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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hebbende, om nagezien en goetgekeurt te worden; *
zo is 't dat wy ondergeſchrevene, volgens laſt van

gemelde Vergadering zulks verricht hebbende, ver
klaren, ons in het zelve niets te zyn voorgekomen,
dat tegen de regelmaat des geloofs aanliep, maar

veel meer bevonden te hebben, dat de gezangen gee

ſtelyk, onderſcheidentlyk en alzo ſtichtelyk zyn op
geſtelt. Voorts is onzen zugt en wenſch, dat de Heere
veel ſchynzel over dit werkje geve, en dat het van
velen gelezen en gezongen worde; zo tot ontdek
king en ware ziels-verandering van natuirlingen, als
tot verwakkeringe, bemoediging en vertrooſting van ºf

begenadigden. Emden den 3 October 1726.
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VEELGELIEFDE

SANGERS EN SANGERESSEN.
- Genade, Vrede en zaligheyt zy U. E. in
-

Chriſtus Jeſus
Lſo het, na des Heeren eynde
loſe goedertierentheyt,en Godde

AVE like Menſchen liefde, myne zugt
AVgg en Wenſch is geworden om UE
& SSS: 'R-S dierbare, en onſterfelike zielen,
onder des Heeren medewerkende genade, tot

- ontdekkinge, overtuiginge, en opbouw te
mogen weſen: So ben ik te rade geworden,
dit kleyne en geringe Werkje, vervattende

enige geeſtelike Geſangen, U E an te bie
den, en meede te deelen: Ten eynde het zel
ve tot uwer zielen voordeel gebruikt en de ge
ſongen mogte worden: Of het nog den Groten
* 2
Hee
1 ( - De
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AN S P RA K E. *
Heere, van ſyne diergekofte Kerke, mogte
behagen, dit kleyne middeltje tot ſyne Eere, en

bevorderinge van ſyn koningryke te zegenen,

Het oogemerk, dat deſe bladeren het ligt
ſien, hope ik niet, dat by my, Die my, een
onbequame en onweerdige wenſche te noe • k
men, zyn ſal, om andere, veel dierbaarder
en voortreffeliker geeſtelike Geſangen daar

door te verdonkeren; Dit zy verre: Maar het
is , om onherborene en natuirlike Naam
Chriſtenen, van allerley ſtaat en geſtalte, tot
ontdekkinge, en beſtieringe te zyn; Om een
jegelik na ſyne eygene toeſtant te doen ſingen!
te meer, om dat my niet bewuſt is, dat 'er,

tot nog toe, diergelike geſangen (Waar in
uitdrukkelik, de ontdekkinge van onbekeer
de Menſchen bedoelt wort:) Syn te voorſchyn
gekomen: maar in tegendeel, na ik merke,
veele ſodanige, daar de toeſtant van des Hee

ren volk, of ten minſten de ſtaat van een na

tuirling, maar in 't gemeen, ſonder eene nau-|
keurige uitſonderinge, en bepalinge, van elk
ſoorte, wort voorgeſtelt.
:
. Het ſoude derhalven myne byſondere toe
leg zyn, om deſc laaſt genoemde tot nutte te..
weſen

-

.

-

-

;

.

.

Eere van dit werkje te behalen wenſche

en kan ik ook niet te gemoete ſien ; om
dat het anloopt tegen de bevattinge van al
le onherborene Naam - Chriſtenen, die lie

ver geflatteert, als ontdekt willen weſen. E- "
s
. .

-
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A N S P, R A K E.

dog, wierde Koning Jeſus Ryke door dit een

voudige werkje nog uitgebreyt, en een of an
dere ziele, tot zyne zalige gemeenſchap, on

der de bewerkinge ſynes Geeſtes, overge
3

bragt; So ſoude ik meer hebben, als ik van
deſe myne kleyne arbeyt durve verwagten;

"- en ſoude my, ſo ik hope, in de Eere van den

# Groten KoningJeſus, over zyne onderdanen,

" verblyden. . . .

.

. .

'

-

" . Het geheele Werkje, ſo als het eenvoudig

"

te voorſchyn komt, is afgedeelt in Zevender
ley Soorten van Onderſcheydene Geſangen.
*
De Eerſte ſoorte kan geſongen worden van

* Gelovige en Ongelovige in het gemeen, be

"

helſende allerley geſangen, als morgen, mid

",- dag, en avond geſangen, Geſangen voor en

*
\"
“

de na de oefeningen &c. De Tweede ſoorte
kan , en moet alleen geſongen worden van
Onbekeerde, als Onkundige, ſorgeloſe, Bur

* gerlike, en Die op valſche gronden hunnen
* Eeuwigen zielen welſtant durven wagen. De

"

Derde ſoorte is voor Toeſtemmende, die ook

van gelovige kunnen geſongen worden. De
Vierde is voor Allerley Overtuigde. De Vyf
* de is voor Onbekeerde van allerley ſoorte;
"- biddende om allerley geeſtelike goederen: die

#

ook alle ſo geſchikt Zyn, dat ſy ſeer bcqua
" , melik paſſen in den mont der Heiligen. De

in / Sesde ſoorte, is een portie alleen voor de Hey

#/ lige en Heerlike die op de aarde zyn. De Se
"

vende is eene beknopte uitbreydinge over de

E.

, "-

9,1
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voornaamſte Hooft-ſtukken der Goddelike

Waarheden, en byſonder, ſo als de ſelve in

order begrepen zyn in het klare en nuttige
Catechiſatie boekje, genaamt het kort uit- |
trekſel uit het grotere Catechiſatie Boek, van
den Ferw. Heer H. Klugkiſt, myn Waarde *
Collega; Seer nuttig om in openbare, en by
ſondere oefeningen, beyde van Bekeerde en

Onbekeerde gelongen te worden. Het ſoude myn wenſch en hartelike bede

zyn, dat deſe geſangen, na den toeſtant ſy
ner ziele, van een iegelik mogten gebruikt en
geſongen worden. En om U E. Waarde San
gers, tot dit gebruik behulpig te zyn, ſo gun

my, U E beknoptelik met deſe beſtieringen
an te ſpreken.

|

| |

|

|
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De Eerſte Soorte.
At U E. angaat ſo Bekeerde als Onbekeer
de, die ik deſe myn Eerſte ſoorte der lie

deren opdrage , ik wenſche dat gy de ſelve
met andagt, eerbiet, en biddende herten tot
Eere van Godt, en voordeel van uwe zielen

moogt gebruiken , lettende op de geſtalte
van uw herte, en byſonderlik met opmer

kinge ſtaande, op de ſaken, die meeſt met
uwe geſtalte over een ſtemmen,
k-

-
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De Tweede Soorte.
IFN Gy, myne Vrienden, die nog geruſt
E
op valſche # , ſeer # ſor
geloos uwen Eeuwigen welſtant durft wa

"gen ; U E. drage. ik dit werkje, en wel by
ſonder de tweede ſoorte myner liederen ern

ſtig voor, om die neerſtiglik en na uwen
toeſtang, ſo veel mogelik is te gebruiken.
Ik voere-U E. hier ſelve ſprekende in, om
uwer zielen ſtaat en geſtalte, na dit eenvou

dige voorſchrift, ſo, voor den Alwetenden
Godt, en nauwkeurigen Herten. Kenner te
belyden, als de ſelve in waarheyt is.

v

J.

Ach! denkt dog niet, dat gy in deſe bely
deniſſen geen andeel hebt, en dat de ſelve in

den mont van andere, die gy meynt crger
dan gy ſelve te zyn, ſouden moeten gelegt
worden. O, dus doende ſoud gy U ſelve met
een leugen in uwe regterhant bedriegen; en
uw? hert en ziels toeſtant overſlaande, ellen

dig, als onverſchillige, die ſig niets antrek
ken, verloren gaan. Maar veel eer bidde ik,

dat gy Uſſelve, ſonder bedekſelen der ſchan
de, voor het oog van den Godt des Hemels
moogt bloot ſtellen; Zugtende, en uitſiende
om des Geeſtes ligt en genade, ten eynde gy

mogtet naſpeuren, dat deſe myne bclydenis
ſen, die ik hier de uwe make , regt op
den ſtaat van uwe zielen toepaſſelik zyn.
:
* 4
Ook
*
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Ook hebbe ik, by deſe tweede ſoorte der

## enige ſchriftuir-texten tot ontdek
inge en overtuiginge gevoegt. Siet daar uit
dat uwe ſtaat in 't Heylig woord van Godt is
open gelegt. Laat dan deſe texten U E. tot
overredinge dienen, en anſporen tot een neer

ſtig ſoeken, om van alle verkeerde gronden"
verloſt te worden. - - -

-

-

- --

- --

O! Handelt hier in getrouw met U ſelven,

op dat je na eene overtuiginge van uwen e
lendigen toeſtant , moogt angeſet worden,

om ook die bygevoegde ſugtinge, die op el
ke belydeniſſe #" volgen : (en op de
rant der geſangen 'er by geplaatz zyn) voor
den Throon der genade te brengen, of het

den Goedertieren Heylant Jeſus, die dog enkel
genadig is an ware boetveerdige zielen, nog
mogte behagen, UE te bevryden van dien ziel
verdervenden kanker, van alle vleeſſelike be

grippen, gronden, uitvlugten, en tegenwer

pingen, die uwe verdorvene herten voort
brengen tegen de Eeuwige Goddelike en on
veranderlike waarheyt des Euangeliums.

, ,

En ach ! dat de Heere U E. wilde geven
verligte ogen des verſtants, om te ſien, wel
ke de Heylige, veylige, en goede weg ten |
leven zy, om die eniglyk voor uwe zielen te
verkieſen, de weg om als een gants elendige

en ontblote met verſäkinge van werelt, ſon
de, en al het eygene, tot een vollen, en ge
noegſamen Jeſus heen te vlieden, om door
-*

*

Hem

l

A N. geheyligt
s P RA, KenE.
Eeuwig veT

Hem verſoent ,

t
l-

-

-

heerlikt te worden. *
* .
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De Derde Soorte.
j

OT:## Derde ſoorte,
Toeſtemmende noeme, gebruikt ook

uw'beſcheyden deel met voorafgaande zugtin
gen en gebeden tot den Heere: Denk, my

ne Vrienden, dat het wel des Heeren onber
grypelike goetheyt over U is, dat gy de waar

heyt des Éuangeliums, boven eene menigte
van '

# ,, moogt approberen en

toeſtemmen. Maar denk ook te gelyk, dat
het niet genoeg is, de waarheyt ſlegs toe te
ſtemmen; maar dat uwe zielen met den Heere

Jeſus in waarheyt verenigt moeten zyn, eer
gy enige hope van behouden te zullen worden
kont ſcheppen.

.

.

. ..

:

:

O! Gy zegt het nu en dan ook met uwe
lippen, dat gy overtuigt zyt, dat, indien gy
in ſulken ſtaat ſtierft, uwe eynde rampzalig

zoude zyn. O! myne vrinden, konje dit zo
ſonder een bevend herte voor des Heeren toorn

ſeggen; Soiſſet eene blyk, dat uwe ſtaatſeer be
klaagweerdig, en naar, ja by U ſelve ſondee

enige indruk is, en dat ook dit ſeggen en be
lyden uw oordeel nog zal verſwaren, indien

gy door eene weſentlike hartveranderinge den
toekomenden toorn 35niet ſoekt te
C

ontsie:

-

-

A NfS PR A K E.

Gebruikt derhalven ook deſe myne blade

ren, en byſonder die op uwen toeſtant ge

# zyn;

of het de genadenryke Godt nog
ehaagde, uwe toeſtemminge door het bloet
van ſynen Sone Jeſus, in eene waare bekeringe
te veranderen.
-

Y,
-

'-

De Vierde Soorte.
-

ieve en waarde,

ſukkelende, en onder den

A- laſt uwer ſonden, omſwervende zielen;

U E. moeſte ik niet uitſluiten, die ik myne
Vierde Soorte noeme. Ach! heeft Godt U E.
verweerdigt, om de plage uwes herten, en
uwen walgeliken toeſtant meer of min te be

ſchouwen : Het is wat groots? dat gy ſeer
hebt te erkennen, om dat het U, boven dui

ſent, is geſchonken, die ſonder dat geſigte
rampſalig na een Eeuwig verderf zyn verhuiſt:
en om dat het een begin van des Heeren ge
naden werk in uwe ziele konde weſen. Ach !

ik wens medelyden te hebben met uwc tranen
en klagten: O Werk nu, terwyle het voor U
nog dag is: Werpt U in Betheſda, terwyl het
water van den Engel nog beroert wort, op dat

gy geneſen moogt worden.

--

-

Maar erinnert U ook, dat eene overtuigin

ge nog geene bekeringe is, en ſtelt U niet gé
ruſt op eenen verkeerden gront ter neder:

niet U E. overtuiginge, maar Jeſus Bloet,
-

II) OCt

-

t
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moet uwe zielen behouden : Ey werkt dan

ruſteloos, dat gy uwe zielen op den enigen
Rotſteen moogt bouwen en beveſtigen.
O ! De Heere kon na by weſen, om uwe
tranen af te wiſſchen, Laat U het ſoeken en

anhouden dan niet verdrieten; denk die Jeſus
* vint, vint het leven; daarom weeſt wakende
an zyne poorten, neemt waar de poſten zy
ner deuren, met afſonderingen, zugtingen, en
ebeden, op dat de Medelydende Heylant
zig uwer ontferme, en uwe zielen met
zyne genadige volheyt overſtrome.
En zyt gy nu niet ſo ernſtig, maar weder
om nu en dan geruſt, ach ! hervat uwen wo

#

- - -

rigen koers, Slaat de hant niet van denploeg,
• laat niet los, eer gy eenen ſegen hebt ontfan
# Maar zyt gy wederom de werelt inge
open, O uwe ſtaat is erbarmelik! Beklaagt
U ſelve voor den Heere, belyt en ſchaamt U
in defen, en legt U neder voor des Heeren

Throon, dat Hy het herte op 't nieuw wil
verbreken, en door ſynes Soons wonden ge
nadiglik heelen.
-

Gebruikt ook Gy dit myn geringe gaafje
tot uwer zielen nutte, onder een opſiend oge
- na den Hemel, tot dat Gy met Zions Burge

ren regte zangeren moogt worden, hier ge
brekkelik, en vlekkeloos in Eeuwige Heer
likheyt.
f
-

s

-

t
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De Vyfde Soorte.

-

N wat U Eangaat, Onbekeerde, en al
lerley Soorte van natuirlike menſchen in t
y

het gemeen, van wat ſtaat, geſtalte, of werk
ſaamheyt gy ook ſyn moogt, U E. hebbe ik
eenen Tafel, met allerley zielen ſpyſe eenvou
- dig toegedekt; Wenſchende, Dat de Heere
U E. eenen heyligen appetyt door ſynen Geeſt

verleene, om met eenen waren honger en zie- |
len ſmaak te eten.

::

" Maar voor af errinnere ik U E. dat gy U
ſelve niet moogt bedriegen met de geſangen,
die alleen voor des Heeren heylig volk ſynop
geſtelt, om de ſelve op uwe zielen verkeerde
lik toe te paſſen.

' ,

'

Gebruikt ſe wel om te leſen, of om te ſin

gen; maar laat het zyn met droefheyt, ende
een heylige ſmerte, dat gy tot nog toe van die

zalige voorregten der Heylige verſteken zyt:
En te gelyk met eene herteljke zugt tot den

Heere, dat ook Gy eens verweerdigt moogt
worden, om dit broodt der kinderen te ſma
ken.

:

- Hout U E. dan by dat gene, dat voor uwe
zielen nuttig, en tot uwe ondekkinge en be
.
ſtieringe is.

Vliegt ook niet te hoog, myne vrienden,
denkende, dat U deſe ſaken te geringe zyn,
-- --

CIA
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en dat Gy Uſelve met hogere beſchouwin
gen moeſt beſig houden. O neen: bedrieg

U ſelve niet door inbeeldinge, en eygen
wysheyts bevattinge, maar belyd, zugt, bid,
en zingt eenvoudig, dan om het een dan om
het ander, ſo als ik het U E. hebbe voorge

dragen.

-

Blyft niet hangen in het beſpiegelen van
woorden en ſaken, die ik dog met alle opzet
voor eenvoudigen eenvoudig hebbe opgeſtelt,
Maar dringt door tot de kragt en het innige
der ſaken, met een geduirige anbiedinge van

U ſelven, onder het ſingen an den Heere;
dat het Hem gelieve uwe duiſtere zielen ligt
by te zetten, om uwe herten te kennen, en

om in te ſien de noodſakelikheyt van eenen
gekruiſten Jeſus ; op dat gy uit U ſelven
moogt leren uitgaan, en U geheel met ziel en
lichaam an den Heylant Jeſus alleen opdragen,
tot fijner eere, en uwere zielen Eeuwige be
houdeniſſe.

s

*

*

)

De Sesde Soorte.
G#

e, en Geheyligde zielen, Dierbare
\-J. Lievelingen van den Heere Jeſus, U E.
hebbe ik eene ſeer kleyne portie toegedeelt:
de reden hier van is.

e

-

Ten

AN S PR A K E.

Ten 1ſten, om dat 'er eene menigte van
veele dierbare geſangen gevonden worden, die
beter uwen toeſtant, beſtieringe, en opwek

kinge beogen en bevorderen ; alſo ſe meeſt

daar toe ſchynen alleen opgeſtelt te weſen,
dan deſe myne liederen, die ik geerne erken •
ne, de minſte te weſen.

-

2. Om dat myne voorname toeleg is, alleen
meeſt tot ondekkinge en beſtieringe van na
tuirelike menſchen te zyn.
. Om dat ik, alrede vreſe, dat de geſan

gen, die ik U E. toegeleyt hebbe, ſo ſe nog
menigvuldiger waren, van natuirlike Men

ſchen ſouden misbruikt worden; die dog gene
gen zyn den kinderen het broot, tot hun eygen
verderf, te ontſtelen.

4. Om dat ik alle myne geſangen, behalven
die voor de ſelfs bedriegers en bouwers op val
ſche gronden gemaakt zyn, dusdanig geſchikt
ende ingerigt hebbe, dat Gyſe alle met nut
tigheyt en ſtigtinge, onder des Heeren ſegen,
ſoudet konnen gebruiken; ook die, die als de
Sevende Soorte, over de Goddelike Waarhe

den zyn opgeſtelt. - Edog hebbe ik niet geheel konnen nalaten
enige weynige U E. Dierbare Gunſtgenoten
van Godt, mede te deelen, geſchikt ſynde na
een jegeliks ſtaat en geſtalte, als ſukkelende,
Moedeloſe , Twyfelendc., duiſtere, verſc
*

kerde, &c.
*

-

*

-

Ge

-5

A N SIP R A K E.

Gebruikt dan deſe liederen, Lieve kinder

kens, in eenvoudigheyt, en zingt den Heere
in angenaamheyt uwer herten, op dat een je
der na ſynen ſtaat, mag opgebeurt, verw #.
kert, en beveſtigt worden.
-

--

-

-

-

- - -

w

- ;

-

- - - - ; ;ſ -

-

-

-

-

:

-

: -

De Sevende en Laaſte
Soorte.
- - -- -

- -

- - -

--

VE Sevende en Laaſte Soorte, Wenſche
ik, dat ſonder onderſcheyt, beide van be
keerde en Onbekeerde, met vrugt geſongen
mogen worden, 't zy in openbare, 't zy in

byſondere oefeningen, of ook anderſints van
een jegelik in 't particulier.
De voornaamſte ſaken der Hooft-ſtukken
hebbe ik, ſo veel mogelik was, in jedergeſang
vervat, en de
kgrtclik daar uitger

#

trokken.
Gebruikt dan ook deſe laaſte Soorte met
-

opmerkinge tot uwe nuttigheyt : Leg er
uw' herte by neder, al biddende en uitſiende,
dat de Heere ligt, genade, en kragt neder
ſende in uwe zielen;

Ik eyndige, en Wenſche, dat de Godt al
Genade dit myn geringe werkje, met:
ler
- VC

-

- ar

A N S PER A K Ef.

bewerkingen ſynes Geeſtes, in veler handen
en herten wil doen henen gaan; Ten eynde'
ſyn Naam verheerlikt, ſyn Koningryke uit
gebreyt, en uwe zielen geheyligt en gezaligt
mogen worden.

Dit is de hartelyke Wenſch, Van U E. aller *
verpligte Dienaar in Chriſtus Jeſus.
-’.

A' ,
- - -

r

-

's
- -

- - --

ar - ,
- - --

- - -

-

- - -- - - - -

--

--

-

-

-

- --

W. SCHORTINGHUIS.
-

- -- - -- - -

Weender defi

1 September 1726.

-

-

-- -

- -

-

O P DE -

e"

-

G E S A N G E N
v AN DEN HEERE -

WILLEM

SCHORTINGHUIS

Lecraar van Jeſus gemeente te
w E E N D E R.
Schortinghuis, getrouwe kruisgeſant
Die vorſt Meſſias kruisbanieren plant
Op Zatans veſten, vol van yver brant
|
Om Gods gemeente
Te ſtigten met uw' Leer in 't Heiligdom,
Te winnen met u leven 't Kriſtendom ,

In naam, maar in de daat het heidendom
l

ºp

Tot in 't #

O zang, gelyk u Preek, maakt onderſchept, z .
*, Gy
van zyn met wys

##

##

Terwylge zuiver voor Gods zake pleyt
-

Met klem van reden.

Dit nuttig zang-boek is iet ongemeen,

jet wel gepaſt, voor alle en ieder een,
Bekeerde en Onbekeerden in 't gemeen Geſchikte beden.
Zy datge ons bidden leert om Salems vree,
Jf

# geſlingert op de woeſte zee,

- Op dat ze vry van ſtranden op de ree
. .
. Vol vroolyk-lande.
't Zy dat men 't treurig hert en Oge went
Op 't dootgeverfde Zion in een prent,
-

Zo gantſch ontluiſtert,,naulyks
bekent
.
In allemeer
ſtanden.
t

-

# #

Vorſt

Vorſt Jeſus volk, een hand vol overſchots,
Is dodig, duiſter, Liefdeloos en trots,
Omſwervend, Werelts, en van harten Rots
, - - -

- - ;

Helaas vervallen. . .

.

..

Nog leeft haar Konink, Prieſter, en Profeet,
Die de ongeſtalte van zyn Kinders weet,
En voor haar bid, en trooſt in herte leet,
Hun al in allen.
De blonde Dageraat ons noopt
tot dank,

s

-

r-

om ſ'rels God te loven met geklank

, A

Van keel en cymbal al ons leven lank, .

"

.

. Dat is goet en heuglyk.

Hy laaft, en voedt, al wat op vleugels ſweeft,

Die menſch en vee, en vis zyn voetzel geeft,
En aan zyn volk zig zelf, daar 't hert by leeft
Zoet en genenglyk
. !
Die 't heilzaam kruit tot lyfsverguikking mee
!
'Uit ooſt en weſt ons toezent over zee; | | | |

De Koffi-boon, en de aangename Thee | |
Zyn dierbre Gaven.
Die 's Koopmans herte neigt tot ons begeer,
En 't water uit den Hemel regent neer,
Daar by zyn Heilbron opent
Om eeven
't hertzeer
te laven.
't Onkundig volk vint hier de beſte raad, "

|

|

-

r

!

De Letterwyſe ſmeken om genaad',

Het zorgeloos volk een indruk van zyn ſtaat
- .

**

. "

Hier mag erlangen. - .

Een Borger-Kriſten wort hier uitgeſtroopt,

.

't Bedrieglyk bolwerk tot den Gront geſloopt,

.

Strikzedens voor de onwetenheid ontknoopt, .
En zy gevangen.

. |
Cir | |

Een onbekeerde trotze Fariſeeuw

9

Die by 't gebrek der vrome met geſchreeuw
Zig zelf verheft, en als een fiere Leeuw,
Gods volk aanrande,

Wort neergeſtoten van zijn hoogtens af,
Hy ziet, zyn ziele-voetzel was maar draf,
. En zyn Geregtigheit, verſtuift als kaf

-

Oit beid” zyn handen.

-

't Dwaalzugtig volk, dat 't innig Chriſtendom

Verkeert begrijpt, maar poogt niet uit de blom
Der waarheid als een Honigbie, rontom
" ,
Den Geeſt te zuigen;

-

Maar als een valſch betrouiver op den grond
Van rook, en waan uw heil veſt 't allerſtomt,
Hoor, hoor, wat deze zangerige mond
- te was * *
* vv zal betuigen.

- -

v

" Die
En

zorgloos neer ligt op Gods raats beſluit,
meent uw ziet te kººp en tot een buit,

Met- 'ſtil
te luiſteren naarGzatans
fluit;
.. 3 . RT we
zyt bedro en.
Die ruſt op #jsheits aan, en #,
*, *

>
tes
e

Die uit Gods woort in alles onderrigt,
Kent Gods
gebod,
uw en 'tuws
naaſtens
e-,
S* * *
Is louter
Loplicht,
6/t »
-

* *

Al wat gy ſtout u zelf verbeelt is aſch!

* * *

- Zo lang gy"? Geeſtes tig ontbeert s als waſch
Zal al uw hoop verſmelten, en als gras "
s" '
. In 't jeugdig bloejen.
Die uw bekering uitſtelt, en den tyd,
Die als een ſtroom al ſlapend henen glyt,
Gy zyt de Blom van uwe dagen quyt, .
" "

7 |
W

|

||

" -

-

Hoe zulige groejen ?
* * 2.

Die

Die enkel onverſchillig henen leeft,
En voor Gods vloek en gramſchap niet en beeft,

--

En na geen Hertveranderingen

#

9

Maar onbekommert,

Of door verbeelding waant dat gy begeert
Den hemel, om van moeite die u deert,
Bevryt te zyn s geen heiligheyt waardeert,
Maar onbeſlommert
-

Wilt zyn van ſmert, en huiszorg die u ſmelt,
Terwylge nimmer 't alderminſt Gewelt
Doet op de zonde, welk u geenſins quelt, .
Maar eenig heil is.

.

Ai zugt dan om gezigt van zonde, en Licht,

Staat maar bedaartheit; indruk van uwe plicht,
iWort werkzaam, Hinderpalen, weer 't Gezicht
Van Jeſus veil is

Om niet, uit vrye goetheit, allen die

Zo als ze zyn tot jeſus komen, bie,
Z2 zelf hem aan, dat heilig Eenig-drie
. Uw God zal weezen.
,
kte
en overtuigde zielen hier . .
Ontwaa

Zyt gy de vierde zoort op dit papier,
O ſtaat en ſtant is in een juiſte ſwier
Hier net te lezen.

-

Al uw uitvlugten, pleitgekarm, en quel,
Gezigt van Zonden, Zatans magt, en hel,
AMet al het ongelovig hert-gerel
,

,

In jeſus wonden,

"

In Jeſus Zielen-angſt, Getzemanee,
In Jeſus helſche pyn en doodlyk wee,
En Borgtogt, uw verdienende de vree,
In 't al verſtonden.
*--

-

maſh

Wenſcht niet naby een Kriſten, maar geheel
Te zvorden, niet geruſt in eenig deel 5

O nare toeſtant ! zorgloos gaan er veel
Op loſſe gronden,
Op overtuiging, wat boetvaardigheit,

Wat doot geloof, en ſchyn Godzaligheyt,
En wat dies meer is, heen naar de Eeuwigheit
+

Noch doot in zonden.

AMyn zanger maalt ons 't oordeel voor 't gezigts
Als de Aartsregt vaardigheit met blixem-Licht,
En donderſtem, 't bedrogen helle-wicht
Flux zal verkloeken.

Daar opent zig de put met damp en rook,

Daar zinkt 't bedrogen ſchepzel in dienſmook,
En dompelt in dit brandende gekook.
AMet brullend vloeken,
- Met duizent ach! en wee'n' en eindloos meer,
Op 't dondren van der Zerafynen Heer,
Daar leit der Groten glans gedootverft meer.
De berg ſpelonken
-

-

e

Vergeef hen dekken voor het vlammend oog
Van Hem, die glinſtert op een reegenboog,
Die 'tk dikſte duiſter lichtAMet
maakt
van om hoog
gloende vonken.

