3

JPdben Homb 45p / #eer / bermehlten/ 3Buiſen maſſchen / naaſtten behſten:
q 5p3pt 3Ligtenbuiſternig:
-

'

obp komt klanken ſtralig gene5en:
2rmen komt ſºp

# geben:

JIBitgu nietig te monbetig.
4.

dBnhomb 3onbem-ſchuſb bergebcn:

ziPoemelingen ſchenkt 45n't ſeben': *
19ïceſſig maakt gn't ſtenen hert:
13eſſen migten hemelingen
#alige beramberingen/

-- -

Baar 45n boo! berheerinkttmert!

,

5.

## !

bit heeft mpn5ieſ ooit nodig:

# ig gebzeſtig/ magt'loog / bobig /
HLebig / 'it heb nietg goetg in mp;

'higonger / boºſt'/ berga en ſterne /
Zo ift u 65ema moet berben.

n

t .

ô qDat bie mn aſſeg5p.

"

-6.

'hij buerbienſt t nogpºng/ nog maarbe
3Dieu goeb'ren cbenaarde:

,

.

2ſt 25cm een nietig aarben bat:

a#niet ontfangen/
3Doo? genae gemaab erlangen. , , . .

#ominerbufun met inſchat.

:

7.

-

zpm 't niet hongerige 5ielen?
#eer bieaan u oog genielen?
'#ſboſbemſceb ge niet berbult ?
gºnn't mei rphe/moſſel 5atten?

-

Pie ſºn met u3aai'ge ſchatten
qBunſtig oberíaben 5uit? .
*-

- -

-,
*-

-

2

-/

GE ZAN GEN.
8.

't #'therhneuſt en angſtig herte/
't qbeen berqupnt ban 3ouben-ſmerte/

iBaar in 4En u olnſiogt:
't #ijn bieb?oebig 5ijn en treuren
JBaat u trooſt aan 5al gebeuren:
#Zonbaat ig bie 3aſig mogt.
25en ſft heel betmant # 't quabe ,
't#g meer eer boo? u genabe/

JPie ooit ligt ban buiſter maakt.
't #groem-rugter boog u beugben/
iſiuilner bank-ſtof/ g?oter b2eugben.'
2lig 3o een ugoctheid ſmaakt.
I O.

Zo ift Hboog ictgbelebig';
dàeen bat ban mn / maalt mn lebig
13an mat b2ugt'loog plaatg beſlaat:
13o?nn mp/ ſchiftt mn / buig mp; leer mp/

ºn

©berreet en oberijcer mp:

3Leit mn boo2 u 'jant en taat.
II,

( >

ik ben leem/ 45n pottebalifier.
d?ge 35p 't maakt/ luie meberfpzaït'er ?
't Hig 't: boet mat H. bebalt.

-

gaoet mp3oumaa#5ci blijken/
«Dat ift mag u 25eeſt gclphen
. Doo? beramberbc geſtalt,

DE
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N.

(Ioon: Courante Monſieur.
I.

'ſt

-

B#
alg een bo2ſtig lant/
dbeſch2ooltt boo? 5onnen-b?amb;

-

#finagt/ iſ ſuali / mijn ingemann berboºt/
JPijn tongehſeeft/ 50 bat5e ſch?omp'lig mogt.
'#25e5mij#! 'ſtbejmijft! ik kan niet meer / -

#g ik nog langer lauenig ontbcer'ſ âDie mijſt mpbogeenbruppel materg aan

-’

(Ierhoeiing/ om mijn borſt mee te berſlaan
-

2.

Oſbob & gramſchap ig een gloeb
QPie eeuunig blaaſt en mocò /

:

sºn bermen3aſ in't onberft uan be hel:

. :

De 3ombe b2amb gelijft een buur 5o fel:

't 45emeteng ig mn gant# berſjit/
't ſpeſitai een buut biep in mijn boe5cm 3it:

t

RBe âbatam blaaſt bat nog geſtabig aan/
2tp mn! iſt fineſt! iſt gloen! maar 5al ilt gaan?
3.in/
g? 'ft 3ie baat b'#efſ-fonte
Zo 3oct/ 30 ſtoel/ 3o rein/
QPie 30 bol-op met miſbc ſtraten bliet!
«Pp/ bo?ſtig hert ! neem 'g Hebeng-ſtroom om niet.
t

-

r

3Loop toe / ſchep/ put al mat gn ſtont/

. #et ſtaat unan, jaſſelt gelijk een bont,
ò Lieflijft bogt ! ô 3ieſ-berquiäſtend mat!
#ft boogb ban u meſb?omſten/ maar nooit 5at.

-

#ier ig een bierb're vloºg

-32an mater en van bloeb/.
- - -- -

3Dit1

T

-
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QDie uitbe 5ijbc-ujolſb ban ſc5ug quam:
#a uit bt Çij?oon ban 45ob en ban ljet iLam/ &P2icſtralig ſpringt bit 25gon op aard:
«&Pat 'g ſtennig en tegtbeerbigheid gepaart
jl)et heiligheid: de ſtroom ber heerlijftheid
19loeit daar het Lam 5ijn 3ennelingen meit.

,
- - - -

-

\

5.

-

't 45eloof ig hanb en bat
(tot ſchepping ban bit nab:

&#n dat 'g beinonbuaat meemen't brinken moet.

,

«Seeb mn bat/ Peer ! op batik finaalt hoe goet
45n 5ijt. ?II luie maar 50 eeng o?inſtt
't dE)crb ſjem een 25gon bic tot in 't ſchen ſpyinſit;
Taftabig uit hem ſtroomt, ſjn bo?ſt nooit meer /
Jl)aat ſjn geniet met
3ijn 3ielg begeer,

- \

virus,

#icſ-herber ſcit ooit mn/
jl)ct al u ſchaapjeng / bu
QPic i3eil-fontein/ aan 'g lebeng mater-plag !
Cn Doe mn liggen in 11 boeb5aan grag.
QDan ben ik bin en onbeſcij2oomt/
Of #Zonne-b2ant en ſcij?ale bgoogte ſtoomt
&#n ogenſtt 45n mn met tranen in bat bal,
45n bgoogt die baat geen boºſt meer quclien 5al.
-

'Dit geeft mijn5ici ſtreng ſtof

-

Cot blijdſchap/ Danſt en iof:

-

--

& Cºgnbeg aan5iemg/5aagt 45p mn ooſt aan!
'lt iDiſ nooit meer tot gebroken bakſten gaan.

# ## #opping-aber/bic Ue

ſuſt:

-'

bie. De 3icſ-bogſte bluft:
Gºaat luat eth'lemg
bellBereit25o?nput/
geeft tot lauenig
ſt

maar borſten/ ſjii/ en algem-pchef is

-

e4

-

Gods

»

'
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GoDs HERTE, MoND en HAND
getemme: Aimez chercher à plaire.

º
I.

ſtie bingen t2ooſten 'therte

#n angſt/ innoot en finerte
A

32an 3iclgeuiighaanig ſtant:
45obg perte/dl)ont en #amb.
#eeft menſchen hulp beriaten/
#g nergeng figagt of raat?
âBammeer omg nietgſtan baten (

zijn biemijn toeverlaat.
2.
oſbobg ſiebent 13aber herte

Jpoetrommelen in be finerte
&Per 3ijne: bug ontb2ant
dBeen moeberg ingetmant'
#oe 3ou #n hen bergeten?
Zijn hert ig omgekeert.
geou bn hunmoot niet lueten/

Dic't minſte 3clf regeert?
3.3

oBobgmont en kan niet liegen,
#Zijntce5eg niet beb2iegen

EH ov Aig 't bie ſpecht.
lie nooit beloften b2echt.
ô Die 5ijn af te 3amen

@Een goede ban5ijn fietſt/
#jn Chriſtug ja en amen:

#pſteit bie in het merk.
4

eBobg panthierbnighgagtig/
#ijn hinger ig almagtig/ .

# baagteengallrg boot

-

-

-----

GE ZANG EN,

2or

3Boo:3ijn bepel en tboogb:
UDie moet nog aſſeg b2agen/
Jºietg baſtbaar aan te 3 maar:

l?n boet3ijn mpelbehagen/
&Iotrebbing ban 3ijn ſchaar.
5

e

ſDat 3oub fft ban ber5agen/
3lig iſt mijn ſt?uig moet b2agen !
d5obg herte/ ſlºouben 12aub /

G5eeft trooſt en onberſtand/
il)ant bog ºp 5elf ig mijne:

“Ik ben be3ijne meer / .
&Bug ig ook mijn aſ 't 5ijne.
'ft dBil buiten hem nietg meet.
N

-

/

.-

r

's WE R E L Ds woE LI N G.
#stemmie: Pſalm 16.
M.

-

-

W ºfe aarbſch gemocſ en ſjanbelregt bebgoeb/
25emerhit Dataig een neſt bol kleine mieren/

&Die / onbermoeit / met pber/ b?iften ſpoeb/

JBan op banneer ſteetg/boog malhamber 5 mieren. gëſhto?ſt/ en un?oet/ en ſlooft met al 3ijn kragten/ .
?tig of5n een boogmigtig merk bolbaagten. T
-

2•

-

ſDat mo?b boo? al bit 3 moegen uitgeregt?
âDat b?oltjeng / boog een tuijbg en 3ijòg bergaren/
(Iot boo? raad boog ben minter opgelegt/

Die 3n/ tot ſchand begiupaarbg/ oberſparen.

2tſ mag aan ietg ook nog 3o ueel gelegen/
| 4.5cen, meerber blijt en3ou men ſtommen plegen.
r

iſ?

5

3. jºen

s

2O2,

GE E S TE LY K E.
-

3.

-

-

ſlèen moelt/ firiocity en m2iemelt omber een:
b' &#cn herinaartg/en biebermaartg/ boog maiſtanber/

dl)atſjeeft men 't ûguſt? J12en ſjout 3ig nooit te b2cen/
jl)aar balt geſtaag ban 't een bueer op het ander.
Ngº'n 500 men 't ceng na maartjcib gaat bebatten/
't #g mieren-uſerſt / en hoger niet te ſchatten,
4-

-

-

Dog hier in moet bat onbernuftig bier
't 19erſtandige beſchamen/ bat3ijn 3orgen,

-

#ijn boo2 't gemeen / ter noooo?uft, mitg het hier

JDaar leeft/ en bug moet 5orgen boo? ben morgen
(Ierubijl be menſcij.3ocht! tegengpligt en reben/

jl 2aar 3elf-belang/ met obertollig!jeben.
?

-

,

13etbeeſt u een geſo-gragen 45ierigaarb:
#oe ſlaaft / ſjoc uuo?mt Ijn dag en magten?
jl)et hbat cen 3ogg booghruiſt hp 5ee en aarb/

JT2et ſpilling ban 51jn 3ielg en ligſjaamg liragten/
CBin Yuatgchuin / hoe onregt? ?itme mieren !

Die olibernoegt nabeeſ 50 ſjong'rig gieren,
-

-

6.

©aar heeft er een bestaat-5ugt in het oog.
ſDat ouerſeg ? mat lift 2 uuat ondermijnen?
ſBat grum'Ien 3elf/ beb?ijft ijn om 5ig hoog
en ſtruiſen / ter beboogb'ring ban be 51jnen ?
&#n alg ſyn mn 5ijn boel-unit heeft berätegen /

â?n 1g een micr/ op hogerhiuit geſtegen.
7.

«Een amber meer tragt nà 45eſeertheitg ſof/
«ën maaltt / en b?aaſtt; om letter-ſchat te ſjopen

H?oe hoog hp bliegt/ nog Hſicf: 5ijn b?ein aan 't ſtof:
#3oe diep ſjn 'tal heeft/ alg een micr/ boogſttopen.

&#en aliber 5al een ander oogmerk hie5en:
&Dog bug maar tijd en arbeiobunaag wring R moet
• O

zº

-+--------

--------

-
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GE Z A N G E N.
-

8:

g?) nbeſheib/ ô qucſſing ban be geeſt !

«Een bemeſingbootsiet die laag beneden.
2timic eeng op ſhoog ſºcbo ig geïnceſt/
&#n ſtar-oogt op beſchat ball 't â?eniclg &#ben/

:
*

apie heeft geleettaſ't mereltë te beragten/
GEn maar na 't geen beſtendig ig te tragten.
-

*

9.

-

-

-

1D;oet/ mercſbling! met ingeſpannen ſtragt/
J2a 't onbermaanfclj/ begeerlijft in u ogen

lDanneer gn maant/nuig u uieng boſbaagt/
Dam uinb gn u ramp5aiiglijſt bebgogen.
3Dat al 3al u/ cfgn 5uit Dat W beriaten /
«En in de Doob 5ainictg u honnen baten. -

,

IO,

v

25c3ie mn ceng bien ſtoning/bie 3ijn magt
«Bemeſtigt bab op 5aueel bloeb en traanen/
J2a3o breinloeit'/in3ulk een p?aal en p?agt/
&#n 5ig een pab Yuounabe ſterren banen :

-

32aat Homt bc boob/en maakt bien trot5en Crber
Gºot ſtof en ſtatiſt. Daar ploft bie grootheid neber.
II

-

oëen rijſtebmaag/mieng opgeſtapelt graan

(Ieuweinig hab aan Joseph Häoren ſchuren/
19erblijû 3ig in bic boograab / ô ſt)at u aan ! ,

#n meent 5ijn ſchat 5aſeeuuuig met hem buren.
J2og in bie magt komt hem be boob meg ſtoºmcm / .
«En maaſtthem 5elf een ſpij5e ban be upo?men.
I 2.

,-

2eg/ iger in be boot met onberſcheid
39an rijſt of arm: ban # of ijoogberheben? Bantuijg of buaag? ?tig 'g uxercitg heerlijkſjcio.
39erbmijnb in 't graf/en cimbigt met bit leben
ôihopte buur/on maarbig 50 beel pogen!

ofcluähig bie een beter goed beogen.
-

7

w

-

I3. Ag

-

t

A'

GE E s TE LY K E.

zo«

13

/

?tg babbe meng hier uan een regt ge5igt!
#n 5ou3ijn boen met ſchaamt en tot benoemen.
ô #alig mien 4.5oog (Beeft het oog beriigt !
& Bie 3iet boo? 't mom-bernig en neucig ſjenen.
3Laat D'aarb'iing/ met de mier/ ſjier onber marren:
&Bie?trenb bliegt om hoog / boogbp be starten.

V

E

R

T

O

O

G

van 't

Uitdrukkelyk met God te maken.
Coon: Pſalm 2.
4

I.

-

&Bob! mijn Schepper ! og! ik ben
O#
#n ſchuit en ſmet outfangen en geboren/

,

&Doo2 tal-Ioog quaat (Dat iſt boog u beſten
19an mpgebaan)gantg magteloog berloren
#ft! Dicn gn hebt (met Dat iſt mag gekomen ,
Hit ſlºocberg ſchoot inbien van unue iterſt) ''
#n t1 betbond 303igtbaar opgenomen/

:

«ën in Den Doopber5egeſo met u merk.
2.

elaas! Ik heb geleeft een lange ſtomb/

&Boob / 5omber 45oo / na bat iſ nu mag mombig
12an mijn toerbond uit ſtragtban mijn 19erbond /
Çclijft een ſt?eng/ geuocloog en omliumbig.
Jlſtaat
's.
'-

*

* *.

/
2

zo5
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jl haar einbelph hebt gn / uit mebebogen /
JPoo? u me ſlâet en 45eeſt/ mpn jammer-ſtaat/

Jlannſchuld en ſtraf / mp3oogeſteit boo? ogen/
JBatiſt / in angſt ber #ei / mag buiten raab.
3. -

|

-,

| QPoe hebt gm mn ben #emeſ eerſt ter beeg/

«En aan mijn ſjert geopent be molboening/
giën loffing/ biegn hebt gebgagt te meeg/

JPooguinen Zoon, beg merelög heilſ en 3oening:
q3p boob mn uit gemaben aan bie ſchatten/
JDitg bat ift bie boo? mp aanmemen mou/

&#n boo? 't geloob'/ in je5ug aan te batten/
H tot mijn 45ob / en goet beritie3en 3ou.
4-

»

G5n fimaamt mn / ſcifg op heſſe-ſtraf/ gebiebelt /
(Ce nemen bit u b?n aanbieben aan,
&#n gaaft mn faſt na Jezus toe te blieben/
De 13gpſtab bie gn mn habb opgebaan;
"Ja/ na bat iſt beleef/ gpſjebt alte.be
JPijn hert geneigt/ mau al-oppetmagt/
gên Dat gebo?mt boo? Jezus, mijne 192ebe /
#aagter hem/ op 'theiſmoogt/ uitgeb2agt.
5.

#ebt gp mn niet/ô lebenbige God!
@Boen naderen tot u/ batift u ſtuſte:
oën 3omber mp bekent bebyog / of fpot/
#nuïne b2p' aanbiebinge beruſte ?

g@m banaan 45eeſt bemeſting te geraken/
gPie/tot mijn trooſt/ utu' genaaüter cer ,
#om ik met herten momb bit 3eſter maſten
19oo? u ge5igt/ maat uïnen uiſſ / ô Heer.

1. R U ST E.
/

6.

Jauban! ##5oonmaarbigaig ik ben/
"Doe hier boog u/ ?li om oog! beeg beckiaring;

an/

G EE ST E L Y K E

2o6

#ft/ fft geloof ban herten J en bchten/
jl2et open mont/ u heiſ-moogbg openbaring:

3Pat Jezus ('t Hinbber momber-maget-moeber /
GBic alg een 1Bloeit ig te #cruſalem/
:
2lam 'thruig bermoogt) 45oog #oon ig/ en behoeber
33an 't JIPeng geſlagt/ oerloren buiten hem.

-

7.
iſt geloof dat Hlaar getuigenig/
#
'tilBeſt gn/ aan hem God Vader ! ſjebt gegeten,

gaat hoogbej Peng in niemand anberg ig/

-

ſBat / nog 5al 5ijn / alg in ſjem / 't eeumig leben: Ziet/ be52 ig mijn Zone ben beminbe
(#Zo riep gn baan ben i3emel met u ſtem)
#n melken ik mijn meſbehagen binbe/
Om Zondaars heil te geven, hoort naar hem
-

Als hy tot Zoen, een offer voor de ſchult;

Zyn Lyf en Ziel zal hebben opgegeven,
Zal door zyn hand myn wel geval, vervult,
Voorſpoedig zyn, hy zaat zyn, en het leven.
,, Met al myn hert neem ik te dezen dagen,
,, In uwen weg (bamboog Immanuël

, 2lan menſchen heil te ſchenſten) welbehagen.
,, 'k Beruſt daar in; en antwoord: Ja 'k wil wel.
9,

t

,

jl?ijn gamtſche Ziel fit aan hem toe bertroum/ .
G#n maalt' boo? hem / ô God! met u ber5oening;

#ſa/ alg mijn God in hem ik u beſchoum/
«En neem u aan tot mijne 3iel boſboening. ò Jezus! fft ſtieg u/ja ik gelober /
#iegmat gp 3ijt/ en matubolgen mag,
Daar is myn hert, ó God! ik geef 't u ober /
?lImatift ben of hebb' / op be3en bag.
IO

13an aſiegtuat gn haab / #nu begeer

5a3omber pet (mijng wetens)uitteſtdien/
ſte
-’

v.

-

*.

-

-------- - - - - -

-

TT

w

G EZ AN GE N.
(Ie me5en af-geſcheiben immermeer:

2o7
zº

oEn heb niet boo2 bit oit meer te berbgeiten;

-

Daar is myn hand, en! reikt mn b ume mcbe !
2ll bdat hier ig 5ai boog

# ſtaan /

-

&Patiſt/ uit jezug aangeboben 132ebe /
2#ſ matiſt bem/ of ben gelueeſt/ neem aan.

-

, .
-

Il ,

|
|

| #k maalt/ o 45ob! met u/ op be5en bag/
geen 5oetberbomb / bat nooit buerb meg gemionieu:
gën fit berhoop / bat / bolgeng Dit berbpag;
45n meber5ijbg3ult aſſeg boo? boen ſtomen/
45n 3egt: Ik zal u een nieuw herte geven,

Een nieuwen Geeſt, in plaats van 't ſtenen hert,
'k Zal maken dat myn Wet, daar in geſchreven,
Door mynen Geeſt, van u gehouden werd:
I 2.