º

-

Myn Dichter voert ons in de zamening,
Daar Jeſus met zyn geeſt is de Eerſteling,
- Daar 't heilig volk in die vergadering
.

Opheffen tot den Troon

Haar
hert en handen
der
Majeſteyt,

*
w

En drinken uit den bron der zaligheit
Haar hert gezont, met gulle dankbaarheit
-

*
t-

- º

- In Liefde-banden.

** 3

Hier
-

Hier Jankt er een om vreugde naar Gods heil,
Daar zinkt de ziel in 't ongemeten ſteil, .
In de afgront van Gods deugden zonder peil,
- En Jeſus Luiſter;
-

Waar hy de glans van Ganges fynſte gout,
De gloejende robyn verbleekt, verkout,

De gulde zon en ſtarre lyſt verout, ,
Beſwalkt in 't

duiſter

- - -

-

Hy zal den ſtaat eens Kriſtens in het licht
En duiſter ons afſchetzen voor 't gezicht,
En de oorzaak tonen, teffens met de plicht
-

Om weer te keeren.

.

Een zukkelaar, die onder zonden macht,

En 's vyands hels gewelt ligt als verkracht,
Wint hier zyn ſterkte en hoop in Jeſus Kracht,
Dien Heer der Heeren.

't Ootmoedig hert hertſterking vint en raat,

Het werelts hert beweent zijn ſondig quaat,
Een twyfelaar krygt ligt in zynen ſtaat,
Tot heylig leven,
-

t”. Verzekert hert, bedenkende dien dag
Van Wonder, toen het feſus ſchoonheit zag,
De liefde kuſſen, welk hy voormaals plag
Aan haar te geven,
Schiet vleugels aan, en ſtreeft ver boven zon
-

-

Gelyk een Arent tot der lichten bron,
En zingt den lof van dezen Zalomon . Dien weergaloſens
Op enen eige zoete Melody,
v.
-)

Een pſalm en voorzang van der Engl niro,
Die Vreilyk zingen in den Hemel bly
In 't vlekkeloze.
"t,

.

tt

".

zº.

De
G

De Grote Jeſus kroon dit zoete werk,

-;

A4yn vrient, tot nut, en blytſchap van de Kerk,
Hy breid' zyn Naam en ryk uit zonder perk Van ooſt tot weſten !
Van Land tot Land tot aan de verſte zee,
Ow ſlot, myn Broeder, riekt na Broedervré,
-

»

-

Het breng, gelyk een Duif, 't olyfblat mé
Tot Zions beſte.

w-

- -- - - -

-

L. o F-U 1 T T IN G EN
op de Doorwrogte

en Geeſtelyke

G E S A N G E N,
Onderſcheidentlik opgeſteld, tot nutte
- n van allerley ſoorten van Onbegena
digde en God Kennende

SAN GERS EN SANGERESSEN,
van den Eerwaarde en Wel Geleerden Dom:

WILH. SC HORTING HUIS,
Getrouw Predikant te

Is #eg
beluſt op Debie zit! Ges
ſangen?
e

-

Die lees en ſing de ſchriften van myn
- Amptgenoot,
't
H

"
** 4

waar

|

Waar in elk ſterveling 't beſcheyden Deel
ontfangen

º

-

-

Kan, na ſyn ſtaat, en ſien by 't woort ſyn
zielen noot.

Hier wort 't geverfde Schyn van 't Ware ſyn
geſcheyden,
Een Levenloſe Romp na 't leven afge
4.

maalt,

den weg, om elk na Sions Stadt
Hiertewort
leyden,
A"

't Onkundig Volk, met die in kromme
wegen dwaalt,

-

Regt aangeweſen ; 't Sorgeloos geſlagt' ge
negen

-

Tot onbeſonnenheyt, So kragtig aange
ſpoort,

?

-

-

7

Tot Heylig beven. 't Syn hier Chriſt'nen, 3
die den ſegen

-

-

Weg dragen, boven 't Gros, dat dreyge
menten hoort.

Siet hier ook in een Prent, die 't ſonden jock
beſchreyen,

-

En overtuigt ſyn van haar hel verdienend'
UlaaU : -

Ook die den Hemel angſtig met haar tranen !
vleyen,

l

*

En dan geruſt ſig wenden tot hun ouden |
ſtaat:

-

-

-

Wiens Gadeloſe laſt van Hel en Vloek en
toren,

-

A

So medelydend', dog verbaſend wort ge
tOOnt,

.

. .

.

.

.
In

#

Indien haar 's vaders oog, in minnens tyt
herboren,

* * Niet keurt, in 't Heylig offerbloet van ſy
-

nen Soon. . .

. . .

-

Het ſelf bedrogen Monſter, Vreeſlik onder
d'ogen

-

-

- Van 't Heylig zaat, verbcelt ſig door een
dwalings kragt
't Genot der Saligen : Maar die alleen in 't

,
*-

#

Hoge
-

- Syn hert op Jeſus grond, is in Gods oog
cagt :

Het ſnode Masker van een Veynſaart opge

8.

ſchoven,

|

- Die Chriſtens werk doet, toont ons agter
't loos gordyn,

-

,-- Hoe leugen onder Waarheyts ſchyn en by
-

gelove

't

g: - Bedekt leyt, in een ziel verkankerend fe
& Ons' # ter roept an 't oor van ſorg en to
IRVIT.

)

--

meloſe,

j - Die onverſchillig op hun droeſem leggen
-

id

InCCr

-

-

-

rºS Ontwaak ! eer d afgront opgebroken geeft
den loſe

éſ'

7

",

.

*

*

-

-

Van 't Eeuwig Wee! ontwaak, en tot uw
Schepper keer:
- -1- 2
-t Heyl van
Dit Werk volledig, roem t ook
Sions Kind'ren,
... . .
- --

- Die heylig tot haar pligten worden opge
wekt :

-

** 5

-

-.

Die

Die Moedeloos en Treurig in ſyn Weg verhini
dert

-

-

-- -- - -

-

Omſwervt, Vind hier een liefdens hant
Hem toegerekt : -

-

-

-

Die Neergebogen en beſwalkt in 't nare dui
ey*

Met tranen ſajen, wort den vollen oogſt
belooft:

--

Die 't Helde pat, ten trotz van Satans wree
' de kluiſter,
-

-

Manmoedig lopen, in een glants die 't al
verdooft,

-

Sien hier een ſpoor, om 't Lam blymoedig
na te ſtreven

Van kragt tot kragt, als Leeuwen in een
Helden moet,

Tot dat ſy, met den Troep der Cherubyn
omgeven,

Eens juichen, en verſengen in een liefde
gloet

-

-

Dank zy U, Waarde Man, Voor dees' uw?
Rare ſangen;
Dank zy den Hemel, die en Geeſt en ſtof
fen gunt
*

Tot Heyl van Sion: Hy bekroon, en doe
erlangen

:

, Uw Oogmerk, Gods lof, waar op 't uw'
Werkje munt.

! . .

Kom# ſing, en kieſt verſtandig elk
het ſyne,
Tot

-

-

# opbouw, ſtiging , en des Hee

ren Eer.

·

·

·

- - -

va

-

--

Kom

- Kom Sions kind'ren, delv” en graaf in deſe

A4yne,

-

-

-

Voor
U 5ontſloten; Singt met luſt en ziels
begeer

-

- -

-

-

-

*

vº

Ten trotze van 't Helgeſpuis: Laat ſteeds uw'
galmen klingen,
Dat d' aarde dreun, tot dat gy, met den
in-

Digter, ſtof
Voor Eeuwig vindt, om, met den Rey
Hemelingen
,

der

By 't Salig Lam, te fingen in des Hemels
Hof.
Den Inhout deſer bovenſtaande Verſſen

uit liefde opgeſteld, allereerſt in een
onbedwongene Reden, door

H. KLUG KIST,
Mede Predikant te Weender. En daar
na door een Liefhebber der Poëfi,

overgebragt in eenige Rym Digten.

E PI GR AM M A

In Ultiliſſimos & Dulciſſimos Hymnos
\

-

Viri
-

Doctiſſimi atque Pientiſſimi
WILHELMI SCHORTINGHUIS,
Paſtorisin Eccl. Wenerana Fideliſſimi.
v

r

-

T"Anto ſ gentes Studio Coluiſſe Poëſin 5
Sique hodie Rythmos mundanos atque
profanos
Applauſu magno recipi recolique Videmus:
Quis non mellitos gratâ dulcedine Cantus
*

.

f

Expetet, atque imis anim1 penetralibusabdet?

Somnia queisVatum,queis necGenitaliaDivum,
NecflammaeTrojae,necMaritiabella Canuntur,
Nec mundi fucus, nec Carnis denique luxus:
Ipſius aſt Entis Summi Communio felix,

In Solo Jeſu quaeranda, afflamine Septem
Spirituum, egregiè monſtratur lumine Verbi.
Quis non depereat, quis non hanc quaerere
tentet?

,

Quis non peccati, Carnis, mundiquerelinquat
Exuvias, faciemque Dei ſcrutctur anhelans!
Primitias Coeli quis delibare recuſet!

Huc pia vota Viri tendunt & Scripta Wilhelmi
-- -

-- - .

Schor

-

* Schortinghuis, clamant, huc hucce revertere
" , peccans.

* *.

- *

-

.

. . .

Quisquis Lector ades, totum meditare libcl
lum,

-

- 2 - - - -

-

-

Hoc ſolum, nil praeterea ſuadetur ibidem.

Non Hic ſancta Dei canibus, non Hic pretioſas
Addicit porcis gemmas, ſed ſancta reſervat
" Sanctis, ſed gemmas membris largitur Jeſu.
Non Hic Nos & Vos loquitur Commune be2
tOS,

-

r

-

- -

- ---- --

-

Ex Hircis agnos Chriſti ſecernere novit.

--

Pandit ſic cuivis peccanti limina coeli,
Ut ſinat ancipiti bivio conſiſtere nullum
cedendum ſit tramite, quo ſiteundum,

#

chortinghuis Noſter dulci modulamine mon
ſtrat.

-

!

-- - - - - -

-

-

-- Non ſic maſſa rudis, non indigeſtaque moles,
Ordine, ſed produnt ritè diſpoſita quaevis.

Ingenium Solers, Vir terque quaterque beate,
Scindere qui verbum rectè & ſic

# noſti,

Hiſce tuis Câeptis faveat jehova Triunus.
w

-

-

sie men ani, ſed amori, grain poſuit
*

-

-

*

-

-

-

-

--

- -

B O U D R O N.

H.

-

*

V. D: M. in Eccl. Mariachotani.
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º

"
zº

:
?

-

"

,

. .

-

-- - - - --

-

-
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- -
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Het

aldus
welke
Hetnen
t wſoude kun-"
Vertaal
-w

orden.
v

-

IN#

-

- -

- - men 't

Heydendom beluſt op

Po

" "
Anſchouwt by 't ſorgeloſe Volk, dat he
ëſy

den

bly

-

- -

- -

- -- -

4

Sig uitſlooft en vermaakt in dertele gedigten,

Die 't vlees behagen, maar Gods Heyligdom
ontſtigten.

-

-

-

Wie ſal niet vierig op Geſangen fyn beluſt

v#ng: met honig, en wië ſal tot zielen
-

ru

Dees Zielgeſangen niet in't binnenſte bewa
ren?

•f
-

: ,

-

-

-

Waar in geen dromen van Poëten, nog 't ver
–jaren .

.

. .. . . . . .. .

Goden, nog 't Verderf van Trojen, nog
Dërgeſchrey
zº

- -

- - - -- -

- -

Van Oorlog, Vleesluſt, nog geen Werelts
loos gevley : -

. : :

: : :,, .

Wort opgeſongen: maar 't genot van 't op
| |
, Perweſen, # # . . . . . . . . g;
In 't Woort by's Geeſtes ligt door Chriſtus ange- !
weſen.

Wie ſal niet gretig ſtreven na dit Hoogſte
Goet

ſal niet ſond' en Vlees, en 's Werelts
ſnood gebroet
Veragten, en de Gunſt van d' Opper Heer
Wie

" " bejagen,

Om

• Om d' Eerſtelingen van den Hemel weg te
-

dragen ! . . .

-

Dit ſpoor, ſo ſalig, Wyſt ons Schortinghuis
,

hier aan, . . .

.

Syn ſchriften roepen, Sondaar, ſiet hier 's
levens baan.

-

Kom Leſers wie gy ſyt, herkauw dees kor
."

te bladen,

T

-

- --

'.

Alleen gerigt, om 't Eeuwig Heyl U an te ra
, den.

-

-

Onſ Digter werpt geen honden voor het
heylig brood,

Nog verkens peer'len, maar Vergadert in

t

den ſchoot

--

-

-

Der Heyligen 't geen Heylig is; Hy wil an
leden

,

' .

-

.

'-. Van Koning Jeſus ſlegs ſyn Peerelen beſte
den.

-

/

Hy ſpreekt niet ſalig Ons-en Wy ſlegs in 't
gemeen,

r

.

.

.

. .

Maar ſchift uit bocken Chriſti Schapen

,

nauw van ten. . . . . . . . . . . . .
Hy ſtelt elk Sondaar dus den weg na Sion
r

open,

'

'

-

Dat Hy geen ſtil ſtaan op een tweeſprong,
'''' maar het lopen
*

- -

-

-

- -

Op 't ſmalle pat beveelt. Ons Schortinghuis
vertoont.

---i

,

Wie 't Heyl nog derft, en Wie voor Eeu
wig wort gekroont. . .

.

.

.. .

Hy ſingt in ſoete toon, en wyſt ons welke

een

ei
j

EIk myden ſal, en waar elk gaan moet om ,
den ſegen.

-

Hy mengt geen rouwe klomp verbyſtert
onder een,

Maar doet ſyn Werk by 't ligt beſchaaft de
werelt ſien.

'

O Waarde Man, gelukkig driemaal, dat uw'
ſinnen

w

-

Begaaft met wysheyt, dit gewenſte werk bc
ginnen,

:

-

-

-

Om 's Heeren, woort voor ieder na 't be
ſcheyden deel
- -

- -,

regt te ſnyden, tot geneſing van de
, Soziel.
- - -

Wy ſluiten
koning in een ſegen wenſch, dat uwe
Uw Werk beloon met zielen winſte tot uw?
,

v .

*

**, e.

«

Kroning.

O P DE

'-

GEESTELIKE GESANGEN
van den Eerw. en Welgeleerden Heer

W. SCHORTINGHUIS.
Die 't Heylig zaat van 't boos en ſnode
Naukeurig wil geſchiftet ſien,

Lees, 't Geen hier Koning Jeſu Bode
Eenvoudig ſchryft, voor jeder een.
Die naar ſyn zielen ſtaat, geſangen | | |

v

%
4

-

Wenſt
-

- 1

-

(
|

--

Wenſt an te treffen, kan ſyn Deel

.

Hem toe beſcheyden, hier ontfangen,
Tot nut en voordeel van ſyn ziel.
Die op een Rotz wil veylig bouwen,
Die onbeweeglyk wenſt te ſtaan
Voor Hel en toorne, moet ontvouwen
Met oog en hert, dees' korte blaän.

E

e

-

- Die door geloof, tot zielen voordeel,
. In 't Heyligdom tragt in te treên,
Siet hier een weg, die naar myn oordeel,

#

Elk leyt tot 's Hemels
Die, als herboren, ſoekt te ſingen
e . Tot Jeſus lof en Heerlykheyt,
Naar 't voorſchrift van de Hemelingen,
Wort hier het ſpoor ook toebereyt.
't

Den Hemel ſchenk ſyn Geeſt van boven,
O Sangers op uw hert en ſtem,

j' *,

-

Om 's Zions Koning hier te doven,
En eens in 't Nieuw Jeruſalem.

-

C. B. M. H. w. s,
»

# :

--
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oN-Y

oNDERSHEID tusschen DIGTEN,

t

toegepaſt op de
GEESTELY KE GEZANGEN
van De Eerwaarde en

Geleerde Heer

De Heer

WILHELMUS SCHORTINGHUIS. --

Getrouw Wagter op Zions Muuren te
W

E

N

E

D

E

R.

En ander roem een heilloos drek-gedigt,
Waardoor deZielten eenmaal wort ontſtigt,

Ik roem voor my, dat Hert en Ziel verligt,
De Heil'ge ſnaren

G-

Geſpannen op de trant van 't Bybel oord, ,, ,
Dat Ziel en Hert van 't Heilig volk bekoord:

(Dat als een Bie zoekt uyt Jehovas woord ,
Honig te garen.)
't Verſchil is groot van Ligt en duyſternis,
Só groot is thans dat tuſſchen digten is,
Het eene treft, het ander raakt gantſch mis
De weg der deugden.
Want menig een verſpild ſyn ſchone tyd

Met Digten, aan een drek-god toegewyd,
En raakt ſig ſelvs ſo in ſyn digten qwyd
Door dert'le vreugden,

-

En Tovergift, waar door dat haaſt de jeugd
Veroverd werd, en ſchept al meed' geneugd
In ydle waan, en valſche ſchaduw vreugd
Der Zang-godinnen,
* *

* *

*

Die

-

"Die 's herten luſt, gevolgd op Helicon,

--

Met ſchyn vreugdvoen, uyt hare hengſtebron,
Dan agt men dat beſtraald van Hoger Zon
ſ

Zyn Hert en Zinnen.

Een Geeſtlyk Digt is van een ander kragt,
Het laaft de Geeſt,alſchynt die ſchier verſmagr,
Na Marâs vogt weer Hermons
Dauwtoelagt,
Tot ziels verzaden :

gsm-

Want Zion ſtrekt de Top-punt van Parnas;
Voor d' Hengſte Bron, en 't Heliconſche Gras,
Treet men hier naar Bethesdas Waterplas,
-

,

Vol Heil Genaden.

Een Geeſtlyk Digt wat geeft het een genot!

t; Het leid de ziel, met indruk, na haar Godt;
, 't Streeld Oor en Hert, en weet een Heilige tot
Syn pligt t'aanſetten:
-

- Wat Gaft een trooſt, ſelvs in de bangſte nood,

i:

Aan Martelaars! als men Hen bragt ter dood,
So dat en Pyn en Smert als van Haar vlood
In felſte hetten.

-

O Ziele Stut! Geen eenzaamheid ſo naar,

Geen ketens nog ſo nypend', geen gevaar

,

Of enigzints verdryft daar van de Maar
Het Geeſtlyk zingen ,
En zet de ziel dan ſnelle vlerken aan,
Om in den Geeſt, ver boven Zon en Maan,
".

- Te vliegen met de Schaar, in Edens Paän,

ſl,

.
Der Hemelingen :
Wel! ben je dan beluſt op dit Banket?

d Ik wys U na Heer ScHoRTINGHuis, die net
Een ieders ſtaat ter neer in Digt-maat zet
So vroom als Boſe;

•

.

.

. . . . ***2

Daar

#

Daar ſtraald ſyn Geeſt in
Gedigten door,'
wyl Hy de trand van Heilge Mannenkoor
Van David, of, die Hy hier volgd op 't ſpoor,
Aſaph en Moſe.
Men vind ſyn Werk ten ene maal vervuld
Met Bybel Taal, met zaak aan zaak doorzult,
Met Tempel Goud van 's Heren Huys verguld:

-

-

O Glans en Luiſter. T

's Mans Oogmerk blykt, terwyl dat ſyn gedigt
Is tot Gods Eer, en 's Naaſten Nut gerigt,
Op dat Hy dus Gods Heylig Bond-Volkſtigt:
Wie legt in 't Duiſter,
Die vind hier ſtof om van ſig Helvs te vlien;
En die nu reedz by aanvang komt te zien
Syn Gruuwlykheid, die komt Hy beden bien
Om meer Gezigte:

So dat men hier vind Melk en Vaſte Spys
Voor Kinders, en Volwaſſene ten prys,

f

Waar door men kan op geeſtelyke wys'
Syn ziele ſtigten.
Kom wie Gy zyt, de werels Deun dan ſtaak
Hier 's Hemel ſtof, beſteed U levens taak

In ſulke blaan, en zingt tot ziels vermaak
Met Zions Kind'ren;
Aan wie ik wenſch dat Jeſus hert en keel
Bequamen wil, dat Sy een Heilg gequeel
Hier galmen uyt, en namaals het Haleel
Nooit te verhind'ren.
En Gy Myn Heer heb dank voor deſe ſtof
Ey vaart ſo voort, ſo ſal men uwen Lof

-.

Verbreiden, ſelvs na dat Ge in 's Hemels Hof
Zult zyn in vrede
** * *
Waar

i

." Waar toe ik hoop dat Jeſus nederdaal

-

Met Zegen, Geeſt, dat Hy een Pinxter-ſtraal
Zend meer en meer, in uwe Herte Zaal :

Dus eind myn Bede.
L. J. SP AND A W.

,

'-

S. S. Th. St.

Op het ſelve.
Wie En
tragt geruſt in Godt te leven,
door dit aardſche tranendal

|

Getrooſt en vrolyk heen te ſtreven, ,

,

Tot dat hy eens verhuiſen zal:

“ Doorſoek naukeurig hert en wegen,
Syn doen en ziels geſtaltenis;
Wyl 's Hemels Gunſt niet wort verkregen,
Ten zy men nieuws geboren is.
Dit kleyn
gedrukte bladen,
Dees anſpraak, als geloutert gout,
Wyſt ieder een des Hemels paden,
Die 't oog aandagtig daar op hout.
Siet hier, 6 Sangers, d' uitverkoren

#

Na 't leven kunſtryk afgemaalt;

-

Door welkers Wandel, als herboren,
Des Hemels beelt en Luiſter ſtraalt.

Siet hier ook Menſchen, Die hun daden,
f

Ten ſaligmaker rigten op,
Die ſig met aſch en draf verſaden,

Tot dat haar Jeſus van Hem ſchopt.
z

-

*** 3

-

-

Kom ,

- rr

Kom, Sangers, Die U pleegt te baden
In Liederen der jdelheyt,
Doorlees, en ſing dees bondel bladen,

Hier vint gy 't ſpoor, dat opwaarts leyt.
Hier ſiet gy 't aards en geeſtlyk leven,
In al haar kragt van een geſchift,
Het oude door het vleeſch geſchreven,
't Vernieuwde door een Hemels drift

j

O Dank met hert en mont dien ſchryver,

" Wiens digt luſt na de Wolken ſweeft,
Wiens pen en onvermoeyden yver
Ons 's Hemels ſtof in 't ſingen geeft.
'k Wens Sangers dat uw” hert en keele
Geheyligt zy door Jeſus Geeſt,

N

Op dat U Godt het vlekloos queelen
Eens gunnen mag in 't Eeuwig Feeſt.
H. van L OO.

Philol. Studioſus,

*

*

*

,

,

I N L E Y D I N GE
*
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T O T HET

-

GEHEELE WERKJE.

xa-

Ie kan, Die 't groot belang van Si

-

#

On
op 't hart,
Sig ſelfs bedwingen van medogen,

druk, en ſmart ?

-

t

-

Terwyl het Praalgebouw van Koning Jeſus
-- Tempel
'/'
Ontluiſtert wort, van 't doot gebeent', dat

op den Drempel,

-

, Sig neer ſet, en met 't Heylig zaat,

In 's Konings Hof en Zalen gaat.'
--

Wie treurt niet ? als het ligt wort duiſter
nis genoemt,

Enroemt:
't Goddeloſe rot regtveerdig wort ge

w" )

Als 't Heylig volk, ô ſmart, geſmaat wort
en geſchonden

t

-

Van 't ſorgeloſe gros, dat blind leyt in haar
ſonden:

-

Als Satan, Werelt, en 't gewelt
Der boſen, Sions kind'ren ſchelt. '
Wie
beeft
als , en Tin, en Tem
niet?geluit
pels,
't naar

-

•

-A

Van laſter vloeken, ſoboosaardig, dond'ren
U11E :

-

-

-

Als 't Erfvolk van Beloften, niet als dreyge
menten . . . . . . . .
--3.
- Ver
-

-

"- »

-

- ºf

• IN LE YD 1 N GE T o T H Er 7

Verbaſend' hoort, en ſchreeuwt ach! Iſr'el
na uw Tenten;
-

Soekt treurig in uw binnen zaal
Uw Koning, en hout avondmaal.

Wie ſinkt niet in verwondering? als Hy
beſchouwt,

Hoe 't Letterkundig Oog 't geraamt voor -,
't lighaam hout:
Hoe 't Reyn als onreyn, 't Dode leven, 't
Leven doot

e

Wort angeſien, en hoe verbyſtert 't Kin
der-broot

.'

Te greep an ieder wort geleyt,
Ja 's Hemels gunſt ſelfs toegeſeyt.

Dit wangeſtel, ſo naar verbaſtert, perſt
myn geeſt,
Om 't volk, als Lammeren, van 't Leven
loſe Beeſt

-

Te ſchiften: om het ſnood gebroet en ſlan
gen zaat

Der Wereltlingen, af te malen na hun
ſtaat:

-

-

Of 't Naam volk van geverfde ſchyn
Ontmaskert, en ondekt mogt zyn.
Hoe ſeltzaam is het, dat een dode romp,
van geeſt

-

Ontbloot, in ſchyn van leven, enkel on
bevreeſt

Reykhalſt na 't Salig Deel, en eens met Je
ſus ſcharen :

-

-

Sig
inbeelt, ſonder gront, na Salems Stadt
-- /tC V2TCIA,
Wie .

*

G E 11 e E LE WE RK JE, ?
Wie denkt niet, dat de Satan lagt
Om 't volk, dus in ſyn ſtrik gebragt.
Wie ooit medogen heeft geleert, merk
op, en ween

y

m, ſo enkel dwaas, dat
't Chriſtendo
Omſonder
reen

rT Niet keurt, nog kent, als geeſteloos en on
t

g

gevoelig
Slegs heen te wand'len, ja Wyandelyk en
woelig
Sig ankant tegen die, Bekleet
Met Heyl, op ſmalle paden treed.
Maar Ach! Verdwaaſde! die 't ondekkend'

geeſtes ligt
Ontvlugt; Siet hier voor u myn hert en pen
*

gerigt

Tot uw beſtiering', of den Hemel in mecd'
dogen,
Om U

#alig uit te redden wiert bewo

en;
3 Of 't

Heyl, voor Sions volk bereyt,
U nog eens wierde toegeleyt.
Belyd, en bidt, en ſugt, ſoek uw' be
ſcheyden broot

U toegedeelt, of niet, een kruimtje voor
uw” noot

Gepaſt zy ; ſet U neer, al bevend', an de
VOcten

Van Koning Jeſus, of ſyn Geeſt U mogt
OntIIROCLCIA

* ** 5

Met

IN LE xD 1 N GE To T HET

Met ligt en leven, dat uw hert,

Verligt, verloſt, en Heylig wert.
Ontwaakt Gy ſinneloſe, die van 's Gee

ſtes ligt
Onkundig zyt : belyt uw ſchult en leert
uw” pligt.

-

En Gy, die ſorgeloos in ſlaapzugt legt te
ronken,

-

Ryſt op , eer d' afgront opgebroken, met
haar vonken

Uw ziel rampſalig in den gloet
Van d?Helſche vlam verſinken doet.

Kom ſelf bedriegers, die met ingebeelde
W32. In

So naar bedrogen; meynt den ſtorrem uit
te ſtaan,

In d' Oordeels dag, Ach! beeft, en ſchrikt
eens voor dat dond'ren,

Dat Sond'ren:
't Huichelagtig volk ſal treffen met de
n

Lees hier : Verwerpt uw loſſe gront,
En Bouw uw'Ziel op't Heyl-Verbont.

- En Gy, die Winnig met Gods Keurelin
gen ſpot,

En Wandelt met het Godt vergeten hey
loos rot

Der Wereltlingen.