#a! Amen! Ha! mijn 45oben ſieben heer !
#ft bibb'er om met ernſt (ja 5oo be5ember 2tig ik banu mijn zaligheid begeer)
-

.
4

3Legg / ſterke ſyob ! mijn herte boogheib onber;
35uig onder u 3oet joft mijn halg/ met ſuſten/
GBp bat ift/ mat gn aan of niet mn boet/
*

GIot 3o een eind / in alleg mag beruſten/
JDeteenberheugt en bergenoegt gemoet.

11. R Us T E.
-

-

-

Lof, Eer, en dank, o

,,

“.

.
.

-.

?

12.

v#er ! 3n tuin maan/

3Die 3elfg bit heil ban eeumigheib beraambe/
#omomberlijft! 5o heerlijk! 5o beguaam!
4.5elijkerbuijgum' wysheid bat betaambe:

Om u op 't hoogſt genadig en regtvaardig,
qbeſtreng en goed te tonen/ barb en 3agt,
GBp 5ijt meer alg bier bubbelteere maar big
13ertonenb ooit utu' waarheid en nu kragt.

zº

-

. . . .
14. #oe

- -

r-

- --

-

-

-

-
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#oetnomber breed ! hoe lank ! hoe diep ! hoe hoog !
#2traalt aan uïn hºoon van Gere / 3o bepereſt/
& Ben & Diamantber HLiefhe Inn in 't oog/
3Daarme gn ſiefb een hateiphe ilBereit;
Zo, zo, zo lief ('t hoe liefig 3omber ueerga/
&Beg 13aberg ſnoozb geen tuiebe 3o meer heeft)

Zo liefhad God de Werelt ('it gain mpm #eer / nta)
Dat hy zyn Eengeboren Zoon haar geeft,
I5. . .

-

45obſ niet een ſlàengt geen ſtoming be5er aarb /

#eigen
al #eer ban #ei / #emei/#ee/en?WarDe
#ooni/ 5nm Enige niet ſpaart/
2nn Benjamin, 3nn herts-liev' en zeer waarde!

45oo geeft, ijn ſchenſt / uit liefde tot de menſchen/
De grootſte gaaf, bie ijn ber-eeren han,
Tot alles mat een #iel 3ouſtonnen menſchen/

#abouen udathan bemhen enig d]2an!
-

-

-

IO's

,5

Lof, Eer en dank, zy' u, ô Godes Zoon!
&Pie 45où geïpſtte 5nm geen toofen agte/
#
# # # # troon/
ager algong uiterſte gebagte !

..

45ehoop5aam tot be it?uig bood aan u 13abet /
GPm op te boen langgum boo2ſtelten3pb'
#ſa Ziel en gel/3pn herte liefdens Ader,

eBpbat bie5ee uitoſoepe

# en mpU.
I

Gbp hebt aſſecn mp boo2 u eigen bloeb /
QPen toegang / Die iſ nu gebguift/bechregen;
ô%oon! ô #Zoon! ô#Zee ban oberbloeb !
& Bie mn 45obg13ïoeft berambert in 45obg 3egen.
Immanuel ! bie mp (mei eer 5o een5aam /

«Een b2ecmbeling/ ja13panbban 5nn Håeet)
HPereenigt met u 13aber 5o gemeen3aam/

«Dat bpºmp reikt 5pnſiefberpfig-ſtaf meer,
18. #ſof.'

i

---

GE ZA N G EN,

3
-

I 8.

-

209

-

-

Lof, Eer en Dank, zy u, ó Geeſt van God!
God bammpn 45eeſt ! en leben ban nipnieben ! .
& Bie mp getcont hebt mpn gebaat iph Iot; . .
g#n mn ontroert met ſchgiftſten en met bebeu!
QPic minſjebt opgedaan. De beur Der #ope /
Cn ooſt be beurban innn geſloten ſjert /
#bo bat ift na Uen ſtarhell toorn lope

-

13an Jezus ſtaan / baar ilt beljouben uberb',
19.

Hm inſp?aaſt heeft minn miſb'hert omgekeert/
Gen oberreet om Jezus te beminnen
2lig b' aftfierſchat/ bie ruſt maakt, jagin leert
jl)n/ hoe iſt nu 5al bit 19erbont beginnen?
My Davids Deel, en Abraham zyn Zegen,
*w

(ſtoe-eigenen/ en mynen alg mpnfot;

’

#amnne #iel ber;eſteren ter begen/
.
33an Godes gunſt/ aig eeuunig bgient met God,
/

I II.

R U ST E,
#O.

jàu met mijn #ief een boſſen herteluſt/
3ober alg ſtrekt mnn uiterſte bermogen/
#k in mnn ſtug op be5en bag beruſt/
&#n neme boo? / in um / aſmerftemb' ogen/ -

12an nu boortaan niet meer te 3pn mpfi eigen/
il)aar b'uin alleen / Drie-ene ware God,
JBie mijne ziel tot bege hug quaamtmeigen,
Mariaâs Deel verkies ik voor myn lot.
-

12.

*

#h neme boo?/ bat (alg mpm hooft en Heer)
g?p u3al 5pm / De 3ogge mpmer 5aften?
25etuigenbe/ met ootmloct/ bat nooit meet

?lan mpneſtant/ mpnfeiſen 3uſſen maken
&P

-

- ALE-

---- *

't 43ega

GEEst eLykE

21 O

't eerbomt teniet: mant3e hebt g? geſproken;
#iet bat ik ooit migbºuillºn mij in moogt /
#a3o ueel meer (bu# hout gn't ouberbyolien)
ibitiau baſt aanhlenen banmuuoogt.
22 •
ook meet gn/ Heer! bie hertennieten p?oeft/
.

s-

*

W

apatiſa omtrent mijn bierg hebb' hoºggehofjell /
oapbat u beeſtbaar boog niet merb beb?oeft;
#ſt meet ooit batuur ſtzagt batboo25al komen . *
#n mn / 59 becium' mungſjcitgoet3al binnen,
GEEnect
(begnoot)muurpſtaan
alſ hoºfdan
/ 't
pernicumcn
man bit onderling berbinden
/ , .

dºn't nemen van een Afgeſchrift baat ban.
-. 23.
2tig mn beureeg of quaat vermoedt quelt: " ,
2ligiä hierna in buiſternië 5ai Yuaub'len;
#mpºt gesigt dat bele ſchuit ontſtelt./. . . . . . .
jiigt in beioot, ban3aling t omberhaubtien
#n begenbag/perftethenboogt herbemäen/
-

-

-

#meer ſamnbaar op beroepen 5%
očngn/ o God! 5uitml## afſchrift ſchenken/
dºpimpm ber3och / in allerlei gebal,
- . . ... . . . .
Jeu/ a meetbatgpooit*4toeſtemt
bit berbont /
apantume ſchrift boet mpmbaat dan berhfacing 3

.
. -

#ä hebbe niet mannen tot in g?ont/
dºof magt iſ geen nieunº' #emeſ-openbaring /
zºughebb' iſt um' aanbicbing aangenolileil,

*

op pubebing/ en3al bam ubeleit
permagtenbat nip't gott hier toe 5al komen/
cºncinbcipk uïn oppet 3aligheit.
* **

'

!

,

-

:

25.

«betrouuuc God! al mat in dit " Doen
dscoach afgië/ bergeefbat/ " umer eere /
#em mn aan inſume#oon/ ſtipt! gzoen/
#n mien alleen ik alleë nu begete;

En

-

/

\

w

: GE ZAN GE N. »
En om myn hert eens voor al t'openbaren,'
Verzegel ik dat God waeragtig is,
In Jezus een verloſſer te verklaren,
Die tot dit werk volkomen magtig is,

2 II
-

z

- -

Klagen over de aanklevende
v E R Do R

V EN T H E IT.

getem: Als 't Begint.
tº

O# ongebal /

/

8.
| |

|

QPat mpn uolgt ober al /
&Batmpn aankleeft uit 'g eerſten 13aberg bal.
#oe ſtomtbe tpt bat ik berioſt 5pn5al/ . Rom. 7: 24.

't 25e5it mnn hert/ mpm oog 7 mnmlipp'/ .
«En boet mnbiftmaalg ſtoten aan een 'slip
#n 'gilBereitg g?oot en ongeftuinie Zee / Jeſ. 6; 5.

#oe homiſteeng in 'g gemelg ucii'ge rec?

-

9.

&Pie b eerſte ſlºemg ber-riet/

-

@ie baard mp bit berb?iet/

Eph. 6: 16.

'Bie nog al ſteetg 3pn nier'ge ppſenſchiet/ . . . .
(Zp quet5en/ maat / 45Gb ſof/ g'en boben niet.)
&p 3nn gemig in b #eſſ' geſmeet /
«En boeien om mp toe te boeren leet
"

,

Cn ſniert/ boog eeumig in beg?if-grontg ppn/
dl2aar God becloſt mp / bie 'it moet banlie
baat 3pn.
3.

**

ſBanneer ik ga of ſta/
#oe ſtruikel ik 30 "/o 2 2.

*

Jac 3: 2.
Rom. 7:2 r.

-
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# /hoe leitmp 't quaat 36 tra/

-

Pſ. 25:21.

oejuigt mmunant badft/en ſagt ba! ba!
3ëerbo?uentheib / in mijne 3ici

#ogoberig/ biebat mn bp behiel: ,,
?lg/ag

ſ ºm ouben meng/ Dat bleeg beta

fpiet

,

-

-

Jppngangen) en bergtmp bit treurigliet
- - --

4

»

Mig. 4; 6. . ?tig iſ in een geubault/
1Boo! mmmen God mn bult/
3Batoueromerſt / en rooft mn het geluft/.
(30 Dat# ſjert ſchier uit ben boe3en in
t

2

JDat ift 3o boo? ben Heere qliam/

Dat mnnegieſſiontal##n niet in blant 5

Cant. 8: 6. ô 452oot geiuh! te 3pn bp God belicht /
&BoogGod berligt/5nm kolenbuur#gement
5.

Cant. 2: 5.

2tgGod! uiiefbemg ppn/

2 Theſ, 1:3Poetbat ift ſtabig qupn/
II,

dºot dat u goetheſt#ſuſt /berbuit3al 3ijn

#atmn/
en umme miſt alleen benijn:
time ſtºet in mijn gemoet/
#o 5n boſmaakt/bat mat mn ook ontmoet/
# nergeng mijfte dan haar boogſcij?ift af/
2 g/ maakt m: u getrou tot aan ſjet graf !

2ſſg ik dan 'g lighaamg bant/
25eunt, 3aſ 3ijn herplant/
Hit deze bootá baliep in 't 19aberlant/
een lieflijkheden aan uregterhant
jleijn bloebe 3ieſbn u geniet/
#oe 3afban3ijnbergeten al 't bern ietſ
ô Jezu! bat u gunſt mp bit toeſchifth :
ò Öhriſti, ſeen in mp/ en niet meer ſh.

* .

z1ELs

(

l

-
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ZIELS UITGALMING.
#

-

.

-

#

-

. »

1.

-

ob! hoe genoegluſt en hoe heerinſt/

-

A#
bol uzeugt/ hoe groot en om naarbeerlijk/
*#
gelult/ ?tig iſ in brult/
nog berheerlijft/

2

én boo? u #oogljept buig en buit.
2,

-

2outumen lof/ 619oºſt/ berouben/
#ou dan mijn liefde-luſt en u?euge verhouben/
2lig iſ het ligt / ban u ge5igt/
1

Aeg niet beſchouwuben/ ..."
«En ook geſtuit miert in mijn
3. pligt.

•

jàeen/ meen/ ift moet u b?olijſt roemen/

en trotg beſpel / mijn 45ob en erfbceſ noemen/
Ofſchoon mijn quaat/mp ſteetgberraat /
&#n mil berûoemen/

-

4

Jºog boel iſt ſp?uitjeg ban u 5aat.
4. •

&#n ſchoon ſſt boogheit op 5ie g?oejen/
jºog bueet ift bat u hant bie uit 5al roejen/
2ll Yuat berberft/ al mat berſterft/

-

)

2 uit gp beſnoejen/-

t

(Iotbatmijn 3iel haar luſt 5eeng erft.

' .

w

-

-.

-

e

- -

't 45aat3o het gaat / gp 3uit mei maſten

3Patiä aig 'ttijtig / 3af te ruſte raften/

W

#out mijn maar ſtil / ſluit mijn bebiſ /
«En rigt mijn 3aften/
dàict na mijn bgift/
na u luiſ. - -

#

3

6.

JPoot

*
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6.

3Boet mat u ſuſt/ fſt 3eg flegg annen/
âDat ſtaat u hint en ſchep5et meer betamen/

*
n

-

âBert #ſt nermert/ @f ſnelt mpn hert?
#omt mn beſchamen /

-

GEp! #e3ug lief/ gemeeg mpm finett.
7.

-

JPietg maakt mpn ſtaat/ en rampe #maarber /
Dan bat ift u mpn/ #chermheer en 25clnaarber /
o@m mpm gemaft ! @oit tegenſp?ah /
jeictg mag mmm maatber

?lig iä mp / in u regering ſtalt.
8.

-

&#n laat mn bog ban u niet bmalen / .
©p bat gn mp nſet meer behoeft te halen/
#pout gu oe nuagt / En laat u ſt2agt /
jihm bleeg bermalen/

zpt gn mum Leit'ſtar in ben nagt
9. •

-

&Pp bat. ik

u hulp mag bermagten/
JEaakt bat iſ min met ingeſpamie H2agten/
#aarbiger ſtel / @m u beocl/

-

#etcetg te betragten/

quel.
(Iot moogbeljoebinig dan mnm
I O
Ik geef het op/ ik hall
N

niet werken!

3Laat u gemaab mpu geeft en haagt Jerſierſten
aſbeſt en merknerm # #oet en beſcherm /
ſlºp met u bierhen/
- : zº - - - - - - -3Ict op mpm u erelooâ geherm.
I 1,

-

- -

-

5tiert gn mun gang/ en boet mp lopen/
2ti 5ou mnn pleeg7 het met be boob behopen/

ſlâant mpm gemoet/ Doelt op het
&#n fineſt in hogen /
.

en 5pt myn bril in tegraſport.
\

gort/ .
12. Laat

|

------ --
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, 12,

-

, laat ober mpnu aanſchpn ligten/ .
oën huilt mpn gang ten hoogen 13cmel rigten /
3Doetbalſcije luſt/ mil / 3in en ruſt/
jl)et ſchaamte fluigten/

-

2lg ! mag die bamp eeng uitgebluſt.
-

I 3.

25uigt gn mun unif/ huilbie niet buigen/ſlaaaht mp geïnſt/ be kinderen bie3uigen.
2lg ! Dat ilt 3ag/ Dat mpn geb?ag/
jl ºogt betuigen/

âDat dat men boo, u 45eeft bermag.
14.

-

ſPapent gn mn / en ſchoeit mpn boeten /
Zo treet ik toe/ mnn bnant te gemoete/
#gng ik een mont/ +4 liebe mont/

w

-

lâan't al ber5oeten/ *

/

«Een miniph moogt / maakt mpm ge5out.
I5.

«Doet met mpn5iel/ naar ubehagen/
3Laat ift mpm ſot geen ogenblik beklagen/
QPuur het te lang / balt het te bang/
#elpt gn't mn b?agen /

.

Zoloof ift u met pſalm #nu.
I O.

-

we

#omt ban mpn bleeg/ mp ouerbmerſſen/
#oeitt het mpn geeſt/ tot ongeloof te perſſen/
3Laat bgn be ſjei / Jlºet u beuei/
65eſtabig ſcherfſen/
#ft lief en ſoof u ebenſmei.
/

17.

º

'Laat bleeg en bioet/ ban t'5amen ſpannen/
em mijn geloof/ te 3iften en te mammen
45p ruimt het ſpoo? ' dººp ligt mp boog/

###
heitijafti
bod
wertet mpp,#
ſj nºg:

G
UO

e

-

-

-

-

18, #on
*

*/
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gzout be5e ſteur mn ooit beroumen / .
#Been/ meen/ fit blijf op be5e iſíotſteen bouinen/
't &#eumig berbont/ ig al be g?ont/
19an mijn bertroumen /
RPateer ik mag ontu?iſtbaar ſtont.
-

'

,

-r

De Vrolykheit van 't Chriſten leven.
2iet/ Pſal. 43; 4. 1 Theſſ, 5: 19. Phil. 4: 4.
I.

t

&#rblijt/ berbint/ u aſietijt /

«Datig ongeculmige cruen// «Ecuimige erben/
©etrooſt/ en 5onbcr naccg te 5ijn
#nieben en in ſterben

,

- -

-

-

-

#aat ongbyolijk 3ijn/ 192olijſt / ugolijk/
3Laatongbyolijk 3ijn/ byolijſt 5ijn.
Kan ook mede gezongen worden op deze wyze.
.

V

I,

-

Verblijt / berblijt/ u alle tijt /

.

«Dat igongceumige cruen// eeuwige troen/
45etrooſt / en 5omber breeg te 3ijn
#n lenen en in ſternen,

- -

-

3Laat ongbyolijk 3ijn / ngolijk 3ijn/ 492olijſt3ijn.

"

2•

&Ben Bemel miſ / ben #emel miſ

\.

gaat die hem dienen in beugben/aaienen inbreugben;
#atig ber engelen eeuwige trant/
#ie3ig in beugden nerheugben,
3Laat ong etc.
,
"
." -

'3. De

- -

-

"-
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3.

“De byeugbe beugt (JBe beugt meer ureugt)
#et b?olijk hert maakt beugbig; maakt ongbeugbig;
JDat neet ben Bemcl/ baarom miſ
#n al 5ijn bicnenbc b?eugdig. ,

-

ſlaat ong b?oiijlt ctc,
4.

QPen #3emel gaat/ be aarbeſtaat

Souaſt niet algberg ureugde/ aig beeg bjeugbe
©aar 'g l9emclg #oon ong 3ielen mccb'
| 4Dulgherten mede berljeugbe.

3Laat olig b?olijſt etc.
5.

-

&Deg ſpemclg #oon/quam uit 3ijn (Chgoon/

©ieniºnban
N
beiſ
( en baagt bit eeuwigheden
habb eeuwigheden/
| 25e5eten
3Pit lºchuan bonen meoe.

| 3Laat ong u?olijk etc.
6. ,

Bet bloebig 3uleet / Dat ſiefbe beet

't 43e3egelt lijf ontbiieten / beeb ontblicten/
&Beeb ongboo? b. ongemeten ſinicrt/

' Deeg 5alige b?eugd genieten,
ſlaat ongbyolijk etc.
7.

QPeg hemelg gunſt/ Beg #emelg gunſt
©m ſchatten niet te hopen// ſhiet te hopen;
H#omt aig een ſpemelg mater-baiſ
CBng 5alig toegelopen,
8
3Laat ong byolijſt etc,

)

&De 3onbemal/ en 5omber tal
Zijn goebiglijſt bergeben// al bergeben,
iPp habben be eeumjige boob berbient;

Çn firrgen het eeumig leben,
laat ongbyolijketc.
&P 5

-

7. Des
u

.

Het is i-+---+-+-
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9.

-

/

&Beg #emelg #eer / ong ſchat eneer
& Beyondheit / ruſt en byebe // iïuſt en uzebes

-

2tſ hebben mn hier niet met al
jl)ct #em 5nn mp te bgebc/
#Laat ong Ugolijſt etc.

/

IG,

@Pe aardig ong/ ben #emel ong:

v

ſlaat 3oub'ong meer geluſten// fiaeer geluſten
&Pcegaarb ig ong een ſtopt bertreft/
&B Hºennel ong ceutuig ruſte.

-

3Laatong b2oipit etc.
II.

v

«En meng en bee// en engelen mee /
“En boog en tegenſpoeben/ Zegen en roeben
3Laat merken / ai5o 't merken mii/ . .
'tdl)oet buertten ong ten goeben.
3Laat ongbyoinſt etc.