Ach! ontſluit uw hert

cn ogen,

w

En ſiet al biddend' , door den Waarheyts
glants om hoge,
-

,-

'

- -

Tot

" GE H EE L E WE R x J E:
Tot Hem, die met zyn zalig Bloet
Nog kan vermurven uw gemoet.

. "

B:#
.
ent,

die de Waarheyt in den letter
-

En door 't gemeene ligt des Geeſtes zyt
gewent

-

“U ſelfs te buigen, onder waarheyts kragt, en
't ſoeken

-

Begint. Ach! treurt en bid, eer dat de nare
vloeken

w

t - -

,&

Uw ziel verbaſen: ſtreef na 't goet

Dat Sions Burg'ren ſaal'gen doet.
Kom ook, die neer gedrukt, voor Hel en
Toorne beeft,

En overtuigt van 't ſondig quaat, in naar
heyt leeft. -

Ach! klopt, en roept om d' Hemel met ge
welt te ſtormen,

-

' , 'f

Tot dat U, Koning Jeſus, door ſyn Geeſt
herformen

.

,,

Sal, tot ſyn Dienſt en Heerlikheyt,
Voor ware kloppers toebereyt,
Maar Gy, ô Sions kind'ren, die den Ko
ning kent

In 't Heyligdom, en door geloof nu zyt
-

gewent

Syn Naam alom met blyder hert, en tong'
te roemen;

Die ieders tong, van die U kent, moeſt Hey
lig noemen,

(",

. Het

INLEYD. roT HET GEHEELE WERKJE!
Het zalig volk, dat in den raat

Der Eeuwigheyt geſchreven ſtaat.
Kom hier eenvoudig, hef uw” hert na bo
ven, ſingt

Met blytſchap, dat den galm in 't oor der
Eng’len klingt.

Vermaakt U vrolyk, en laat hier uw ziele
weyden:

Tot dat Gy eens, wanneer uw koning U
doet ſcheyden,
In 't Eeuwig ſalig Hemels Hof
Gants vlekkeloos ſult ſingen lof.
: Singt dan, ô Sangers, laat uw hert en ziel

-

om hoo

Gekeert ſyn. D'Hemel wenſch ik, ſal ſyn
gunſtig oog
* .
.
Op U doen ſtralen, en ſyn Naam U leren

-

pryſen,

-

Hier met ſyn volk, dat Hem voor Eeuwig ſal
bewyſen

Den lof, by d'Engelrey die 't luſt
Te ſingen eeuwig ſonder ruſt.
-'n - - --

.
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"- Biddet

**

om de vrede van Jeruſalen, wel moeten te
waren die u beminnen. Pſ. 1.22: 6.

l

1.
W

VE

-

He ooit
hert en, oog tot treuren
heeftſijn
gement)

#AVAV: 25eſchouw het boob-geberfoe Sion
EAWAVE:

in een prent/

#3 ſDan

WE

&####

: --

Beeſteſooghept gant# ontiuſ- .

ſiertj dat haar moºierij'

#n ligt en glantg / op 't boothooft nauurlijr regt
te leſen

#/

q#n
geleert

* ---

##/ ban haar kinb'ren.
2.
en ſlBeſt) en al/ mat maatſjept heeft
-

t' iteert/
dººrhennen / toept gelaag ! b'?Iſtaten omgee

!

---

. . . .
n

.-

-

-

- - - -

2,

w

3Pe

-

Geſangen voor Bekeerde

2. |

Epe ſitiu're uJaarljeptg ſiragt/ betoont in 'g 45eeſteg?
ſielnyek

3Palm 13enlighept / ontbgeeſt! en ſchijnt felfg bn ben
JP?enlpel

%jn ſiragt te mind'ren.

-

3Pie treurt niet? Bie betijelgeſpuigten afgront uit
ášiet opgeb?often/ bat 6 finart! een maat geſtuit
12an bepgementen boet/ 30 5iel berbaſenb' / Ijoren/

?In 't ſpepſig polſt / gereet in &ijramp te ſmoren
#Pa 25abelg buêttell.

-

4.

GP TIuiſt'rijſt ſtoning/ man um'buit gehofte herh!
JPaal#at uit b'ſpemel met um €5ceſtegäragt/ en
ſter

illu gerfbeel/ bat reebg afgepijnt in b barbe boeien
3Peg ?tnticijgiſtg gebgulit mogt/ Bie alg boo?nen/ 't
groejen

-

-

#lu 2aat beletten,
5.

*# uub' 3Lamln'ren met triumpij-gefang / ten
rot5

3Pan't ſtoomſche 25eeſt/ en ſtel baat ſchuif in t'
&#eilbu'ge ſtot3':

ſitebt #ſraël) nu afgeſlooft/ uit bijg'ren onen/
«En 't Puifhen ban tiba kerſt/ omfluebenb / uit De
#tfoben

vº ſcben 25ergen.
25;eeft Dau/ g ſtoning eſug/ al het ſnoob gemeſt
UPeg &atang/ en 't gebzoet ber abberen/ geſtelt
-

(IZot

#" bloeft/ en gramſchapg bonber: Laat de
Hºtel!

39an 25afan #lub' gemeent'/ met haar betweebent,
tieten/

#ie
T -2

-

-

-

t!langet tergell.

- - --

7. Sult

en Onbekeerde in 't gemeen.

5

7.

-

#uitgabau'taaiit gebiert'uu'tch'te Ham'ren kon
#Piig laten grijpen? en ontrouen tot een hºop,

|

&al 't hof / bug lang met Bemef-bauun beuogt/
, gerunelhen?

-

&al 'tnil Aalſi/
ſo laug met helft en apijn gebgenht /
tlielfien
*

.

aat afſem b?inſten?

-

een gepenen heliumbºuwen tºen
3Paffelfuuſ eugen 2äguif/ Boo? 5telenſttijt en ſmart

#d buit uermonnen/ia met 23loet graaft beſlagen
12an 't gamfg uerbaſtert en ontmeitſcijte riot moet
b?agen?

|

--

*

Sal't Schipken ſinhen.

'

9.

. .

#an libje Herh in ſtorm en ſpint op bºſbolle zee?
ſaffal het ankerſoog ombobb'ren/ en ben ree
Biet #Binden ? ?tch! ontmaah) zet 't plot3'lift ig
berfonheil/

-

#l# hulpeloog/ en mag het mogeliſt/ berb?onſten

|

#n ftogin en haaren.
4

IQ.

-

#hout! Abeet/ batſig beniepant niet beroemt
#
ball libu' dºrfbeel) bat u noemt
12aarlaat
#ooi:/
haar bees/ baat rtoning ſhaftig, iſ
bijſten/
-

gaat boog illu #eerſchappp/ en #eſ / en boobt moet
huijſten/

w

*

ààoo: âiong ſcharen.

-

-

-

II,

gºni ach:3Bagbitafſeenbebieuitban't #epfigbotn!

#lud' treintig bolh uttgat baatboefheid; bogaſon
3 Paat b &#uangeli Yuaatljept herbergt/ ig de juiſter

#efinalist en tigt/geelangrijkſoon, het maten:#
: v

t

. *

-

»

,

-

-

#elaag bernueeiten!
Gil 2

#. 't nau

Geſangen voor

4

Bekeerde
-

I 2.

't 52aufferurig oog ſtan niet alg met een naar geſigt
“Rinfcijcuulen/hoe het praalgebouwu ten puinhoop ligt
2{lg meer geupompen / en benebelt met beulehſien
iDan geeftcluogljeptſ bie't ſlºebogenb'oogberſtrekkert
ogen ſtoff” tot 3Peemen.
13.

-

13et ſynog ber 1Dagterg / gamtg berblint ) legt
meer / in ronſt

g:n ſlaap3ugt / en belooft ben iD?ee/termijl een bomht
1 lit b' afgront) 't forgelofe bolli eeng ſal berbaſen/
«En na een Hogte bliſt / Q3obg too?ne/ met De buJafen/
&Poen ugeeſliſt b?agen.
- -

I4

apie ig'er? bie en tong en baben heeft gerigt
(Ien viootbeelt/ bat ben ſiPambel/ alg een bliremg
ligt /

# ber

gn't

iBercitſingen ſchittert / om na boben

19un ljart te trekken tot haar toegen/ boot 't gelobel f
qDen H)eer behagen,
1 5.

-

-

5iet hoe het choon en ſterftgeluclf alom getuigt ?

ſpoe't hart van 5tong treurig Dolh ſigneberbuigt
#n bruk en ſtommer; alg be herh-pilaren breumen
3Ban laſterblocHen/ bie / 13elaag! ſo b?oebig ſteunen
dºp loſſe gronben.

S.

I 6.

âTiemerát niet/bat ben hoop berſIPereltlingen't goet
ſport toegeſrpt/ bat 'g l9emelg Heurelingen boet;
3Pat 't Taam-bolſt) boo? bten letter-ho?ſt/ al lang ºf
b?rh0:\n?!!

#nuleefcblaſt/ſorgeloog ſchiet tweemaal iſ geſtoppen/
24a boobt in funben.

-

1 -.

g?! Gºote beroer/ ban en blijf eeng uit uun herſt
& Dit 3iel betöerbeno' gtog/ of 3et uuo ſpeefieg
-- -

-

-

- -

-

4 -

"#
H

t

en Onbekeerde in 't gemeen:

5

op hert en baben; en berſchaf ulu'ſchapen ſteenberg
, ſtot5ielen moet5el; JRaalt van blinde upagferg lepberg
jl 2et uJoogt en leuen.

j

l

-

A

-

jl)aaft ſºrrberg &chapen/ en ban Seijapen 13cra
berg; ſcijenſt

-

illu ſ5eeſt tot 3Leeraar; boert ulu'ſitibbe/batſe b?enſt
," illit'g ſebeng 25?on;en boetljaar groene unepben binbr!!)
Çot batſe bet/ en 320ſih D. onlten/ Ceuuuſd in ben
(ditiuinpl) liep ſtucucin.

#

1 9.

l

ſpoe naar beb?ogen / loopt jef fo:geloog getal 2
#Per ſlºomtbelijberg) met een jû'le hoop ten bal!
ſhoc b?ocuig han het onbeſuisjûe ſ)aann-bolſt b:ingen
#n choo! en @Lempelg/ en ban blijf en ijrrte ſingen
GPp hoop ban b' i3eniel.

:

2O

|

-

ſpoe funerbt een jeber in het bufſter/ tot ben epnb.'
-

H#eel iuel geruſt / terubijl nog felfg een fuotter menno
H2et gepl te treffen / ſchoon ſijii!jert bp gefug tuonden/
#In plaatg van Iebeuj nog niet anders geeft gcuguben
?Ilg b?af en ſcnicſ.

-

2 I-

*

#tom ban/d TIebeng bo?ſt/ep laat tilo'ſi?omen neer/
GPp bat bit boot gebeent' tilt graf en #ferlien uucer

|

3Perrijſen mag / ep laat u op ljert in mededogen
dºeng romm'len/ eer ben afgront &#euuuig perft jaar
Oſtell
ge
(Lot bitter ſlagen,
22.

me

ſpoe gantgberbaſtertſig G5ong Zempel ook behint!
't HDag uJennig/ ſo maat flegg (500g bolli/ bat
-

#$ion mint/

w

-

gn glantg en luiſter fig uitmuntende uertoonbe/

én/algetnligt/in 't Hiroin berûgaaijt geſlag; cuJogube.
t

n

jl haar mag ilt 32agen?
'23. ſbaat
#l 3
-

Geſangen voor Bekeerde

W6

23.

alBaarfijn nut b'ſ)eſbem) biein't ſlijk berſtraten tteert?
aPie 't ſpelnel ſtortten fijn geboent met haar gebcen ?
âDaar ſíjn fc / biebe 252euft ban b afgeb?often HI)uiten

#erſtellen? Die 't verliegbangoſephg-5aat betruiten
dl)et bgoebig ftarmen?
24.

-

3Daarfijn de Iceraarg/ Die boo?'g bemeſg 45ecſi'
ontfGriftt

gIn fuer branben? bat haar ſºeplighept alg p?onfit
“Hn Siong ſtabt / tot luiſter glantgrijſt boo? De bolſten.
gDie niet een tºentclſteinfchter beingenboot behooſhen:
&Pte met Oiltfathlell.
25.

't Deripaanbe 'ecifi/ gelijk een roof/ uit b'12elfclje
rag

Hºlitnorren/ bie boo; glantg en ſºenligheptg ontfag

geen ſtarrelting gelijk een bomberſoon/ ontmoeten:
eën't falig erfuolft trooſtrijk met beloften groeten.

Iſ

âg)aat ſijn bie & Beeſten?
26.

Alito Bob geboren? Die 't haat hunſt en boogregt hiet/

3Dan 'g geplantg Htuigen boot te melden? Die men
ſiet/

'Allg peerben ebelmoedig / in ben oorlog braben/

(Iotbatbaarhonilig geſttëubertin'g Ipemelgijauen/
âD;n ban tempeeſten.

-

-

27.

Deeg hoofben fijn ſpelaag! geauchen! en ik benh?
, Pat b'H)emel brengt / on't gºttangelſ buirgeſchenkri

#ban #ſant en Herſi te boenuerbuffen; en berplanten
5ijn #of en Luin/bp 't bolk/bat 'tijert analfeſtanten
met 3B:ugten.

e:
28.

#ogſiſn'er ſlaagterg/biegetrouwd op 5alettig poſt
sig ſtellen: maat ſjoeſbennig? JPie regt uitgeboſt
#In

t

en Onbekeerde in 't gemeen.
7
gin'tikepigcuraat/gelijſt de ſterren glantgrijk blinken/
S&Pfe in haar libanbel ſijn bebpijt ban't fonòig binken.
âDie moet niet ſugten?
29.

##

3Pat
groot!

be âBaſterg fſapen/ baat 't gebaar / ſo

«Een jeber roept fijn 3iel te rebben ban ben boobt.

#oe 45reſieloog/ boe buereſtg rpgen/ ig het turfen
3Ball baat/ op buieng gelaat elft't Eyenligentioeſt leſen
“Hn ſitagt geſcljgeben.
3O.

Hi)oe újepmig ubecqtbcg ſtoningg grote laſt op 't hart
âDan fijn geſanten/ bie geruſt en ſomber ſmart/
2tig ſtommerſoog / gelijli b ontrouune 3dPagterg /
ſtſtanb'Ien/

giën ſlegg ban Siong nare toeſtant tº ſamen ijanb'ſen
?lig 49libebgeuril.
3 I.

##

ſ}entriftening! byith Hun prieſterg't groot

flatig

33an amupt en koerſt op 't ljett / en rigtet jaren
ſlang

gſm't ſpenligbam;4?erblech in ſjert/in Yuoolthcnbaben
't ſjeen jonúig ig/ en ouerſtroom met uur geitaben
Hºaat ſjert en iicelen.
32.

#" tum'gêrfoolſt/ 4B?ote &iGlig Etoilitig/

ſ! •

ſep

(Ien ſjaleen / âDijl ljaar ſjert in 't ſ'ocſic bellen
flueeft:

Bot buiſter/ bobfg/ bo?), en loam iſ titu'gemeent'!

goe na getijfit um ºpgen lichaam 't boobt gebeent'
#In alle beelen !

-

33.

ſpoeliefbeloog/ſpoetrotj/boeſperritäig jaar ſtaat!
L)0e feet berbaſtert
A.

": ijct Zielberberuelſb º:
4

Geſangen voor Bekeerde

8

JPer ſomben / b' oberſjant in al haar merft genomen?
&o Dat uuo'ſjant met regt onthoub Deg 05ceſteg ſtro
men/

ſpaar tot een oogbreſ.
34-

-

-

-

alBie ſtreſst be moetelt tot een ſpoor op 't Lºemelg pat? TDie roemt Bobgſ 2epl/ſoo'n onuJaarberelijtien ſchat?
3Die ſchittert/ alg een ſigt/ be IDerelt omber b' ogen? 3Die luo?t boo? 't Igeplig 3aat/ tot 'g #enielg Dienſt
beluggen/
&Lot 5ielen boogbeel?
3IDent Ban 1 Ibu?

bat'& balan #efug/ tot uur'

e:# uerligt/ en Beyligt, apreft haar 3iel een
giën #ar ſien jaar buaaggept ] om eeng regt te
eer bellten
# thgoon, tot dat u u

ſjeeſt haar 5al op-

3

Hit it beeg haar ſonben.
36

o: fijn uun

-

n

ſtinb'ren/ bie gn fclfg boog ſtruig en

boGD
*

*#n ijebt /

-

ell reetg geb?agt ſjebt in ulu'

rijogt.

alch! laat ſilo ſºyeeſt haar herten uranbelfo beluethen/
âDat ſelfg beſDerelt jaren glantg en luiſter merkenb'/
tlu' lof ueritombe,

w

37.

-

-

-,

Stel &ion ban alom tot beerliſiljept op aard'/
3Berbaent haar luiſter/ en haar fiinberen bergaart"
ſt)an
epliben / 250uuut gemabigliſt ljaar

#"

tillilt €ll ,

-

#Stel #ept tot ſchanſen/ bieuoon buifent eeuwuen buiten
«En nooit beſluijſten.
-

-

38, I'eerſch /

t

en Onbekeerde in 't gemeen.

|

t

9

8

-

e:#/
honink geſug/ ban rivier an 'giDertltg
ehb /

* *

-

gÉn laat uïn HPaam boo? 't aarbrijft feillnig ſijn
behent/

! @Tot bat gp epnbeloog noo! eeuunig/ Siong ſcharen
ASult Blehhelocg in lof met b &#ngelen boenparen/
#n 'g Baberg ſtijfie.

1t

3

-

's

2. . .

L of JES U CHR Is T 1
O VER SYN E D R IE .

--

AW3: M Fºr E N.
Y.

,-

e

-

han 1 luu iſ)aan/ en Iſioenu/ û 2，iong ſto

-

:

ning/ fingen

-

ſpaar naarbe? Daar gp bog ®nepmbig meerbig3ijt/
schoon gn uun iſºleſi'loog' #of/ uuo; buifent #2elue
lingen/

9

I

-

25e)uaatt/uuu Jiofig boogſjaar 2emel tong tewijt.
2.

3Diſt gn u felben/ an een blinde ſlºerelt/ geben/
JPie op ben b?orſem / uan haat'fonnen/ neberleut?
- alèfit gp aan b L2ellen ſlapen/ boob in fonben/ 't leben

-@Loerephen? hebt gy/ boo, 19pauben/5alighept?
-

albiſt gn ma'thelgeſpuig/na't Satang ſiot nog b?agen?
32a bobe Hrengen omſien/ en ulu 45ob'lift oog

apoeir ſtralen op rebellen ? Die be nare plagen
2
19erbienben/ bat hun b afgrond #euuuigobertoog;
|

----

--

-

ºf 5

A. “D! ja /

»
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Io

4.

«P! jaj'tig ombatgp/Alm'52aarn/en ſbgote?Lufſter/
12oog ſtelt mig/milt boen blinken/an het 3Fitmament

mean timeſterh'/ bieblinb/enboeb/lag in het buffier/
um'epnb'loog'3Lof boo? 't ?farbrijlt fijn

*#moet
Enf.

5.

45p mot 39?opheet en Leeraat / an beblinbeſboſhera / .
45p ſchenkt alleen bieſlàijgbept/ bieban boben ig;

€5p # uit 't hert/ al be epgen 313ijgijeptg/ bluafe
ie II:

45p 3ijt uuu boſſt / tot ligt in alle buiſternig.
6
J.

45n 3ijt bie prieſter/ gpit in feuwighept gefeten.
gg/ an beg 12aberg ſiegterijambt/ in ſlàajeſtept /
JPieboog uito bobb'lift 25loet/ber#2ellen ſlangenbeten

«Beneſen komt / banelſt/ bie'tſonbenjoch beſchºeijt.
7.
dºptieijnigt boog ubu 25{oet/het builberbuilſte ſomben/ +
*

-

«En maaftt bloet tobeſchulben/ buitter alg beſnieubo.

€5p ſtelt/ boo? kragt ban't offerbloet en ligbaamg
monben/

't Mºl oubt berbo?ben ſjert/ gantg omgelteert/ en
#ieillu.
8.

ºf ºp

# # 39oºſt/ en 'g 1Baberg

Buit geſaifbe Ifo

ning

Spierbuibel/ boobt/ en hel/ en al/berſſomben heeft:
ºp neert tum'Bolkendºrfbeel/felfg totunneaponing')
Kºot bat het geel en al /13oo, il) in duiſter leeft.
-

«Bp

-

9.

# ber ſomben ſiragt/

en boet haar 13eplig

'bitniten

#n'tſuſuet #epige maat/tereerenbanuin naam.
Gbpſteitſjaar boetenbaſt/ en p2p ban't fonbigſjinhen;
#a/ ſchenkt gaat blthkeloog/ een ontberucigb're

3. MOR-l

3Faaltt.
/

/

t

en

onbekeerde in 't gemeen.

#s

MORGEN-GES ANG.
áštem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgen-ſter.
I,

#ft'elg 45obt / uun 32aam 5p bank/
«En lof geſegt / mijn leuen Hanh /
RPat gp mp laat beſchoubben

#et ſonnetigt / bat blp opgaat.

-

,

din mn um' Lof en bienſt anraadt/
&Pm ulu' 45e joöt te fjolituén:
goe goet // #oe foet/ .
GB! Lºoe l#éticijlift // eil geneuchlift
- 23g te agten/

-

* :

H#eer / uuo goethept in be magten.
2•

2Ilg iſt mp tot be ſtuſt begaf/

.

25leeft 45p mijn ſlPagter/ ſtokj en ftaf/.
4,5p hebt my niet begeben;
'Ét 25en nog ban boob en bel beb?ijt/
dÈh teef in ben getraben tijt/

-

,

2#ch! megt fit boo: All Ieben/
2lch! bat) / mijn pabt /

*

#2u in 't Higt knag/) en gerigt bbag /
5?a uuo' boetten/
dſ)m baat ſtabig op te letten.
3.

-

w

25elnaar mp beſen bag boo? 't quaab/

* *

apoo! ſomb' en ſchane en boſe baaet/
jlàijn tong bah b'jbelſjeben:

45un mp't geſelſchap/bat it bient/

apat geſignwint baat stelen orient

;
,
,

een

12
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&#n ®0?faalt ban haar 3eben:

,

?Ich heer/ / mp (#eer/
12an 4.5obloſe // en ban't boſe/
fiigt mijn boegen/
+ E 12aak mijn hart tot il genegen.

r

-

*

4.
G

E

A

S

V O OR

N

G

HET

Stem: Liebſter Emmanuël:
&Pf: Al wat men doet:
I.

-

-

Cij Beer! um 45oetbent ig tot an ben Bemel/
€5p laaft en bocht al moat op aarben ſtueeft/

3H moat beneen in 't ſtof ig in geuremel/
#et mott berfaab/ alg gp het poetſel geeft:
GP 2 Ibeljoeber !
geef/ bp bit boeber

ſong ooh um 45unſt'/ uuaat bp het herte leeft.
2.

-

ziPoet omg in ſpijg en baanf uub Beugben roemen/
gºn eeten en hel maar tot uuger &#et:

2tch ! mogt mop gefug eeng ong' ſpijſe noemen/
&#n &#eten boo? geloof/ tot Zielg begeer: ſioni
-

- -

#Olli

-

en Onbekeerde in 't gemeen

ſtom grote fºtoning /
2lcij! maah ubu' libgning'

13
w

-

--

Ha! 't hert/ ſo jongert noit on5 3iele âDeer.

5.
E S A N

G

G

NA - D EN

,E

E

T

E.

N.
-

-

stem: Ach! was ſolich Sundaar:

,
v

dº)f: Als een uitgeſtorte balſem:

.

I.

-3

&#er/ um' iſ?aam moet 3ijn gepreſen/
3Pat um' 45oetbepf aan ben 3Pig
3Peet an mp beuJefen ig:

#Laat mijn hert 5ijn opgereſen
19an ljet schepſel / geef mij ſtof/
3Luſt en geeſt/ ſo ſing ilt lof.
2.

- ſtºun mp 'g hemelg 25good/ 6 ſtoning/
Spaal met 't | 2eplig HI)amma neer /
3Pat ift nimmer ijong're \ueer:

naaſt mijn hert iſ tot een aponing')
3Pat fft nu nan b'aarbſche bgaf

#eer mijn bert en ſinnen af.
- - -

-

-

*,

3. &P !
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1

3

--

(ſ)!25uig
12etbul
mp) mijn
met ſteenen
Ilbo' gaben/
en meng
hert/

|

-

t

JPat het ll geijepligt mert:

da! Haeer geſu/ huilt mp lauen
#lºet um 25loet/ uit b Igepl-fontepli/
3Pat ik merb ban ſomben tepn.

--

6.
G -E
-

S

O P

A

N

G

HE r

-

-

COFFY, oF THEE 7
D R I N K E N.

âtem: Hoe ſchoon ligt ons de:
I,

O gefu) 2 ſch!

mat Beerſifihept

I#ebt gp in Poſt / en ſlPeſt berept/
aPoo? uun 2II'mijſe ſchiähing'!
dººp plant en pittist/ hoop ſchepſ'Ien magt

•se
l

het Hºeplſaam Hruit/ ong toegebgagt/
#et lichaam tot verguifthing': ,
CD Song /l elfig tong l
Hilure &boethept / / hoog bie &cetijent/
Zeie mop ſmaſten/

g'n beeg ſchepf'Ien met vermaken.
2. 4.511

en Onbekeerde in 't gemeen.
-

15

2.

&#p fenb boo? ong op b Igoſſe zee
UPen Schipper/ Pie) ban berre mee

e#
#
###
# nepgt
beg #
Hoopmang
hert en fin/
«Pin oné/ ſlegſ om een klepn gewin/
- ilàet al ubu? @Boet te laben.
qPug igl / 65elmig/

illmen ſegen/ſ op ong 3Pegen
«Beef maar de ogen /

Om te ſien tot u om boge.
45p fiegent uit ben bank neet
1 luj alPateren/ tot ong

/

SPe aard en zee geeft ſtromen:

#

ſlap
en bUp 02inken 't nat
dºen jeber uit fijn aarben vat,

, 2ltij! b?onken mp alg 192omen !
Bioln beer ! ! #Baaſ meer/

f

Jlºet genade // ſauerlabe
dPoſt ong 3ielen/

JPat bpp H)enlig boo? Hij knielen.
4,

?lich! @Beeft ong nu te ſamen bo?ft

JBaume &Bunſt / 4B 1acbe oogſt!
3Bilt b'H#epſ-fontepn outſluiten,
2tch! Laat de ſtromen bau iſ al 4,5teſt
4Bng oberſto?men/ bat mp meeſt
Tim HLof regt ij
tiitell.

"

, 45eeft ſtof// en ſof/
#n ong' heelen// bat hup queelen !
&#n u HI0ben

H#ier / en gºeutuiglift) ijfer boben.

7. AvoND

Geſangen voor Bekeerde ,
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7.

AVOND GESANG.
&tem : Als een uitgeſtorte balſem:

r

I.

Gºer / ulu ſnaam 3p 3Lof gegenen
19oor het ºpnbeloſe boet/
gaat gp baag'Iiſig an mp boet:

zich! bat nu mijn gamtſche leben/
&Lot uuo HLof en ſpeerlihhept
#Hºogt geſchift 3ijn en berept!

-

va

2

62! 19ergeef mp al ſjet quabe
&#n ijet Kruisbloet ban uuo 50on/
aPie be 250?g ig / boo? um' (@Lij?oon;
ſtom en ſchenſt mp uuo genade/

x

ſ

3Ligt en leben/ Dat mijn ſjert

?En u opgeb?agen mert.
3

4Beeft mijn ſpaher / alg ik ſiuſte / .
-

HDeert ban mp al 't ongebal
Pat mp brengen han ten bal
âDat ift mp in u berlufte/

âDeft mp morgen / en geef ſtof
(Lot 19erheffing ban uuu 3lof,

--

- -

-

8. G E

en Onbekeerde in 't gemeen:
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8.