-

I 2.

QPen #emel 5elf/ JDat ſchoon gemelf/
32aat 'tbag íg 5omber magteni/ #omber magten/

#g 't hoog bertreft/ baar 't engelen-Choo,
2,15ingend ong bermagten,

3Laat ongbyolph etc.
13.

Ongſ)aber leeft/ Pie3ig ong geeft
«En met hem alle dingen/ àſſie bingen/
&#n 5egt ongnoobb?uft toe / op bat
ſlBp 502g'Ioog 3ouben 3ingen. .
3Laatong b?oinſt etc.
*

I4.

gºeg hemelg 45unſt // leert ongbe kunſt,

#u#3onder
't Heinſten ons te in'en/ Dng te lepen: '
p?agt/.cn oberbaat
«En3olberichſternpen

iäonnen mp bgolph 3pn etc.

***

t

n

"-

-

-

15,

&Bet
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15.

3Der menſchen haat// @f mpt/ of ſmaat
&#n Hummen ong beogoeben/ GPng beb?oeben:

H9ebben uup maar beg #emclg gunſt/
jàiet auberg mn behoeben/

3Laat ongbyoliph etc.
16.

-

-

JPog haat / nog mpb/ nog m2aalt / nog fppb GPng tot haat oefening t2onen// @Tot haar tgonen/ jl)aar aig mn met een lugt'gen5in/
*
*

#et quaat-met goet boen lonen

*

Jºãogen mp b?olph 5pn etc.
I. R U ST E.
-

-

-

-

-

17.

JDaar hoſa ! maar ! âbat hoo? ik baar ?
iDatig het? ſch?cijen/ of reijen/ Schgeijen of reijen ?
-

SPeilbereid noemt het reijen: maar
QPegiLeccitgreijen ig
ſlaat ongetc.

*#n.
I

't Hknetter-getier // 13an 't boo?'men-bier
dBp Hommen maar beragten/ ſDp beragten

, & chatten bie ngoſphebagen al
13002 buift're bonkere magten.
3Laat ongetc.
19.

-

2p al be bzeugb// En al 't geneugb/

opgelopen/
©eg
@pgelopen:
mouben uun
ſnog ilBereſog
bamb on5cm
niet
Çn aag daar boog berftopen.
ſlaat ongetc.

.

S

.

-

- -- - -

-

2O.

-

+?aar 5ingen af t/ #aar ſpringen af /

35 huppelen naber heilen/ ſhaüer bellen:
12aar giangig glag/ haar ruſtig roeſi /
Çn alljaar qucien / quellen.

: ?laat ongetc.
*,

.

.

/
-- - - -

-’

H+++++++++--
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2 I.

25egerig hert// JBatmager mert/
aboot 't gieren naueeſ ſchatten / Jaabeel ſchatten /
-

Bemijl gn onber3abigt5ult
#Ba mint met 30?ge batten/

*

gzuſſen mp etc.
22 •

-

«En aſ u goet // Baar al u moet/ .
GPp ſtout/ u inbitieuen/ Zal begenen/
Pen rietſtafbgeeſtt/ ben rotg be5uijſtt/

#et hert be ſent en benen/

V

-

Zuſſen mp ngolijk 3ijn etc.

-

2.

-

3. -

“Dat bºomhenhooft // 19an 3in berooft/

Laat in5ijn ſchijn-oyeugt ragen// GEieren en ra5en/
Jacmijlijn5ingt/ en rolt en bolt/ ,
&Beluijgheit in de gia5en;

£ullen up byolijk 3ijn etc.
24

3Laat boſſen ſtop // #ijn bollen ſtop/

»

Hit iceb'gen met bermaften/ ſl)ctuermalien/
«En dan mei bgouiten/ ronſten baat heen:
iPp3uſſen mei mugter' luaſten.
3Laat ongbyolijſt 5ijn etc.
25.

-

dBeen ſterften bgamft // 45ecn rooft of ſtank /
25eblueſmen ong de 3innen/ GBng be 3ituten,
dDaar 5ijn mn bgonſten ban Water en Bloet.
&Ban eerſt ong5innen begilialen

3Laat ongbyolijſt etc.
2,0,

QBie armen quant// Die

# bant/

geg! og! be buna5e banben/ 3Dma5e banden
Zijn haar om 't hert geſlagen og! og!
ſlºeiiaat5e ltlagen en üganben.
3Laat ong ngolijſt etc.
27. ſlân
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27.

âBn meten hier/ 19an min nog bier/
25ebalben't bier ban bonen// 't 12iet bamboben.
#Lieben mn #c5ug/ ijn lieftong meer /

ilàn ſieben mp lenen/ inpioben,
3Laat ong etc.

8
25,

-

#oe 3ufje baar / hoe 5al dat hait/
#oe 3aïbenh?onkel leggen/ fi?onheſ leggen
Jºl: 2et haig/ en rug en armen bloot:
3Laat haar bat obctleggen. | | |
3Laat ongbyolijft etc.
29.

GPng hoog gctnaat // ſtaat om 5cm staat/
«En 3pil geen diamanten/ Diamanten.

jl)aar 't #ennelg rier5eiban be Peugt
&Pat blinkt/ aan allen kanten. 3Laat ong etc.
-

-

3o.

w

jlectbanſtbaar bog// âOn 3ien/ bie hoog
dbc3eten / 3ig beſtreden / t GPn3en bgeben/
«En alg3pruſte-looghuahenboog ong

-

19oo? on3e 3ogg-Hoogljeben/ Zuſſen mp etc.
I I,

*

-

R U S T E.

-

1.

-

//

Ben Leeuhet HIam Hit TBabibg ſtanl/
Schepper en hoeber bermenſchen/ #oeber bet menſen
#g hun gelobenijet) / aſieg/ en mat
ſlºp kunnen/ ofbenſten of menſen.
A
ſlaat ongbyolph etc.
-

-

-

32.

Jieetbege fuſt// JI)ct begeruſt/

geobol dan eer en ſtaten/ #er en ſtaten/
30 rph beſchattet / 3o mei bernoegt
30 meeſberig uitgelaten /

zullenmpetc,
33. met
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. ; 33.

jl het bese ſpijg // Bolieſtfierung / .

.

-

Jlaet bekenbank beſchouften/ #bo beſchouſten/
JI)et be5e ſtoſt'Íijltſjeen berciert/
aan 'tp?omſten/
jl
het beeg
etc.
topgenuaben
Zuſſen

.

-

t

34-

v -

.

2lig eengbe merelt // 2ülg eëng be userelt/
%ig jammerlijſt beb2ogen / 3ig beùgogen
2Zaibiliben / al haar minſt maar mint,

€n al ljaar lieberen logen. Zuſſen mp etc.
A-

,

*

. *

*

.

's
-

35

2tig cer en ſtaat // ſºngunſt bergaat:
#aar ſchat boo? bief of motig/ GPf berrot ig/
Hgaat min met ſchoonheitg bal berbaits ,
bºilàn5e mu5iet/ batijn 5otig,
,
3ullen upp 02olijſt 3ijn “#
36v

-

«Enaig bienſto2m // Diem feſſen mogm/
12an't miſſe 45eurig 5al Hnagen / ilBig 5al änagen,
JBe buiſt're mate baleije baar ig
#et einde bet meelige bagen/
Zaimen ban b2olijſt 3ijn? etc.
-

-

,

37.

OPng herte ruſt// GPp ſchat nog luſt/

-

dan gunſt/ op eer nog ſtaten / ºf er nog ſtaten/
ſlPil 't blijben't han/ miſ't uſiegem het mag/

iPp kunnen het hebben/ en laten.
3Laat ongbyolijſt en5.
28

omtºmd

boet/
2o ongbit 45oet//
(Iot ong genot toe-biieten/ @Iotong ulieten:
âIBp geben't Hem ten bienſte meer om
«En 't hem ter eten genieten,
3Laatong en5.
*,

39. Çn

-
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39.

-

en neemt Hºn't meg/l ºnneemthn't meg/
Jºog mn het buſbig bogen/ & Pulbig bogen;
dBp ligten ong bieg te ſugtiger op /
&#n bliegen te blugger om boge.
3Laat ongbyolpft 5pn etc.
O.

-

In menſchen haat// #n

-

*

*

-

#t en ſmaat/

in armoeb / 3ober leben/ Zober leben

#gint Ipſt hem bic Honingen 5nmö 1
39aat ſuſt (bat 3p miſſen) maar geben.
4Laatong b?olpſtett.

Het bang gemoet// #r fjeſſen gſoet /
#et knagender geluiſfen// JPcr gemuiſſen/
Häan 't onmeerbeerlijft 45obe-bloet

2525abigen / byeüigen / fliffen.
3Laat ongetr,
42 •

-

eja hoom be boot // ºſa ſtoom be boot/

en laat ong/ met bitlenen/ 't ?iſbegenen: -* *

&Dit buift're nare baieijen alleen/
&Booz mambeien uup enb en beben.
3Laat ong etc.
1-- 1 '

-

43

::te

ſbant in be boot // Be bangſte noot/
Ieben/ GPng het ſeben:
# 65obeg 3oon ong'tſterfter

uit
pſtelten 't hooft ten
Om boben be moſſten te fmeben. . .
Laat ongbyolph 3ijn/ 13goïnſt/ byoſpit 7.
-

3Laat ongbyolplt 5nm etc. 192oipft 5pn.
15. Slagt-maant, 1672.
*
* * *

* **
*

u -

*

*

aa,

GE E s t e L Y KE
D E

-

Alleen-eens-waardige Hoogheit,

VE R T A L I N GE,
Uit La Conſolation de la Theologie,
D O O R.

.

.

R EN E des C E R I S I E R S.
Livr, II. I. Poëſie.
I.

(Bo? 13oſhem al ban b'een en b'anb're iDereſt hoog
CUen :

2TIbie bullbater / 12ier/ cm IIugt en ?ſarbe ſeben!
3Loopt haaſtig toe/ en buigt u herten onberbaan

19oog hem bie ong3pn ſl)ajeſteit maakt 5o eerbiebeſpit
#p ig aſieen aanbibbelpk /
Häomt banen bij hen aan.

-

>

t
2

oe3out gp hembie hulp en eerbiet honnen meig'ren ?
ie u in aan3ien't hoogſt banaï3nnulerk beet ſteig'ren
Hit5pnijant ſt?pgt gn't
bat u beſcijpnt. 45eeft eer

#

eerbiedigipk. tipligtig 't al te genen !

3Jan

ie u gaf 3Ligt en Hleben/

-

«Beeft hem ubert maar meer.
3.
# "Heet band?iet
ban boo25pn magtig

Jàooit

p2eHen:

3TBatig/ erkent 3pn Syn uit bie fontein te teſten
ô ! #bchabu me dan niet! ô 5ualtſten ſlàenſchelpm !
dBeef (u ſchuit) aan #em: ſtemt bat u Çögoten State

#

en/

2ing / ſtoning/ en ſlâonarchen

ietban3pnflauen 5pn.

4. #pn
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A

zijn onbermagtig hant beleitbe Donber-flage
zijn obermagtig hant mijftt b 2tarbe met een mage.
#n ſtelt matig of roert / in plaatg/ in beurt / in lot.
#nig niet ban Boetheit / niet ban ?timagtigheit /
.
Hºnig bie't Schep5el magtig feit.
- in een moogt #p ig 45ob.
5.

.

.

-

-

19oo? mien bog hebt gn (JBeng! )bie biere bienſtbaare
heben/

ſhaar paſſelijk aan 45obgoneinbig'#eerlijkheten?
&n / bien gn bug aanbib 3ijn onder 't Jſlāenflijft lot.

t! 3 dBmaag berguiſten/ leert u uware ſlâeeſter kennen/
&#nb'u aanbie gemennen.
jl 2aat 3ijt niet meer

#t

Ben ſchonen Dager / biebe laguire gemeïben
3Die be5e JI)ajeſteit ten (Ih?oon hout boo? 3ig 3cfben)
1Bergliſt
lopeng magt/om bat 13p 't muil gebi'en.
QPen #emeſ 5o beci ogen heeft algſugte ſterren
&Die flonſteren ban uerren
2ülleen om hem te 3ien.

#

-'

7.

-

#p b'?latben banen g?obe/ grote/ 3ïnate / ſoriipe
Bergadering ban ſtof/ een onbemecgb're klompe / .
3lig bekeniioning mout3n roert 3ig rag en mei

#pſpache maar een moogt 5n 5al haar lompe lenben
ttar op
lucntelen
en memben/
ſleen
3ijn bebei.
8

-

t

JBe #ee berheft bn mijf betrogheit ban5ijn goïben
#o ſchgiftitelijſt / batâIceunen/ (Ingeren/rnálàoïben
12an ſlèenſen/ſtaan berbaaſt/ en trillen ban't gebaat.
jl2aar nau geraften 5n ben ocuer / of in 't temme
19ernemen 5n GSobg ſtellume,
A

Legt my u golven daar.
3?

-

, 754 4
9. De
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9.

De bogelen in 't mout te 5pmer eere queien
«Een hoſtelph ſlººu5pk/ en fluiten met haar ſtelen/
2lſ 5m3p 3iele-loog nog meten 3p 'tgebot.
65een ſiebe / maar bie Hennig / hebben 5p om eben
(ſbehoo25aamheit te geden

#aar #oning/ en haar ſbob.
IO.

32e feſie (Iigerg/ embe 25eren 5nm ben amberen
en 't miſt gebiert (hoe tu?eet) berſtaan eſſtana

zodatig

ten.

#aar buiheit (bie omgfcij?ikt) heeft haaſt een eint en 5ijn
#aar ingemanoen/ om 't erbarmelph'/ bemogen
&#n haren aart gebogen

jlàoet Hy gehoo?5aamt 5pn.
II ,

3De

»: 'tunugtbaar Toolk (bien 't miſte meit tot
oning,

«En boeb3el ſtrekt) hoe ru/ erkennen be5en Homing;

/

GEn boen H3em neerig huibe / al flaan 3p geen geluit.
2li 3pn5n ſtom en boof/ 3n hebben tong en oren
Znn monberen te horen/
«En bie te roepen uit.
I2.

iBat3pn/ om hoog/ ber heil'ger 45eeſten ſekhermien ?
2lig 't 5oet genoegen ban haar ſtage flabermien
2lan beeg haar schepper?&Panig al haar luſt gebgenſtt/

#eeft niet bittroume bolſt tot #pmenbienſt hun bierhen
*

OPm flegg tot 3ijne merhem

(1ſe bliegen alg#n menitt?
I 2.

#loopt toe ban 13oſhem al! Doet huibe aan be5en #eere,

Jaie boo:3nn ſlaagt uſchiep tot beeldent 3pmer «Eere.
#pn b2cje en liefbeboe u Leben en beſtaen,

4 4Pfmeigert gp hem 't liegt ban aangaan", / ſt
Høgee

-

-

aan

GE ZAN GE N.
33;eeſt ban oe Jiaogentheben
19an Die u han

-

verſlaan,

's Heeren Heerlykheits Lof
Op be ſopg: Van den 6. Palm.

-

I.

#)per-me5ig #eere!
#oe ſchootiig het berfteren

J12et u in 'g #henneig hof;
#oe ſchoon ig u ge5igte 7
3Boi #emelg #ome-ſigten!
#3oe meerbig 5ijt gn ſof!
2. -

à #oogberſjebenttoming !
ôfiotſteen tot mijn moning:

QPer #eitſcharen ºpger.
ô ilBe5en aſſer me5en ! " .
#oe3eer 5ijt gn te b?c3en !

- --

-

,

Zeer groot igum'g Jaaamgeet,
#Heijobaligt en leben!
#efjoba hoog berheben !

,
J

3ielen ruſt !
&#oe#ehoba
oneinbig
heerlijk
#oe ſchoon en hoe begeerlijk
-

Zijt gn mijn ruſt en ſuſt.
. 4.

gameinbig hoog berbenen.
GPneinbig 3afin lenen !
ô ſuſtelo3e Iſiuſt ! .
,

#aarbaatmoet
u glaugkomt ſchpnen!
je 3iel berbmijnen/
#n u alg gin

## kuſt.

5, 8 geef

2,
-
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5.

&#eer ik ſta nerlegen
ambat+4lofbatift
3al genen .
grote ſl2ajeſteit;
dBm eenig3ing met ſtuhhen /
#o jeet matuitte b?uithen/
Jean ume meerbigheit.

ºr

-

-

6.

& homb ik eeng uitgalmen
4äiofooo??Liet of faimen
&Lot grootheit manueer;

Jpaar ag! mijn ligt, mijn leben !
#at ſof3al ift u gelden ?,
8 dB,oot oneinbig #eer !
7.

3ecel maarber ſtaat mijn5inhem/
gmb ſºceaan berbginſten/
3Ban ſjobg bermondering:
zBambat iftumen name
zou komen lofbetane
#oog boven alle bing.
.
8
A

8 2ligenoeg5aam heerlijk!
#oe ſchoon/ lief en begeerlijk /
#Aerheuen JBajeſteit!

#abino beginmogende
# 3ieſ 3ig menbe /
't:5ijft al oneindigheit.

#baat. Dat

9. !
#eere

8 ſpeerbig ſchone
..
4i toekomſt grootheit/ cere/
#Lof/ glorn/ liefd enroen!.
-

-

d

2igipeer/ gp trekt mijn 3innen
Ziciſichaam in u binnen

#n't boblijft heiligdom.
-

-

1o. Dat
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IO.

ſDat boet gpbaar ai baſen
19eel heerlijft ſchone ſtralen
13an u aange5igt ſchoon!
#oog heerlijſt berijeben/
#ic ilt u daar mijn ſeben/

-

-

v

-

n

&Ppu JBajeſteitg (Thtoon.

-

II.

,•

#l ſchoonheit boct mp3inken
*2lig of iſt 3ou berb2inhen

& , in dat heerlijft ge5igt:
ô #alig! #alig 5inſten!
à Zalig te berb2inlicn
#n 't ceumuig 5alig 3Ligt !
I 2.

-

H?oe beiligigbat ruſten
#nuboo? 3ielg melluſten ?
i?oe fmaaitlijſt ig u mijn?
G5n maakt mijn 5icle Dyomſten

,

-,

QPoo? ſiefde
3o beſchonken
'tiDijll-ijuig-

, ..
liefde-luijll.

#n

A

I 3,

ô H3eilig b?olijft bgomſten !
#o beilig uigeſchonken
QPer 5aligheden zee !

3Lief lieflijk ſierbemieben!
Ziel lichaam 30 te geben

,

#n D'ongeg?ollue #Zee.
I4.

3Ieeft/ leeft ban ſtoning ſcbet!
«En in en boo? min 3unebet/

*.

gºnboot al mat mn ſmert: '
&Poo? #e3ug offerhambe
JPoo? ºje5ugſicfbe-banben/
ö#erte ban mijn ſjert?
3? 3
V
v

A

15, ô AIooft

23e
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#daten

ò Looft hem gesug
eneinbig miſt berkſaren
#eping?ote J12ajeſteit.
eën gp mm 3ieſe b?inget
ºm hem/ en met haar 3inget
#em ſof in ceumigheit.

HEERLYK HEITS LOF.
Bonje: Un jour &c.
v,

-

r

- I.

©og! omhoog! mmm 3iel/ naboben!
#pier benebenig het niet: ºffiegte leben/ ſieben/ ſouen/
Sjg maar baat men 3 c5um 3iet/
2tiumat gn 3iet op aart/
2lſ mat gn hoopt op aart/

-

#g uhoſt'inhicucuſ lieben/ ſoben/

»

2ï mat gn inenfcht op aart.

#g uäoſt'lpäljert niet2. maart.
#Schoon en pragtig enkel ſchpn/ en
#abcſheit al 't hoſteluhe/

fuſten met 't gebruiftberbuntnlen/
Gout en 3ilberig maar flpft:

3Daar 't hoſteinhcbloet
3Paar 't ſtoſteinke
bioet.
ambaatbig
aiuienen/
lieben/ foben/
&Baar 't hoſtelpſte bioet
't #ert boben aſitg geïbenboet.