3.

G

-

E S A N G
V O O R EEN

P U B L I K E
O E F E N IN G E.

-

&tem: Hoe ſchoon ligt:
va-

'-

I,

,

-

D#al
&#n in
neer/
mijn6 buiſt're
bobt! 3iele
uit 'gmoon
hemelgg (IZij?
Thtoon/
jl?et b' inbloet ban 45emabe:

2lch! batum bepligheptg ſPntſag
312et inbguit op mijn ſjerte dag
JBet 'g #emelg glantg beſaben !
69 ban/ / ſou iſt an

illume boeten // il ontmoeten/
Hitlepn en teber/

-

,
's,

-

cºn mn boo? II buigen neber.

-

2.

-

2lch! ſchenk uud Hilegt um ligt en ºbeeſt/
RPat bp eerbiedig onbengeeſt

T.

-

--

illuj boonb'ten mag berálaren:

#Bernul ſijn hert met #epligüept/
Op dat ſijn lippen uel betent
#lu &Beugben

":".

E•

2tcijf

Geſangen voor Bekeerde

F8:

2lch! geef// ik beef

3Poo? uur ſpetten // om te letten
42p tutu' megen /
-

jl)aah mijn ljett baat toe genegen.
3.

5emb uuen ſbeeſt uit b'googte nect/
inmenbig
bie mijn
qDat
openb3iel
en oren!leer/
hert
2Ich!

4.

-

t

3Perligt mp boo? uuo ſlâaarljeptg glantg /
«En buigt mijn muil en ſinnen gantg/
€9m Hºepliglift te hooren:

- -

,

-'

#l 2aalt mp // H#eer b?p ) , .
3Ban het quabe // boog genabe /
3Pat iſt boben/

Jlºet uuo Gºrfbeel II mag Hoben.

G E S A N G

N A E EN
P U B L I K E
-

o E F EN 1 N G E.
áštem: Hoe ſchoon ligt ons:
I.

O #eer/ @Bp geeft mp meber ſtof/
«Pm uwen naam te ſingen #of/
• -

2

|

*

|

| |

|||

,,
ièoe?',

r

en Onbekeerde in 't gemeen,
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1D002 b'epnbeloſe goethept/
25rtoont in 't falig H#emelg moort/
3 lit 'g leeraarg Inonbt mit angeh00gt!

2lch! Dat mijn 3iel be foetljept
SG)aat ban// nu an

't #ert mogt poenen// en uertoeben
-

Dag en nagten/

-

#n uur âBaarljept te betrapten.
't ºf een ſombig in mijn 45obgbienſt 3p /

•

## boo: ulu bloet geuleert ban mn)
1Dan 't ſhoebe 3p #l b Geere:

"

#ch! #epligt bat nog an mijn hert/
«En geeft / Dat iſ u bin ban filtert)
&P #eſu! nu begeere: ..
**

2üch! leer// imp teer/

-

“ 3Doo2 u leben// en begebein --

. '

Steeùg mijn ſinnen/

om u eeuwiglift te minnen.

c E s"A N c
*

T

V O O R. . E EN

&tem: Pſalm 25.
I,

,

He: / imp ſijn bier 't faam gekomen
-

NBoog uur doethept/ boo! uun ſaZhtoon/
e#, nu/
# ' # # ſtrotulen

g'.
A

all
genaai) | in't ſjerte
- g?
25 2kuoon;

- - -

-

.
-

- lgens
--

Geſangen voor Bekeerde

#5

pepligt Ierraar5 tong en hert/
#epligt ong ſo boo? gemabel
zPat uun 3Daam ban ong eeng boert.

fiegt oerbeerliht) bloeg en ſpabe.

I I.

G

E

S

N A

A

N

G

E E N

o E F EN IN GE
5tem: Pſalm 25.
I.

Le:
ben #eer/ poot fijn apelbaben/
&ingt H3em / 6 mijn 3iele / ſing)
12p ig 't/ bie mp 'g lebeng paben
“Alnuoijft tot berambering!

ſpeet/ uur 4Doopt en bepl'ge ſlBet
gig be regel ban min leben/
dBeeft/ bat ih baar natuur op let/
dPln il ſtabig an te fileben.

3
-

-

-

k- --

f

- -

2•

5egent al het ſpreken/ horen/

'

'Agterbolg het met uud Beeſt/
3Diſt mijn hert en 3iel bootboren /

; * : : :

3Pat gp ban mp mob gebgeeſt/ .
*

;

-

.

--

stra

en Onbekeerde in 't gemeen.
Semb mp ook um 45ceſteg 3Ligt/
H3epligt mp in time uJegen/
RPat ilt regt mijn 3ielg geſigt
&tel/ op 'g l#emelg pabt genegen.

2. I

-

I 2.

T- -

G

E S A N
vooR EEN

Gº
-

-

P A RT I CU L I E RE
O E F EN IN G E.

n

&tem: Pſ. 25.
I,

(ſºftt/ ſenb uun & Beeſtcg ſtralen
#n mijn buiſt're 5iele neet/

-

-

#Pott uun' inbloet op mn balen/
JPat iſt uuJe 45unſt' begeet:

Hºepligt leeraarg bert en ſteun
#n uuo uJaarljept hoog gepreſen:
geguh um moogt met haagt en hſen,
Op mijn bert/ om lºl te ugeeſen.

-

•
*

. *

*

-

* *

---

2.

geſu) 4Daſch mp in utu Wonden,
- Segt eeng boog uuu 45eeft tot nup/
gºonbaat / um bleetrobe fouben

sijn nergenen/ ureeg nu blp:

-

-

- - --

-

&egen baat toe ban uun' moogb
jier in 't Hºepligbom/ 0 13eere/
&Dat mijn 3iel inuuenbig b0020 /

Çn it &#euuuig ſing'# &#ere.
3
W

-

13. G E
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22.

J

I 3.

G E S A N G
N A

E E N

*

P A RT I CU L I E RE
O E, F E N IN G E.

stem:

Pſalm 24. 49f: 1 11.
I

gefit) fenb uuu 45eeſt nu meer/

3Pat ift 1 l/ boog uur goethent gºer/
HPog heben rijſt'lift mp benoefen:
&Pguſt mp uub uuoogb biep in mijn hert !
3Pat ih baar boo, gehenligt Muert)
&#n gp ban mn moogt ſijn gepreſen.
-

5

-

2.

33ergeef mp al mijn fonben quaat/
oEn repmigt mp boo? um gemab';
3Laat uuben Göeeft mp ſteebg geleiben/

32oet mp betreben 't ſmalle padt,
&Lot bat ik eeng in Ziong ſtabt

-

#l?ag fettuig uuben Lof berbepben.

|

DE

23

e

DE TWEEDE SO ORTE
V

A

N

G E SA N GE N ,
VOOR

AL LE R. L E Y

SOORTE VAN ONBEKEERDE
in 't byſonder.
I-

-

BELY DEN IS EN SUGT IN GE,
V O O R

E EN ON KUND I GE
O

M

L I G T EN G EN AD E.
&tem: Pſ. 1 18.

B E LY DEN I S S E.
I.

; 3Luijg en ſºepſig ſijn ulu urgen/
# © ſcheppet / uan het 432oot #eel ?II/
## #japie niemant oopt mag funehen tegen /
#AV4
-w

illuj 3Boogt ſtaat &#eutuigliſt en paſ / a
illu JP?epigementen fijn
beſtenbig/

zeat gp met 1Blammenb' vier uur âl)gaaft b
iſlit giet op Dwaſen, om't onenbig/
4Beragten ban uur uuongo / en faalt.
25 4
a Mal,4 1. b 2 Teſſ. 1: 8.
-

-

-

I#e

-

A
w

w

24
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2•

-

Heelaag! #oe fal ih ban ontblugten?
JPie gamtg ontbloot ban'g levens Woort as
OPnſtunbig/ nau\urſiſtg't gerugt, en
Faam ban cen Jeſus heb gehoort: b
âIDee mp! iſt funero' in 't buiſter benen/

-

,

-

.

-

--

1Deruycemt ban't Leven Gods, mijn hart g

#g ennb'loog barber / alg be ſteenen / d
&Pf Diamant, die ſipt5en tart. e
3.

'lt 25en erger dan be ſiebelofen

«Een Os en Eſel, bic fijn tºeer f
52og ſtent / Inaar ilt) bien ſnooben bofen
Ken mag mijn Maker nog fijn gºet. g

HPog 'g Hemels foet/ nog Helſe plagen/h

-

3Pog #eftigj nog mijn grouwelſtaat, i

3Pathan ik dan alg nare ſlagen
3PeruJagten/ boo: bit âl2;eeu'lig quaat, k

r

S U GT IN G E.
4.

62 ſtigter! íg 'er nog mebogen?
gºp ſtel uur uu?aaſt een uepnig uit /
45emeeſt/ Berligt / eer iſt mijn ogen
1900? &#cubuig in ben afgrond ſtuit.

git hoo! uuu ſoon heeft 't opgenomen |
(ſPin ogenfalf an 't blinde belſi l

(Le fcljeniten; 2ïcij! mogt bie ban ſtomen

«En ruimen lueg mijn blinbljeptg âDolh!
-

3.

2lcij! ſlºou je mp ooit inb!nk geben/
ſBall bit mijn kºel uctbienenú quaat /

âDat
a 1 Cor. 1 5: 34. b Joh 4: 10, 11. c Eph. 4: 1 S.
d'Ezech.36:26. e Zach. 7: 12. fJeſ. 1: 3. g Deut.32: 18.

k1 Joh. 5:12. i Prov. 20:2o. k Hoſ: 4-6, IOpenb 3: 18.

t

in 't byſonder.

zy

wraat ik noopt ruſtig hombe leben
ofet fit geneſing bomb en baat:
daoe mp mijn blinbijept ban beueenen
jl2et IBerten leet/ tot bat mijn ſDog

5ig tot illu 45lantg/ mag memben beenen/
gºn ſteebg bebenh't g", ig om #300g.
- oºp hom ban geſtt/ mo?gen-ſterre!
1Berligt mp boog uun & Beeſteg glantg/
JPgijft al mijn buiſterniſſen berre
1 lit hert en oog/ en laat ik thang
HII ſelf / uuo' ſjoet) ump upegem ſtennen/

qEn met be 45obberligte ſchaat/
#T2ijn hert ban b aarb ma b'ſ gemel mennen
Igier in geloof/ in 45lantg l9iet 32aar.

va-

2.

\

BELY DEN IS EN SU GTI
V A N

E

E

N

VE R ST AND I G E,
O

M -

E

E

N

GE H EY LIG DE K EN N ISS E.
&tem: 1o. Geboden.
B E LY D EN IS S E.
J.

fit ben berpligt tum' ſlaam te prijſen/
OPneplibig 45oebertieren #eet!
Danſt beluijſen/
?Ich! mogt ift
Illll te
Qier.
te ſcij thell tot
%jnin mp
25 ubu
5 &#er

##

2. '# 119eet

26
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2•

-

-

in

-

th ſpeet boog um Boetſjept in 't beſchoumen/
3Pat uuben 3Paalm gant# heerliſt igſ a
3Pat ºefug boo? ſijn Bloet 't bertroumen

3Pan't fonbig bolh gemo;ben ig. b
3.

-

'h Lºeb boo, um âlpoogt nu leeren merften/
3Pat al mijn betigt ig en ſtel ſchijn/ c
&aat ume ſyteſt alleen moet uberſten/
&al ift in ijl gebonden 3ijn. d

> . *

4.

Hlub ſpobb'lift 250eſt fcgt/ bat mijn herte/

A

dſbantg ſtinkenb' ig) onrein en boos, e

3Berbult met grouw'len, fouber ſluerte / f
Vyandig, pbel / fopgeloog.
J. g
'k 25en op be 1Biaſite boeg geſmeeten/

w

-a

OPntepn/ en Walg'lyk in mijn bloet/ h
32an belg femijn/ en ſlangen beeten
Vergiftet, nogtang boel gemoet. i

x

f

6

Hſl haat ift / û mijn engen fl)aher! k
G#n loop uan ubu ſpemepnſchap af, l
#l terg iſt/ alg een Godverſaker, m
«En blijf ſo tot an't nare graf. n
’

-

-

-

4

7.

50 gn uup I)amb niet tot mp keeret, o
iſ het 't ſpentig Higt ban uur 45emaab /
jlºp U, en mn ſelfg ftenuen leeret/p
ſchijn / luaat il! De Daaët.
j?}iet in de ſchijn/
"

?

*

sUG

a Mat. 7: 22. b Rom. 3: 25. c Jeſ. 64; 6. d Joh.
3: 5. e Gen. 6; 5. fMat. 15: 19, g Rom. 1: 30, 31.
h Ezech 16:5. i 2 Cor. 1 1:3. k Rom. 1: 3O. l Pſ. 73:
27. m Pſ. 12: 5. n Prov. 27: 22. o Jer, 3: 22. p Pſ.

119: 125, 4 EPh. 4: 20, 21.

-

/
v

*

-ºp

- in 't byſonder.
S. U G

#

"D

27

N - G E.

dP | #eet/ luat baat mp bit te hennen)
JBet lettertuijghept ſinht mijn 3iel
q#p miſt ban ambet ligt meer ſenbein /

&Pat ik ll hen / alg 't ijl gebiel.

-

9.

2ſch! laat ift il ceng ſo beſchouwen/
3Pat gantg mijn hert op u berlieft
jl)ag ſijn/ om ulu' gebobt te ljgituben !
GEn bo02 uuu luiln 3ijn boog gegrieft.
I O.

HI)ogt iſt ſo 't buil ban 't ſjerte ſpeuren /
& Poo?'g 45eefteg ligt/ Dat al mijn luſt

#p/ om boog ijl ſo lang te treuren/
(ILot Dat iſt eenmaal binDe ſtilſt'.

3.
BE LY DEN ISSE E N SU GT
V

A

E

N

E

N

S O R GE LO SE,
INDRUK OVER SYN STAAT.
Stem : Pſ. 77.
B E LY D EN IS S E.
I.

H# / mogt het il behagen)
Itlagen
3Pat mijn ongenoelig

iſ?og eeng tot um oten qualn/

abat gp 't ljett ooit tot il nau1/ .

&Pitt

#8

Geſangen voor Onbekeerde

Om het eeng ſo regt te ſcheuren, a 2
Pat íſt ober ſomben treuren b

3Bogt niet tranen/ bat ik ſag/ c
H2oe iſt boog ll open lag, d
2

lºoo? iſt ban ben Hemel ſpreeften/ e
't Etan mijn batbe hart niet byeehenſ
«Eeutuig ſomber bepl bekleet/f
25aarb boo? mp geen herte Heet.

-

#oo? iſ ban uu0 gramſchaps toorn,
âPie gp bepgt an onberbooren/g
't gg/ alg of um grimmighept /
3?oopt alſ mp mag toegeſept.
jo •

5peelen alſ um' Trouwe 25oben h
qPp be Fluit, om mp te noben

&Lot het ſteuunig libepl/ mijn 490?
#g geſtopt boog fullt gehoog:
3elfg uum Wagters, bie met tranen, i
JBaag'likg tot beſtering manen/
&choon g” uit eiſt een tranen bloet

33erſſen/ mutben noopt 't gemoet.
4.

Schoon het naar geſpuis ber bellen/ k
JPp geſegt boogt baat te qttellen

'

.
----2

--

G#euunig ober tijt berfuim /

'k HLegg alg op een ſagte pluim:
Doodt nog hel, nog al 't verſchrik'lik l
3choon't mp b?epgt fo ogenbliſt'lift /
iſtan mijn barbe ſjatteng ſteen

-

-

HPiet bevoegen tot gebueell.
SU G

a Hoſ. 13: 8. b Jac. 4: 9. c Jeſ. 1: 16. d Pſ.
51: 6. e Joh. 5: 4o. f Deut. 32: 15. g Jer. 5: 3.

h Mat. I 1: 16, 17. i Luc. 19: 41,44. k Luc. 16:3i.
l Jeſ. 28: 14, 15.

-

in 't byſonder.
SU GT I N GE.
5.

d? ! mat ſal mijn epmb ban meſen/
30 gp mp niet Homt geneſen/

2lcij! ſal 't niet rampfalig 3ijn/
#in een gloet ban l#elſche pijn/
&P ! bab gp ban mebeiijben!
ePm mp boem'ſing te beb?ijben
32an uun' toren / bie un gram /
23'n be hel maakt tot een blaun.
6.

.

geſu / gefu/ laat um monben
5 Pog berfſinben all' mijn ſonben/
ijſlaaah mijn fo?geloog gemoet /
oſtenmaal tot een tranen bloet:

aPoe mp begenb' tot 11 homen/
3Pat ift mag ſijn angenomen/
&cheur/ bermurb / en b?echt mijn hert
gn een 3iel gequijn/ en ſmert.
-

7.

GP! @Bp Honb al 't buil bet ſomben

paaſt bebekken/ boo, um âBomben/
#tom / GEp Hom/ en nu mijn geeſt/
&Poo! uun 25loet/ en 45eeſt geneeſt.
G#p berheerlijkt um €5eitaben/

alBilt mp in umm 25loet gantg baben/
aBat fit uit mijn boob-ſlaap rijg/
gºn ijl gºeubeig GLof bemijg'.

29
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3o

4.
BELY DE NISSE EN SUGT
V

A

N * E

E

IN

BORGER LIKE
3ten1: Pſ. 77.

-

-

B E LY DE N 1 s S E. . .
- - - I-

-

. .

-

Triote ſbobt/ bie in mijn leben a
2LI mijn baben/ bie beb?eben

5ijn/ nauheutig boo? II telt / b.

-

gºn in 't ſchult-regiſter ſtelt:

.

-

'H &tel mp uoo, il met een herte/

.

SPat geen indruk, nog geen ſmette/ c
Guer enig quaat cl1 udelt /
- -- -

*

-

-

-

- -

- -

jihaar geruſt daar henen Woelt.

-

'ſ: Lºeb/ 't ig maar/ op uune wetten, d
1Dan mijn jonkheyt leeren letten/ . .

..
..

'ſ: Lºeb op 't ſnoobſte fonben pabt / e

,

®oli uiijn gangen niet gebabt:

.

.

.

'ſ: 25en gedoogt, en alg be u?omen/ f
(@Lot lluj Tafel aangenomen/ g
'H & rij:ijf / en ſegg ooit met be mondt/h
-

--

.
. .

- -

-

TDat ilt ben in 't gept Verbondt. i

'#
3.

a Pſ. 139: 1-5.
d Matt. 19: 16-2o.

13 en 23

b Pſ. 69: 6.

c Deut. 29: 19.

e Luc. 18: 11, 12. f Hand. 8:

g Luc. 13: 26, 27. h Pſ. 5o: 16, 17.

i 1 Cor. 13; 2,

in 't byſonder.

-

31

3.

*ſ. Spreek ban 'g gemelg hoge maatſjept /
lgoe het #epſ boog Zion baat lept
& In het Hitzuig 25loet ban het Lam /
Gaat u nu 320ift haar ſchult benain.
Onberiſp'lykig mijn wandel, a

- GEn gantg effen al mijn pandel/
'# #12epn ooſt/ bat iſt grote luſt
#Schep in uwue Sabbaths Ruſt.
»

-

S U GT I N GE.

#ſlaaat / @ ſheer ! ſo beſe 5anben/ b

•- ----

--

--

#ſhijn gebouup / hoog ſalip-en ſtranbeu/ c
#Piet hebpijben in bien Pag/
alBee mp ban! mat mate flag/

Zal mijn arme 3ſele treffen/
dPie bug) naar haar bunaag' beſeffen/
-- jl)epube beplig baſt te ſtaal1/ RPaar ſc &#euldig moet bergaan,

-

-

's -

5.

Senb ban Ligt/ û Ziong #toning!
#n mijn 'g herten buiſt're ſlPoning

.

- .

(3Loon mp / bat mijn beugben ſcijijin

Jºl haar bergif ig/ en femijn:
3Piet mijn beugt) maar 23eſu boonben/
jl?aften't herte repn ban fonûen/ . .
dP alleen / uub abobb'ſiſt 25ſoet/

#g het bat mp

wat En lt 10et.

-

Theer/ 1Derligt Dan nu mijn ogen/
âDoo! mijn ſchijn beugt ſo beb?ogen /
(4Loon mp alſ mijn grounu'len aan/
Om belaſt tot ijl te gaali:
w

- -

-

-

geſuf

----

-

ve

• Jet 58 2, 3 e Matt,7: 21, 22. • Phil 3: 3,
6, 7, 8, 9.

-

,

-

-
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32.
gefu) JPoe mp hulpe binben/
g: er ubu' too?n mp 5al berfſinben)
&chenh' mp om uum' ſalig 25loct/

#eere gefu/ 't H2oogſte G5ort.

BEEDE vas

een NATUIRLIk

M EN SC H E,
OM VAN SY NE

,

BE D R I E GE L IK E
S T E UN SE L EN

o N T DE K T, 1
V

E

R

L

O

S

T

T E W OR DE N.

Stem: Pſ. 77.
B E LY D EN IS S E.
ré

I,

gerel mogt fit tot it Heeren/
&Pat je mp moub' kennen leerell / 4
H#oe mijn herte mag geſtelt/

&Paat gp Duiſent ſomben telt:
-

'

-

-

k

-

JPilia

- ' s Pſ. 139: 23, 24. - - - - - -

, 2

d

in 't byſonder.
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3Puiſenben ban ualſche grouben
ſlBo?ben in mijn 3iel gebonben/

Pſ. 19: 13.

âPaat ban iſt nog nauw'liks een/
&ie of hertelilt beluten.
2.

H#eere / upilt ſe mp ban tonen/
JPat iſt u niet meer mag bonen/

w-

Jer. 17: 9.

HPet mijn argeliſtig ſjert/
%In beg Satang ſtrift betmert:
Steun iſt/ op mijn epgen wysheyt,

2 Tim. 2:
26.

1 Cor. 3: 18. Jlhaaſt bie buJaag en mn ban 3Bpg lept/
3Pat iſt / alſ een ſinneſoog' )

2 -' '

1 Cor. 1:30. #efug tot mijn mijäljept hoog /
. . 3. . .

...

Jer. 13: 23. Sta iſ op vermeynde kragten,
2 Cor, 3: 5. |Beere/ boet mp bie beragten/
32at ift/ gaMtg uan ftragt ontbloot,
-. Jeſ. 27: 5. · Sterfte ſoeſt in geſug ſchoot
Phil. 4: 13. 25en iſ in mijn oog regtveerdig,
-

Spr. 3o: 12. @Loon inp/ bat ift Helleweerdig

Rom. 1o: 3.
Rom. 1: 32.

32oo? u ben/ en dat mijn quaat
JPiet berbient/ alg ongenaad'.
4.

,312il iſ met geregtigheden,

Jeſ. 64; 6.

Boo! um Gigoon ten hemel treben/
JPoet nlp ſien/ bat bol fenijn
?Ill' mijn beſte merken ſijn:

Matt. 23: 5. jlà.epn iſt / Dat mijn iu'rig.leſen
19oo! uup GLij?oon ſal gulbfig uueſen/
"1 Joh. 1: 7. 3Laat ift bueeten/ bat uun 25loet/

JPiet mijn leſen / gelten moet.
5.

-

Jac. 4: 3. @Biſ” iſt ooſt/ Dat mijn gebeden,
Matt. 6; 5, JPie met opgep?onkte reben
, 6, en 7.

#u uuogben #
in ban #epligtjept;
25lijſten "g
» -

/

h

2lcij!
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2lch! breng mp ban omber b ogen /
UDat ik nlp felfg heb bebgogen/

diºceft/ bat ik mijn bibben merk/
2lig een fleurig lippen buerft.
6.

Ezech. 33: JBenft ſft/ alg ff uupe woorden,
3I.
gn uuu Lºuig bethlaaren hoogbe/
Jac. 1: 22,
23, 24.

UPat ilt nu op goebe gronb/
qDoli behoog tot uud Berbonb:
L)eere) toon/ bat bit bebliegen/

Hand. 16: jjPaat niet anberg ig alg liegen/
I4.
Om dat onder 't alPoort uun ſyeeſt
% in mijn hert niet ig gelueeſt.
S U G T IN G E.
-

« -

7.

"

2lch! maar ſal ift mp begeben!
jl 2et mijn hert'/ en fonbig leben?
't ig alleen um 25{oet j
at mijn 3iele maffcijen moet:
-

#

5Beem ban al mijn boſe ſtruiken
+Ban mp/ byeeh ſe gantg in ſtuhhen/
JPat iſt eeng geheel ontbloot
#enen bliebe tot um ſchoot.

in 't byſonder.

-
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6.

E EN ON KUNDIGE,

_P L E Y T EN DE
V O OR SY N E

ON WEET EN T HEYT.
&tem: Phyllis kwam Phylander.
GPf: Soete Jeſu ſuiv're ſoetheyt.

BEL Y DEN I S S E.

42gt
eeng 43
open
leggen/
Doo?ſhºt
uum'bert
Lijnoon/
ſpemelg
ſpeer!

A

w

-

«ºi, maar romtuit ooo! u fcggen/
Jef.44:2o., hoe iſt mp flatteren leer/
H#oe ift meptie uaſt te ſtaan
Op een ingebeelde unaan.
2.

Hoſ. 4: 6.

*# mijn Onkund' mp verdoem'lik

il?aafit/ ſo weet ik egter raabt/
Rom 1:22. âDant mijn bunaalfugt oie verbloem ilt/ .
‘H &egg ben ſpeer fal fijn genaan
,
-

Zach,7:1 1.iſlººp niet uiepg'ren/ ſhp beſchouuut/
&Pat iſ ſlegt ben
3. uan onthout

be-

N

-

Joh. 5: 39. Çpſcht be ſpeet fijn woort te weeten,
«Pin Dat #eplig te berſtaan/

,* .

-

Jeſ.29: 12. 'It Penſi/ hoe kan hn mp dat heeten/
JPie in 't ſpoort niet ben beraan/
2Tim. 3: 15.3Pie

# niet ben geleert/

in0t GT500t tegt
##moet ſijn
ſijn ggeëert.4. 'k Lºeb

-

*- -

-

-

-

26

s
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4.

'H !)eb / ſo 'fi mepn/bit grote boogbeel/
13an mijn Pub'ren \uel gebat/
Prov. 19:2, UPat een kleyn begrip boo? 't oogbeel

2 Teſſ. 1:8, 't Sluaarſte vonniſſ' niet en ſjab':
Joh. 6; 27. AlPijl men billiſt ooit ben bag/
Gjin 't beroep beſteeben mag.

-

4

5.

'It Hºoo? ooit ſpeelten/ bat gcleerben

Hand. 17:
II ,

ſDerh ig / om in 't beplig 23oeſt
gſm te ſien/ en ih berheerben/
19:p fian ban bit onberfoeh /
qPie nup te vernoegen babt/
&cljoon ift
ijeb gebat.

w#nig

Jl)aat / Belaag! mijn filepn geheugen/
3Pie in 'g âDereltg int'reft groot
#g / en ſterk/ ſal beeg onbeugben

t

we

&#eng betaalen met be boobt.

Mat.25:24.âDijl't boo, enkel luihept ig/
25, 26.

Pat iſ 'g 12cmelg Wuijgljept mig.
7.

&al 't niet leſen/ of niet ſchrijnen/
312p boo? 't Pogbeel maften 192p?
jplept het Bobbeloſe ſtijben
Prov. 1:24. 19an mijn ſaub'ren daar boo2 mp ?
tot 31.

3?een: 't verſuim ban tijt en boeit /

&al nup lonen

l

met De Vloek.

ò.

Num. 1 1: JPoeſt niet al het bolſt 39,opheten/
29.

+

«En ik mee / boot tiAijghept 3ijn?

2Teſſ. 1:8. JP?engt niet b'Ipeer fijn maakte meetelt
ſBoo? Die bug onhumbig 3ijn?

Pſ. 28: 4, 5. |Beer lucruerpt gp ban mijn ſtaat)
't ## regturerbig/ om mijn quaat.
S U G
*

in 't byſonder.
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S U G T IN G E.
9.

Q! @Beef ban nu luſt ) en ſiragten/
&Dat iſ ſtabig op ulu' 119oogt
liet / bp Dagen en bp magten/

«Eer mijn 3iel in buuaagijept finoogt/
&#efti / falf mijn ogen gantg/
JPoo? uuu Ligt en beeſteg glantg.

7.
BELYDENISSE EN SUGTINGEN
o v E R

DE

BEDRIEGERYE
VAN 'T HERT E.

5tem: Onſe Vader.
B E LY D EN I S S E.
I.

O Beer/ bat iſt belijden hond !
ſpoe dat ilt op een loſſe grond/
HEijn atme 5iele nog beù?teg'/
qºn ſuggeloog in tufte upieg':

2 Tim. 2: gh ben berubert in Satang ſtrik,
3Daar in ilt ſcijfer geljeel uerſtift.
26.
2,

Gea. 4: 9. #ft vrage nopt/ met eenig luoopt
JI)ijn naaſten, of 3ijll 3iel beijoogt

#

&I 3
* * . -- - -

(dE3t

,

wººn
-

28
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Heb. 3: 13. @Lot 't Ibeplberbomb / of Jeſus 25loet
15em heeft gered ban b ſpelſche gloet;
Matth. 5: gEn nogtang tg mijn gront gelegt/
44-48. #ft hoe een jeber lyk en regt.
3.

Pet. 2: 1o, 65ſt ſoek mn ſelfs in al mijn IDerſt /
2Ko. 17: 33 45n ga, uJanneer 't mn luſt ter kerk,

r

Joh. 6: 27. #lt wroed' en ſloof in aard en ſtof/
Amos 6: 1c. Sjii ſp?eeſt / of fillig' noopt tot 4.50bg Lof,
&#n nogtang fept mijn ljert'er ball /

Jer. 13: 23. Hiſt Doe in 't goede wat iſ; Hall.
4•

Col. 3: 2. &## denke bilſtang noopt an't geen
SDat boven ig / maar blijf beneen,
1 Joh. 4: 5. ban CBobt / nog l9emclfg?eek ik niet/
-

Job 2 1: 14. ?! Ig fountijûg / 't nuclft lup nog berb?iet/
1 Joh. 1: 6. &#n egter ſegg ilt ueeröig na/
-

'ſt I)eb Godt in 't hert, uJaar. Dat iſt ga.

7

Eph. 2: 3. gft boe niet ban mijn eygen luſt /
Amos 6: 1. &#n leef in fouben heel geruſt, (ſbobt/

Rom. 3: 18. 'H ſprb' Eerbied, TPienſt / nog Vrees boo?
1 Joh. 2: 15. #aar ſtieg de werelt tot mijn lot/
Zeph. 1: 6. #ſt ſoek ligopt 'g l9emeg Gunſt en Ger/
Matt. 7: 21. &#n fegg nogtang ong Lieven Heer.
6.

Eph. 2: 12. G#ſt 25cm noopt op een baſten grond /
«Terreen met gefug in 't ûerbond /

+.

Rom. 7: 5. #n heeft min nog uan ſchult en ſmet
#2iet vrygemaakt, ugg ingefet

2Tim. 2: 19 #n 'g ičaberg 45unſt / nog menniſt tuig
-

&Dat íjn tttijn Saligmaker ig.

7. 'k Heb

-

*

in 't byſonder.

,

en-
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7.

Esra 9: 6.

'ft Lºeb noopt mp ſelfg in fouben ſchult
Beſien/ met groumelen merbult/
h bind mijn hert niet 45obbeloog/

Gen, 8: 21. @nrepn/ en upaig'lift / buil/ en boog/
GEn nogtang ſeg fit blijtig mee

Rom 5: 6. Pat Chriſtus ſtierf in myne ſtee.
8.

Joh. 1o: 27, heeft geſtig ſchapen 3alighept /
28.

QEn niet an 25ochen toegeſept/

1 Pet. 2: 8. gift uinb in mp geen ſchaapjeg aarb/
jl 2aar ben/ geſijft een Bok ontaardt !
Luc. 13:24. G#n nogtang ſteun ik op bien grond/
JPat my ooit 't leven loopt gegont.
S U G T I N G E.
9.

25eſchaamt mp beet/ op beſe filip /
«Beeft/ Dat ſe inp maat gantg ontglip/
3Leer mp / bat ilt in 't 3alig 25loet
1Pan S3eſug/ mp bcbinden moet/
&#er iſt een bolle 5alighept

(9p gront/ bier/ en biet na berbent.

8. B E

Geſangen voor Onbekeerde
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8.

B E L Y. D EN I S S E
v

A

N

A L L E R. L E Y

UIT VLU GTEN,
E

N

Z

U

G T

o M 'E R v A N

oNTSLAG EN te woR DE N.
stem: Wie ſleet Heuchelyker dagen,

B E LY DE N I s S E.
I.

&#melg g#ttangeli 250ben
1ïdegeli ſtabig ouerlilit/
SPat iſt / bit nog alg een botſen
'g

Eph. 2: 1.

25en) uit 't Graf moet rijſen uit:

Eph. 5: 14. Dat ben iDenifcij' op 't Nieuw geboren
Joh. 3: 3. ſtan
mort
glijſn/t
by reumi
cer 43el
. Sijn
en tore
jt/ban
/ beu?i
w.

"

jligaall it! 450ûg ſtollingrijſt.
2

-

-

':

Jl?aat hier ſtant mijn hert ſig tegen/.
gºn bit noem ift dweeperye,
&ijn bit nogtang trube upegen ?
13eere! geef ban; dat iſ 't ſpe:

Mat.2o: 16 #g haar âgrºen naar dat Weynig
1900? ilto' ?lInfcljíjn ſtillen ſtaan f

k

.

*

CIJ !

in 't byſonder.
4I
Matt. 7: 13,2lcij! ban ig mijn ſpube mepning'
I 4.
&Bumaag/ Dat brel ten lºemel gaan.

1

3.

. «Poſt belueren/ en beluijſen
Gen. 3: 15. Wim Befanten/ bat bien uneg
3Pan 't begin in 't Paradys, «En/
Jer, 6: 16. GP 13aare
grollbflag
f6 ter
griegt:
Ban ben
íſt gantg
ſijben

W-

2

2#fgebunaalt in mijn clenb'
?ll# iſ benh/ bat o gaube (Lipben

-

&Peſe leer mag onbehent.
'h I)oo! ooſt f bat men alſ De TIceben /.

Matt. 7:22, - Pie an 'g beeren @Iafel gaat I/.

-

J?iet naar 't ljepiig moo!tſ en reeben
1 Cor. 11: 1Boo! «Bobg bolh mag merkten aan:

23-

28, 29.

't H# Dan bluaaghept/ Dat iſ giſſe/
«Pm.
iſ in 'tniet
choo!
&Pat
inpDat
b' (9eutel
faluerſchijn/
miſſen/

-

"Aw

JPie iſ hoop op 23,oob / en apijn.
5.

@Lonen leeraarg ooit met hlaatſjept)
Phil. 1: 15, Pat clft Tecraarg hert en tong')
16, 17.
3?iet geljepligt ig in ſPaarljept /'
1 Cor. 13: 1. Setyoon tjp mijgbentg tonen ſong':
'H Jaguaal ban hier ook alg een blinbe/
1Cor. 1:29. Dat ik bp het groot getal

|

-

33an Pie Wupſen / 't ſpog: luil binben)

1Cor. 1:27.

Dat een bunaag' betrecben ſai

",
*. - Er

maar

S U G T I, N G E.
6.

* **

-

: f.

#eer/ mijft mp ban regte paben
. ..
JPoo? uud Beeſt in 't beplig uuooſt/
JPat iſ noopt mp # bent,

#/

JIàet
ft ſjjet geen
«I 5. lnijl11?)ſecg'
ij
g'ggraag hoo!

-

Geſangen voor Onbekeerde

42

)

JI)aat/ laat ilt um albet en ſloegen)
JPoo2 uuo 45eeſteg ligt en itgagt
H#eplig Hennen/ JPat íſt ſegen
&#rb / en tot il 3p geb?agt.

9.

4

-

B E L Y D EN IS S E
V A

N

E

E- N

ONBEKEERDE,
D

1

E

S

I

G.

V E R H E F. T,

REGTvEERDIGT,
R

Y

D

7

E

GEBREKEN DER HEYLIGE.
Stem: Pſ; 77.
B E LY DE N I S S E.
I.

Spreuk. 14. Q?Ig fſt/ hoe mijn hert afheerig
I43Bag ban 45obt/ en feer begeerig/
Om op 't ruime ſpoo2 te gaan /

Jeſ. 57: 17. 'ſt Solt mp ſchamen in getraan:
Amos 5: 1o. @Loon mp / #eer/ hoe iſt logbanbig/
(Legen 't H2eplig molli Vyandig
"

-

Luc. 18; 11.

jl)p verheffe, tot mijn hert
23phalig ongeneeſ'Iiſt Muert.
*-

2, PH 3TBeet

-

tt

in 't byſonder.
2.

43

-

-

'# Apeet mijn ſomben te verminb'ren/
jl het be blelihen ban uuo Hind'ren/
2llg ift baat gebºeften inp/

.

19ooſtel/ ſtreeb ik haar boogbp:

'li Penit/ ig. Dat be weg ten leben/
«D! 3Patig mijn paot ban eben!

Paar ilt u,n ban alle quaab/ . . . . .
&tel mijn hoop op uw gemaab'.
Gelov.

, 'fi ſhoo!

Harkema ban beelfiloobijept/

Rom. 7: 18. Pie ſp ſien in al haar grootbepb
Ongelov.

Daar, mijn hert heel muel geruſt /

Op. 3: 17. |

|Pain geen grotlu'len ig bebuuſt:

Gelov.

Dan, hoog iſ. Haar b?oebig filagen/

Rom. 7: 24. Pat g” een lichaam ommengagen
Ongelov.

iPol man fouben: Daar iſ min

Jer. 7: 1o,

3?golff uinb'/uan Googljept b?p.
-

Gelov.

'ſt

4• .

-

Inerf. Haar ſeggen/ bat g'onmagtig

### (4Lot het goede loerft/ en htagtig
Rom,7: 19.

&ijn tot alle quaad gefinb/

Ongelov.

Daar, mijn hert be beugben millb)

Gelov.
Dan ig't/ bat fn nog gebeben/
Rom. 8: 26. #Bog ljettijepligenbe reben ,

Ongelov.
Jac. 4: 3.

#onnen ſpreeften: Daar ift ligt
Etan betragten beſe pligt,
y.

Gelov.
Dan, bmp ſtonnen niet geloben (
Pſ 88: 16. @Pat ong' ſcijat in D'Haemel boben
Ongelov.
3TBeggelegt ig: Daar ilt an

Spr. 1o: 28. 'g gemelg 45unſt niet tmijftien han:
Gelov.
*

Dan, 'h fal mp miſſchien beb?iegen/
G#n ſo 'ft onbekeert uJag / liegen:
Daar

44

Ongelov.

Geſangen voor Onbekeerde
Daar iſt/ alg een groutu'lift quaat/
?All' 't beb?og/ en liegen haat.
6.

Dan, mijn hert ig bol bpamben/
&Bie mp in haat ſtrift/ en banben,
Ongelov.
&teeùg benouluen: Daar mijn hert
iſlit beeg ſtrifthen ſig ontmert:
Gelov.
Dan, Hon iſt be boereſt mijben /
2tch! bie Iept mp af ter 5ijben!
Ongelov.
Daar, ik niet in 'g 3Pereltg magt/
iſ het mijn hert unil fijn gebgagt.
Gelov.

-\

--

S U G T IN G E N.
7.

-

ſheet/ mogt iſt bit rebeneren
2IIg een blinbe/ mtt ontleeten/
&#n gelouell bat mijn ſtaat
&#g ſeer filoob/ en beſolaat:

âDant um bolh ſpreekt na um'31Betten/
3Paat ſp met haar ijert opletten /
JBaar ik blinb'/ en gantguerbuett/

3pgeeft na 't HBleeg en buiten 't hert.
-

8.

H)erre / mogt iſ: mp ban ſchamen/
gEn met ſmerte nu beramen/

Om mijn epigen uJijgljept ſtil/
Göantg te buigen na tuuu buil:
gefu/ boe mp &Budaſe ſtomen
(&Lot ubn' Soenbloet/ met bc1230lmen/

JDat ik van mijn ſpreeu'lig quaab
ºp berloſt/ boo? uur gemaab'.

1o. B E

--

in 't byſonder.

45.

I O.

BELYD EN ISSE EN SUGT,
O V

E

R

D

E

_BE D RIE GE RY
VAN 'T HE R T E.
&tem: Pſ. 1oo.
B E LY D EN IS S E.
I.

-

A# bat ilt mp eeng gantg ontbloot/
1Doo? ll / mijn ſlaafierg ſPog anboot!
3Pat gp mijn hart ban't filobe ſtaf /
30 ſcijabelift/ uuoub' trekken af.
2
e-w

-

gk heb mp lºgeer/ niet aſch geboet /
Jeſ. 44: 2o. 't ſlBelft eenmaal alg geſuthert roet
jl?ijn 3iel ſal bitter bgeiten op/
&o gp mp geeft Dell laaſten ſchop.
3.

#ft ſegg / en mepn/ Dat mijn gemoet,
lgoe fmoob' het igf ig regt en goet/
Jer.31: 19. 3Paar uuje fiinberen niet haat
&ig malgen 0bet't ſjerten quaat.
4.

-

?II ſchoon iſt gantg Onkundig ſuperu'/
ero'
Dat ift
th/ uuu
#njl'thetbuiſter/
lijeerliäljept)
bolk/
't bepligbemſt

bew

2Teſſ. 1:8.

Daar bogum'Woortmp fulfig ontfept.
5.

#ſt leefgantg log en ruim baat heen/
QEn inepn in b &#nge poogt te treen/

rPet, 4:18. 2 Iſegt um Woort, bat 't # 5aat
jl haat 11aubuelſfig ten #eme
- -

-

-

#G
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S U G T IN G E.
6.

d? Berten henner! Inaaſt mp upp
1Dan beſe ſmoob' beb?fegerp/
-

Schenk mpulu' ſfeeſt/ batbiempſeerf
&#n uit mijn ijert bat boſe bueer.
"

-

-

7,

3Iepb mp © gefu/ Zalig ſpeel/
Op 't effen pabt/ bat ik geheel

d'Iſèet um' geregtigbeen behleet /
GPp 't ſmalle pabt ten H#emel treeb.

I f.

EEN NATUIRELING

-

BE LYD EN BIDT,
ANG AAN DE SYN E

VERKEERDE BEGRIPPEN
VAN 'T CHRISTENDOM.

&tem: Pſ. 9.

B E LY DE N 1 s s E.
I.

O # 3Dijgijept) enig

Peell

aat alle bunaalfugt nu geheel
45eneſen ſijn/ bat ilt u uu u0aarljept
-

. -

25egrijpen hau/boo;'g G5ceſteghlaathept.

-

2

*

2s

#ft

in 't byſonder.

w-

47.

2.

SHH bunaal in alle maatſjept om /
qºn foeft niet/ alg be 25pe) ben 25lom
illit 't ſºeplig Hruithof/ maar be booren
&Pie b' arme 3iel op 't einb'bermooren,
3

-2Tim. 1:12.3Pan ſeg iſt / bat het HBiemant weet,
Qf gp hem tumen 3Lieb'ling heet/

Job. 8: 13,
I 4.

qën nogtang hoop iſt/ ſomber gronben)
«Eeug faliglift te 5ijn ontbonben.
4.

3Ban ruſt iſt ooit op uub' genaad',
Çn mepn/ alg ilt ban't grove quaab
JI)p felfg bebrijb' / Dat b'Heerlijkhept
Jeſ. 58: 2, 3. JPeg gemelgj mp gemig berbept.
5.

3Pan bemſt iſt / bat men Werken moet/

«En alg men't na vermogen boet/
3Dat 'g gemelg 45unſt' en 't 3alig ſenen
Rom. 3: 2o. ?In fulſt tº, ſelier uuo;t gegeben. - -

*

-

SUPan mepn ift/ bat een tranen bloet
Joh. 2o: 11. 05eſtopt om geſug/ enhci moet
Matt. 5: 4. #Pa ſinmeloſe fothept ſmahe/
âDijl íh an 't Hºeplbeel ligter rafte.
-

7.

3Pan giſ” ſh/ bat een #Paulu geſpreft
Deut. 6: 7, 1Ban geſug leſſen/ uit gebrek
1Ban3Dijſheptfp/uit/inſjaarbiepgaten/
8, 9.
" Tit. 2: 12.

UPat elft

fig epgen luſt moet baten.

Luc. 13:24. ©oft bpooln ik / 't ig een blpaalſugt buig
2llig in en bug nauun in TEAanbel ig/

-

1 Cor. 15:
58.

gift 3Boein het lieuet ſtijgiſteng beugben/
&ountijûg buateffen/ban buatb?eugbell
SU G

Geſangen voor Onbekeerde

48

S U G T IN G E.
9.

5o ben ff / Ibeer: 2Ich! byeeftt bie ftragt
iDan bbpaalftigt/ eer ilt in hen gragt

1Pan't q5eumig leet / falſijn gefomſten/
«En in ben afgrond gantguerbyonften.
IO

19erblijft bit 3iel berberuellb haf/
iſiuh ump ban al mijn firuhhen aff

qEn boemp boo2 uun & Beeſt be maarhept
25eſchoumen/in een Zaal'ge Hlaarhept.

I 2.

t

V O OR EEN E

-

4

V A L Sº C H E
B E T R O U W E R.
Étem: Pſ. 25.
B E L Y DEN I S S E.
I.

3Lg ift mp ronbgom beſchottube/
&#it mijn ſteunf'Ien boel bemerſ /
Jil)epn ift / bat iſt beplig bouube/
&Leſſen hel en toren ſterft
'H JBepn/ bat iſt beſitt gemaab'/

.'

42m bat 45obt met buh en lijben
&Poo? fijn bant mp neberſlaat/

&oliber mn buert te benijden.
2, Pat

4

e'

byſonder.

in 't

-

49

º

2•

-

*,

* Pat ºp hoopt na mijn gebeben/
2tig fit uit mijn boeſem 5ugt/
«En mp ban meer ſtelt te bieeben/

t

3lig fit angſtig tot ſpem blugt:
Jhaar alg ih boog ſujahhept bal/
dºreur ik / en belijd mijn ſonben/

|
lw-

&#n belobe ) bat ih fal

-

JPiet ſo fnoob meer fijn bebonben.
3.

-

-

.

'It Hyeb een ſchrik noo! b jbelheben.
32an be âldereit/ 't ig mp bjeugt
©p beg Ibemelg pabt te treben/

,

A -

. -

,,Baat ik ſomtijtg ben berheugt:
bºemel ſegt/ ble foeht bie minöt/
"-

we

\" :

,, Hmmerg heb ik ſuſt an 't filoppert/

*

&Bug benii iſiſ bat gp mp infnt '.
#eet/ en nopt
ſult ban ut ſchoppen.
';
S U GT IN G E.

«

•

,

f

- ; -

- --

.

-

4

-

dºldaat 9 Beet! bit fijn maat 5anben/
. . . . . @Loon mp/ bat mijn ſmert/ en ona

|

*W

Jſlap boo? mate bellen ſtranben

-

f

'

-

3?iet bebpijt/ maar 't ongeluft

ſhºoter maaſst/ ſo gefug 25iget

1 Joh. 1:7. Iſlap niet repmigt dan mijn ſonben/
& Pie 't berbienen7 bat ik moet

-

Rom 6:23

-

&oſſen onder ſmaarber nuonben.
y,

&o gp ook op 't reeb'log ſch?eijen
Pſ. 147: 9. Dan be jonge raueng let7
3g 't beblog/ bat ik mp pleijen
-

'-

3Djl op 't boren ban 't gebet:
&o ooit 2üchab met gemeen

1 Kon. 21; &ig bernebert uooi ben heere/
23,

7 .a :

3B

ijn

Aé

nºg

-
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5ijn mijn ſugten en geſteen
Q5 een

":/ bat ik u eert?

25oubo ik op mijn eerſiſt leben)
Pat ift ooit eeng ſomtijtg blp /

-

\ @Lot uu? 3Boogt mp Han begebell /

A:

een van 't groue quaat ben op:
2lcij! HPertoon mp Dat 'er ooit

gn ben Haaften bag berſchijnen!

,,”

Matt. 7:
22, 23. :

Pie op beſe gronb / alg rooft
«Eeunnig in be lºei oerbuijnen.
7.

Klop ik/ 't fijn ook Temaſe Baagben/
&ëíe met al haar ſterk gehiop'

boeg gaat ſcioen ooit behaagben l
Matt. 25: 3JPieroen van um & Beur ten ſchop /
1-12. €9 1Bedoft ban nu mijn 3iel 3
Heeere / ban beeg loſſe gronben/
4.5eeft/ bat ik eeng boo? I kniel)
QPin in iſ te#n gebonben.

*

Heert mp op bien nietſ een boumen/

,

,,

ºp het itzuig-25loet ban um &oon /
JBat ik enkel mijn bertroumen

-

1 -

een ſtelſ en beplig moon
gn bie ſchuilplaat5 / bie een ſteun
1Boog mijn arme 3iel kan meſen/
&Pie mp ooit van 't Heel geb?eun
&#n ban ſtriemen kan geneſen.

:

in 't byſonder.

jf

1 3.
vooR EEN ONHERBORENE,
D 1 E s Y N s T AAT

W EOP ENYTEGLEGGEN.
E R T
&Item: Auguſtinus ging eens.
I.
-

He# geſn/ af in 9Eſſen!

-

12oog uwo leeplig gemelg bolk/

naogt het in een meſ gebatterij'
&Pat je boo? mijn 3iel een (@Lolft
G#n een leeraat moubet meſen/

, ſigoe fit op een effen baan/
1Ban mijn blinthept gantg geneſen/
GLot um Baber moefte gaan.
Z.

Tteert mp ſtenmaal/ bat gp #eerlſk/
&Pierbaat/ ſchoon) en miniih 3ijt /
@Loon it an mijn 3ieſ 23egeerlift/

r

Jlaaaht mp boog illu ſplinſt berblijt:
3Poe mijn hert in Itefoe branben
3Pa lim ſhepl) en geeft mp luſt/
iPat ift in ijlm offerhanben
«Enig ſoche mijnen ruſt.
3

'h ſpoore/ bat um ſºunſtgenoten!
#eer/ ontfangen uuben Beeſt/
apie gantg rijh'lift uitgegoten/
.
lieaat merſchaft een Breugde 3feeſt.
39 2
op 3Pie
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52.

)

Zach.9:17. © JPie 45eeft berbult haar tongen /
Qm te ſprechen tot uuo TIof/

-

-

So bat baar/ſchoonſe altijt fongen/
.. - . , 't iſ?ooit ontbgehen ſou an ſtof.

BEL Y DE N 1 s S E. 4.

*

+

#g bit ſo/ belaag! hoe buiſter
...

?

23g het ban nog in mijn 5iel/

-

:

3Pijl ik nooit een 3Doopt tot Luiſter
12an um Peugben mebe bieſ:

'h &eg nooit hoe illm'ſhaam ſtoemrugtig
Amos 6:
?In be boereſt moet beſtent/
1o.
©f hoe Heepſrijſt en booglugtig
geſugig an 'g alBereſtgenb'.
P ſ.

:

-

3

C

. 8.

5.

's:
#oli ſchijntgant#rtontboſtig 4.
, Heber opent #ert en mont/
Of 'et jemant alèaarlik boyftig
#2og een bpopje fmahen homo'/
«Elſt berijaait/ hoe gefug 't Iepen

Pſ: 66: 16.
*

Hn fijn binnenſt heeft geplant/
âDat boo, ſchatten ºp gegeben
#eeft/ tot ſteuunig onderpant.
6

"

## huiſ 't hert nooit open leggen
; . .

19oo! beg Ibeeren ſºeplig 3aat/

.

«ën mou 't iemant mn ook feggen/
'fi HDierb Igem in mijn boeſem quaat.
H#eer/ fijn bit niet klare blijken
&Pat ik nog geen ſeben hen/

k

- .

Openb. 3. Pat ſh/ alg een bmaſe rijhe/
17

|

3 n mijn oog/ nog arrem ben?
,

7.

Pſ: 9: 2. 'k Boo! uum hinb'ren ſppelten 19aarbig

I Cor: 3:
*2, 13.

1Ban het geen jaar hert hebint/
* * *

#làaat

|

in 't byſonder...

.
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3Paar hier ſeg fft ooit boogaarbig/
'ſt 25en tot Bigten niet geſint.
Jac. 5: 16. QPog
om mp niet dPoot te noemen/

Seg ik ſomtijtg/ bat mijn beeſt
'HLeeben heeft/ maar bat te ſtoemen
Mat. 12:34. Bl?et fijn
ſjaat ik meeſt.
,'

lºpen

'H &eg ook / bat ik ll alleene

-

't igert moet open leggen/ Ibeet/ *

t

qën bat ift ook amberg 45eene
#heffeng lll baat toe begeer.
-

# 1 Pet. 3:15.

Jſlâaar ach! 112iſt iſt / bat illu'319oogt ſegt
Pat ik an een jeber faſ/
2llg ſlap mp ben reken oplegt/
&pgehen ban mijn 3ielg gebal.
S U G T IN G E.
9.

is

#eer/ toont mp/ bat be reeben
H#iet ban ig/ bat mijn gemoet/

"w

Sorgeloog/ en boel te b?eeben/
HPiet berhieſt het falig goet.

Hºeere geſu/ toon mn 't herte
ſiegt in al ſijn grouuu'len an/
d®p bat ift ook eeng met ſmette

?lIg uuo 12olft / regt álagen ſtall.
IO,

& Zoont mp illuje bierbaarheben/

en mijn hertefo boo2grief/
#In uur ſlain / ban ſijn mijn tenen

«

-

Hilaet ulu Bolft) ooit geſu Lief!
. HIept mp H#eer op 'g l#emelg buegen
ſlâet ubu Hinb'ten/ bat iſt ſtof

-

' .

*

*

12inb'/ om uuben #haam te fegen/
: «En met haat te fingen Hof.

. .
*t

&P 3

14. B E

54
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O

T

T
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-

SOR GELO OS HEYT.
5tem: Als een uitgeſtorte.
qPf: Ach was ſol ieh Sundaar.

,

'

4

B E LY DE N 1 s s E.
I,

H

-

&#ere / mogt fit Hl eeng ſeggen !
H#oe mijn berte buiten ſchrikt

Hlegt in &Satang looſe ſtrift.

'R 3Pil mp boo? II open leggen/
(Pf 45p nog bit ſnobe quaat
3l30ub perſoenen boog gemaab.
2.

'kt ſiebeneer / ſo 'kt ben berHoten

Rom. 9:
19-23.

&al mp 'g li?eineig lºgeerliftijent
Seäet luotben toegelept:

iſlaaat/ ſal ik in b'libel perſmoren/
'fi ſpin Dan niet met mijn geuJelt

âſpijſ 't iſluu ſtaab ſjeeft baſt geſtelt.
-

--

3. 'k ſtan

- in 't byſonder.