't Leven 3onber tien gecripk/
#abitieben htpgelpit/
-,

ba

-

##
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ºfg/ mpn5iel / alleen begeerinſt/

en bemeegt on5igthaarlºk:
&luit maar u bleeflph oog /
Zëluit maat etc.

ilBant bit heerinſt ieben/ ſchen/ leben/
#oſiſit maar li bleeflpk oog/
iBant bitlebenig om fjoog.
4.

#omber ſterben boog ſbob leben/
#omber moeite / 5oliber ppn/
Zomber 5ieftte/ 3omber beben/
Zumber quei / en 5omber qupn:

ô ! 33b'ie 3iel bebenkt/ ó #3o'Ie etc.
Zouber ſterben leben/ leben/ leben/

6 ! 330'ie 3ieſ bebenist/
âDat u ben #emel goebig ſchenkt.
5.

Leven in volmaakte deugden,
(Iot beg Heren Hºecriphheit /

3è?olph in begi?emelg uzeugben/
#eilig in 5pm #ciligheit:
jl)et30 een glang bereent /
jl2et 5o etc.

#omber 3omben ſeben/ leben/ icben/
J12et30 een glang bereent/

#biet mat ben #emel

#verlamt.

#er5enio5en/ bie beſnoben
onben boet/ en baat in leeft/
eet gp niet / bat u be Doob/ en

# nog in Den boe5em ftſeeft?
iſt gp ten leben gaan?
ſlBilt gp etc.
32angtöer beugben Ieben / Ieben/ leben/
HBilt gp tenieben gaan !

39angt hier het

"#" leben aan,
4

7, ſpen
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7.

3Benſchelijk en lievens-weerdig

#g mijn He5ug/ baar be min
2ſſtijt tot mat amberg beerbig
33int alleen genoegen in!
jl?ijn 3iel na boben ban/ mijn 3ieſ etc.
KUDaar ilt jezuglieven, lieben/ lieben/
JPijn5ici na boben ban/

JBaar ik het heil

aan hun han,

2ſberminnelijkſte #schoonheit! ..
gPu25aaſt ban mat hier ſchoon ſchijnt/
qDie boo? jaren/ nog gemoonheit
JI)in bermaakt / of oit beroupijnt.
++ / Schoonheit/ bib iſt aan/
H/ #Schoonhcit/ etc.

ſlDiſ iſt oit ietg licuen / ſieben/ ſieben /
+4 / Schoonheit / bib ift aan/

RU2aar 5al het hert eerſt henen gaan.
9.

2ſſlerlei 25ebaſſijftijeben
V
“Die men hier hebenſten ſtan/

Jiaenſen liefde / menſchen 3eben/
#ijnber maar een ſchabu ban

Dit ſteelt mijn hert en aſ/ QPit etc.
#Luft mpject te lieben/ lieben/iieben
KPit ſteelt mijn hert en ai /

'QPitboben al iſt lieben 5ai.
IO,

2lg ! bat aſſer menſen tongen/
2lfſer &#ng'Ien maltherheit
t Zamen-ſpamben/ t 3amen 5ongen
ezus lof en #2cerlijftijcit!
aaſt op Bert/ mont/ en hant /

3Baaht op mijn Cpter, ſpant
#estigig te loven, ſoben/ ſoben:
**

t

* *

.

..
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âDaaht alſ op hier ig ſtof/.
Zingt 3omber en ben je3ug ſof.
Den 27. in Ooſtmaant.

•

1665.
l

L OF - GE JU I G ,
Over de grote Gunſt-bewyzen des Heren, Aan den

-

OVER LE D EN EN ,
Van zyn geboorte af, tot ontrent het einde van
zyn leven,

Tot Roem van zynen Bond-God, in ſpyt van
den Vyant,

En tot Opwekkinge, gelyk zyner ziele, zo van
Gods-volk, opgeſtelt.
#Stemme: Pſalm 28.
-

I.

3icſ /boo?
®ob te prijzen;
om 3ijn
uïnen
op te
mijn
gunſt-bemp5en/
banken
Cn hem
W?Haht
QPicijn in Chriſtug It geſchonken heeft/
gên Dag bij bag uit 3ijne bolſjeit geeft/

-

?II mat in uig/ moet hem eumpigloben/

v

jl het b2eugt en eerbiet/ ſchoon omreiſtbaar botſen
en ſofberheben. @Ireet
Hroen/
op ſjetmaar
ſpoo?.boog /
«En
bolg het

rºne:

- -- www.

2. @5a

A

--------
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G5a nu; om hem u offer op te b2agen /
.
#n 5nnen 5oon/ ijn neemt met meſbchagen

H reuk-merk aan. 19erhoog met dien ont3ag
2 pn g?oten naam/ en roem hem Dag bp dag ,
#pig het/ bie u uit ben boob ſlaap meſtte/
«En bie 3ig in ben#oon aan u ontbeſtte/
#pig het / bie u/ boo23pn liefd en ſigagt/
#n 5pn 33aleig303eeg-rpſt oberb2agt.
3.

ig het 1 bie boog monb'ren ubermaarde /

:

anbatuum JBoeber u in boefheib baatbe.
#p igfjet/ bie u op3pn' atrien D2oeg/
«En in 3pn gunſt/ 3o teber gabe ſloeg /
©p dat bei?eft u niet na b afgzomt ruſtte/
«Daar haar gemelt u 50 berbaarlpft D2ukte;
«En binnen meinig uren / boo? be boob /
QPie ſp?uiten/ in u buig/ De ogen ſlooD.
4

#pig het/ bie u 5o een reekg ban jaren/
âDanneer gp op be ruſtelo5e baten
&Per merelt 7 gintg en meer gemo2pen miert/
-

#bo wonderbaat langmoebig heeft beſtiert/
«En alg op aarenbg-bleugelen geO2agen/
G#n ban u afgemeert De 5ulate plagen/
GDie gn berbient ljab, en u met 5nm hant /
(QBaat gp 'er niet op bagt) hieit in Den band.
, 5.

H#pig het/ bie 5obiſtmaal u berſchoonbe/
eën ober u3pn magt/ en liefb'bertoombe/
(@Lermyll be QBuiuel b?ong op m2aalt en ſtraf)
2lig of ſjn uitben HBemel riep: laat af,

#pig ubcel nietſ maar van mpten lenen/
#n mpnen 2，oon / hier boben aangeſch?eben/
&#n boo25pn bioet gehogt, la rnſtig uit.

Jlapm #oon eiſt hem, en ik getº
*--

# Dien bui,
. #p

G E Z A N GE N.

235

6.

enig het/ bie aan u gebagt ten goebe /

*

#lig gn bertreden laagt in umen bloebe.
3Bie tot u 5eibc: leef! ja / 5ombaar / leef!
ſBent u tot mn in mpmen. Zoon / en geef
+l aan hem ober / ijn 5al u behoeben/
ſºja met 5pm offer-biceg/ en 3oen-bloet bocben/

|

genubehicben met 5un eeuwig heiſ.
(Irceb toe; mijn liefde heeft nog paal/ nog peſſ.
7.

Hen is het / bie u tot ben #oon beet homen/
«En bieuſjert 5o 5agt ijab ingenomen /
&Dat gpu / eet. Dat gin't regt bebagt/
(Iotſjem/ en in5nmerf-rplt 5aagt geb2agt.
H#3et ſcheen u boe te groot, en beelte heerinſt

13oo2u (5o buil! 30 maigelpit! 5o beerinſt

jl)itgmaakt! 5o arm! 50 bol van ſchult ! ) beſch?fſt
13oo? maan en 3elfg

uur: buiert u een ſtrift.

GBp ſtomt ber5et/ gn koſt het niet bebatten/
&Dat 45ob (5o hoog ! 3o heilig! )5ullie ſchatten
2 oub' ſchenſten aan een heſleunigt/ muieng hert
jàiet meer berbyngeſtuuag/ boog angſt en ſmert.

65p bagt: 5oub 45ob3o ligt/ 3o haaſi / bergeben?
G5p mcut eerſt boog 3pntcogn en ggamfchap beben/
&#er gnmout ruſten in beg #eiſantg bloct,
«En u beroemen in beg43eren goet.
'
-

9.

3Die moſft berbmeen / biefeſſe ſto2m bebaarbe: ,
#et heilig moogt u het geheim berftlaarde
s
45ob bect u3ien/ bat hn/ naar 3pnen raat/
#n hoge b2nmagt / het beminbe3aat

(Hot Chriſtugtrekt / luie burft het tegenſpachen/
ſDfſt 45ob het ſtenen hert / boog liefde b2eſten ?
G5p fuſeegt, en3aagt u tot 5nn bienſt bereit.

45pp?ee#3pn gunſt/ en roem.be 3pn beixit.
Io, #p

--
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#nig het bieu in3ijn huig onthaalbe/
«En in beel liefde / tot u neberbaaſbe /
#au ber5abigb' uit de meſſtiſt-bloet,
QPe boo?ſmaalt dan het eeuunig heil-rpſt goet.
#p ig het / bie u in het ſtrpt-perſt ſeibe,
JPaar bie ooit nimmer baat u 3nbeſcheibc/

3choon fjn/ Mnel nu en dan ſcheen meg te gaan /
«En u een meinig op u 5elb liet ſtaan,
1I

&Pp batg'u onmagt/ trotg/ en bmaagheit merkte /
«En af5aagtbanum bungheit/ moet / en ſterftte/

Germpſ ijp ubeſchermube met 3pn ſtaf/
«En boog ben 45ceſt 3eer heim'ſijlt ſterkte gaf.
jàooit liet ijp u geheel en al beriegen:
&Pntrolt hp u een meinig tntg3pn5egeu/ .
&Ban miert 3m1 bloct/5nn'trou/ 3nn ligt/ en htzagt/
#n nebrigheit # maat uJaarbe / ijoog geagt.'
I 2.

#p ig het / bie3ig obet u ontfermbe/
#n raab en moeb'ſoogijeit; bie u beſchermbe /
GPp bat be buibei D'oude heerſchappp /

Door biepe liften/ of boo? buningſambp/
32iet meer herbatte; en bie u omgo?De
jl)et H2agt/ manmeer ſjn 11 tot afbai po2be /
ſtoept met herhaaſthcit uit/ ô momb're trou !
ö 3Liefbe ! 5omber maat' / en na-berou ! 13.

# ighet/ bie boo: u / ten gocbe /

maakte ;
ie tegen Dumaſing u om5igtig maaltte /
u ſºn pal beet ſtaan / ſjoemel een ſchone ſchpn/
13an beugt en geeſt berucrgde het bempn
#nn 45ecſt/ en moogt uertoonbenut be maarheit
#nbare ſchoonheit / mboliber” ſt?agt/ en htlaarijeit.

-

fioen uur ontfermer ; p?n 55pn gocbe hant/
vººie u benuaatb'/ en b?nbelb u verſtant.
7. .

.

-

14. âDie
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•

319ie maart gn / hab u heil-3om u beriaten ?
H9et trot5e oogberi tucet banpaal nog maten.
<TBamft uluen 13erber; Hººp heeft u geleit
. ºſn 't heerinſt ſpoo? ban5nm geregtigheit.
Hen ig het/ bie u/ Doe gn 50 bertraagbe/
qºn ober bo?heit en berlating Hlaagbe/

*

JPiet meg buierp, maar bn Ghob u boogſp?aft mag /
«En op 5pntpt/ 3o gunſtig u genag.
-

I5.

Hoe beerlpft maart gn reetg ber5tuaitt, uieben/
H ligt in ſterkte ſcheem u te begeben,

43n Muaart op b' Geber ban Den boot gebgagt,
jl)aar u ontfermer ſjoogb' unare hiagt.

H3n 5ag uun tranen / en u ſjerte ſcſjeuren/
+l een 5aam hermen/ en berborgen treuren/
H#p 5ag um' noot aan / en hn hemb' uuu 3iel/

&#n ieet niet/ bat5 in bnantghlaaumen biel.
16,

H#p ig het ooſt/ bie in bat bgoebig 3ïnerben/
#H niet alleen benjaarb' ſ en niet liet ſterben;

JDaar bie 115o goet gunſtig heeft beijoet/
(2-inſt uneg! berijcf/ en roem ben ober bioet
33au5nm'batinijertigheib) Datume baben
G5een oo25aalt gaben/ om13pn naam te finaben.

G5eeft hern b eer'/ aanbidbeg #erenraat
&Bat gn bemint miertban het heilig 5aat,
17.

Hºnbeet u ooit / boo25mm gemabe maſten ? QPm in beſtgift ber merelt niet te raften:

#Schoon ooit het aarbſche liftig binnen ſloop/
&#nu genegentheit te biep belt?oop
#oehuci gpu boo? 4500/ baat ober ſchaambe/
©m. Dat het u het aſberminſt gtaambe ;
âDieng hert/ boo, alſ
ob / en boo?3pn merft

G5eheel moet 3pn; tot opbou ban 3pm #echt' 8. #n
Iö,

*

238

GE E ST EL Y KE
•

-

18.

# het / bie 5ig meibou: u berbergbe/
©mbat gnboog onb2ugtbaarheit hem tergbe;

JIBaar 332ng hem/. Dat gn leet b?oegt/ en u meng
4eteetgnaat hem uitging, dat de nieuwe meng

&Boo? b'inbioethan3pn' dºeeſt / mogtluſtig bloejen:
«En in gelobe / ligt/ en ſterkte gzoejen;
13etbuit met eb'ië b?ugten tot 3pn'

#

«En tot cieraat/ en b2eugbe ban 3pnhof.
l 9.

&Ban 3ogt fjn u hoog aangename toegen;
&Dam liep Ijn/ aig een uur?ſtelaar / u tegen/
(Éot bathneinbeïnſt uul banden b?aft/

«En op een nieuban heil en brede ſp?ak.
GBan 5aagt gn in beg Hyeren raat/ en treben
«Een rechtguan obcrgrote momberheijen,

# hoſtelijſt mag u bernoeit gemoet/
eg 12aberg gunſten 3 e5ug bierbaatbloet.
2O.

3Boehn it eerſt boog hem had afge5ombert/
#stomt gn ber5et / berlegen en bermbombert/
&Bat 3uſft een 45ob op u/ in 3ijnen 2，oon/

en bp uquam ter moon.

5ag/
5ijn liefd en ngnmagt / alg5eer heerlijk/
#
#3nliefde
gheii-rijft/ monberbaar en ontdaatbeerlijft
Jeaar boehpu/ manmeer gn hem nerliet)
3 àiet meg mierp/ en in grimmigheit berſtiet.
2LI

3Boe ſluam bek2agt en rijſtbomber gemabe/
#n ſtijgiſtug bioet/ niet min ban ooit te ſtabe.
@Boeblonk 5n in haar eeumig burentheit.
- Zn hab haar ſtralen ober u gefp?eit/

CBm haar boog ecutuig heerlijk te bertonen /
«En u/ niet onberin

2p laat ben bpant tu

ſjcif/ te ſtzonen.

#log, maar b2echt. . . .

Zijn boïſt / aig hn 4555gboſá naar 't herte

#

22. Zij
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sºn 'tetuig
heeft/boo?'t
herhaegen
#n
irben /regt/boot
3p behaalt Chriſtug
ben 3egenbloebt
,
A

, T ºp ſlaat begbpantgieger uit het beſt/
«En ret het ſlapent #eit uit 3ijn gemeſt.

45p maartboot 'g bpantg # iiſt gemelten/
| GEn in het ſtaatlijſt offer-merk be3hoeften,
#ier boo2 berbiel uitgagt; en 45ob ging heen;

Ditbaatb'ubittere ſmert/ en naar geſteen.
23

&#p 3Ggt in 3uift een 3 maar geſtelban3aken/
âBeer na bn 95ob / en aan het merk te raften,
ſl2aatag # u 45ob en hoge 85ont-genoot
- H hert / en 3ijnenbeiſ'gen hemel floot.
«Bn moeſt hem ſjeilig/ hoog en heerlijk noemen,
jl)aar burfb' u niet / met b?eugb/ in hem beroemen,

ºp 5aagt u ontrou / en bemino'upligt,
jl 2aar ag! gp ſjab geen ſterkte maar u ligt.
24

ſlotbat het hem/ in bype gunſt / behaagbe/
H / bie hem na liep/ en 3o bitter klaagbe/
(Ierebben uit bie lange ballingſchap.
&Baer hſom 45obg trou tot een 5eer hogen trap.
Ban heerlijftijeit; en biomſt in bierb're monb'ren.
Zphab u/ baar gn't niet bebagt/ ban onb'ren
45ebgagen/ en bamboben ontbcht /
«En u ter hulp haar haijgg-arm uitgeſtrekt.
25

SPgo, begebieptebaagt5 uinbehoeften
33an u argliſtig hert, om op te 3oeften
#et ſnobebatbaar biep berborgen lag;
(ſBatb2agt3n niet al boogheit boo? ben bag! )

GPm utot heilig ootmoet te bereiden/
«En tot het geen regt cieriijftigſte ſeiben;

gem met een ſtiften geeſt/ en 3agt gemoet/
-

@Je 3ien op '##eereneer / en 'g naaſten goet. 206.•

H
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H troutme 25onb-45ob beeb u aan hem Hieben/
«En (hoe bemeuelt) boo? gelobe leben,
#p liet niet toe / Dat gn hem heen liet gaan:

#
-

#

jl 2aar liet u cbenboel banberre ſtaan;
3
&Pit becumen ſtaat in thuijfel treſiſten/
j
«Bp Hoſt bnna geen baſie blijft ontdefiften
an'3 #eren gunſt/ſchoong ooſt geen b2nheit boint
#et ſtuk t ontkennen 3onberbaſten g?ont.
27.

ſlBatmag'er boe een ſtzijt in um' gebagten ?
&Poe ſtoft gn be ber5eſtering eerſt agten,

º

j

jàiet juiſt; oln bat3n roem en blijtſchap baart/
jl?aat om bat het hert ſierkt; om bebaart/

Gén uuel gemoet/ met/ en boo? @bob te buanb'ſen;

?

CPin algeen bontgenoot met hem te ijand'len/

#

«ën tot ben tij2oon te gaan/ om fragt/ en ligt /
(Coteſite beugtl tot eiſte

#ºraan niet

2. Ö.,

GBit/ 5aagt gp/ mag noob5aah'lijſt/ om hſocbmoebig !
6 ſe moaſtelen/ en altijt oueruloebig
#n 'g #eren merkte 5ijn. H Herber nam
in 3ijn ſchoot alg een berbpſtert lam ,
#p bgagt u gunſtelijk tot u 45ob en baber.

#

-

+125omb-45ob nam u op / en b?agt unaber /

2tig oit. ôllBomb're lucg! ô hoog beleit!
ô JPiepe afg?ont ban getrouuwigheit !
29.

ſlBaakt op; om 'g 3eren gunſt/ en troute 3ingen,
«#nbanſthem boo2 be g?ote3egeningen/

t

iBaar me hn u ontmoete bag bp bag.
iſioept uit met groot gejuig en biep ont5ag;

(f)abat t13o beel rampſpoet mag bejegent)

?

«De #ere leeft, mijn 25omb bob5n ge5egent,
JPijn i3eiſ-rot55pberhoogt, 6 ſebeng #on/
++ glang mijn nog 3eegtjaftig obermon!

t

j)
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3o.

Jaa 5aagt gn u geret uit 30 beel'noben.
#et mag boo? u een leben uit den boben.
jºu uniertum'3iel/ aig certptg/ met het goet
13an 'g #eren #uig ber5abigt en geboet.
jàu beet u #ont gooit berbopgentijeben
#jn 3ijn gemeinſchap Hennen/ bie be reben
| | #iet kan bereiſten JBanſt / berhef en ptng
+am #eer / en roem3pn heil-rpſt onbermuijg,
3 I.