54

3

'k kan ſlim ſtale ſtaan, beſluiten
#Piet beramberen / 6 libeet!
'h Leg ban ſoggeſoog tet heet:

en merpt 45p mp &#eumig buiten /
à sal ooit met mijn merheng magt /
Haooit ten leben ſijn gebgagt.
S U GT I N G E.
4-

-

#laaat/ 6 ſheet/ moub 45p mp tonen /
aBat het bubaaghept i5 geldig !
iPat ik ſoeft 't geen boo, 11 i5/
Deut. 29: «En niet ooo, mpäamaag/ bie boon/ en
29.
5maab'lift âtenſt illuj 13eplig fiegt/
&Pat gp niemant open legt.
-- --

-

***

S. -

-

- -

-

-

-- --

-

4Bp hebt in ijlm alPoort geboben/

"N

Gal. 6: 16.

't GBeen mijn moet en regel inoet

4Peſen/ uoo! mijn bunaag gemoet:
GBp beueelt mp / op uw mooben

Jeſ. 45: 22.

#Poo! gelooff regt heen te olieill,

"

dºot uto &oonſ bie hulp wil bien.

"

-

6.

3Leer mp ban/ bat ik moet met hen

Phil, 2; 12.

@m hehering en genaaiºl
#pa te ſpeuren: ſaoet mp merken/

-

diën niet om uuo 3Bijſe ſtaabt

-

-

-

3JBat mijn pligt igl niet mat g!'
apoen fuſtjº ma um 419erking u?p.
7.

\ schoon ſtºp mp niet woub' oerheffen
díot het iepen) 'h moeſt illum' wet
:
--

Saog betragten/ mp geſet:

-

v alcij! neemt&Pdan
4 mijn bwaag beſef,
3Pait

Geſangen voor Onbekeerde

g6

12an mp/ bat ik ruſteloog
$3eſug tot

.

#n buijghept hoog':

%Jeſu) ſtom ban/ maſch mijn ſonben/
Jºl haalt mn b?p ban &Satang magt /
«En ban al ber ſomben Hragt:
Siet mp an in ume monben/

& Pat ik 13eplig uoo, il Leef/
G#n ijl gantg mijn berte geef.
9.
"

9! Dan fal ff 't eeng bebinben/

-

3Pat gp mp ban &#euunighept

-

Hi?ebt uu' ſºunſte toegefept:
oºn ff fal boo? Eeuwig in ben

: -

-

3Pijſen ſtaan nog uitben ſtof/
«Bm ilm jYaam te ſingen 3Lof.

-

---

w

1 : . . .)

l
+

-

-

-

I 5.

E EN VERSTAND 1 GE,

R U ST EN D E
O P |

-

E Y G E IN

Stem: Pſ. 11 1.

--

-

. BEL YD EN I s s E.

*

I,

TI'mijſe bobt/ JPie 2Iſleg alPeet/
«En 't allerbiepſte herte meet!

:

3?oo! mien ik / alg een maakte bloot legg':
g",

«Beeft geer/ bat ik mijn betten ſteun/
- 2

* * .
N

3l3aat

-9

in 't byſonder.

n
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x

312aar op fft beplig ruſt en leun/ - “f
dPntbeh' en ront uit boog Il opſeg. ... . . v.. -

..

gſh ben in alleg onberrigt/ - “
#ſten illu ſºebobt/ en ook mijn pligt/
âDat ift moet uberhen) boen/ of laten.
'h 3Deetl. Dat gp HPeerbig 3ijt en ſpoog /

-

49ntſag'lift/ en bat niemantg oog
42m il te ſien/ muoit toegelaten.

»-

-

-

3.

ſlâaat Häeer / beeg letterg mijähept han

,

jl?ijn hert/ Dat ſlBereltgig/ niet ban
#Peeg aarbe trehlten ſpoog na bomen:
-

't gig ban een blijft/ bat bit mijn ligt/
1Bert' ban Der Hºepligen geſigt/
HI?et een ſhopbijn ig oberſcljoben.
4•

gft hen 1 lim Soon/ en 't beplig 25loet)
- - HIPaar boo? ijp 'g 11Beereſtg ſomben boet/
HPoo2 fruig/ en boobt / en offerbanbe:

--

* * Hlbaar Beet/ ik ben niet angebaan | | |
d2m uit mp ſelfg tot lºpen te gaan! T
fotljepbg ſchanbe.
&o blijkt ban al mijn 5.

t

-

gſh hen ook 't hert/ alg ſnoob en boog/
H#oe 't gantg bebgiegelfit en loog
&o gretig elſt ter 3ijben afſept:
jl?aat ach! ik ben nog mel geruſt : :

'

«En boe mijn epgen teleeſcheg luſt/

-

*H &ie ban/ mijn muijghept heet nog bubaaggept.
6

--

gft hen ben meg beg iebeng Hlaar/
H#oe men boo? 't ſteuunig libel' geuaat
ſtºot gefug 25loet ſig moet begeben:
jlâaat laag! ik blijf in 'g 419eteltg ſchoon/
.

3P) 5

-

ein
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en 't blijkt/ mijl 't epgen op ben alhoon)
5aog ig/ bat ift in 't buift're ſmebe.

'.

S U G T IN G E.
7.

&P 45;ote Veeraat/ leer mp regt
iſlaijn buuaaghept/ bie in 't herte legt?
5eer biep | en gantg boo! mp berbolgen:

+

49! 3Pat ift/ alg een ſinneloog'

-

11 gefu! tot mijn 3Leeraar hoog'/
GPm boog mijn 3iele mij# te ſoggen.

16.
E EN ONBEKE ER DE,
D I E

S Y N

B E K ER IN GEi
U

I

T

S

T

E

L

T.

&tem: Pſ. 6.
BE LY DEN I S S E.
I,

G# bombert an mijn ®ren/
«En boet uur ſtemme horen /
(Lot bepligbepbg 1Bermaan

-

Pſ 95: GA Heeer/ ſºn roept nog theben
7, 8. @Lottmeemaal/ ?lch! be reben
43 g/ bat ift niet moet ſtaan.
2.

-

-

Op 't ſnobe pabt ber ſombe/

#aat lopen op beeg ſtombel
::-)

s_2

-

- . ..
ſlºot

in 't byſonder. .

.)
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(GLot um 45enaben GLh?oon:
d? #eert / geeft ban uoeten / g .
&Pat ik il mag ontmoeten

#n 't it?uig-bloet ban uun Soon,
3.

.

v '',

ilàaat 2Ach! hoe faſ ik heben
GP gefu! tot 11 treben/

Paar ik geen haaſte bint;
gh toen nog in be buerelt/

-

qEn al het ſchoon bepeerelt/

----

#et urelft mijn berte mint.
4•

iſlaijn herte mil # ruſten/
#n buifenben man luſten/
H#et ig gebonben/ ſheet/
GP 25geeft ban al bíe banben/
&#n miltſe gantg berb?anben/
JPat ift mp tot II heet.
w

-

j.

#h fpgeeft ban b' oube bagen/
GPm Dan nog leet te bgagen/
1Ban bit mijn ſonbig quaat:
jlàaar toont mp / bat mijn leben/
#g alg een bgaat genueuen/
-

zº
-

Pat rag ten epmbe gaat.
6.

-

ſtºp milt niet / bat ik morgen/
3Baat heben nog ſal ſoggen/ .
dPm il te ſoehen/ heet!
G5p miſt nog heben 't leuen/

"

3Baat morgen b'afgront geben/
&50 ift mp niet bekeer',
S U G
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S U GT IN GE.
69 €5eeft mp ban te merken

lgoe bat mijn tijt met blerken
3Peg atenbg benen bliegt/
3Leer mp ben tijt uitflopen
SBoog iberig te lopen/

«Eer 't uitſtel mp bebgiegt.
-

8.

9 geſu/ boe mijn ºpgen/
&Boog balſche ſchijn beb?ogen/
ofeng open/ bat ift meet/
#oe 'k onber u men toren
G5ereet ſta/ om te ſmoren

3In 't «Eeuunig Zielen leet.
9.

2lch! #eere/ maaht mp bange / .
dPat ift mp boele u?ange
jl?et ſchulden ouergroot/
dP Pan ſoub fit il foehen/
G#n ſtout'Iſft mp berkloehen/

i:

eºn blugten tot illum ſchoot. '

-

2 %

17. EEN

in 't byſonder. -

6 is

17.

-

EEN ONVERSCHILLIGE,
D

I E

S I G

"

- N E R G EN S
O

V

E

R

B E KO M M E R T.
stem: Onſe vader.

':

B E LY DE N 1 s s E.
I,

TLg ik mijn hert eeng open ſag/
ſpoe naar het in mijn boeſem lag/

gh ſou beminben/ bat mijn ſtaat

-

&#5antg ſombig ig/ en Deſolaat:
alPijl ik in ongeregtigigeen
3Leef enkel onverſchillig heen.
2.

.
-

-

-

-

-

- ,

gh prijgº of 4taalt 45obg hinb'ren niet / .
3m bat mijn blinbe 3iel niet fiet/

lpoe manbel/bert/ en tong beſtaat
35an 't HPoſh/ bat na ben ſjºemel gaat: ,

alPijl ik in ongeregtigbeen
3Leef enkel onverſchillig heen.
3.

"

'ft 25en nooit behommert boog Den HBloeft/

#In mp gebiepgt/ in 't Hºeplig 250eft/
'ft 5och nooit / of ook beloften aan
Heijn 3iele mogten 3ijn gebaan:
alBijl ik in ongeregtigheen
-

3leef mäel onuerſchillig heen,
Q

4. 3 à

62
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4.

#ſt ſtreeb niet heel na b heerlikhept
UPeg l9emelg/ 'k heb nooit beel geſcheept
Qm b afgront/ 'h ben alg 't groot getal/

.

gaat niet ſoeht maar het blijnen faſ:
3Pijl ift in ongeregtigheen
ſteef enkel onberſchillig heen.
5.

-

|

-

-

#h ſtrijb'/ nog bib / nog merhe niet/
gh Hlaag nooit ober 't fonben liet/
j?og onberſoelt mijn 3ielen ſtaat/

gaf bie goet mogte 3ijn/ of quaat:
3ſſPijl ift in ongeregtigijeen
3Leef enkel

onverſchillig

-#m.

.

*

**

*

%|ft ga niet met be 25ooſten om /

Abchoon iſ ooit bp geen eyomen horn/

•

#h manbele / na bat 't mp luſt/
gºn ben in al mijn doen geruſt)
3Dijl iſt in ongeregtigheen
3Leef en ſtel onberſchillig ijeen.

's
-

7.

## tuniſt niet met mijn enen menſch/
312aar boeg mp na een jeberg menſcij/
#ft hrijg geen laſter/ nog beel lofj
Jalig heb ift) mepn ſh/ roemeng ſtof.
HBijl ik in ongeregtigijeen
3Leef enkel onberſchillig heen.
S U G T IN G E.
8.

op ſpeer! mat 45obbeſoog geboet
JPoet fig 'er op in mijn gemoet/
dBat ift in fulft een groten faah /
32iet eeng an 't onberſoehen raak: 1

op geſu! geeft eeng/ bat mijn bert
39eriigt/berloſt/ en #eplig mert.

:

' -

|

in 't byſonder,

63

9.

HPereent mijn hert met 't Hºeplig 3aat/
«En ruht mp uit bet boſſen raat/
5?eemt ban mijn 3ieſ ben bloek: 19erunetb'/
«Dat ift eeng met um hinb'ren geru':
49 geſu/ € 5eeft eeng) bat mijn hert
-3Berligt/ berloſt) en Hºeplig mert.
IO.

65eef geſit/ bat ift bibb en Woerfi'ſ
G#n op mijn gºeum'ge melſtant merkt /
JPogt ilt mp eeng berloren ſtem/
«En tot um' (@Lij?oon om hulpe blien:

&P geſu! geeft eemg / bat mijn hert
19erligt/ berloſt/ en Hºeplig boert.

" ",

s

-

18.

-

V O O R . E EN

O N BE KE ER D E,
D 1 E

D A 'T

s 1 G

HY

D EN

H E M EL BE GE E R T.
stan: Soete Jeſu ſuiv're:
BE LY D EN I S S E.

-

5'
--

-

I.

Joëet! ik mepn/ bat al mijn luſtig/
-

'alg ik eenmaal ſternen ſal/

(1911!

64

Geſangen voor Onbekeerde
9m te ſijn baar b &#eum'ge ruſt ig/
GPmber 't «Engelen getal:
3Paarom benh ift / alg ik lijb/

\'.

)

-- --------

-

?lcij! haaſt komt bie 5aal'ge tijb/ .
2,

»

-

3Pat ik ben ban alle hommer

--

. . . l

& onber morpten en berbiet/

-

#uiten alſ het aarbg beſlommet/ illume bolle 45unſt geniet:

,

' -

d? JPooit Heeucheliſter bag/
3900, nip/ alg fft ſchepben mag!

-

-

3.

gººit mag altijt mijn bebenhen/
gºn hier in mag ik geruſt

-

iſ daar bit Een ſchijnt mp te hrenhen)
«En te ſtoren 'g gemelg luſt:

Eph. 5:26, gaat niening van bºemel 5ept/
-

-

*
-

,,

,

r"

-

-

4.

-

- -

ºok berneem ik/ bat elfig heele
&#nftel bleh'ſoog Ibeplig lof)
J2agt en Dag ſal moeten queelen/ & onder ruſt/ in 'g gemelg loof: :

)

Jeſ. 6; 3. º ja bit bug: ## bah benºeg
.

..

,

#ft / SPen gemel nimmermeer!
.. .. .. . . .. . .| || | | | | |

Hºtan niet bp be brome buiten)

Spreuk.

2ïlg baat hert en tong eeng meſt,

29: 27.

'# #eeren Blof/ in mennig uiten:
&P ,,Dit íg het bat mp queſt. | |
'fi Sie Dan Hlaat/ bat mp be fiuſt

A,
\
{..." »

+

«Pat # ig enkel Heyligheyt.

27-

Pan ben i3emel nog niet luſt,
** . * .... . . . .
* * * * 6. al

*| *

!

* -

veha

in 't byſonder.

65

6.

2 ſtijt op het maumſt in mantel /
& onder eenig blek/ of finet/

32! batig mp ſulk een handel/
RPaat mijn hert ſig tegen ſet:

# #ie ban mel7 GTeeplig Enect/
RPat (h b'ſ gemel niet begeer.
S U G T IN G E.

uw moment

#eſu! bnou je met
Gén uuu falig / leeplig 25loet/
âſlap berloſſen ban mijn ſomben / .

GEn eeng ſtiib'ren mijn gemoet:
gaat er hier ooit leeplighept
GPp mijn ſjert

maar ºm geſept.

#ming mp boot um beeſt te komen
Ilit be merelt) uit de ſomb'/
gaat iſ eeng met alle bomen/
-

490h uun gunſt' ten lenen bont:

#! Pan ſou mijn falighept
«Poſt eeng fijn in ſpepſigjept.

65

Geſangen voor
D E

D ER DE

SO O R TE

V A N

G E S AN GEN
V O O R

2

-

VE R SC H E Y DEN

ToESTEMMENDE.
I.

E

E

-

N

T O E ST EM M EN D E.
s u g r, o M
GESI GTE v AN S ON DE N.

stem: Pſ. 6.

. .
1.

w

ºye2

-

#
uuo tigt/ 6 honing/
nog mijn 3iel een 3Bolling'
-

#SN# #ban en het gronunten tg:
93

##Inaat alth! 't ig maar beſchoumen
1Dan buiten) botjl 't beroum/ en

SPgoefhept/ en ſmert mp ruift.
2."

ºſch! mou je mp ban genen
@Pat ſit feng m0gte beben
S

&#

t

-2

Temo,

Toeſtemmendc.

67

4boo? uuJe Jlºajeſtept:

«) #efil! laat uun' ſtralen/
AS0 in nlijn hertc balen)

&0 uuo;t mijn quaab beſchepbt,
-

3.

3ich! luag fſt eengtet begen
jl 2et al mijn ſchuilt berlegen/
GP Sag ift rent mijn aarbt !

in de bloeit en Ibelſe uiaarbig/
39patibig/ en quaabaatbig
5ſ: luag/ ijde gantg ontaardt.
-

4.

q® TP:ijft lup tuſt be ſoilbert

Hi?eer #efu/ na uur uugnten/
JDat iſ geneſen uuerb'/
«Pntbeh” iſ lºgenſtijft lºtoning/

«Eig Hon/ en maah nu aponing'/
#n't binnenſt van mijn bert.

-

V O O R

E E N

TOESTEMMENDE,
WV E N S CH - E N D E

G E E ST E 1. Y K L I G T.
stem: PE 25.
•
l

y **

A*#
hoe funerbºſ iſ als een bliitben/
#In het natte baiftet din/
'lt iſtan geen

##ipoog bitsbelt

#n het ſalis geprinaai
&# 2

-

'

#ce

Geſangen voor
ſpeere geſu! ſpeeft mijn ligt/

68

3Pat íſt eenmaal tegt beſchoubue

'g bemclg paten/ en 't geſigt
Hlaag op uune uJetten boubuen.
2.

'h 25en

een

uitemtyling in uin

megen/

gIn mijn hert / en in het goet/
&Pgt um ſteilrelingen ſegen
25!engt/ en ſteuunig faal'gen boet:
2lch! mogt ik mp fclue ſien
dſbantg ontenn/ en bol elenben/
dAm boo? 't gºeumig quaat te blien /
&Poo: mp ſpeel tot il te memben.
ze

3•

qIeert mp ume ſhooghept kennen/
RPat ift met een biep ontſag/
(Iot HIm' ſlaajeſtept mag menben

2lſſ' mijn ſugten en geſlag:
Jlaaaft mn #Deberig en hſepn/
3Pat iſ/ alg een HIBurmſte / fituipen
#omen mag op 't IBeplig plepn/
dBm in b &#nge poogt te ſluipen.
4.

(GLoon mp uuoc bierb'te ſchatten /
GEn het obergrote goet/
iPat um ſtinberen bebatten

3Poo? geloof/ in haar gemoet:

Op bat ooit mijn 3ielen luſt

ºna uur bent mag ſijn ontſteken/
&#n ik eenmaal bolle ruſt
1Binbe) boog mijn 3ielg geb?ehen.
5.

-

3Leert ump II ſteebg an te kleben
#l)et mijn hert / unaar bat ik ga/
3chiſit mijn meg) en maak bie eben
33a ubu âDoopt boo? uba genaab':
a"

-

-

GBOet

ea

Toeſtemmend.

69

3Poet mp mijben't ſomben pabt !
«En upat agter ig bergeten/

(@Lot ik ooit in Ziong ſtabt
«Epnb'lift melſtom Muerb' geheten.

3.

-

B

E

D

E

TO E STEMM ENDE,

B E DAART HE Y T
1

N

D

R

U

k

o V ER SYN

S

T

A

A

T,

&tem: Als een uitgeſtorte:
I,

A", âBat ben ik bol clenben/
-

&Pat iſ buiten geſng ſumeru'/

«En ſijn gept en foetljept beru'/
312aar ik mp ooſt Heet of ubenbe/

25uiten geſug. fg'er niet/
JBat be Ziele tuſte biet.
2.

'ft Hkan met mijn berſtamt beſinnen/
3Pat al 't Hºepl in
ig/

##

cijn

Geſangen voor

7o

gin't onhept in ſijn gemig:

jl haar mijn hert ig Hout van billnelij
apo, ſ en jeanſigl blif) en boot .

*

. .

Schoon iſ niet geboel mijn moot.
gsoeft ift 't hert/ iſt han't niet binben/
't #Schijnt / of 't mp berlaten heeft / .

-

-

-

qºn in 't unoeſte ljenenflueeft:

f

'ſ, beb't belaag! verloren in ben
Slaap5tigt van mijn logge beeſt/
JPaarom ſta ilt ulti Uebeeſt.

GO! #eer gefſt / Ligt en licuetil
Sonne ûet geregtighept / ... .

-

#

@Loon imp / tlul' goeügunſtigljept /
âDiſt 1up bog een herte geben/
3Pat betmoept ig en belaan/

,

en tot ſturen Ilyoon te gaan.

r

.

l

- --

5.

-

3Poet mn 't paſt ber ſomben boelen/
JDaar iſ ll met Ijeh geijoont

L'

-

g#n in't 2{angeſigt getroont:

f

2ſch! Laat mn niet langer 1Boelen
&#n het nare duiſter / itlaat . .

alDeeft mijn ligt/ ſo upo? alg ſlaat.
ſton & gefit / 4，5reft mij oogen/
TDat iſt in tiku' ligt het ligt

:

-

sie/ en ugo? uur ſpoogbent fruigt:
d© mijn Schepper / heb uiebogen/
JPoet mp op ben effen baan

-

--

,

3Boo? Itag' #5{gct ten #ruttel gaan.

: -

-

-

-

-

- - -- -

voor

Toeſtemmende

7t.

4.
,

V O O R

E E N

W TE,O RE SKS
A M E
TE M M E R.

ve-

#Stent: Hoe ſchoon ligt ons:
I,

HPennbig/ falig / I heerlijft ſpeer!
HDieng faal'ge ſchatten nimmermeer - ,

, *

JPoo? al uun giften minb'ren:
2Icij! mogt ooit uun' genaben bleet

«Eeng oberſtromen mijn gemget/

T

* * @p bat iſ, met tibu' liinb'ren

-

HE)ogt ſijn//uan mijn

*

&cljult ontſlagen // en beljagen/
tºt d ſtoning!

---

-

-

-

«Pnrepn/ en ubalg'liſi / naaſt/ en bloot /

.

3Poemſcljulbig/ en 13clubaatbig/
**
2Ich ! ſcijenh' mn ban het leuen ngn /

*

- 'it 23en onrepn ! #eerel. rennigt mp &Pgg? uube ſtaan tofugaarbig:

illu 2 àloet / / ig goef /

)|

*

- --

v.

*

*

-

#lºet uuo' uolk in b'oppet
buoning'.
2
ſegg ift in ſomben teuenb' boot)

---- --

-

Boo? mijn ſonben/ſ en illus' luonben
Hitonnen 't leben ,
2in een boben utilet geben.
-

3e

2lcij! #eetl 49erbleef mijn ſtellen hert/
«ën HV2aaſt het
bat het luert

ee:

4

Geſangen voor

72

45ehoorſaam en gehepligt:
#tom 3eſu maaft

-

#3TBoning baat /

op bat iä up van 't Belg gebaat/
3Poo? ill mag ſijn bepepligt:
2dcij! jeet/ / mp 19eer/

al te pºetſen//
en !na beſen
ubu' boetten

-

-

greet mijn gamtſe 3iel te letten.

-

*

*

r

-* * . . -

,

T

A-

-

-

A

2x

-

-

"

5.

-

*

-

BELYDENISSE EN SUGTINGE
v A N

E E N E

TOESTEMMENDE,
OM

VA N

l

ALLE

H IN DE R PA L EN
BEVRYT te woRDEN.
stem: Auguſtinus ging eens:

-

I.

-

'k QNSſe boo?'g gemelg Hºoge Beethept

S

UPat mijn 5iel in Satang

#/

5?og gebomben en geboept lept/

-.

'69! @Pat ik 't met inbºuh ſag/
H#eere/ mott je al bic Hoogben/
3Die mp ban ijl trehſten af/

en mijn 3iel op 't epnb bermoogben/
«Dantg bergruiſen alſ het haf.
-

2. ?tig

;

Toeſtemmende?
2.

73
-

-

Uitvlugt 2tigſh foeit tot u te komen!

-

,

'

Werp iſ voor, bat ik niet han/

-

Antwoott Daar 't mp hapett/ bat iſt ſoomen .
#iet tot uuben & Zhtoon buil gaan.

Uitv.
Antw.

'H HPeem mijn onmagt tot berſchoning /
Daar bte mp biochueertig maaltij

3Bijl ik boog poogmoetg uertoning'/ .
23en mijn kragten quijt geraakt.
3-

-

-

Uity.

Wend' ſit boo? / bat ift mijn fouben
ſl2et geen ſmerte Hall berſtaan/

Antw.

Toont, dat ſºp bp fcljult en boomben
3Pgoefijfpt toerht / ſlaat mnſlegg gaan.
'H Moet eerſt alg een tabeloſe /

Uitv.

&ept mijn hert) gantg ſijn ontbloot.
Antw.
-

Maar hoe raak ik b?p ban't boſe?
2lig boo? 't blieben tot utu' ſchoot.
4•

Uitv.
-

Antw.

'it Moet eerſt opgelucht / en fragtig
Jlºet begeerten fijn beruult/

Maar wie maalt mp bit inbagtig?
3'g 't niet epigen muijgljeptg ſchuit?

'It ſlaaah mp libeer/ boo: il niet meerbig
3Poo? begeerten/ uunl umu 45eeſt
«Eerſt mijn hert berept en beerbig

ſlaaken moet/ eer gp 't geneeſt.
5.

-

Uitv.
-

AntW.
-

't Hkan niet komen, mant be merelt
H#out mp in haar ſtrikken 1Baſt
&Poo! haar ſchijn-goet rond bepercit;
ſlâaar hoe nuopt mp bie een laſt?
5ullen 't niet be ſterke hamben

#an imo soon oerrigtenſ ſpeer? e##
bat ik #
# banben
" 6. Hoe
g te # gen
OIII

0

in

1ICEt,

.

ze

- . Geſangen
voor
6.

-

-

Hoe ſal ik tot geſugblugten

Uity.

-

:

aPoot gebeben? 'f ſchijnt maar boaan:
aPaar ik ſhaubuelir Han ſugten / .
&Pf ontlaſten eenen traan:

Maar mie ſal imp 't bibben Ieeren/
%Hg 't niet #eſtig boo? fijn 4Beeſt?

Antw,

3Laat iſ, mp ban tot ijl Heeren

geſu / bat gp mp geneeſt.

6.
s U G T I N G E N
O

M.

-

G E S I GT v AN JE SU
-

N O o D S A K E L IK H E Y T.
Stem: Roſemond die lag gedoken.
I.

T &#fit) luiſt mijn hert eeng halen
J lit het buiſt're tot ulu Ligt/ .
3FIoulier met ulu liefde ſtralen
3fitir op mp/ bat iſ 't geſigt
g#erſt op uuJe ſchoonheptg glang

ſiegt geueſtet hebbegantg.

-

2•

-

2ïch! mogt ſl: il alg noobſaah'lift
Hºit beſchoumen Die geheel
#puttigt Jaierbaat/ en ibermaalt'liſt
&ijf mijn hoogſte áchat en #Peel:
25;engt mp in uun liefde ſchoot

#lit mijn elentl angſt en noot.
-/

3. Schenkt
\-

-

Toeſtemmende

- as

-

3.

schenkt mijn 3iele nu 't vermogen/
Hit?agt/ en luſt/ bat if i'l &#er / .
Hºeplant #eftig / hef mijn ogen . .
- '
(Lot 1 l / Dat iſ il begcer. '
Iſtigt en ſtiert mijn # en pant/

:

berg aard in ziong
ſtabt.
Poo!
- - -- ;
-

-

-

,

-

-

7.

,

's

-

Z U G T I N G E
M

O

VE RS O EN IN GE
N ::

vi: A

E

D

o" N

s

-

-

&tem: Op myn ziel:

Of: Als een uitgeſtorte:
- -

N.

, . . . . .

..

-

- ,

,

,

H,

- -

- - - - - - - -

&#ere gefü! #clj! mijn ſjerte
#g met enkel fontein ſcijtiſt/

-

j2og uan binnen gamfg werbult:

ſiepmigt mp uan alle ſmierte
#mmerg han uun' falig 25loet

-

«Iragtig fuiu'reil mijn gemoet,
2•

2ſch! berbyeeh bie ſterfte hoogb'/ en

25anben! Dat iſ benen ga ,, .
iiit mp ſelfgl tot uur gemaab'l
ášchrijft in 't hert die faal'ge ugg,ben
& Coin o Pogter! Yueeſt geruſt/
H#2el en @Loren ig gebluft.
8. Z IE

',
N

- ,

-

,
*,

o

»

44

--

-

-

-

-

-

*

Geſangen voor

56: *

-

»

Z I E LE z U GT,
o M

J Es U
stem:

v o o R

S TE

L EVEN, +

Op myn ziel :

ſaf: Ach was ſol ich: .
49f: Als een uitgeſtorte balſem:
"I.
t

C*# &P gefu/ziong #toning/
2ºch! woub 45p mijn 3ielen oog
&Lot il trekhen boog om hoog;
Ibeer/
berept il felfg
een hert/
moning /
2Elletheerſikft
in mijn
ſtuk 'er uit / al boat mp ſmert.
2

,"

staan

-

geſu / toon mp um genabe/
#Beernt mp in um liefbe ſchoot/
dſbantg ben?ijt ban alle noot:
25an en blijf ook al het quabe
HIit mijn hert/ bat ift mp/ Igeer / .
&cljihhe gantg tot ubmer &#et.
3.