ºr

ºpig het/ bie 't heilig en het hoge
25emoont/ nogtang hout ijp 3pn hert en oge
&Pp u gebeſtigt/ en 3ijn r2gterhant
#elpt u / en irit u op na 't baberiant.
Hºnig u Zon/ ijn ſtiert en ſterft um boeten.
H3p Doet u nietg op umen meg ontmoeten/

gaf hp beſtiert het tot u heil en nut.
2ijn heil u alg een ſchilt en helm beſchut,
Ty
32.

, zijn hant heeft u mei eengbyn hart geſlagen:
QPog niet naar maarbe , nog met bpantg plagen;
p mengb' u rampſpoet met beel goetg en ſchonft
(Lotum geme5ing u bien bitt'ren bºomſt.
&Boft hier inig ijn met ont3ag te p2p5en.
-

2jatel be tugt-roe onber be bemij3en

3Ban 3pne ſiefd; geef um @Ppper-ſgeet /
QPoſt hier in/ met bermbomb'ring'/ roem en eet,
33.

iPat5iet gn bog in al beg #eren paben/

,-

&Pat niet#pzijgſmaarbigig/berhef 3ijn babem.
ſioep uit: u megig lieflijft / mijg/ en regt;
Gºebenlit niet in un grampſchap / bat u knegt
Zo bifilmiigſ 3omber maat?/ en reben/ itlaagbe /

«En niet beel eer / met ernſt/ hem 3eïben baagbe/

ºf ſºenniet3egenbe/ termijſhp ſloeg/
«En aig een 13aber 3ig

# alle#bgoeg?

l

34 ſlâerg
*
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iſBerpt u men meg op hem; hp 3aſ het maken/
#p heeft tot hiertoe alle ume 5aſten
2 ter heetinſt uitgerigt. H3ang hem maar aan,

25etreet bien meg/ bien bp gebiet te gaan.
25ſpf moebig op u poſt. Jaooit liet hp ſteken
13et geen hp onbermann. ſlBie 5al berbychen
#et geen bp bout? #pig 5eer groot ban raat /
dén niet min monoerbaat ! en groot man baat.
35.

-

#p mag u boog een ſtopten tijd heb?oeben;
GBnn u geloof en liefde te bep?oeben,
CBf om um trot5em geeſt en harde hert

. (Ie b?eften, of om u/ Doo? ſjeiſ'gefinert/
12an 3onbe-buil te 3uingen. Zaai'ge t2amen !
JPie u ben meg tot heil'ge blptſchap banen
#n gegug bioet. Die boefheib obertºeft
&Be biptſchap/ bie De
3oberheft.

#
36.

ſpie 5oub' bien 45ob niet tot 5pm beel bechiesen /
«En al het eigen niet 5eer geern berlie5en?
QPaar het 3ig tegen G5ob en Chriſtug ſtant/
«En 5o beeſtjeſſ-goet uit het herte bant.
dſbeen rampſpoet kan be 5iele 5o ontruſten/

2tig eigen oorbeei / raadſlag/ miſ en luſten.
dàictghout het hert 5ob?olph / 5agt / en ſtil.
2tig heil'geruſt in 45ob en in 3ijn muil.
3 7.

-

GBntneemt hnubat u303eer berijetigbe/
(I2eur niet, maar 5oeft in hem uheil en b2cugbe.
#entijn u tegenſpoet/ en b?oefheib toe /

#sterkt u in 45ob, of hoo! geome beroe...
b2p / roept hn It/ om boog hem te lijben.
##
-

e op beſt2oon, roept hp u om te ſtapben.
GPfflaathp/ p?ijg 5pniiefbe/ merp u meer /

«#n 5echt 5pn' gunſt/hp 5aiften heeft u "#
35.

-

"

13et
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, 38.

-

4

32ergeetbog niet / mat 45oo aan u gebaan heeft/ .
«En
hoe # 7 boot
hem/ bp
in het
ſtrijt-perft
«Bebenkt/
hoe lieflijft
u heeft
geleit/ſtaan bleeft,
k
eÉn ouerſaben met batmijertigheid -

35emen u/ om 45obg baben op te merken/
#et 5al u in berlegentheben ſierhen; . . .
# mekt u op/ en geeft u rijhe ſtof/
m dankbaar te vermeloen'g Beeren ſof.
'-

-

-

-

39.

-

-

h prij; / o 45ob! ugimſt en monb'remegen/
iä ſpeelt' geen een ban u me paben tegen / .

##bank u/ batgumn uſochinaardig tuigt/
G5eb2agt hebt in u ſjeii-rijft ceintuig ligt/
«En bat gn mp berfteritte en beſchermbe /
en u geburig ober mn ontfermbe :

,

gDok alg gn ſloegt. #ft roem u/ en erken/
QBatiſt / boog uïne gunſt/ ben / bie iſt ben.
-

4b.

-

-

-

#sterk mn / o 25onb-65ob! om u aan te kleben/
«En totu roem en heerlijkheid te lenen
Jlàaakt mn getrou en daarbig in mijn merit.
Gheef ligt en kragt tot opbou ban u lieth.
JDaalt mp in alle beugben oberbloebig/

«En in het ſtrijt-perä bapper/ en voorſpoedig,

2-omob'fſt 5eeg-rijk naar u throongeleib/
GPm u te p2ijgen in ber eeumigheib.

AMEN. HALELELU-JAH.

z

&#2 2 ,

-

-

ZIELS
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ZIELS - UITGALMING.
an Pain
9. Heer ik wil enz.

-

-

I

A#

batift boo? u leben mogt !
2ig / bat ilt u in maarheit5ogt
jleet &#erbiet in u opper-moning/

oºgootmagtig13ogſt en i3eiirpkiſioning!
2,

*

2lg ! batmp u gemabe-k?agt
4Berb?pgelt noo, uuu Geer-troon b?agt/
ziPoemn met um 45eregtigheben /
.
eën heiſbehieet/ um meg betreben. .
-

-

-

2.

'

25efpzeng mn met u bierbaar bloet-/
dBmtſfeeſt in mp u liefbe-gioet/

dbcieit mnboog in dºeeſt naboben/
zo 3al ilt u met blptſchapioben.
4

OPmbang mp met het b2eugttpſt ligt
32an u hooguaarbig aange5igt /
o@m u 7 o Beiſ-borſt met hertroumen
#nume ſchoonheit aan te ſchoumen.
5.

39erciert mun 45eeſt met #eiligheit

-

jibet ootmoet / Yungheit en beleit 5

A

25cbming mpm tong en amb're leden
«En heiligt mpn

eurº naar

Beerſch heilig bent-Éoftobermp/
en maakt mn boo, u h!pgg-arm b?n !
. .

.

---w

Ban
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32an eigen miſ en aartſche Huſten/
Die boo? haar ftragt mijn Zielontruſten.
7.

-

Hºerboºm mp / 5uib're ſiefbe2on/
#Leef in mn / reine liefbe bgon /
JBaaft mn batmijertig en 3agtmoebig/
#n liefd en b2cbe oberbloebig/
8.

dºcen4Boºſten magt/ paleig of @Tij?oon /
GBeen Diamanten- &taf of ligoon;

gºn ooit bp mp3o hoog te agten
Y

&Pan op u merkt en gunſt te buagten.

-

8

-

berbitchte meiſuſtſ en bergruig/
&Be 45cſt en eer5ugt boo? u ſt?uig/

v

ò ſlBomber figuig! beg mereltg luiſter /
#gbp um glang een aaklig Duiſter.
IO

k

#o kan begilioningg gunſteling/
JPlet biptſchap en bermonb'ring /
#n hoon en ſmaat/ 5ig 3eeg'rijft roemen/
«En 45ob 3ijn luſt en Grfdeel noemen.
I I.

6 192ugtbaar ſt?uig ! gp tnerht be beugt/

45epaart met ipb3aamheit en breugt/
G5n 3uit het #eil-rijft eeuïbig leben/

&Picobermint ten eerſt?oon geben.,
I2.

#oog mp3e (ſbob / g?oot magtig #cer/
H3iebe mpgheit/
CIl CEL : #
iBie 3out bammenſchen mocbeſtaagten ?
2. Zo g?ote momberenbermagten?.

#
13.

2 glaat geen menſchen gunſt of haat ?

?.

C5een biepte noot/ of hoge ſtaat/

"
d5cen

g? 3

.

GEEsteLy K E
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beenmetelt offmaat/ mn ooit verleiden/
GPfhanudienſt en liefde ſcheiben.
I4

dºproept mn tot het moeſtel perft/
3TBaar/ ng! mijngiapanbgarmig ſterk:
zijn krijgäliſt / en berbloehte bonben/
#Zijn boo? mp nimmer te boo2g?onben.
- -

I5. ..

Jihijn 13ïeeg ſpant met mijn bpambaan/
«ënberft mp moebig tegen ſtaan :
#ft mozb / of boog gemelt berobert/

ef tegen bank, heelmaal betonert.
16.

Gbp Hent/ o #oning/ mpm gebaar ,
âBeeft gp mpn arm en 25euſſelaar /
JT2pn5maatb en 3on/ om bp um ſttalen /

«ënboog ukragt 7 te Zegen-pzalen,
17.

-

JPcht gp mijn hooft t beſcherm mijn borſt /
#choen gn mijn moet/ ſeſch gp mijn borſt /
-

q50gb gp mpn iemb'men/ heel mijn mouben:
#o mogb mijn bpamb #eer berflonben.

ſt
J

JI)aakt mp Hſoehmoebig op mijn poſt/
- @Lotbat iſ eeng mogb afgeloſt
A32erb2pft be ſlaap-3ugt / boemp blaken

#n ernſt ( en ingebchen maken.
19

32ernieut / bemplift op u magt/
GBeſiefbeheïben
h?agt/
303al ik boogbe #emel Hyingen

#

33an al het ?tartſche/ benen b2ingen/
2O,

gºinb'onbermeſhh're #eerlijkheit /

een aantaisanuit uitstaat,

en
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-

gên bie g'eerlang / u boſft 5uſt ſchenken/
J12et b2eugt en &#erbiett oberbenſten/
-

-

2,I

QPat ober migt bambeugt en b2etigt/
H &#rf-bolft) in ben geeft berljeugt:
ben i3emelmaat
opgeſloten/
#Schoon
genoten.
«En
boogſmaalt
in de in

r

22.

QPie boo?ſinaaſt / boert mpmhert en oog /
Jaet gulle biptſchap/ naar omhoog/
GPm in gelobe / aan te ſchoumen/
QPie p?agt ban'gilioningg p?aci geboumen
23

JBaar afleg p?aaſt met heilig ligt/
33an'##eeren glang-rijſt aange5igt,
JBaar 13o?ſtijlºefſlag/ 3ijne bgoederen

19er5abigt / met boinlaakte goederen.

\
-

24 -

dbeef #eil-1982ſt/ batift baat berheer/
&#nu met blptſchap bien'en eer
2'g ! laat iſ met be ſpemel-Scharen/
Jlºpn heil-en ſof-ge5angen paren.
25.

2lg ! laat iftalg een 132eembeling/
Jàiet baſt gehegt aen eenig bing /
jl het baſte en effenbare ſchgeben/

#et heilig b2cbe pat betreben.
FR

C? 4

van

HoUTEN.

DEN
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D EN
R A A T

V

R

E

D E S

D

E

S ,

Tuſſen JEH ov AH en den MAN,
Wiens name.

s P R U I T E I s.
zach. 6. 12/ 13.

AfgebeeltZoon;
in een aanſpraak
God de Vader tot
des Zoonsvan
antwoort
: en toe-

den
v

ſtemming des H. Geeſt.
(Ioon: & Kersnagt ſchoonder dan de dagen.
If .

E H#
holmaakt/ nootgaah'ſijft iPe5en/
QBat nooit na maatbe hoopt bolp2e3en /

b #oogmeerbige GP2peenheit
#eeft banaſi' eeumigheit beſloten
#pn toem en ſuiſter te berg?oten/
2lig 5pnb'een 45ob ban3aiigheit.

w

2,

# tnagbeg 45obijeitg miſ aan belen
er 3oubaarg 5ig 3elfg me te belen/
«En bie te boen in 't glang5ig ligt
33an 5pnboimaakte aanſcijnn mamb'ſen;

# # # ### hanb'len;
m12t

f naar Der 5onDen 3magt getuigt,
3

as

*

-

#
l
3 jlàaat
e

/

V

+-

-

-+-

-

t

-

\
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3.

-

jlâaar mpſ ben 3onbaar ban 3pm #2agten

25erooft/ geen 5aligheit kom magten/

2

o@f 45ob moeſt 5pn regtbeerbigheit
(Ien laatſten penning toe boſbaan 5pn;

#p kan geen quaat ontſchuldig aan5ien/
ſl3aar tegen met en reben pleit.
4.

&Bugſp?ah Jehovah tot 3pn 2one:

ſppn #oon/mpni?ecriphheit/mijn ſt?one/tHeb.1:3.
2lfſchpnſet ban mpneeuunig ligt/
#ft b?aag u op een honingtphe

Bat in geen eeuïnen 3ai bejumpſte;
33er5oen gp flegg mun aange5igt.
5.

-

ºſk miſboo2 + regt geheiligt me5en
«En mpm

+Jeſ. 5: 16.

# te bge5en /

gºn boen bp pegelnit ont3ien:
#btel gn u3elben tuſſchen beiben

@m boog het omregt ſtrafboen ipben/
* Zo3ult gp 5aat in menigt 3ien.

* Jeſ. 53: 1o.

6.

,

-,

19erbint u om eeng neer te treben
GPmäleet met menſcheinſte icben

@Tot het berbuſſen ban be met,
62m aen't berblocſtte hout te ſterben/
Gºm tot uit eigenbom te erben

+ Pſal. 2: 8.

&Die maren in be boot ge5et.
7.

&Pathoningrpſt 3uſt gn beſtieren
«En eeumig boen u dBobijeit bieren
&#n 3menhen nau raat en muiſ '

't Zaiban u alg332opheet ontfangen

H moogt/ enbaar aan binnen hangen/
dºet u alleen3ighouben ſtil.
e

d?

5

-

8.

65p

-25e

\ G E E ST EL Y K E.
8.

w

G5p 3uſt haar uitbe beke byenſten
39an u berbienſt / en eeuïnig ſchenken
't 45enot ban om5e heerinſthcit
&Ban3ullen me boo2 b?eugbe 5angen
33an haar gebutig roem ontfangen
33oor bie bechgege 5aligheit,

D E zo o N.
(ſoon: Van de 1o. Geboden. Of; Reveilles vous

A#

I.

4Sob en 13aber/

&Die mp dan alle * eeumigheib * Pſal. 2: 7
bt

L/
*

boogtgeb2agt/ ô bgon en abet
&Be Heilige GP2icenigheit!
2.

2ie hier ben ift/ hier iguſzone
GPpuunen menſ, en miſ/ bereit
«Pim u betaam'Ipit te Doen tollen

àà gunſten ?ligenoeg5aamheit.

,

3

3Laat bog ben * meng niet meberbalen.* Job.33:24
13oo? een migipſt in 't nare g?af,
#ſt 3af een boſ rantsoen betalen /
GEminenden hem beſtraffen af.

-

4:

-

âH eig/ u boo2ſtelig 3o billig
Gên 5o een 45ob betaam'lijft moo2t:
Sjft ſtel mp3eïben ſtrakg gemiſtig:

#nnoten hebt gpmp boogboot. - * Pſal. 49:7.
5

+â metig in mpm ingemamben/
«En biete boenig ai mpm ſuſt/
GPc menſchen lieft boet inp ontbgamben

en geeft m een ruſtelo5e ruſt.
-

-

6. #k

GE ZAN GEN.
6.
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#ft moet/ Hä mil/ 3H 5al mp 5etten
GEot heiſanten tot mibbelaat
#ft 5al be * ſlangen hop berpletten. * Gen-3:15.
«En tukken 't mpn' uit ſjeig gebaar.
7.

##3aïmp met het bleeg bekleben.
oºm komen in * gering gelaat/
## 5ai alleen be mpmperg treben
19an u men toorn en

* Jeſ. 63: 3.

"En haat.

#k meiger niet de boot te lijden
G#n alle ramp en 3iet geguel /
2lig ſh'er beele ſtan beb2pben

*

JPie ik tot mpn be5ittingſteſ.
w

-

9

e

'H 2 al haar u raatſſag openbaren
&#n mp3en 't patter 5aligheit)
/
#h 5al haar boo2 mpm 45eeſt bematen/

*

&#n geben't lotber eeumigheit.
IO,

H5al alg beer en @pperkoning
#aar ſturen boo? mpn heilig moogt/
&#n b?engen/ 13aber / in u mooning /
QPienampn regt en metten ſjoogt.
D E

GE E ST.

(Ioon: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſter.
I.

O# dſlàogentheit/
(Dempſg u afgenoeg 5aamheit
32en meng uniltogenbaren/
gPoo?'t 3embemban u ſieben 2oon
G2m3omb'en buibeigh?agtte boon
en hem te meber baren,

-

-

*

-

-

-

--
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JBoet gp// 19an mn
#oog gep2e3en// 2litnt me5en/
«En mnn miſſc/ #an ban b uuut niet berſcijfſſen.
2

#ſk 5aſ het erfbeel bat ben #oon

# 3al tot3nnen loon/
#erſcheppen en behoeben:

# be 45obbelpſte ſt2agt

*

oog inp3al mogben boogtgeb?agt;
#k 3alfjaar 3iele boeben
QPoo2 meſſt // 32ie clft
Hit be reine // #ep2ing fonteine

-

' s

-

«En De beſten

19an 45obg moogben uit 3iet ïeken,
3.

#ft 5al boo? mijn berligtent ligt &Beg. Zonbaargbuiſtere ge3igt
13annebeien beugnben/

gÈn maken aan hem regt bekent/
2Zijn 3omben en 3ijn biep eſent

&2ie hp moet eeumig inben

-

, zo 3ai// #n al
#ijn bertroumen // Jiaoeten houmen
#n het memben

GIot u zoon bien gp 3uit 3emben .

s

,

4-•

#ft 5al zijn hect / ſchoon boot en boof
25eluerſten tot het maar geloof

«En baſt aan ſc5itg hegten;
#ft 3al meer maken dat ong beeſt
#n 5nne 3iele icbent ſpeelt/
«En Doen ijen moebig begten ,
QPoo? ſjaat / 13an 't Hºmaat /

'g QPuiucig trchtem// Zal iſt bºeken
gên hem ſterken
***
* -. -

ik

(tegen 5nn verbloeitte merken.
-

-

5.

-

-

-- --T

-

- , GE ZA N GE N. :
5.

zº

-

#
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g

- - - -

-

# zal hem brugtbaar makenboo, 't
35eſjoo, ban't Zaligmattent moogt/
*,

dºm boem hem melig g?oeien

2

#nunugtember geregtigheit/ .
iëler geur 3ig mutgen 5ntgoerſp?cib':
«En3ai3pn3iel beſpgoejen,
2lighn/ (Iot mp

zig3aſheren// Zal ik meren
2Iſ het Himabe
UPat 3pm 3iel3ou

aan: ſchaben,

alBathoogte 3ig ooit tegenſtelt
oºm 't ruſt oan He3ug met gemeſt
#nn boortgang te beletten/
#alboot nipnommeerſtaanbge haagt
#ig tot een blakte 3ien gebgagt/
ePfbuigen boog# Wmoetten ;

#gaal//b 2 arb3al

JPoeten buibem// «En hem bulben
@Lot een honing

o@ptenbag van 5pneâgoning
7.

-

@Totbat3pnihoningruit op ieſt/

#ig uitſtrekt dan het GPoſt tot 'tiDeſt/
waaar ma 3ai't eimbe komen. '
iPammeerbe laatſtc erf-bpant

aboo, mp3al me5en ouermant
d#naf 3pnâ?agt benomen/
&Bie ban/ jàiet Han

b' Hitnerſtoren // Langer ſtoten /
jàog haar meten

19an het een mig triomferen.

E I N D E.

BLAD

BLAD-WYZE R.
.* D

E

R.

G E ZANG E N.
Vond wens tot de Zonne der Geregtigheid. Heet
bagligt ig berbmenen.
IO
anſpraak aan de afdwalende Ziel, JBijn bma3e Zieſ
, laat u nog lokſten. ,
37
-

Aan een Ziele die niet en derft naderé tot het Avondmaal.

GB (ºmpfelenbe maagt.

-

-

97

-

Aan de blinkende Morgen-ſterreJ.C. dat hy zyn opgang
verhaaſte.

© ſho?gen-ſter.

--

I 78

--

Bede tegens de Geeſtelyke Slaap-zugt. #h ſlaap 5o baft/
mijn 3iel bie leit alg boob.

95

w

Bede om een inbreuk van de ſtromen des Levende Waters,

Homt @ceaan ban ongemeten etc. , ,

I 52.

Den Hemelſchen Arent,&c.?iſleg bhib ik bol elembe 81

Den regten pligt eens Chriſtens. Zeer heilig heerlijk mijg
almaarbig
IOO
De volmaakte Jezus &c. Zoete Jezus 3uib're etc. , 168
--

--

De Mogentheid van 's Heeren Chriſti. Herders-ſtaf 45p
bab ban oubg/ o ! g?ote 5thapen-herber
I74.
De Heil-bron. 'k 25en alg een boºſtig lant.
198
De vrolykheid van 't Chriſten leven. 19erblpb/berblpb/
u aſie tijb.
I 16
De Alleen-alles-weerdige Hoogheid. #oo: 19dſhen af
ban b een enb amb're ſlâereſt hoo? eben.
224
Den Raat des Vredes, tuſſen Jehovah en den Man wiens
name Spruite is,&c.43et hoogſt bolmaakt/noot5aalt'lijk ſlºegen.
.
248
-

e:" gepeins.

-

-

-

#eere Jezu?Leben/#igt/ jarenig

En antwoord van den kind Gods. #k hoo! een ſtem
uit 'g hemelg tijgoon.

-

w

E
In

B L A D-W Y ZE R

|

Een zugt tot Jezum. @ 2:oete Jezu, &c.

93

Een gezang Lutheri. 19erheugt u etc.
157
Een Gebed tot Jezus, van een zukkelende Ziel,3lg mp:
bat ift 3o Iangen tpb.
165
\ Een Ziel Z ynde in 't gevoelen van Gods Liefde. #jft heb
-

-

nu eeng gebonben.

17o

Gebed tot Jezu. Liefſte J E zu s mijn bemimbe.
't Genadig Regt, #ft 3ie boog je5u bloeb etc.

1o2
194

Gods herte, Mond en Hand. Jagie bingen bic trooſten't
- #erte.

2OO

-

Hert-kalmte van een Liefhebber Jezu. #oebat het gaat.
154.
, of niet en gaat.
's Heeren Heerlykheits Lof. @P ©pperme5ig #eer.227
Heerlykheids Lof. #oog ! om H2oog ! etc.
23o

Jezusbeſchout in zyn Volheid.âBel3aſig #egu3oetboog
al uitberhoren.

, 117

Innige Zugtingé van eenGeeſtelyke verhemeldeZiel,&c.
176
2Zeg je5u3eg/ hoe lang moet ik etc.
Jezus Trooſt lied, &c. JIAebogenbebcmeember. 182
Jezus Herder. Bie je3ug tot 3pm berber heeft. 182

Iſraël Heelmeeſter. #heelmeeſter #ſraëlg/etc.
192.
Klagten over de aanklevende verdorventheid. @bgoebig
ongebal.

-

2E II

-

Liefde Lied. Jſlâijn gſexug 3oub'ift u boomtaan etc. 2
Lieffelyke Zieldwang.ofinnige Hertstogte &c. @#egul
. matig 't bat u b?ingt.
77

het Ik. ©Ziel-zugten.
Lied vanGeeſtelyker
ja! oºit.

| | Lof der

96

't Le3en ban beeg

2iel-3ugten,

I2,

of-gejuig,over de grote gunſt bewyzen des Heeren,aan
den Overledenen, &c. ſpaaht op /mijn3iel/etc.233

| | Morgen-Gezang. JBnn Ziel berheft 45obgeer.

3

Morgen-Bede-zang. 'it giebe #on beſtraaltbeitime
IIlen.

Z

Meditatie over het Heilig Lyden en StervenJezu chiat
âDeetbe 3iel 't ig heben tpb.
129
M

-

-

Medi

B L A D-W Y ZE R.

Meditatie over de levenloze en dode ſtaat der Algemene
Kerke. © bo??e 5ielen ſaber.
18o
16o
Niet dan Jezus. Auguſtinus gink eeng,5iften.
Opwekking van een moedeloze Ziel. âDel hoe mijn5iel/
hoe bug ontſtelt.

Io4

Overleg van Glori, en Graci, ofzamenſpraak &c. 19er
heftu5iel ! bie baat 45obgtijroon.

1o7

Opwekking tot een trage Ziel. iBel op/mei op /etc. 1o9
Vreugde-Lied, van een vertrooſte Ziele.3Luſt eenig hart
ontleegt banaſie ſtommer.

3o

Vertoog van 't Verbond uitdrukkelyk met God te maken
2O4
GP #eere 45ob ! mijn #echepper ! og ik ben.
Wee-klagten van Zions Lief-hebbers, beantwoort door
Zions Bruydegom. JE H ov A Zions Zon.
64
Wy zullen vermelden van den Name des Heeren onzes

Gods. CP nooit/ ô nooit/ ô nooit boip2e3en (3eer 84
's Werelds woeling. âDie aartg gemoei en ſjanbelregt
beb?oet.

-

2,OI

Ziele-zugt van een verlegen Chriſten om Gods genaden
* Ryke vertrooſtinge.#ffer nog/ô groot ontfermen! 12
38
Ziels verzugtinge. @P g?oten #erber etc.
49
Ziels-zugtinge. ô#eiſ #ontein ban 't álare etc.
Ziels-oefening in zeer diep verval &c, JBe tpb gemaakt
nu meer mijn bobe 3iel.

53

Ziels uitgalming, &c. 2lg mijn bo2g/ mijn ett. 122.
184
Ziet het Lam Gods. ſlBie heeft er een etc.
Ziel-zugtingen, om Gods zaligmakende genade giften en
bemerking. ?iſbe3ittemb' ligten 12aber.
195
Ziels uitgalming. 2lig ! genoegipſt / etc.
213
244
Ziels Uitgalming. ?tg! bat ik boo? u etc.

EYN DE
•

Pag, 1

-

HET TwEEDE DEEL. "
o P DE

--

DAG DES HEEREN.
GBp beſlBij5e : O Kersnagt &c.
I•

-

O# bag beg#eeren !
iſ biejou u niet boogdienſtig eren/

-

"

«Enieder
3ien biefjn
u met ook
beelmag
blijdſchap
aan?
ſlPijl
uic5en/

*
t

Zoo meſ aig Iſrael boog be3en/
(Ien Huize Godes op mag gaan.
2.

j#iet zo alg b &#ſraëlpt3e âecharen/
#n d' Oudendag, bie dienſtbaar maten /
2lan 't laſtig ºok ban Mozis Wet,
jihaar vry bamiflagten/ en ban b2anben/
43an ſiumb / of amb're GPfferijamben/
OPp ſtraf begboobg3omaum ge5et.
-

3 . .

w

âBp 5ien niet om naar Berg of Tempel,

“Pf Prieſterdom, maar gaan ben b?empel/
2tig vrye kind'ren b?olijk op,

#n alle plaat5enbaar be #eere/
#Zijn knegten 3enbom ongbe ſere /
#oebat men op behoge top/ .
-

-

4

13an 't Nieuw Jeruz'lem bat beneben

«5ebaaſbig / ſmbat 3aiig heben/
Jau klimt in Waarheid en in Geeſt,
&P 5aal'gebag / bie on3e ogen *
jàu 5ien/ en bat me horennnogen/
QBaar lang om ig geuwenſt getmeeſt.
&D bat 45ebg 4Seeſt nu

m:",

.

\-

GE E S TE L Y KE
dºn't logge herte op maarbg haaſbe/
2,

«En ik verhemeld in ben 45eeſt;

2ïl 'taarb3e mogt met boeten treben/.
Zo tuctb beeg bag ber 5aligheden/

JI)p tot een heuglijft

prºm feit

v

3Diſb 3eer mijn herte op maaròg houmen/
&Beef mp u zelve aan te ſchoumen /

* #n't geeſtelijke heiligdom,
&Pat u men goeben 45eeſt mp lere/
2lig Chriſten regt Sabbathizere,
&#i ſtom 3o / #eere Jeſu ſtom,

,

-

s-

*

| |

7.

3Laat mn boo, eeuunig in uruſten/
Die #babbath ig mijn Zielgueriuſten.
&Ban3aſ ift ruſteloog in 45ob/
Jlàct al be 5aal'geſjºemelingen/

«Dnſtoorbaar HAL I E LUJA H3ingen/
jl)et boſ genoegen in mijnN lot.
t

N.

S. V. L.

DE Go DSDIENSTIGE

C H R IS TE N
IN E EN

-

EENzAM E WANDELING.
&Ppbe iDij5e: Zoet gezelſchap dat met my.
I,

*ft

2l hier in

et g?oen alleen,

G# # mp bertreen;
De

oºn banalieg afgeſcheiden,
(Iot mn 5elben ingeheerb.
#Laat ô #eer ! um 45eeft mn ſeiben/

Dat bie hier mijn pligt nuleerd,

-

. . .

G E z A N GE N.
- 2.

-

&

-

'ft 25en nu buiten al 't gemoed/

--

&#un mn bat ik hier geboei /
âl)at het 5p 3ig te verluſten,

. .

.

. .

#n GOD, A LG EN OE GZAAM; en

## 5ijn mille te beruſten/

>

t Beſt Dat ift op 2larbe ften,
3.

-

-

't IBerb mn ban een HÉMEL ſchiet/
gºn mijn 3iele 5egb ban; hier

Is 't myn goed, en 't 5oet genieten /

32an ben ſnuloebban 45oog diºceſ /
dlºaakt dat 't mp niet han berbgieten/
JPitg5pbaar zyn gunſt in leeft,
-

4.

-

-

't #ofiſt geen aarb meer ken/
«En bijna berbemeſbben!

tºp togume uil 6 #eere / .
GBatiſt nip3c langg / 5oo meer/
&Iot mijn 5eibe in mag heren/
«En op aarde 3o merheer !
-

-

-

-

5.

SDat mijn herte los en vry,
łl gebuurig 3n naby,

-

«En mn Diſtunerfafftan 5onb'ren/
(tot een ſtille eenzaamheid:

GBm in lamp te bermonb'ren/

Grote God der Heerlykheid !
6.

-

'#25en hier onbet niemantgoog/
2l/guan H / bie ban omhoog/
#iet op D'3larb, unieng ogen ſtralen/
Gºot in 't Diepſt van 't herte toe / .
-

#Laat5 op mp ook neber bàſen /
SPan 3iet gp ook
/ ſjoe /

##
2.

»

- "

G E E ST E L Y KE

#oemijn herte aan # hangt/
#n in teberheibberlangt,
oPm termijf ik hier 50 eenzaam

ieambel/ en na bouen 5ie/
âpengſmet tl te 3ijn gemeenzaam,
ofºn als uit de Wereld #n.
, apag ik maar mijn zelve fitnijb /
cºntman'thleegbat mp beſtrijd/

2figum geeft mn homt bemerken/
giſcue geſu boe aan mp/

Gºogum omberſteuning merken;
vBat ik my in U verbly.
9.

2tig men#eer bug boog um beeſt
##berbulb / men ſchijnt ontbleeſt /
&#n 3ig3einen te bergeten/
iſieant be3ieſ merb ban geboeid /

#Doo, tuerborgen MANN At'eten'
GP matig bat goed / en 3oet.
•

IO

Zalig eenzaam! zalig een !
gzo met 45obte3un gemeen:

#g een voorproev'van den Hemel :
'##mºerbalg bam bam be aard /
oEn het ondermaalië gememel/

#g mp nietgofmeinig Ymaatb.
II

dBn/ gp3ijt het/ 5 mijn Oſbob !
aaie mijng3ielg beel3ijt/ en lot.
Paiſleiſboog afbeeg aardze dingen,

Dieuun goede hand mij geeft/
dºet mijn harte henen dringen,
âBiji't in H 5ijn ruſt maar ſjeeft.
"I2 •

*

Trek het tot ll / houd het baſt / .
Jeaaât bat het nooit merb betraſt /
19ân

T-

-

-

--

G E ZA N'G E N.

12an biefnobe hertenbieben/

&Die 't boeleren met veel bijb/

-

5

l

âH AL L EEN tog moet het lieben/
GY't be5itten/ t aller tijb.

,

I3.

er

JPit'g mijn meng / maar meeb'ſk ſpeer/
|

l

(Iot mijn bezigheid mp meer
#al begeben/ tot zo lange
Gbp ſnp afroept ban mijn poſt/
«En um ruſte Doe ontfange/

-

&Pam ben ik ban b Aard verloſt.
*

DE Go DS DIENST IGE

ZELFBE WAR ING ,
VAN DE

-

B Es M ET r 1 N GE der W E R E L D.
#temme: Heilige Jeſu, Hemels voorbeeld.
A

I-

'k Denbe Wereld uitgetrokken/

,

ZBoog Jezus mijnen #eer:
jl)aar 3p komt mp ſteebg nog ſoliſten/

%
, -

@Patiſt tot haar toeberkeer ,

. .

,

'#13oeibat iets nog in mp 3uleeft/
@Batbaar nog te veel aanhſeeft /

# belet ! #eer belet!
at3pmp tog niet beſmet.
2.

H-

#tnam beſlBereſb 3ig vertonen, º
2lig zy in waarheid is,

#o en Homb3e niemand tronen/
(Iot haat dienſt; #" 't bernig/ .
3

--

'
-

#

. .

.

-G E E STE LY K E /
32am een 13aïſche ſchone ſchijn/

-

aſpekt haar 3ielg-merberf femijn/

-

-

-

39eer belet! #eer belet!
-

-

Dat5nmptog niet beſmet.
3.
-

-

-

*

ſmaerciblingen biebcbgogen
gzijn/ boo? haar tovery,

-

# haar merft/ en ſtabig pogen/
ſite ſoliſten inhaat ſin
eder bic ma 'g #eeren fïaab /

chrikt door haar berntomb geaab/
cer belet / #eer belet!

-

bat 5nmp tog niet beſmet.
4-

*t 25oge Vleesbat in myn leben/ . obeſtabig legt en woeld,
-

-

Hunkerd na bepbelljeben/ 't laermerb cer bat inem 't boelb/
at men baat boo? ig verraſt ; ; . . . . .

ºnaan b'pb'leſbcreſb baſt.
ſpect beſct/ #eer belet! |
ziaat 5ump tog niet beſmet.

-

-

-

-

-

| | | | | |

»ft zou be liefd' des Vaders miſſen/
apie kan niet in mn 3ijn/
gzo iſt mp3o 5oub bergif5en /
oën dagt, bie ſchone ſchnn /

-

-

S

*
-

,

#2ict be Wereld kan men meed'
iHebben, en dan binenn, b2ceb
g)eer beſet! Beer belet!
dPat3n mp tog
befinet.

me:

*

.

*

-

-

#Beere geſu! bieban b'uturn/
zegt, dat zy niet en zyn,

Van de Wereld, hoe min ſchuimen/
#aar ſofilieub #Zielgfenijn /

-

#ft •

GE ZA N GE N.

-

:

SJft mantroum mpn eigen oog/

getuut gp 't altijd naar om hoog/
#eer belet! #eer belet!
&Pat 3p mp tog niet beſmet.

t

.
>

.

7.

JBoe mn 't geen hier ig beneben/

-

Zo hebben , bat'ct mp/
#btreft tot ladders, bie mpn treben/
d?oog boer, om Ulla bp/

-

3eteebgte 5ijnbat 'g mn 5o goeb/
2ig berijemici mijn gemoeid.
#eer belet! #ccr belet !
QPat3p mp tog niet

#mt

Pft 25en een Vreemdeling op 2 arbe/
'It H2oog tot Uw honingrijk /

&Patum hanbmp tog bemaarbe/
&Pat 'ft nimmer boog haar ſlijſt /
.
ålbierb bemodderd: maat boogtaan/
GPnbeblekt mijn pad kan gaan /

#eer belet! #eer belet!
@Pat3nmp tog niet beſmet.
9

b

QBatum 45eeſt mp ban geleibe /
@margboog bit ſmert'lyk heen /
3Laat die nimmer ban mp ſcheibe/

ſlot ik ecng ban bencen/
#n het bichloog 13aberland/
Häit gemabe boo2 uun ijand/
1Berb ge5et / buerb ge5et /
Eeuwig zuiver onbeſmet.

N. S. v. L.
?t 4

-

D E

g

* GEEsTELYKE
t

«

DE GODSDIENT I GE

-

•

'

C H R I T EN
V

O

O

R

Z E L F BE D ROG
GEWAARSCHOUWD.

getemme: Zoet geſelſchap dat met my,
I.

«Eerebie geen anders hert/ -

ToBat ban u gegeben merb.
jiaet
behagen
aanſchoumen/
2tig bat
enkel,kunt
en opregt,

t

Zonder ietg te meberhoumen/

Zigſteeds boogu open legt,
2. -

'ſtilbeetbat 'g Menſchen hert gemig/
Boos, en gants argliſtig ig/
32iemanbftenb het dan allene,

Gy, ò God ! bie alles 3iet/
3 àitbanleibmp tot u hene /

alBeiger mp u bpſtant niet.
3.

'k zocht ik mijn 45obboo? Zelfbedrog,
gziet gn indaarna
mijn herte
nog/
#ctgbat
mogtgelyken,
âDat ift zelf niet binden kan . . .
eer ontdekt'et / hoe het blyken /

ſ

-

.

.
* * *

*

'k heb er immerg grouwel ban.
4.

'kſbeet geen vreſelyker ſtaat,
2dig bat iemand henen gaat/

#ebbenu in 3ijn hand een leugen/
&Die
\
-

GE ZA N GE N.

& Bie hem uit een valze grond,
een heilſtaat boet berheugen?
aat ijp nooit bewys toe vond.

#

5.

Gaat men alg een ſlapenbmeng?
&Pyoomb bat men 3ig maar 3ijn bueng /
#in het goede gaat ber3aben/
jlàaat manneer men ig ontwaakt,

#g men boo? zig zelf bertaben/
«En ban't ingebeelde

m:

airm bebogen3irImie zal/
H rampzalig ſot gebal/
iſiegtbc3effen / ô mat heben/
#aſ men treffen bie bug ſterft
#n bie maan; Ik gaaten leven,
-

-

"Daar bp het door eeuwig berft.
-

7.

#eer mijn 45ob / bie alles 3iet /
't Diepſte hert 5elb / laat tog niet/

#n inp fetg bedrieglyks me5en/
&Bat mijn oog ontduiken 3oum /
«En Dat mp eeng nog na be5en/
45af een ſmertlijſt

m:".

-

'k?Leg mijn herte in um ſchoob/
Gants geopend, maakt en bloob
OPp bat# be diepſte hoeken/
jlàet u 1eldoorſtralend oog,
GPp het naaumſte mogt boo25oeften:
Dat het mp nog niet bebgoog.

gin/

Boo? u eigen hamb
GIragt iſt in opregtighefb/

#ien/
Wat iä boe/ of waar ik ben/
20 5

-

GE ES TE L Y K E

Io

&Bug te zyn, en zo te hand'ſen/
QPat ik in geloof erken.

.

.

. .

IO.

&Bat u oog ſteebg op mp3iet/
QEn ift baarom nimmer iet

Hitboer/ batU3oub mighagen /
'It Beb mp3elf aan U geheel,
«En boo? eeuwig opgebgagen/
's Levens God, mnmg 3ielen beel.
DE

*

GoDs DIENTIGE

C H R IS T EN
v o o R

-

GEVE IN ST HEID
G E WAAR SHO [? W D.
#stemme: O Minnelykſt Emanuël,
- - --

I

D# laſterzugt, en bitt're haat/
&Per duiſt're Wereldingen.