(ſuſt mp ſtenmaal/ 4,5gote iſlainnaar/
Hgeplig met utm liefbe mont/

+

HPeem mp in uur ſpepſ berhont.
2lch! mogt fit uun' ſchoonhept in haat
45lantg anſchoubnen/ bat ik ſtof

3Bomb' / om II te ſingen 4Lof.

*

9. ZIELS

"g,

-

-

*

9.

-

Z I R. L. S

77

* •

.

-

B E GE ER T E,

-

l

O

J

w

-

M

:

1 N' s Y N

. ::

DIE R BA A R HE Y T
T

E

* * *

-

A A N SC H. o U W E N.
&fen : Als een uitgeſtorte:
Of: Ach was ſol ich:
I.

-

TIleg ig bol ban Him 3Iuiſter/
3Liefſte geſu) maar ik ga/
«En mijn oog op neber ſſa:
ſtIreft mijn hert batt uit het buiſter
@Zot uuu falig gemel ſigt/

*

-

2inberg leer ik nooit mijn pligt.
-

*

-

2

&tel mp fieebg met Hragt boo? b ogen/
dIoning geſug/ 2lf uun ſchoon/
e

#eerith an um gemel @Lhtoon:
dPpſtijſen
bat gantg
hertlof/
om ipoge
mag / mijn
in enhel
&Lot utu «Blantgrijk3.gemel lºof
3eſil hom/ in 't herte nieber

:

-

w

-

-

Jhoemteeng
'er uit/
natbeplig
mp ſmert/
«Beeft
/ batal het
mert: .

hertel maakt mn filepſi en feber/

-

*
-- | |
-

is

ºf

78

-

'm gefangen voor

1ſt
dienen in
luſt/
#ntegenaab
enmijn
faal’gt
ruſt.
-

-

k

4.

r

*

5cijenh tinn #eer gemaab en fragtenf

*

-

JDat ik mag op 'g lebeng 25aan -

,

Geffen, fonbet ſtruih'len gaan:

-

geoempºt aartſche-ſtofueragtenh

..

- âDat
Hlnaakt
mijn hert
tong
berept
iſ ſteeùg
uuu en3Lof
berb?ept.

. G

*,. •
42

-

-

•

r

-

-

r
----

---

-

W Ë N S C H

-

O M - T o T" ' -

J

-

-

, 's-

4.

•

E

S

--

--

U

-

T

-

S
u

-

E

-

Sten: Onſe Vader.
I.

M#
mn €) gefu! log van b'aart'?
2|an muelft Rhijn hert nog ig gepaaft.
ſtigt mp uit 't ſtof op tot unu' (@Lijzeon !
«Beeft toegang tot it / bierb'te & Bolt.
2lnſiet mn Sjefu/ ſjoe ift teet / | | | |

liegt mJalg'lili leij in ſomben neer. :

| |

- - - --

2.

gln ume uponben ſtaat mijn ſchuitj
*

GLot an ben libelnel opgebult / . . . .
2Inſionbg betgroen 5ijn/ bat ſf: 2 25eërf' het leven eeuwiglia: ' s

.
3

. .. . .

uit

e

Toeſtemmende.

-

79

1 lit truue bolheptg ſºepſ fontepn
&cljept mp beg lebeng boater tepn.
3

&Iorn gefit / opent ºp mijn mont/
H#eel toegeſloten/ maah' geſont
jl?ijn bert / bat ik met broliftſjept

-, II Singe regte bankbaarhept.
2lch! Hom ban E3eplooft) Tebeng ſheet!
Stopt op mp'g G5eeſteg ſtromen meer.
-

4.

GP TIiefſte gefit) geeft mp htagt /
3Perb?echt in murber ſomben magt/
Abemö uupen geeſt/ bat bie mn Iept
&P002't finale pat in b'45 euunighept;

SPan fal iſt met um Hgep!'ge ſchaar

ii Singen Lof/ bier en hier 42aar.
H H.

a

-

1ssE
B E LY Dv AEN
N
-

SONDEN EN SUGT .
verso Es is er

-4-

A

' -,

stem: Schoon bloem gewas.
J,

&#nb nu um 45erfteg ſtralen neer/
dP #jeſu! jl?oggenligt/ .
3Pat ik mp ſelfg regt Hennen leer/
is

&#n merhe mijnen pligt,

vlº' ,

-

.
»

-

-

'

;
- - --

'
451,

.
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Geſangen voor

:

€g hebt ben geeſt boom htuig en boot . :
#eruoguen boog uw ſchaat/
RPie haar onbehtſ baat 5ſelen noot/
«En redt bat: 't IBelg gebaar.

-

-

2.

2ïth! laat uur Beeſt mp ook mijn ſchult
Bertonen / Dat ift leer

Hboe battim 45obbelih gebult
35ttebg ig getergt 6 ljeer!
3Bertoon mp/ bat ik uule met/
- Pie l#eplig ig en goet/

3?iet ben gebouben/ maar berplet
25oogaarbig met de beet.
-

-

3.

P

*

?tch! homb ik regt beltjben/ #eer/
Hºge ik um ſhajeſtept
&o ſcijanbeliſt en fmooö onteer/

-

-

JBoon Jeber ſomben fept

-

*luſ 2ëeelt/ maar met mijn 3iele bugg

.

23eglanſt/ig nu geſchent:

3h ben ban iſ gemoehen rag!
«En gantſſiſt afgement.

?

4.
.-

'N' 'h #eb met gebagten moogt en baant
S -dºn E
tegenhoogb
al gehant/.
al#De
ban iim genaan
#rah blah th bie bant:
#li loop gamtg in be uſereſt in
- iDan ulu gemepnſchap af / .
“En heet nu ſinneloog mijn ſin

tot eilteffaioensjaf.

-

-

It ben ſtrafſchulbig) ſpel en boot
*#
##
Inn

-- -

- - -

-

* *

Nºw . Wi
»

--

.

e

Toeſtemmende.

8f

één breeg/ bat iſ nog in mijn noot
ſtampfalig neber bal:

&Poh ben ift gantgommagtig/ I heer/
(@Lot rebbing ban 't gemoet/
gºn ftan ban felbe nimmermeer

âH hieſen tot mijn goet.
-

--

6.

# mate ſtaat)
3Pat ift ſtil en geruſt/

512aar bit bergroot

-

#Piet fie of merit mijn ſonbig quaat/
jl 2aat bolg mijn filobe luſt.
ga/ mcpn
/ bat ift ſtijft

#

12an alle fiohimer b?p

#tan Ieben/ baat ſo b?eeſelijſt
illu' too?ne legt op mp.
7.

w

-

- Ach,
heer/bethreef mijn ſteenen bett /.
&o hart alg biamant;
4,5eeft / bat het eeng gebogen buert
&Poo2 uuJe 45obljeptg hant: - "
1Berligt inp/ bat iſt maakt en bloot ſlàijn groum'lift hert beſchoubo / " - ts

Jſleet uJalging ober mijnen noot/
gn byoefhept en beroutu.
8.

N.

,

2ſch ! boe inp ſjeplig # meer
12oo2 uun' gebugte & Zij?oonl,

-24n al mijn groutu'len; bat iſ leer,,
@Le uſieben tot ulu &oon:
" ,
#oin geſu! toon uur angeſigt

. . .. .

2In mp/ ſoo'n ſnoob rebel/ .
4Pp bat ilt in ubu falig ligt
##p lºeplig boog ll ſtel.
ver

iſ;

« -

--

,

-

3?

-

e
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9.

',

qEn ſpreng iſluo ſpobb'lih Ibeplig 25loet,
4Pp mijn onrenne 3iel/
, ſtom
#Dat/ Yuaſch
bat hetenilfuiuert
geuiel.mijn gemoet)

'.
N

A

den neemt mijn bert/ baat iſ het gant#l
3Perb?eeft en heel het meer /

-r

GBp. Dat ik bnp ban fouben tijang
âIm,3Paam uoop &#euopig eet.
IO.

ſtom geplant #efug boet mp ſien
#nu” Schoon en Pietbaarhept /

dPp dat ik tot üm (Th2oon mag blieft
gn enkel opolihhept.
3Perhef mijn bert man aarb' en ſtof
#a bonen / bat mijn 4Beeſt

4lt hier/ en Gºeumig ſingelofl .

#n Salemig zegeugſte feeſt.
r:
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*
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1. Deel.
De Ziele verwondert ſig over Jeſu menſchen
liefde en gewilligheyt.
Stem: Pſ. 77.

ex
*

I.

# n sitessens een
-

-

-

*

-

-

zº

#NEindeloogſt
ga
2
I#eere geſu/ en begeerlijk

#
##

1eoo, een 3iel/ bie tot 11 maaht/

=#**

GEn uun' faal'ge bolljept ſmaaht.

&

g"

'Ach! geeft ban mijn 3iel nu ogen/

- Pat ik mag van
E,

n

•

-

": om hoge
2

(ſof

e

A--

-,
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Geſangen voor * .
@Loe geheert 3ijn |. Dat ik ban
't Bobb'liſt ligt ietgºmerken han.
2•

-

Q

-

Jeſus.

gziet) hier ſta iſ met ontfarmen/
gºn met uitgebrepbe Armen/

t

sonbaar7 àch! ik roep 1 t/ hom/
#iet bog eenmaal na imp ont,
'h Eyeb mijn baberg ſchoot berlaten /

>.

+

-

dEn mijn glantg/ en hoge ſtaat/ en

ſpeerſſhijept gantg afgelept/
, ºp ſºng'Ien Pienſt mp opgeſept.
-

*,

ſ? "ziele

-

3.

-

gefûf wat heeft 11 bemogen/
#atg uuo glantgrijk. Heemel ogen/

-

-

apoub' op muurmen neberſlaan/
o#n mooi haar in 't ſtrijt perft gaan !
2ïcij! ſpout' ſtºp ben ſpemel ruimen/
dBm een 35obbeloog / op pluimen

#Beer gelegt / ſo fopgeloog/

op maat teen! bit'g cpnbeloog!

4

Jeſus.

. .

'# #ag bat arme ſchepſel bolen /
diën in satang buiſt're bolen
dBantg rampfalig leggen meet/

-

“Afgefieert ban ſijnen beer.

'h sag het op het beſt geſtneten/
aPaar het walg'lift miert gebeten/
#Pu gereet/ bat hem terſtomt
3TBert be laaſte ſlag geg0nt.
v

-

5.

Ziele, . . .

ſpeere geful uïat een goethept)
dà 4Dat epnbeloſe foetljept!
&i )

*: ,,

-

sis

Overtuigde.
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gg 'er/ en mat falighept)
H9ebt 45p boog een âlBurrn berept?
2lcij! mogt bit ooſt boo? mln uueſen /
3Pat gp ooit mijn 3ici grileſen
3Boub'/ boo? 1tuu' genaben Hragt/
3Pat iſt buiert tot ijl geb?agt.

2. Deel.

ama-

De Overtuigde Ziele maakt Uitvlugten, die
Jeſus wegneemt.
-

-

Jeſus.

S# o

-

6.
-

w

5onbaat op mijn buonben/

& Paar ilt Duiſenben uan ſonben

#T2et afſpoelen hand en meer/
-

-

Hitom maar/ heert 11 tot uuu Heer/
alDiſje ſlegg unu' ogen treitſien - ,

' **

-- .
-

3Pan beeg aarb'ſe fonden b?eſt / en , . .

. . . .

1II begeben tot mijn &Ilj?ooil f
'ſt &al uur Ziele malien ſchoon.
, -

Ziele.

-

7.

•

-

- -

-

2ſſch! ilt fie/ bat (Bp boſbeerbig/
Jlºp ratupfaſig en ploehuueerbig/. . . . . . . .
ſpilt uit b' lºel/ en 45 euuu’ge boot
(alrekken tot uuu' liefde ſchoot:
HPaar/ 9 %jefu/ 'tt fie geen fonben/
rapie mn b?ijuen tot uun ouonben/

5ag ik mijn berloren ſtaat!
'Ét Soub' III ſmelten om gemaab'.
Jeſus.

&

'R 12eb
ogen-ſalf
f dPun
bieooit
rijh'liſt
uit te ontfangen.
langen . . .
- 3
iſ 3

-

-

.

..

. . . ooon

w

Geſangen voor
3Poo! um blinbe 3iell bat ºp

86

ampeer berligt/ homb ſien op mijn :
"ft 3meil um duiſterniſ ophlaten/

g#n mp felber openbaren
2In uuo 3iel/ alg gp it meer
#eggen huilt) boog uulen beet.
9,

-

Ziele.

Jpaat 6 gefu/ 'k heb geen boeten l
dBm uuo IImajeſtept t ontmoeten!
'ſ: 3Leg ter neber / alg in 't 5ant /
... een betroer nog moet nog ljant:
'ſtomb' ift nog maar ſagjeg ſtruipen /
'# #ou omber um ulelig'len ſluipen/
oef mp uit ulu liefbe mont
5 àog een hug mogt ſijn gegomt.
I G9,

Jeſus.

vºn

*h heb be hreupelen boen ſpringen/
q#n iä han be trage buningen/
dan ban alleg af te ſien/

eën na mijnen (GLijnoon te blient
3 ton maar / 5onbaar / leg ll opeii

3eoo! mp / h fal il leeren lopen /
#om itlaat) hreupel / manfil en toont

Huuo gebleh/ noo! mijnen (Lij?ooll.

3. Deel.
De Ziele vervolgt haar Uitvlugten.

t

II -

Ziele.

A#

ift bgn tot b'aatb' genegen !

g)m te loſſen op be buegell/

-

3Paat ift bleefcheg luſten uinb /

eEn het geen be merelt minn:
(9 dBe

Overtuigde.
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GP 3, Pe boeteſt! bie betobert

#ſlap/ en heeft mp gantg berobert/
3Pat iſ niet eeng ſtille ſta/

&Pm te ſien op um' genaa.
12,

'-

Jeſus.

'ft Lºeb be 112erelt obermonnen/
gËn iſt fal um' onbeſonnen

iPleeſch-luſt/ en um' b?ifteng magt j
H#aaſt benemen al haar ftragt:
'ſt &al ll geuen een bertoning'

12an het geen / 'er in mijn moning'
&Puiſent maaien beter ig /

?lig begbuereltg bgeit en mig.
I 3.

Ziele.
e

3

geſu/ maat/ bie felle toutmen/
#P)an beg Satang gel'ſcije hſoulmen
25inben mn / ſo ſterft en ſtijf/

JPat ift in fijn ſlot berblijf:
GP JPie ſtrikken) en bie ſtoo?ben/
&ullen mp nog een 5 bermoogben!

2lcij! ſp binb'ren mp te gaan
ſlot uum' (Ih?oon/ om hulp t' ontfaall.
14,
*

Jeſus.

ſt/ bie boo? mijn boobt en buonben
#eb ben ſterken paſt gebonben/
zal um 2，iel toel/ alg een buit/

Hiſt fijn hiaumen rooen uit: '# #al 1 l/ alg een 45obbeloſe /

32gamft en b2p ban beſen bofe
HI2ahen) in een ogenbiſh /
#tom maat en iſ tot mp ſchift,
-

#4

15. Ziele,

88

Geſangen voor
15.
Ziele.

5'

-

•

?Ich ! mijn hert ig ongenegen/
oPm op 'g {}emelg naulue uuegen . . . .
Iïegt te uJanb'len/ maar op 't pſepn
1Dan beg ſlDerclg ſomben trepn.
GA! ik fou mn ban 11 heeren/
G#n mijn oude gangen leeren/
#Schoon gp mp bo02 uupe Hragt

H#ad op 'g H2emclg ſpoo? gebgagt.
16.

Jeſus.

-,

-

à l'aat/ 6 #iele / fijn mijn handen
JPiet alg ſterfte liefde banden?
gPin lll ban begujereltg baan
2lf te trekſten/ oln te gaan
OPp het 5alig hoog betijeben
&poo? / bat eeng in 't G#cuunig leben
#Sal bolepub fijn/ na ben ſtrijb)

?IIg iſt all' mijn uolk berblijb.

4. Deel.
Jeſus neemt alle des Sondaars Uitvlugten

geheel weg.
17.

g

*

r

Ziele.

O!

3jft u?eeg” alg gn het lenen
2in inp/ Dogg bomb / luoub' geben/

»

-

-

3Bat het iſ naaſt baart berouuu /
4E)ijl ilt en ſtel ben ontrouuu,
'ſ: Soub ooit 1 luu genaab berberben/
gÉn het epnbeloog uerbuerpen/
gaat gp 1up op befen baan

âDcer Dan iſ, liet heuen gaan.
'-

:

:

ve

18, Jeſus,

Overtuigde.

p

tº
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18.

-

, Jeſus.

*

*

*

#Been: 63iel/ ik heb trouloſen
&Lot mijn erfuolfi uitgehofen/

&#n een trouloog oog en hert
-

Jºl haalt ſh/ bat het ſliber uert:
- En ſp fullen nooit berifefen
't Boet/ Dat iſ haar boeberhieſen/
3TBant ik geef haar bert / en tjant/

. .

. *
- --

-

ſting/ en zegelſ tot een pant.

.

19.

.

2

-

'

Ziele.

..

#Hefti/ acb! gp 3ijt bolbeerbig
gPat íg luaat/ maar ik helueerbig . . . . . .
Hheb een epubeloſe ſchult/
JPie De bolſte maat berbult:
2lcij! ja built bog fuift een ſnoben

: -

T JPiet geneſen/ ja een boben/

*

.

.

#Bie niet anberg nu berujagt)
2lig te ſinhen in ben gragt.

ex

2O.

-

-

Jeſus.

-

#Ziel/ 'k heb epnbeloſe ſtromen/

*

*

* *

'fi ſlºepn ſlàijn 25loet/ ep milt maar ſtomen/ .
'ft &al uur hert ban fonben bol/

.

HI)aftetl buit/ alg ſneeuuu en buol:

#onbeng bergen ſtan iſt befilten ,
- #lºet mijn bloet/ Dat all be 1Biefiften
- ſhimmer Yuo?ben Apeer geſien/ "
jl 2aat boog &#euunig ban II uſien.

-

f

5

•

. .
-

** *

-

-

:
's

:
-

5. Deel.

*
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5. Deel.
De Overtuigde Ziele in Verwonderinge.
21 •

De Ziele alleen.

GEfu/ 3IBomberlijhe iſlainnaar!
ilbo 45enaben bolhept) in haar
65, onbeloſe biepte / ſal
#ooit mijn 3iel begrijpen ?lI.
Elch ! luilt Göp op mp uuo' ogen
Harberſlagen/ met mebogen?
#g het nu een HBelle hint

zieat 45p met uw liefde mint?
22.

3meiltg 11 felbe laten klinken
3 in het moogb hout ? en berbyinſten
#Lieber in een tranen bioet/

“IIg bat ik in b libellen gloet
«Eeunuig foub met hernnen ſilagen /
ſtafenb op mijn tanden hilagen?

4Bitje lieber 'g 1Baberg ſchoot
eiuimen/ eer ik ſterf De Doobt ?
23.

âBiſje lieber b” Iºanben opgingen/
gen iſluo hert met 9elſche Hlingen
#Laten ſtehen ? &#erje mijn

4Eeggen liet in b' belſche pijlt.
ABilje ban tum' 19aberg bo?ſten

3Ifgeſcheurt/ nog lieber boyſten?
2ilgje ſiet / bat ift in b libel /
«Eeutu'ge borſteng uiten tel.
24

49! 3Bat 43abeloſe gronben

5ijn er in uuo min geuonben!
-

&#ette

Overtuigde.
steumig/ CEeumig/ «Beumig ſtof
opeefje7 gefu/ tot uuu lof!
zalig ap,iemaal fijn be bomen/
#Pie tot uïne liefde honnen!

&alig/ 5alig/ boot geuig
aPie uur gunſt beelagtig ig!

6. Deel.
De

overtuigde

Ziele bid om deel an Jeſus
te hebben.
25,

J# baat/ 'ſ miſ met uitblugten
J Hau niet langer blijven fugten/
419iſje allegſchenhen Håeer ?
. 2dcij! ſie baat/ fit ſeg' mp meet:

#ſlaaaht mp repn ban al het quabe/
gËn beroemt #l in genade /

# mp / ſchift mp / na uum ſin/
eſu/ bat ik il regt min.
26.

dopent regt mijn bonh're ogen/
#pat ift ſtabig fie om hoge/
25;eeft mijn boſe ſnobe luſtl
zpat ift enig in il ruſt.

ſbeeft mp) #eſu / alleg mebet
::Dat perſoten igl geeft tebet /

-

,

#eplig) en gehoorſaamhepb/
#at ſtuur en lof beeb?epb.

-

27•

2Ich! mogt ift mp obergebeid
dan geheel boo, il te lenen l.

dieberſ filepn/ en leepliglij#/
#ietſ en ban ook Ceuwiglijk:

#W'

s

w

-

dººr

Geſangen voor

52

-

dP. ſlâogt ift met alle b?omen/
HPet uuo liefb ſijn ingenomen !
3Pat ift ooit um ſpeerlifthept
12golift ſong/ in Beuuuigbept.

- 2
-

-

-

2-

K

L

T

G

A

E

V A N

N

E

E N

ovERTUIGDE
I

E

L

E.

&tem: Pſ. 146.
3stem: Phyllis kwam Phylander:
-

I.

Ch! mogt ik mijn hert ontſluiten
1Doo? uun glantgrijſt H2emel oog/

-

-

G#n mijn boeſem ſomben uiten/

apie an 't ſterrenbah om hoog
ášteeng op ſtepgeren/ 6 ſpeer!

'w

-

&iet bog op een miertje meer.
-

2.

3Pat ubp' toren niet ontſtelte
d!)ber 't fombig aſch en ſtof.
3Pat ban rontgom bol gebºeften

-

-

-

5ig berheft / tot 'g l9emelg ſjof.
d©f 4.5p nog een ſtruintje bonbt /

3Boog een bong'renb hert en imonbt.
3

?Ich ! H#oe boel ik mn beſaben
, 1Dan mijn ſomben mat en moeb'/
'f 25en

e

Overtuigde.
*ft 25en gamtg hoop'loog ſomber raab/ en

93

3Pal met tranen ijl te boeb:

L)eere Jeſu! geeft gemaab /
q#et mijn 3iel in b?tift bergaat.
4.

alPaarom fouje mp berberben
gLiefſte geſu! ?tch! mat brugt
ve

|

\ -

gig 'er noo! #!/ in mijn ſterben?
#lg ik in ben afgront 3ugt:

ſpebje boogbeel/ alg mijn hert
gºeuluiglijh berbrijfelt moert?
5.

2lch! op 3ijt bog meer geſomben/
dBm bloetroob geuerfbe ſomben

aſpit te maken / alg beſnieuun/

geprengt um 25loet ban mogb ff nieulu.
apan ſong fit ulu lºgeerliſiljept
6Lijbeloog/ in &#eumigljept.
6

GEp upilt beg geen Wurm berſtoten/
r. JPie met tranen boo? 1. Iſchgept /
dÈn uit 't biepſte ban ſijn noot/ en

2tngſt/ uun' faal'ge homſt

-

uerbept:

#om / 6 %jeſil/ maalt mp b2p
12an mijn finerte bie iä ſp.
7.

*

*

*

3Peetje niet / Hºoe gp ooit treurbe

gIn het Hofken, alg um 3iel . . .
iſiontgom bang / oan ſmerten ſcheurbel
gºn in ſtrijt ter aarben biel:

aPoeje riept an 't Htuig ô l#eer!
3TBaarom bguſje mp fo neet?
8.

ziPenh ban an mijn filepne ſitagten/
-

-

-

-

jou alg âBater uitgeſtort/
-

aſpelſit/

94
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ºpenh/ 5 Leenh/an nare klagten!
qter mijn hert geb?ohen mont:

-

3Laat uun tranen / ſmett/ en blott/
5 àu geneſelt mijn gemoet.
9.

Hitomi / 25eroemt HII in genabe/

HPeem mijn hert / baar ig het lºgeer/
#laaah het b?n ban al het quabeſ
3fºonm/ en ſchift het tot um' eter:

&Pp bat ik in Geulmighept

-

%juicije/ Bobt 3p b eeerſſhhept.

3.

-

EEN VERLEGEN SONDAAR
o N D E R

PT

M a c'f, E n E L.
stem: Wie ſleet Heuehelyker dagen:
I•

Ga: 1Bolſt van 't

gep, beg #eeren/

JPie mijn bing'ren in ben ſtijt/
eÉn mijn hant ter oorlog leeren

itonbt/ 2lch! help mp nul ik lijt:
“UBuiſenben ban Hºeſ opamben
G20en mp nu ben oorlog aan/
2III'
ban be ſtranden

#

Socijjjnen opet mp te gaan.

aan

-

-

-

2, 3 Bant

l

Overtuigde

95

-

2.

-

#Bant be buile #19angeb?ogten/
2ll be grouuo'Ien ban mijn ljert !

âIBereltg/ Satang Hºelſche togten
ill?ahen mp een bitt're finert:

'ft 25en met hoogben baſt gebomben /

denbet 'g Satang ipelſche magt/
"En um toren/ en mijn ſomben
JPoen mp ſchreeumen in mijn klagt.
3.

?Ach! ih 122eeg' ift ſal berſinften
gſm ben afgront ban mijn liet)
, &#n boo? «Eeunuig gantguerbpinhen
gIn een poel ban Hºelſch berbgiet!
45gote 45obt/feer ſhoog gepreſen!
iſieb mp / reb mp/ «Eer iſt bal/
#leſu/ uuiſt mijn helper meſen
(Legen beeg bpamben all'.

s-

-

4•

&chelt ben Satan boo? uun' monben;
1Bloeit de buerelt; laat mijn hert

' teng ban ſomben ſijn ontbonben/
&Pat het ijl geijepligt ubert: .
H?lept boo? mp) en toun uuu (Babet
b' Ceutu'ge ſoſp?ijg ban um 25loet/
45un mp / boo2 uuo Göeeſt te gaber
«En 't Beloof / en 't Hºeplrijk ſpoet.
5.

ſtuk mp uit beg Satang klouuoen/

- 25,eekt ſijn hoogben gantg an tunee/

.

&chenk mp 't 45obb'lijft 3ielg berouwn/ en
Spreek mijn hert eeng toe ban bree:
beet/ je foub nooit groter loonber
19an um' 13?p genabe magt/
%lg an mpk ſoo'n ſuoben onbet

& Puiſent hebben toegebragt.
t
wºn

d

/

Geſangen voor
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6.

&P! ſlàaaft ban mn ſBobbeloſe
192anh en u:p ban 't ſonbig buſl)
dBeeft bat ih boog al bit boſe

illu geregtigt;ept berruil:
69 Pan ſou illuo'ſ)aam iſíoem maarbig/
&Poo? mp boem'ling fijn berb?ept/

-

7

een ſo iſt Dan ſchep/ 1I baarbig

&ingen 3Lof ill &#eulbigljept.

4.
E EN OVERTUIGD E

WENSCHT NIET NABY,
MAAR GEHEEL EEN

C H R I S T E N
T E

W E S E N.

&tem: Pſ. 77.
I.

«ëer/ iſt ben nabn gehouten/
&#n JBogtang niet angenomen/
'H 25en nog uit mijn biepe noot /
5:2iet geb?agt tot uune ſchoot:
&al ift 't Canaän beſchouujen/

-ê.