-

-

25lijkt buidelijk uit hun ſpot en ſmaat, , .
GPmtrenb 45oog lieutelingen/

2p 3ijn oog blind /

32nambig / onge3inb/KIot geeſtelijke bingen.
2.

:' -

qDe Deugd en mare Heiligheid,
3Pie 'g 13ceren 25onbgenoten/
Zo minnelijſt aan 't herte leib/
QBie Muerb ban haar verſtoten: iſ
GÉn't matt goeb/
- *--

-w

&Poo! hun bergalo gemoeb/
,
vw

-

W

/

. . .

.

JIBet
-

j|IBC

11

G E Z A N GEN.

jl het laſter obergoten.

-

-

-

3.

JT)en noemb geveinſtheid hume3ugt/
QPin Gode ſteeds te leven,

Jl)en b?engt een ſmaad en balg gerugt,

j

4

/

TIaat af/ ô ſiefd'Ioog 3ſlaſteraar !
Oſbobg bolſt bug te bebyoeben/
W

#

OPp bie 3ig obcrgeben /
OPm met een 5iel /
3Die
45obe met
(BelBereid
booggebici/
te ſtreben/
n
;

*

*

ſ2oemb haar nooit meer een juichelaar /
Zn ſteſſen 5ig ter p?oeben/

-

19oo? 'g #eeren oog/
&Pat 't al ziet ban om hoog/
't 45een zy alleen behoeben.

-

-

5.

-

Niets haat b'opregte 3iele meer/.

-

2tig ſilobe bein5ernen/
. .
&Iot
nietsbedrog
ig huntegemoed
?lIg om
myen,5o teer
#n breeg of mog/
ogenſchijnflegguan bebzog/
#ig ergens in mogt
v

-

w'

-

-

-

-

#at.

-

- -

t,

-

&Dat tog altijd bedagtzaamheid,
€5obg ware Erfbehoebe /
Patnimmer mo?n een g?onb geleib/
(Iot liefdeloos bermoebe/
Of in haar hert J
#2og Iets gebomben tnerb/

}t

@at5oo een zuurdeeg boebe.
JPijn 45ob / mieng alboogſtralenboog/
#et diepſte hert kunt gronben/
-

-

/

-

e

er

M2.

GE ES T EL Y K E

Gbp bie het tot um bienſt bemoog/
alBierb baar ietg in gebonden /
't 46een fit niet ken;

(Ioom mpbat 13aber/ en
Heeld Daar be buile boonben. '

'

8.

3Laatban het bitt're âbiange3aab /
jlàijn teed're wandelſmaben/

#umeraan/

.

«Beſterkt boo, um gemaben/
'k Boel op um &#er:
«En boyber meer en meer /
iſlàijn loop langg icbeng paben.
9.

GB lieflijk pab / mat trooſt en inzeugb/
#unbg u bewand'laars geben/
<Bie merk5aam in Geloov en Deugd,
Zoo boo? De ſlPerein ſtreben/

#um ſmaab ſpoo gb aan/
«Bmiberig boogt te gaan/ #eteinbe ig't zalig leven.

t

N. S. V. L.
HET HIN KEN OP TWEE

G E DA GT EN,
OV E R.
I KON. XV I II. 2 I.
Die 't lekke Schip beſchreit, zielt daarom niet te digter
Die 't zware pak bezugt, draagt daarom niet te ligter
*,

«Elaag! hoe jammerlijk mogb 't beſte beei ber
il 2enſcſjen

-

39an 't ergſte 3oogt nerleib/ bebouen tegen menſchen!

«be5eglijft ſtijgiſtenboen/ batalg eenmaliäe etier/
jii?es

w. "

G E Z A N GE N.

13

#

JT 2egaanbebolgt ben trant/ en
3luier.
JEen ſchiftt3ig gaarne na 't ge5elſchap / hoog te agten
KPer ſieben ban fat3oen/ 3o noemt men 't: maar mp
ſlagten.

't thameleon/ een bier bat na berſcheidenheid
12an ſugt en plaatg 3ijn ſtieut beramberlijft berſpgeib
GPf ban het mater/ bat in 't gla5e bat gegoten.
Zig mengelt onder 't Jàat/ bat baet mag ingebioten.
baat men 't meent / bat 85oo gebgeeſt

e##"
2D /

Jleen 3ebigen geſchikt/ en neemt5ijn mooyben mig.

magſp?eeht
eerbiebig ban 45ob en 3ijn Dienſt tot an
'ren .
z

iſ 2en hoeb ben aanſtoot/ maer helaag! hoe tag bera
amb'ren

@Pat me3en / bie geſtalt?#oe ſcheelb inen ban3ig 3elf
25p 't Iog ge5elſchap / 3o men 't pbel hert boogbelf?
JEen hambp 'g merelög bolſtberheren trots ben beſten/
«En bginſten/ raſſen/ en uitljarben tot bemieſten /
2lig 't 5o gelegen hoomt/ en al bat 3ot gepgaat
«En ontugthoren met een lagchen ban't gelaat:
GPf met ſtil3mijgen bit boo2goeb ten minſten keuren.
2lig of men b?eegbe/ batong33etrug lot gebeuren

ilàogt, toen hp onbedacht in 'g #ogenp2ieſterg 3aal
33an een berkſikáenb'ſlàijfgehent mert aan 3ijn taai.
2lig of een ſchone JI)aagt om ieber te behagen

#aar aange3igt met inkt/ of b2ck beſtreekbp blagen.
&Be groten?{uguſtijn beklaagbe meuig uit

T

19erſleten in ben ſtaat ber ſeinſte 32atuit:

2lig fjp 't ge5elſchap tot bermaalt 3ig ging begeben
, ſtofte op 't quaab nog nooit ban hem be

(Lot

#

Dgeben

:

“ſnbien menna ben eiſch ban 5aken 't bonnig ſtrijk'

ſlaat benkt men ban een menſclj3ig 3elf3o ongelijſt 3
't 3g 3eſter bathp beugt of onbeugt na moet boote
|
W

3ell,

-

-

-

*

»-

(ſpijft

M4

G E E ST EL Y. K E

(aeijſtmute blindehlip/ en

't 5anb eerbaarne 3Loot

5 - 3en)

ilàant boom en oubgoom kan geen maarheib 3ijn
gelijſt:
fiegtuaarbig en gobloog ſtrijd al te groumelijſt.
Jl?aar bat menig gebeinſt bn u?ommenig te b?e5en/
GPm dat men bnijet ſlimſte ſlag uit 5ijn gepge5en.
dºeïnſt een speler op 't Loneel 3ig ſtatig toomb
2lig ijn be ſlà ajeſteit dan cnen 1952ſt uertoonb:

#

jl)aat afg het ſpel is uit/ ban 3iet men be5e #eeren
&Ioto'oube ſlogbigheid en builſjeib ueberheeren.
&#enomen/bat ift al mijn heil in Heftig beſt/
gºn bie hem matcſijft/ men neem het op 5ijn beſt: - -

#oemeinig paſt het mn goblo5e te gelijken ?
ii)at boet een ſcueno menſch bp ſchem-io5einken?
@ ſchanbe ! Dat men bn't onheilig tot 5ig ſchaamt
zijn gobbyugten gelooft ontdekken onbeſchaamt!

32e nareſ heten bambe beugo / 3o ſchoon en heerinſt
alDo2b bug ontglanſt / ücuſeht/ mereten al te beerlijft
H ſtoninklijſte ſtroom/ en Bo?ftelijſt gemaat/

GP25 uibuerteerb geblië oneerlijft op beſtraat.
egmbiert het Jeffig zoon niet ſnel ſtonb in be moming
dDeg paleſtijnſchen 19oºſt / uit b2e3e boo? ben honing/
“Daar ijn begeebertaig ben buiften 3ot / migmaakt
Eig aanſtelt/ mo?b het ban in b2omen niet geïnzaakt
13oo??lap te ſpelen ban be gebbelo5e 5otten?

ipen na te bootsen/ om bebchtte 3ijn boo?'t ſpotten?

:

indien het ſchabelijk luib bp ſleenfchen/ aig een
2-oon.

q5etogen uitben byeſt / merheben op ben troon
#ijn acm 19aberban niet kennen nooit te ſchimpig !

«Een fmootheib/ hoe men 't ooit berniſt/ merb nim
met glimpig.
't niet ſnober / bat een gzoon beg groten
- is

m:#

/

D

-

-

Hit ſchroom van meberſtamb niet ſtikken berft/ bem
trotg

«Een

t
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hoſten 25uſſebak ontziet banpieren en ban moymen ?
&Pie pbel pogen 't ſtijft ban ºefug te beſtormen ?

#hibien een honinäg #oon3igalg een 25ebelaar
jl)etſ#t geboefte menigt/ ſjoe mijt berſchilt bit
paat !

gén euen3ig geb?aagt/gelijk batboſh gemoon ig:
3ft

##ge uun Çij?iſten5iel/
g?

of dat 3ijn ſtam geen hoon

I

*

JDaar bemſt hoogaabeiijft boift! 3o hoog bp (bob
en bijeert

«Pf gnum gemelſtam niet erger bug ont-eert?

erij, 5ocht 3ijn 'g gelijſt / geen lioningen nog 452ae
€ll

b

3 ,,

-

13echteren immermeer met bebelaaegenſlaben.
et moeſten tioningen / of Häoninhg Zomen3ijn/
aat ?lieramber mee moufp2ingen in ben iijn.
ſtem onge3onbelugt 'han ligtelijk beſmetten.
%jn logge3elſchapſp?eit be Zatan3ijne netten.

1. T geen Petrug3elfg ber5aakt 3ijn ſlâeeſter gobbeſoog
2lighn in 'g 3??ieſter 5aal of ſtaat/ of 3it een poog.
GEerſt grounet men 't quaab/ 't mozb ſtrap berſchoona

baar / en eienbig
y

-

13ergrijpt
men 3ig/ manneer men 't goeb heurt en
noobmenbig.

n:tiermenb
3ig aan het quaab alg aan een miljoen
/

#

GEerſt

#l aſſenrheng ſtout men ſpelen berft met

't bier

"'t is ontroun inten bienſt begeerten te besluijhen
't #g moeùcloogheib boog het ſlangen 3aat te mijften.
#fit gp uJanneer een ſtuur ge3igt um ſchimpt of
tatt
f

e-

#oe 5oubge op 't Jlhoogbſchabot en pijnbank 3ijn
t
gehart/

1

#zult gp um Ch?iſtenbom bug jammerlijk berminſtemt

1 «En met 't berbaſtert bolk op tmee gebagten
ſl

'

--

-

":
g

-

GE E ST EL Y KE
#ſa ongeſtabig'alg een bubbelhartig man
2tig ſtaf berſtuiben ban het ſtoozn uit be man?

16

Zotto gn beminnen / bie ben #2ect beſtaan te haten?
GDi Hall u b' ommegang met loſſe menſchen baten ?
ſPat#/ bermaalt/ of b2etigt bp menſchen log
Chl (Ul

-

ſlBaat ban gn in maarbn en beugt 30 beel berſchilt
2tig 25elial ban abob/ 2tfgoben ban 45oog @Iempel
13oegt

ºpagan bp

boog zich vermorzeltopbenbrein

&Pfmogt men oubtijbg onber 't ploegen in 't getijb
45een gpſſe en C3ei teffeng ſpannen5ijbaan3ijb: 7
GPp bat 't onreine bier boo? 't reine mijft en buige
Gbelijſt ſhairmonibegen?üben &#5ratuigen.

GEan molſt ban geſben/ bie 5eeghaftig tot een toetg
13an 3clf berIooging op't geloof/ bie 3egeltoetg
&Bet mereſt ban 't geſpitig ontmaarbig 3ijn berftbten/
dàaatbien 5n ban een maatber ſtam 5ijn afgeſpgoten.
gbaat bugmanhaftig boo? aig Belöen boo? ben ſlijſt
QPer ſtraten/ 't paſt
te bolgen al gelijk.

m",#n

ſlBatraab banômnn3ieſ om beter hier te baren ?
3l3n leben in een 3Lanobol 45obbergeten ſcharen.
#n 't mibben nam het lipit ber ſombe / aan aſie ſtamt
OPmringt banleiberg en banbolgerg/ bie benttant
&Perilbereib hebben al geen ſtigtſnoer uitperſtoren/
&#n ſchenben het 19erbomb ber QPoop / 3o bier be5umoren.
Härttigb?agerg/ ſch?iftt niet boo? het moejcipſte paſt/
2Zo gn ge;inb3nt ſbob te bienen/ geen gemaſt

&Pfruſt berâBereïb ſtaat um in bien Bueg te hopen/
«Pfſchoon de beinberg boo, beruſt bun3iel nerkopen. .
19erſtaat ben aarb / en 't iot ban 't bierbaat Ch2i
ſtenbon1

«En oberreſtenb eerſt be koſten/ en maar om

n: Chriſtug eigen raad gp miſt ben Gloten bolle
GPp
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&Ppbat
gp um niet bebgiegt/ ſteun op geen log ber
troubuen;
w

IPaar letsnatuteboenſta/ hinberenban't ligt
25etaamt het u dat gp boogbuiſterlingen 3uigt !
«Een

# boog b?eeg ontſtcib 5iet nebeig aan boog
ergen

en:#s 3Leeuwen bart burf zelfs ben afgrond
N

ergen.

-

"

-

1

-

25ehreunt 3ig luttel met 't bermpt en migberſtamb.
3 Bet

#" Daar ijp aig
dºllU,

een byeembc reiſt boo? 't
- -

-

- ;

'

-

-

JBiebiinbe3ienum alg een Piamant in 't buiſter,

2lig3?eerlen in ben flpſt: 5p ſtrenheuuupen luiſter ,

't ## maat/ en met bench mo,0 ºp baat aange'
-

3ien.

* *

-

m:
biien #al
? een
(Bf ſtaat

**

& -

:

;

• ,,

.

-

. **

*

- -

ſlaan aig
gp begulegen boo? ſjen
. . . - .
- en

-

# b2p uit hoop ban gunſt/ uiitſclj2oom boo?

Cºmbaebe of ongemak te buhhenboog ben onluſt!
#lein5erige ! bermag ber ſlºtenſchen min ban meer
GPp?t meifelend gemocb / alg liefde tot 45gûgeer ?
GEnig 't niet bui5emtmaal veel beter bugelenbig (die

#m uitgejoumt/alg
-Dig

t; byeſten / baat bèt
, '

dIIlp /

-

@oog 19erbomb 50 ſcijen?
- -

-

- - - - -

ſlàenſchen haat ig rooft en

. . .. ..

- -

. .

-

.

-

Jl?aar 45oog geſchomben eer 3ig ingeekt met ramp
op tamp

. -

»

-

--

2lſ magtum ban mijn 3iel ontnaarbigumeftinbſchap
Jlºet 't gobbelo5e bolſt te maſten naume byienbfcijap.
berboerd. De ſtroom utu ſjert! en maat

"# #n
clen

-

-

-

,

*

"

..."

i3et/ al#gnum te laat bebogen binb op 'temb: ,
#ndien gp uwenſchtte 3ijn een 25urger ban ben #emci
&#erbijrn ball bie ben

*# b2e3en /

haat 't

":
et,

--
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-

-1

T-

-

Per 119erelblingen en meendorpene oeragt/ .

.

t

n met beel *
grootg-/ hoe trotg/ boe rijk 3p2:ſchijne
#oe02agt.
,
º

t

«Een leuenſo3eboom mogb boog ben ſtogm bermontcit/
«Een lebenbige 25oom biijft in ben g?onb gemogteſt.

.
ei

#et ſlegtmetaal meruomt nerroeſt/signuigen laat/ #
JBaar 't cb'ie Gbouù in 't built of matet niet ber-

#

gaat.

#ben legenhop aan anale antilloonſ en galmen |t
25erooft bangcamen/'t lichaam 3omber geeft, be iPfaſe b
-

IIIPII

----

grij#ten uitgebalhiphoon en batgrilank

"

25ebaagt 5ijn #eilig oog / gcijft een rotte ſtamft

32an buichelagtige en tramt bolgende gebeden

j

t

-

ijn haat en fmaat bie offer5ea

bi

#p mint b opregtijcib/ en berfoeit het hintten 3eet
GP tluee gebagten uitbe liefde tot 45obg eer.

#

ſtijn# berbecit:

geen JBaniel3aſbug met 3ijne b?ome byienben .

s

13an 25abelg grouncibom 3ig onbeblekt beuinben.

of

dºeſnäte verſie miſchin't giftenat zijn 5oet

#

25eulaert/ 3o ſpeent 5ig ooit het onbeblekt gemoet
'tilBillieber ban be ſuſt bet Ilperclb Munt berfchelen/

G
#

en
g@m bugopregt te5ijn/ oliet alle ſchijn ban hºmaat "

?lig met 'theiſlo3e ſtot3nm luſten met hun belen

En
25eb2eben eertijbg in trane ganſch bebo2ben ſtaat
3Luſt hun be 45oögdienſt maar hun eigeu3in te ſchifthen ! ſ

#aat gn benfleuter-trant/ en laatum niet bermpiähen.

|;

iBanneer belaſteraar d5oog JTBajeſteit ont-eert/

Sri

en bloeit/ boog naam misbruikt/ of bp bet :
v.

ſchep5el 3ïneert. '
&#erbiebigt hem te meer / mieng luiſter aſie tongen

V
| |

Ban Bemel/ eu man aarb nooit hebben uitgezongen. àn
"# ben ſengooiſt Bobgaboob en dienſt uit :d!

ampt.
ft gpbeste meer ben roemtaïrt prebihampt | d
39erhe
- --

-

zins
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#ijng'g ſlBercitgegſmaëlg tot eigen maak genegen/
etoom ubu gocbertier / en b2ienbeiijft baat en tegen
#g 'gilBereing ommegang / alg in een buiſ bogbeci/

25e5it um 3iclenlijf in heiliging geheel. '
een
Teugenaar 3ijn
opontſlippen.
be lippen/
j i?aatbaagobe
die berb?aaitheib/ſaet
geenhalgheid
leugen illu
«En ſjoubt men 'gildetelbg b?eugb/ het 45oub/ en
b'eer boo? ſjob

#

-

- - - -

-- /

tkieſt gn met puig en dºrfben beere tot um lot.

'1Bel aan banihinderen beg Coninſtg/ heerelijſte
boſſt! berheerb/ berfieerb met utog gea

"#
C:

iſ het boome Chriſtenen/ regt ?tbel/ en regt inijg/
13erijeben boo? hun beugt bp 45obin D' Ijoogſte p?ijg.

* ſtaat 5al tubaten op ben ſchijn te leggen ronſ en 7
«En met het Hilatergoiib
te leggen p?onken/
toppen ban
tneeſtbeugt
De b2ugtbaarheid
onta

": #g

tºt

2echt/

- -

-

-

-

-

- - -

QBeſch?aſe #otenair het hooft om huge ſteekt.
-&Pffft mn al bebgieg/ 45oblaat 3ig niet beſpotten / ,

G5obgogenſtralenboo, be buiſternig/ behotten ,

" &#nhoten bambcbºog! Ijn Henn ben huichelaar /

.

#oe batijn 5ig bermonit/ in'tſjart/in huib / in haar.

tºt

on: ban'thinken/ en berkeerb met bgoome b2illa
n

.

* .

-

-

én laat be5elbe 65ecſt uïn onberling berbinben

# 4Danneer de ſpereſt, u begmegen ſmaat/ of haat/
"- 2tiſchrift niet ſtijgiſten 3iei! 45obigu toenerlaat.
l. Schrift en erbarenbheibbetuij5en/ hoe maatagtig
"UPeugome menigmaal regtbaarbig ballen hiagtig:

&Peopregte een ſpot ig/ en beragte faähéſ maar
«De mening ban die geen/ die roepen: gjin gebaar!

#Ban oubgig #eſugtierit 25ethanic7 bat gelegen
"han b @ſuffierg een buigban ſiampig aſier woegen.

"# zwas naam ben geet om hulp roept onere

m!
-

##

Illi

-

-

25 2

-

«En

g
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een martha met Jharia bitterheib bebuib.
#ijt ban gemoebig/ om boo?ſneeu en bonberuïaghen
HPet Simon 't ſmaabipit Htuig um #eiland na te N
b2agen

-

ſtaat 5ochtge bog be gunſt ter meenſchen ! . ſbele
bUaan;

": (ſbobcg «Engelen

-

um u?iembſchap niet ber

IllGARtl

2II mat p?ijgtpaarbig in 45obg &#ngelen mogb bernoe
IIIein

Hm tot een abaak verſtreâtter ooiging3onberſchaos
Iriſ2il.

3treeft hummen pber na / ſjun blpb en baarbigheid
#3un onbecuperping/ en ſtambbaſte opregtigijeiù.

ſlàaar boben al berkeerbumpn5iel niet 45ob ſjier bouen!
1Berheft u uit ben flijk/ hlin op om hem te ſoben.

2lanbib 3ijnbeugben/ fiogt um hart uit in 3ijn ſchoot/
een klaagt hem umberb?iet in 't p?angen bam benoot.

#lf hoop hem gaarne boo:5ijn bienaarg tot um fpgelten/
«ën ſp?eeft hem neb2ig aan/ geen goet3ai it ontbreken.
mat 45ob beminb/ en ſch?iſt boo? 't minſte

*#

aaÜ:

-

25p 45ob3o grumelijk / berfoeilijk / en gehaat.
dſbroot #erbergſraëlg laat utn berftoren thubben •

RPer 25ohhen magten 3ig äuijtmaken/ en uitſchubben/
28f batum #negt / en ſtier 3ijnijart/ rn monb/en
hamb

ſ

-

«En boert op 't effen pabnaar 't #emeig33aberland.

wtºn:"E:

j

(

;

e

-

.
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scheidſbrief aan de Zonde,
En Trouw-brief aan Jeſus Chriſtus,
6ſoon: Pſalm 1o4
I. s

-

O

eer 4.5ob/ mijn gechepper / algſſt benft
at gp mp gaaft mijn 3elf tot een geſchenk /
oEn omberhoub 't geen gn mp hebt gegeben,

t Jaijn Lijf en ziel / #ragt/ letſen/ 3in en leben/
(Éot hier toe: ban crhen ift mp te3ijn/
j
I

«Bneindig meer um eigenbom algº't mijn /
«Behouben om met alle mijne htagten/ -

-

«Ppuunen bienſt te paſsen / en te uJagten
l

:)

2 .

Jaaar ilt beſten bat ff u biefg ontſtaſ /

1! het pand bat inp uïn gorbijeib aanbebaſ,

,

u
"

#a/ 'ſt heb beſteed ten faaffchen bicmſt bet3onben /
«En mnbaar aan berftoppelben gebomben/

.
» ,

Inaar ag/uitbit ontugtig ouerſpel/ ,
25gagt mijne ziel ſleggijoogt boo? Boob en het
1Bernlockte 192ugt/ bie nabe 3Duibefaatbe.
CB mee ben Dag Dat ik ooit met hem paarde.
(Iroumlo5e Ziel ban e# af gehoereert /

oe hebtge met be behep5elg geboeleert /
at 3ijt gp maatb ban 45ob te zijn berſtoten /
#n 't eeumig19ier/ bp'g &Buipeſg Deelgenoten/
GB monoer ban beg#eeren goebigſjeib /
&Bat ik nog ſref in 3ijn lankmoedigheid /
oºm agterbogt te krijgen ban bat &Izottmen/
ſlBaar ban op 't Ieſt de ineber-gaim igfioumen.
4. •

Jl)eer momber ig 't / bat 45ob termijfſſt ſliep /

gén tegeng hem 3o ":" mp berlicp/.
3

(

3Pehl
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--

- - -

##
#

'g mpn boogſjeib operp?opte t
og 't momberſtig
#oort/
nm enig liinb/ 3onbneber uit 3pn @Ih?oon/
oPm mpne Ziel te nemen tot 3nn 13gouuue /
JIàitgbat ik b?eck mpn buile3onbetroume.

.

aat met bee

-

5

--

@#eer/ 3o ik u meiger bit per3oelt/

-

JThatamathabat 3p mijn eigen bloeſt / .
Jlenn Hatuoogbig ban herten u gefcijomſten/
«Eimaakt mp113ici ban uur âſiefbc bgomſten.
#ft meme boog in

#

-

:
-

,,

:

32anu/ 6 45ob/ Drie-ene JBajeſteit /

.

(&Ppbat ift mag minn 25?uibegon aanliſcuen / .
«Een Abcheid-brief aan be
te gaan geben. -

En:

jl het rpp beraab / en melbebagten3in/

#
ik / 3egift op / entrek ik in /
dàp begenbag / meeſt/ maand/

-

en jaar mpu#lebeng/

Gºeng en boog al / al mm toeſtemming t'ebeng/
Jaie fit meleer mijn liefſte 3ombe gaf/
.
JBaar ig ben 25,ief/ ik ſcheibe ban u af/... . . . .
gPſnobe 25oel! en menſch u meer te baten/
|
|
3tig ilt u ooit gelieft heb uitermaten.
.. . . .
7.

O jefuglief/ bie mn 3g bereerſt lieft/

"

- , - .

Dat gn mum 5ieſ met meber min booggrieft ! .

. .

JPijn 25?uibegom/ treft mp tot Itna bonen/
obeeft bat ift u mag leben/ ſieben/loben/ | | | |

#
u alleen/ nu / u 30 mei gebiel
Bert van mijn Heert/en

. .. .

. .

#icieuan mijn ſticſ/

&Daar ig mijn bert/ gelieft het u te dienen,
'it dlbiſ u/ mijn hoofd # aſſeg meer belieucn, ,,
2o help mp ºbob/ be Babet /. zoon / en Geeſt/
en39't nog ooit gebeurbl (de liefde beeſtj)
-*

2

,

.
.
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Zo ooit (man't Bleeſch iä aliegſituaabſthermoche/)
#o ooit (het melft begocbc 45ob bechocbc)

,,

Zo't ooit gebeurb / batik/ boo? 'g Duiuclg ſtaan/
dàog enig5ing inunillig enig ſtulaab/

:

r.

i3 uïnu af aan ih Boo! beroun betuige / ,

"

«Dg dat mijn miſbooguinen miſſiecog buige.

-

ze ontmijneitsfdvatiehutterſtaarten eerſt
2 al in Den fitpo mn meeſter 3pm gemeeſt?

'

19an nu af aan betuig iſt boog umoren/ .
&Patili / 30 tag mpn Ziel 5al 3ien of horen / , ,

Jlºpn ontrouuu aan dit i3eilig & roltum-uergoud/
(&Iutumnu ſlief/ met na-berouuu / terſtond /

dDeerfirren 5al/ na 5oo een5iel-uerkragtitlg/
.
«Dit 'g 'top5et/ en 't3al negen Inpubetragting.
*

. * IO,

-

" *

* * *

*

alleen maar/ ômpn trouwe 25,uidegom/
ſl2aalt mp getroum/ en ſjaaimuluebecoin /

ºf

* Zo haaſt mijn ſpect dan u3al 5pn geuefien/
-#ou nip terugg' ban ooit mpli tegulu te bellen/
-

@Batumen 4beeſt het pand bail onſe (Itoiim /

"

@Pien «Egten 25and onbreekbaar t5amenlyoum,

hom/ liefſte trooſt/ man ondertroum mntrgumen/
#oe3ullen mp baneeuunig253uiloft holluen. ,,

GEBED tot JESUM
geen
Om verſterkin

vertrooſtinge in de

uure des Doods.
3ëteinme: ò God wy danken dyner goed

t .

Of, o Wonder boven wonder groot.
IT .

-

-

'Jeſu alg mijn ſterfuut maakt?
Zo miſt mp uiet begeven /
| | |
«Beeft dat mijn ziel banna u haaſtt/ 25 4
- 1etel
\

\

w

ev

24
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-

4etel meer alg in mijn leben/
neemt algban mum behoen/
npzijg/ baar gpum bierblaar bloeb/
ben. '
'
Zo blijd hebt boorgege
2. J
-

-

-

*

-

*

ſpijnſterke 25orgl mijn bobegboob/
genieten mijnegſebeng/
#Banneer mijn 5onben 5maar en groot/.
3# ſtrijngen ſtrebengn/ * *
pt 3ainen zullen kome booſ
umg,bioco bamboo,
&tri
5n boog
t enen
tſ jkt
af tegpniete
&Poe
•

• 1 ,

3.

“Hmbien fit ban nog mogt bebyeeſt
2Zijn/ boo? be boob bebonben/
Zo miſt boogumen geil'gen 45ceſt/

-

, JIep 132eugbeni heil berftomben/
13erbrpft be seatan ban mp4uijt/
JBathn in mijnen ieſten ſtrijd/

mapn5iel niet mag nermonben.
4-

s'

-

3ecrguſht mn in mijn grootſte noot/

-

-

ſhetumen angſt en pijne/ - - - -

%Igume 3iel mag totter boob "
25eopoeft l, tot trooſt bermijne,
#ijn lºeilanbenuerlaat mn niet/ ; ;

;;

âbanneer ik in mijn5maar verbiet?

**

,
-

à chiet alſ berlaten ſchijnt. ,,
5,

“Doe
##

-

"
#
uhef 3 meet aflopend

,

ar, -

ſleet bloeb'gebrupp leuguber aarb/. .

.

&Die cennia be amber b?open/

#lt mijn #en bod vººrtaan '3. ---,
(Daar ## / # #han/

3

" ºnnano enil boob
g baſt
vºn.
paſt *hope
-

-

"-

s/

,,6,-Hiu

1

G E z A N GE N.
»

25

6.

Hm byebe tot mijn teſten ſnik / ,

-

25e naar mijn herten. 3innen/
“Dat ſit baar boog mag al ben ſch2ift
qEn ſmert begiboobg beriſpinnen/

*

.*

.

-

2o bat ik meteen geen verſtanºſ , , "
jmaijn ziel beheel in '#13abetghanb / ,
én boeium trooſt van binnen.
7.

" ,
s...?

-

«Beeft batboot liefb' of 3ong 't gemoeb/ .
Jºãag aan niet aarbſcheg hangen/
Jlbaar 3onau/ mijn enig goed/
ſleet aſie kragt beriangen/ .

-- - -

.

: j.

3Patiſt mag roepen onberbaaft/
beer geſukoom! Eikom tog haaſt!

.

.

am ſiefo heeft mr."

.

als telefºnissimanſ uit op als aan
&Ben beeſt gemiſtig maken/

. .

.

#Zo bat iſt na ben #emei ham/

jgetſuſt en pner haäen/

"

#oe buiſter 't bal begbootg ook 3m / *
2iſgumen ſtaf maar leſbemp/ -

zal ihbaar toon geraken. *
9.

t
-

-

JInitg gn boo, mp geſto ben 3ijt / . .
#tan mn betoob niet ſchaden/
gºpig het einde nam mijnfirijn/
et ſlot banaſie Hunabehſ , '

. .. .
- 2
-

##
eg eeum'geniebeng7 meg en poogt/

-

Gait maakt mp onbeladen,
''. Jo.

* *

-

“ -

º

&

: ",

moet voor een tijbmijn lijf in be aarb/

".

--

geen ſpijze zijn ter me inen/ - - - - - - -

/
-

**

*

*##
5ijn geopenbaard/.
#buit
25
tºt hip
gp het
nip betno?men
#" /

.

.

| - - -

z

-

e

-

/

-

-

-

aan ---

arra

r .

"

.

. --l
- &Pp
,
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G E E s T EL Y K E
mn #eerſijft 3Lichaam 5n geſijft/
#"
JPithan De GBoob verſtormen, :
---- --

k

GEDoorLOVIGE
N.
de opſtandingej EZUCHRISTI
uit den dooarn - -

,

- -

- -

19opg: De Winter is voor-by geſtreken.
H. , ,, . . . . . . .

.. .

M## 3iel / uïn Heiſant meer betree 5en
Hitnoot en boot/ ig #em een âragt/
&#nregt ban 45obe toegemee3f
«

't 19erhaegen 5aatboo23ijne knagt / ,
1Boo? hem te halen, maar het Agberſtrooit;
#n 'g ſlBereſtgpalen, uit beel\ueer alg ooit."
#oe ban 45obg heeft berooit.
*
...

---- --

d5obg d5eeſt/ #ijn 45eeſt7sartui bentonen.
jauboog het iebenb inaäend moogt/ ,

Jeetigem opmehäen, lºem bien filoben/

.
-,

JPie het gebangen hielt nu boogt : : :...

Jpethragt ontruiken, en het leeuenb heelt
#ai dºod in bºuääeut boog die hoge teelt /

"Die boognatuur met3.beeſt.
, v 8 f",

'.

JPen ouben menſch uan (ſbobgberhoren

.

. - .

,

,

#n gegugooon genoot, in't g?af
JEet jem gebaalt 5p meer geboren /
ipetlenen/ batman boben af . .
vºl
#omt dBoog 45eeſt merken 5al in hart en 3ill:

&#n ſtaag nerſterken, bunbat goet begin/
39oert 't eeumig leeben in

boog Geeſt ben gesug #sal enten/
*.

.

G' E Z: A N GEN.
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OPmeene plant met #em te 3pn:
2lan (Bobeiebembe talenten

•- ,

@Ie b2agen op: meer ban ben mnn
@Pie 45obt berheugbe/ in ben ouben tpt
«Een b2eugt/ mieng beugbe/ 3ig berbgeiten tpb.
&Boog 'truim ûer ilàeerelt mpt.
5.

-

.'
*

&Ier heerſnäheit ban 45obt ben 19aber / . .
###ſc;ug opgemeht bug311
•
GDoſt 5ullen luanbelen te gaber

*

-

. .

#n een nicum Iceben: 3nmbe byn

. .
-

* * **

*----

-

13ambienſt bet3onbcn: nu hun ſccben ſtaan 2lan 45obt berbbnben/ leebenbig boogtaan
%jn 5pnen dienſt te

ga:

-

13um mogbt in Ch2iſtug een nieutu ſeeben

»

-

G5eſchonftenboo? begíeeben 45eeſt:

-

Ook b?n ban ſch?ilt/ban b?eeg / en beeben
QPoo? Jlºo5ighuet met eer gehueeſt.
j?een / neen inbſpheit in hun leeben ooet:
«Een dienſt bolblpheit / baar nu het gemoet. .
C5eſtaag niet mopbt geboet.

bie uu5pt getmo:ben
| #eer #esug/
&#en leebenbigmahembe 43eeſt!

*

.

.

v

.

.

. *

Stel in mn ſangg hoe meer in o?ben/
lBatboo2 llig getuyogt geïnceſt/
#n bie geloben, umcg 19aberg magt
&Pp mn bamboben baal; 3nnheiſ met kragt.

jump ook 5p van:

-

's-

-- - -

TIaat mnbaar boot aan tl gemennen,
12an nu aan5n geen luſt in mn / g - ,
, . .
2lig H / alg ll alleen te kennen! ,
«En matbattlun opſtanding 3p ! . . . . .
bethlochten met H opgelucht/
ilmp
rt

:

.e

-

. .

.
. .

GE E s t E L y K E
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2ïſſtente 5ochen/ 'theiſguet onbeblekt?
JPijn hart naar boben trefit!
9. -

--

-

, ſpijn lepen 3n met H berborgen

#n bobe ! laat mn tº aſſer ſtont
3Bernieuºmt in Bragt; ben laatſten morgen
19ermagten uit mijng herten g?ont:
ſlBpign mijn leben ban geopenbaart

H geëvenaart
mn genenberäſaart.
5ijn:heerlijkheid
zult#n

H. B. R

:

ºf

-

Fens Chriſtus

T !
N
T E S T A M E
Uit het Hoogd. In het Neêrduits aldus overgebragt
-

-

J

-

-

--

I# hebbencl te ſcheiden bamberopaarb/
ban ſterre-maart:
iBel aan mijn 45eeſt/ klim

'

#oc meugt gn meer in be5en ſterker blpben?

,

dDog miſ ik eerſt mijn GTeſtament beſchijnen.
2.

$ob 19aber/ H5p mnme ziel gemaakt /
#numen ſchoot / te 3ijnbaar trouïn bemaakt;
H'm miſbehant gaf bie en3onb haar neber ;
ſ2u geef ih kl/ uuo goed ô #ocljepper bueber.

(

j

"-

#t/ 45obeg 2，oon ſaat # al mpne 3omb
«En ſchuſben beel/ bie3ig ooit bp mp bonb'/
13erb?inkt bie in De Schelf-5ee timer monben/
JPie meenighept ber3onbem heeft berflonben.
t

j

t

4.

H5p beſtemt/ &#eiſ'ge maatbe ſyeeſt!
«De laatſte biſft/ mijn laatſte ſnik bebgeeſt/

#g/ 3ugt gnban in bºemel boo, mn bioben

#ls limietkanſitlaatſien perioden.
w

-

5, H !

|

. 3. G. E ZA N-G E
5.

-

N.
',

.

29

*

'.

-

44 ſºng'len/ bie mp bienſtbaar hebt bemaakt /
++ 3uſſen al die tranen 3ijn gemaakt
32ie 'ſt heb geïncent van megen mpne 3onben;
45centpiet urugb kan
u 5pn bebonben. 3

vº

",

-3

25egeert gp ooh & #batan mat ban mp?

'

#3et goede merk te 3aan u eigen 3p/ &Pat iſ niet heb gebaan uit goeber harten
| +3aar incl baar mecb en laat mpſoubet ſinatten.
H/ aarbe # mijn moeber 3pt/
«En mn tot hier 5ijn gantſche icbeng tpb/

-

- --

. .

-

3Poo? 45obeg Hragt/ ber5oºgt hebt en geneeret.
++ / 3p op 't laaſtum hind

#n ipf berecret.

,

, H 192oum/ 30 mp be boot dan u afſcheurt
' Hiaat ik bien ſlaan / ber meeu'men ſtigter, treurt

/

&#n binbet gp geen regt meer op ber aarbe !

25ipftijem maar trotſm/ nieuooit
vooruietsſpaarbe:
9.
,
-

ſPathiegift boog HHinb'ren tegelijk ?

-

Toien baber/ biebaat leeft in 't Hemelrijk/ ,

,

ºn3elfg5ig milber me5en Baber noemen:
iBel bien / Die #em boo23ijnen ſchut miſ roemen ! },
IO,

-

:

-

* *

*

H 132ienben/ menſch fit eenentroumen (ſbob !
QBie ubelmaat boo? jammer ieet en ſpot:
**
'. HLaat niet ban #em / #p 5al ban u niet laten;

waar blpft betbp; nu waar ik mpneſtraten.

k

w
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|

-

Van het Tweede Deel. "
\

i

(

-

|

-

DE Godsdienſtige Chriſten in een eenzame Wandeling.
'à 45a hier in het groen aſſeen.
2.
De Godsdienſtige zelf bewaring van de beſmettinge der
Wereld. 't hen bellèereld uitgetrokken.
5

De Godsdienſtige Chriſten voor zelf bedrog gewaar
ſchouwt. H#eere die geen amberg hert
8
de Godsdienſtige Chriſten voor geveinſtheid gewaar

ſchouwd. De laſter5ugt en bitt're haat.

.

. 1o

Eens Chriſtens Teſtament. #k heb bebcl te ſcheiben

.
.
#
verſterkinge vertrooſtinge :
de uure des doods. © jeſualg mpngt.
25
banbet aarb.

Gebed

-

om

-

en

Het hinken op twee gedagten over 1 Kon.
2. I.,

XVIII.

# hoe jammerlijk 4,

12

# # #eeren. 1
# brief aan Jezus
Chriſtus. QP) #etred hotmungschepper &t,
21

Op de
Scheid-brief aan de Sonde, en

Zielen-Trooſt der Gelovigent door de opſtandinge

Jesu CHR is r 1 uit den doden. Japm #ziel/ uur
#epland meer uerrergen.
"
24

E Y N D E.
--

- -

- -

-

N

-

g!
'ſ

I|
|1. |
e1:
4!

ing

-

-

----

--

-

n

-

-

-

-

fio Exdy koos na 5 29

ro

345 22/34ste