GÉn mijn boet baar buiten houden?
&al iſt an be poogten ſtaan/
«En nogtang berloren gaan?
2.

, 2lch! mat mag beoogfaalt meſen/
RPat mijn hert niet luogt geneſen? ... . . . . . . . .
: . .) T

-

&cheelt

-

-- --

*

Overtuigde:
&cheelt het lºgeer/ an uun' gemaab'?

he

97

-

*

50een: Bie heeft nog epnt.' 110g maat:
#efu (ſchoºt het an uun nuonben)

VD: die niet meer uuile ſomben. "
3 Paſſchen? of ig 't bat utu ſpeeft
32iet meer toont bat bp geneeſt," , *
.
. 3.
T +Been: ö neen: maar 't ig mijn boogjept/
wPat gp, mp nog leueloog ſept"
-

*

-

*

't 3ig mijn loomſ en traagheptg ſchult !

RPat iſ niet ben ingehult
3In het Zion / baat be bomen
jºu te ſamen fijn gekomen:

#eere/ geeft dan nu gemaab'/

-

«Pm te merken op mijn quaat.
4.

'

Heſu! maak mn eeng berlegen/

3Pat ik uit mp ſelfg tet negen
T

ijſlaag tot il gebleuen ſijn/

, &#ot geneſing uan mijn pijn:

-

JPupingt inp Hºbeer/ tot Hſl te lopen/

«En al 't epgen te berkopen/
&Dat ift naaht tot ume ſchoot
ilàp begene in mijn noot,

-

-

5.

#eere Hefu/ ureth ban ſtabig

»

#n mp / boo? uur ſpeeft genaÜig/

@Lot bat ik in ziong pof
312et uum hinberen ſinge iof:
- SPoe bet/ op bat gp be #ere

ſt,

-

39an litu JDaam nog mogt uermere/
Spie uan mp ook lof geſept
#tombe fijn in «Eeuwighept.

(*, *

s
*- v

-,
* .*

45

,

--

-

- --

-

5. v OOR

» -

98
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5.
V O O R

e

E E N

OVERTUIGDE,
D I E

G

E

NU

WE ER

R

U

S

T

H EN EN GAAT.
&tem:

PE, 11.

-

I.

-

|
r

#n Ziel) Iboe 3alig ſcheen bien bag;
Glg 'g bemelg oog eeng op il fag/
jl)et hragt en inuloet ban genabe:
@Loen 45p / ô gſefu! an mijn hert
gfeng Hloptet / Dat het bange ubert/
jl het ſchuit en ſomben ſect belaben.
- te

-

2.

@Loen fag iſt/ I heer! bat al ben trepit
JIBijng lebeng enkel mag onrepn/
illuj toren/ bloeft/ ja/ Ibelle boaarbig:

'h lºyab uun graunſchapg maat berbult/
«Betergt ulu HI)ajeſteptg gebult/
&Boo! alſ mijn grouuu'len ſo boogaarbig.

-na

3.

gh heefb / en ſtont alg op ben rant
1Ban b afgront / en ber bellen hant
3Boon mn / foo'n ſl)onfter / miſt ontſloten:

€3ſt fueefbe ruſt'loog om en om /
«En riep met tranen/ gefit/ hom

25egouot/ ter ih fal fijn verſtoten.
(...)

2 . . .) / . %

-

4, 't Bag

-

-

Overtuigde.
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-

4
-

. 't apag niet alg klagten/ mat f# ſong'
JPoe iſt mijn handen angſtig uugoug !

gën 't hert behnelt lag in beſch?oeuen/
93ſt riep met tranen uree en 2lcij!
GÈn moeſt in ſmetti en maar geſtlag
- Q5eheele Dagen lallgbertoeben.
5.

't Scijeen ſpeet! of ift uit mijnen noot
«Beret ſou 3ijn/ en tot unu ſchoot
JI)p felo nu regt buou begeben/
ſpet ſcheen mn / of ik feet nabp

#pufou ban ſpel en toren pan/

-

Anſchijn ſeben.

1Boog &#eubuig boog tium'

6

4

-

jl 2aar ?ſch! mijn tranen en geſtigt
#Sijn nu 13elaag! lueer in be lugt

D.

v

- 2ílg D'Hºolle bamp en rooſt berblogen:
di2ijn ljart/ o I)eer! ig ſoggeſoog «Beupo?ben) ſint ift tufte hoog'/

#

JI)ijn ogeng ſp?ing-bgon ig boeer Ugoge.

-

7

32u ga ik ongeboeiig H2een/
gºn 't hart ig mueberom/ alg fieen

4Bnbuigfaam f bart en ongeijepligt:
'ft 25en erger in mijn ſonbig quaat /
qën heer meer tot mijn oube ſtaat/

2Ilfcboon iſ nog niet ben bebepligt.
8.

-

#

>

C) gefu! ?ſch! uhat fuoare flag/
Zult 45p mijn 3iel/ blen groten Dag
2llg ſtrenge ſtigter ee: boen treffen:

UPaat ift/ ſo 't ſcheelt/ op 't finalie pat

#t t# #
# geljat.
":
beſeff
Çn n
lll! UUC8

kw' - - - - -

BR

Ill

€II,

-

9. âDee

I oo

Geſangen voor
9.

ſlPee mp ! bat ift um Hloppenb' hooo!t
3Liet benen gaan/ alg ongehoogt/
oën 'g herten beur niet bebe open/
3Paaroun ig 't / bat gp mp met regt

illum Dobbelſhe Bunſt ontfegt/
gèn laat inp in mijn boegen lopen.
IQ

jl?aat/ 6 ſlàijn Scheppet! heert eeng meer ?
Cn ſſa mp ſo?geloſe neer/
Op 't nieum in angſt) en ſmert bet aarbc:
iſlaaah mp onruſtig / en berſcheur
HPijn hart / bat ift ſo lange treur/

(@Lot bat ilt geſu bloet anbaarbe.
II,

2lch! ſtom ô geſit/ neem het hert/
12erbeek / en heel/ tot bat het inert
G5efilibert/ in um' 25Ioet en buomben:

iPerbrijfelt 't fo/ alg 't meſen moet /
&Pat ift ll treurig bal te boet/

CPin in utu' Igepl te fijn bebonben.

Overtuigde,

1 OI

6.
N AR E TO E ST ANT
v A N

E E N

OVERTUIGD E,
DIE

W

E

TOT

R

DE

E
I

L

T

S

W ED ER GE KEER T.
&tem: Pſ. 19.
Of: Als ik nog Jongeling.
I.

A HIg iſt in ſomben lag/
eEn uuoelbe nagt en bag/
dſl2et tranen en getueen:

scheen 't mp / of 'g gemelg #eer/ .
5ijn mu?aaft-phiolen neer
ſap mp ſchoot/ na beneen/
-

-

KILoen riep ih oberſuit /
q#n bo?ſt in Hlagten uit/
2Ech! mp upat fal ih maſten!
'fi ſlaag unalgeliſt en boog/
«Bantg reb en radeloog/
alDiſt an geen hulp te taſten.
2

jatt bagt iſt/ bat be tijt
#Per minn'/ bie elft uerblijt / .
Inp berſcijcelleil
2Inll mp
berſch 45uJaat
3 ,
» »

-

#ſt

Geſangen voor
gh heerbe mijn gemoet

1o2

3Ban 't gobbcloog geb?oet
3Peg mereltg) tot uuo ſchaat:
gſſt riep tot icber / arij !
23cfitert ll / Yujant üe Dag
3 Der Yu:alienſ ſtaat te ſtollicil:

jl)ijn boen bitg huot;Berliſt
Seumerelt
|
«En#fan
blijtſchap
an be ſchrift
loggillen.

||
w

© gefu! maar mijn lijſt
H)eeft nu een aliber rtlft
2Iig uu' gunft' in 't oog:

50 jaaſt mijn fouben laſt
âBan mn gehuchten buaſi / " 5taït iſ mijn ſpooft om #3oog.
JIºogt' iſ 't met ſchaamte {}eer /

-

25elijden / bat ift ubeer

(Iot 'g Yuereltg bich geheert ben.
HE)ijn hart niet regt geraaſit/
2In ſomben baſt gcljaaltt /

3Poet alg iſt eerſt geleert belt.
4.

op gſeft! toon het my /
#oe Satang flauernp

JE2p nog gebonden botſt
HI)oe grouuu'liſt befe baat
1Doo? 1ſt geteſtent ſtaat

3Pie 45n uit b gemel ſchout
2lcij! trch mn met geuselt/
gºn b'I)oogten nchcrueſt/
3Pat iſt boo? it / ú ſtorting!

# # # # #Sloet
gEenmaal mijn boog geit10ct/

Sig fitpn'gen tot uun Yooning'. .
- er

v

-

'-

-- - -

Io3

t

DE W Y F DE SO O R TE
V

A

N

GE S AN GEN,
V O OR

-

AL L ER LEY

O NB EK
E ER DE,
N UT T 1 G
O OK

B

E

VOO R

K

E

E

R

D

E.

I.

B

E

D

E-

GENAD EN WERK
H. GEESTES

# oNDERvNDEN

&tem: Pſalm 25.

J:

I.

| ſtom mp eeng ontmoeten
JI)et uuu 45eeſteg ligt en acij!
JDat iſt 12eplig an utu boeten
?Iſ mijn ſchuilden brengen luag:

-

JPoet mp ſien/ bat iſ ll inig/
G#n boo? fonten heb berloren/

# # hepſ en (g /
1300? @Bp mp ſjtbt bueergeborell.
I
-

*

.

-

194 Geſangen voor allerley Onbekeerde,
-

2.

&Beeft mp nu ban mijne fouben
&o een falig reſt geſigt/

&Pat ilt bn mp ſelfg bebonben
&ijn mag/ alg een 5elle buigt: " ,
3Lept mn in mijn grotnu'liſt ljert /

" -

|

|

|

&Pm bat ronbg om te beſcljouujen/
Hboe 't onrepn/ en ftinſtenb' Muert /

’

âBijl 't uw uiet niet heeft gebouwen.
3.

“Heſu) 252eng mln omber b ogen/

H90e mijn beſte muerſten fijn
«Byoum'lift / ſchoon iſ: gaſitg bebogen,
&tetin op ſtilſt een beugben ſchijn:
3leert mp/ bat ift gantg ontepu
25en ban bouen tot beneben/
«En dat al mijn lebeng trepn

3g/ in fonben boot te treden.
4-

-

Abchenſt mp nu een regte ſmerte/
* UPgoefhept lcet en 3iele pijn/

.

-

-

qDat iſ ouer fulft een berte
(@Ireurig 5p / en angſtig quijn:
25geeft mijn ljert / bat iſt ontbloot
Sijn mag / alg een rabelofc/
3Pie ſig felf niet uit ben noot

:

ſïebben ſtan/ maat blijft een boſc.
5.

&#efit) laat iſ afgeb?eben
&ijn ban allrg upat bp mp /
&#n bp alle ſcljepg'len eben
3Pug/ tot hulp te bimben 3p:

Schenſt uu 4,5eeft / bat bie mp toon

. H#oe ilt ll alleen moet foeften/
3 &#n mp ruſt'loog poo! ſlim ſtijgoon
JI)et gebeben ſteebg oerhloeken,

6. &#oon

ook nuttig voor Bekeerde.

w-

Ciog

6.

&Loon mp #eer/ bat gn 3Boobfaah'lift
&ijt u00? mijn onrenne 3icl/

UPierbaar/ Schoon/ en feer ºermaah'lifi/
3Paf iſ met 'rig boo: il Huſel:
gên met tranen regt begeer/

Naat ih 1 l bug mag beſchouuwen/
- . «En berhieſen tot mijn ſpeer/
#a il/ mp/nlag onberfrouluen.

*

*

-

-

7.

-

&Poet mp fo uuo ſchoonhept merken)
&Dat ik uit mn felbe gaj
&#n tot 1l met arenbg blerſten
#enen bliege om genaa/
Hlaat iſ alleg/ luat beneen

Tº

«En op aarb' ig/gantg bergeten !
Om alleen tot ill te treen/

gèn 1l Ceuunig beplant

#am.

veren

5tet mp utme Lºepſgeulaben

GBp mijn ſteelt'ning'/ neem mijn ſchuld
(Lotum' laſt/ bat iſ mp baben

,
-

'

laag in uube liefbeng ſpulb:
?lcij! boe mp bie 3iele ruſt
#In mijn binnenſte geuoelen/

t

-

&Bat mijn ſonben/ bie b'onruſt'
\

5

jlhaaſtten/ niet meer in mn uuoelen.
9.

#eere Jeſuſ boet mp ſileuen
- , ?ln lim' galg / uu' bert/ en hant/
JPat mijn moeten nu gantg eben
3Panb'len/ na het Baberiant:

H#epligt mp geheel en 2II/

| |
w

45 5.

-

_>
*

-

*

:

-

SUPat ift tot illu &#er mag merften/
«En eeng/ alg iſt ſchepben fal/
(lot 1,1 blieg met arenbg 1Bierſten,

| |l

-

-

----

#
-

E
2, ZIE

1o6 Geſangen voor allerley Onbekeerde,
2.

ZI E L EN W EN SC H

W Y S H E. Y TI
WE R KS A A M HE Y T.
&tein: Auguſtinus ging eens:
I.

OP# #oogſte IIceraar/
RPie uun' bolli boog huoogt en ſbeeſt

3Iept en ſliert op 't ſpoo?/ bat tueer jaar
25?engt na 't H3eplig b?eugde feeſt:

2lch! uueeft ºp mijn ligt in 't buifier /
&on en ſchilt / en leueng hragt/

f

3Pat iſt uit Deg Satang Hluiſter

-

(Lot uuo ſchoot mag ſijn gebagt.
2.

'it 25en een bunaag en ſinnelofen/
JPfe op 'g lebeng Hyoge baan
&Boog mijn ſtruiſi'len renſteloog) en

t
-

gPunaal5tigt/ niet een ſtap kan gaan: .
'h JPig in al mijn fotten baubel/

't Hijgtſnoer uan nu ºpenlig woont/

-

gPaarom ig bet/ bat mijn uranbelj "
«Poo! mijn iPpant uuo;t geſtoogt,

.

---- --

h

-

3.

#eere &#efu/ laat beſtralen

w

4Dan Lium glantgrijſ, ſpemel ligt)
#n mijn bonh're 3iele balen/
&#n beujerlit mn tot mijn pligt:
w',

-

3Leer

1oy

ook nuttig voor Bekeerde. #Leer mp bibben/ leſen / Wuerſten/
ſiuſteloog tot uuuer Ger/

Pat iſt/ alg met arenbg bierhen/
1Blieg/ en 't Hºoogſte 12oog begeer.
4.

3Poe mp b' aarb'ſe b?af bergeten/
giën beragten 't follûig ſtof/

-

- -

-

,

G) ſlàijn Schepper jl).0gt' iſt bueeten/

UPat ih 3ijn moeſt tot nu lof.

-

3Deeln ban ſuil en luſteloog bent /
HLoom en traaghept ban ulp ubeg/
QPat ift eeng tot al mijn boogljept /

Hjºenen uit bpauben) ſeg'.

-

3.

jl 2aaſt mijn 45eeſt ban blug en baarbig/
Om te lopen 't finalie pat/

RUDat iſ 1，I/ bie iſíoemeng maarbig
2-ijt/ ooft ſteeùg op 't H2oogſte ſchat:
2lcij! laat mn nooit ſijn geruſt/
&#et ik ubeet/ baf gp mijn leben
#ijt/ en bat mijng herten luſt/
&Lot #l enig uuo;t gebgeuell.

1o8 Geſangen voor allerley Onbekeerde,
3.
E EN ON HE R BOR EN E
13 E GE E IR T

VE R Ni EU w T !
E

N

v E R A 'T N E DE R T
W

O

R

D

E

N.

&tem: Hoe ſchoon ligt ons:
I.

€hep mp/ 6 Hºret/ een nieuuwen geeft/
&Bat Obp bun mp moogt fijn gebgeeſt /
65ehoo?ſaalnt/ en gehepligt/
33etlog mp ban bit fonbig ſjert /

|
-

-

RPat het uit ſatang ſtrilt onthuert/
&Poo? #l mag ſijn bebepligt:
2ſch! Hipeet// Hboe ſeer/
Sijn mijn fouben// en mijn monben
&Loegenomen/

G#n ſchier lºgemelhoog geſtomen.
2.

*

Teernieuuut ºp 't hert/ bat onrepn ig/

3eerligt 't perftant uan buiſternig)

;

Om 'g leueng Yueg te hennen /
3tch! buig mijn ongehoogfaam huil/
&o uJeberſtreuenb') bat ik ſtil
#p mag an 1I gebuennen:
25;eeſt «Ep / / in mp
&#pgen luſten / / @Pie ontruſten/
&o mijn ſinnen /
gaat ift il niet ſtan beminnen,
-

e

-

3, liete

a

ook nuttig voor Bekeerde.

1og

3.

-

#perform mijn oorbeel/ bat oerbliut/
3Dat en ſtel ſonbig ig / beſint)
«En u niet Han uiaarbeeren/
3et mijn genegentheben onl/

'

•

JIBaaht regt / al ujat uerbrapt en ſtronl/
#II niet huil beplig Gºeren.

2lch! bying// en bming'/
JPºp ontaatbe// gantg ban b'aarbe/
3teebg na boben/
GAnn ill met uun' bolſt te lopen.
4

KP bertétogten/ blijtſchap/ boefhept/ baat/
12erbuollÜering / en al ig quaat/
&p uJerſten op be luerelt:

2lcij! treh berg filobe togt'lifiijeen
#Pa boben toe / Dat ift benieen:
-

3?iet bang in 't ſchoon bepercit/
ſBan 't gren// met reen)

-

Schaab' en b2ch hiet // en niet ambict /
2IIg maar ſtrifthen/

-

) 3Paat men &#cuuuig moet in ſtiftſten.
5.

JI)ijn HIcbematen fijn alleen

't ſlBethtuig ban ongeregtigijeen/
%n ſomben regt beb?eben:

2lcij! keert bit oangeſtel eens meer /
«

qP 23eſu ! oln tot uuber giëer / .
JPat ift mag boo, il leben.
dl)aah mp // gantg bnp)
19all aſ 't Oube // en ban 't Hoube

H#ert/ en ſcijenh mp !
#iel en lijf tot uuben Pienſt b?p.

º

-

:
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4.

z I E LE

Z U GT

B E K E R I N G E.
moet ik U Laura vragen:
Of: Waarom ſoud ik met vermaken.
#Stem : Jets

, J.

-

ñote Schepper! @Pie mn 't lenen/
#iel en ligbaam hebt gegeben/
dBm te 3ijn tot uuuer &#er :
JPie uur 45oeb'ren en tuelbaben/
3Paar 45p mp met oberlaben
#omt / beel Duiſent maakt en meer.

+

-

t

-

2.

'ſ: JI)oeft alleen met al mijn fragten
&#n ulu JPienſt / bp bag' en magten
25eſig 3ijn: maar 2lch ſºelaag!
'f ſlBag nauuu uit utu ſpoöheptg ſjanben/

.

dDf ift U?aſt bie liefde banden / .

-

?IIg een ongehoogfaam bubaag.

1

3.

-

'ft Liep/ 49 gefu! ban iſl bunalen/
GDIn mijn bleeſluſt te behalen

gin een fonnig blinkend niet:
- . .
'It 25en gantg afgekeert oan't eben . . . . .

.

ášpoo?/ en heb uup bunaag begeven
(Lot mijn engen 3iel betbgiet.
3

:-

;-

4. &#n

ook nuttig voor Bekeerde.

1 1 r.

4.

&#n nog hoop ik ſomb' op ſonben/
&Pfa mijn ſtriemen/ builen/ uuonben/
3T2alien ongeneeſliſt groot:

-

3Paar j# 't ennn ban al mijn boogſjept/
&al niet beſe gobbeloogſjept)
- dil 2p berſellen/ tot be JPoot?

* *

3.

-

-

- ,

*

#efu! mogt ift meberheren/
&#n mijn 'g herten plage Heeren
Hitennen / met gemeen en traan:

dlºogt iſ mp / in boefjept ſchamen !
&#n met herten leet beramen)

4Pm tot 11 meer heen te gaan.
6.

te

JPoet mp fo mijn ſonbig moelen
- J12et een fuiu're boefhept boelen/ .

3Pat ift uan mijn boſſen meg
ſºlieben unag / en die beriaten7
Žo mijn oude boelen haten/
&Pat tft mp Ijaar CDienſt ontfeg'.
*

7.

j?eem mp / |heer/ ban an alg babet/
3Laat ift uit tuuo bolheptg aber/
jàog een liefde Hug ontfaan:

JBeem mp #efu / alg Berloren/
&#eng beu zijt man ſpel en toren/
- ſlPeber in illun GSunſte aan,

. . . EEN
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S.
E E N

|
-

O N B E K E E R D E,
S

O º E

K

T

GE EL ST
E LY KI
E V. - E N.
&tem: Als een uitgeſtorte.
I.

O 3Fontenne ban het

Leben!

25?on van algenoegſaamhept/
19ol gemaab en 3alighept!

ſpeere geſu/ uuou je geben/

,

aPat ik 't leben/ boo? be ſomb'
Chantg berloren / buebet bonb.

-

2,

-

-

-

#onnen boben ſien nog horen/
&ijn ſp ban baat ſinnen bloot/
'H 25en met regt ban leuenb' boot/
•gin mijn ſomben/ blint geboren
ſtan iſt fon nog ſterren ſien/
dBm uit 't buift're been te bliem.

#
'ſ, ſtan nog boeien nogte ſmaken
't Soete ban het leueng moogt/
JBat en hert en 5iel boogboont:
'ſt litan niet merken / nog genaften

#eere &#efu/ tot illu Lij?oon/
3Pijl iſt bp be boben bUGOll.
4.

L)eere/ Laat ik eenmaal merken
3Peeg mijn jammerlijke ſtaat/
JEn Dit boûelijſte quaat:
. . . ..
-

- -

- -

3Pelt

*

obk nuttig voor Bekeerde,
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âBeſt mp op / en ſcheut be 3ethen)
3Pat ik uit het nare graf
ſtijg'/ en leg mijn boobt Hleet af.
*

-

*

.

J.

.

.

3IPåarom ſal ik bp be boben
&#n be fmarte bonherijent/
1Ban um Ligt fijn afgeſchept?
Sulje niet 1 lun' Ageeſteg 25oben
3Ban ben gemel ſenben neer/
dPie mijn 3iel

uur:n boeet ?

geſu! trek mp / Beef mp boeten/

gaat iä met um erfbeel gaan
3 laag / op 'g lebeng finalle baan.

Abchenh mp ooh eeng 't grote GBoetſ en
• &alig beel/ bat gp berept
3Boog ulu' bolft in b &#euunigjept.

6.

A

S U . G T I N G. E
D E

O M

N AME JE s Us
KRAGT te oNDERVINDEN.
&tem: Pf 1oo.
I.

(TN Soete geſu/ 3Lebeng 25 on!
«En effettbuig glang-rijft 13emel ſon!
2lcij! Dat Gbp eeng in bolie Hragt

#lm Naam en Baat an mp uoibyagt!
th - - - *

-

#

2. Aſuſ'
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2.

HIm' Naam ig enkel 3alighept/
3Poo! b 1ſtituerhoo!'me tocberept!

gschijf ban um Naam ook in mijn hert/
#Pat ſit boo? 11 gefaligt boert.
3.

HPijn Naam ig Abonbaar/ en Bobb'loog/
jleijn baben groum'lift / erg/ en boog/
gLaat ban illm' Naam mijn ſchulben/ #eet/
25ebehhen / tot illu Names &#et.
4.

qEn bemh maar aan film' Naam en baab/
apie trooſt-rijft ig/ en bol gemaab /
5o mogt mijn Naam bie & onbaat ijſ
3Poo? uube Naame beplig buig.
5.

ºp faligt bie Hampfalig fijn/
GEn ſoft Im 3Bolh uit fmert en pijn/
dBp bat 1lm' Naam in ſteunuighept
12an 't falig bolft mag ſijn berbgept.
6.

HIdaalt mp/ 6 &aligmaker op
3Pan ſchuit en ſmet/ en heerſchappy
teer fonben/ bat ik binbe ſtof

(Le fingen/ Hºlmen #Baam 3p lof.

E

ºv

t

ook nuttig voor Bekeerde.
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7.

DE D R 1 E A M PT E. N
,".

v A

-

-J

E

N

S

U

S

To T NU T T E v A N EEN

N A T U I R L IN G.
Stem : Pſ. 1oo.

-

--

I,

-

G#n,
C0! geef mijn 3iel een

42m II/ in 2ïIſeg #
@Le Hieſen tot mijn enig aBeel.

DO

?

--

2.

-

&Beſalfbe Leeraar/ en #9,opheet/

#Pie al mijn 'g herten bunaaëljept meet /
#ch! Leer mp 'g gemelg pat en ſpoon/ .
“En boer mp eeng de moſken boog.

T -

,

3.

d? #92ieſter/ Bie met offerbloet

& Be# mereſtg ſomben hebt geboet/

,

25ebpijt ooit eenſ mijn 3ieſ man 't quaat/

...

,

&#n ſchenk mp 't #epliggeptg
45elmaat.
4.
2

&#p tueeft mijn bootſpraak en mijn 25opg/

Sºjaagt boog mijn &#eum'ge toeſtant ſugg/
32eruuero'/ en feno mp uwen «Beeſt/

“Lot Leptgman/ in het glorifeed.
Y.

d? #toning! bieber Beſien magt / . .
3Pan apuſuel/
bebt t onberhyagt/

"g

- -

# 2

1

13eta
"

|
's of Geſangen voor allerley Onbekeerde,
32erbeek in mp het ſnoob gemelt)
3Pat ſig uun' luille tegen

#t.

JPlmingt mp tot uur ſpehoorſaamhept/

-

:

UPat ik in onberbanighept

illu miſ) en metten leepliglijſt

-

-

dembelg/ en bier/ en eeuwiglijk.

-

|

||

7.

Jºlhaaſt ban mijn hert illu epgen (Stijgoon/
«En ſteebg ſo in mijn herte buoon/
SPat ift in HII / en ſtºp in mp /
G5p mijn/ en ik be ume #

|

-

- -

ſtegeer/ en ſtier mp na um 312il/
3Pat ift in um' beſcherming ſtil

3TBag ruſten/ tot een 3aal'ger tijb
JTap &#eubuig in um ſchoot berblijd.

8.

Z I E Ls B E GE ER T E,
o M

-

1 N

C H R I S T U S
G EV ONDEN TE SY N.
&tem:

Als een uitgeſtorte:
I.

-

A*# ſlºat fan 't mijn 3iele baten/
49f iſt alleg meet en Hen/

, 50 iſ buiten #efug ben:

ligijg ilt &#et of #ooge ſtaaten / . . . . . . . .
--

- º .

.

't 25aat

ook nuttig voor Bekeerde.
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't 25aat mijn arme 3iele niet/
&o iſt gefug niet geniet.
2.

H#oop ift op een 5alig ſterben/
&Pf een faal'ge libeerlijfthept/
1Boog beg Heeren boſh berept:

2lch! Dit alles moet it bernen/
30 mijn hert op 't geplberbont
3?iet in %Jeſug ig gegromt.
3.

geſu / gefu! GBp 2llleene
#tont mijn 3iel uit alle noot
ſïebben) ja/ ban 13el en boot:
45eeft ban/ bat ift amberg geene
#2effeng All / op aarbe meer/

&Lot mijn gepl/ en GIrooſt begeer.
4.

- Schenk mp boo! ſlin Choetſjept 't leben/
JPoo2 uuo Higuig bloet angebgagt/
ſtuk mp uit beg Satang magt:
2lcij! laat ik ll 't bette genen/
gEn maaſt gp 't ban ſomben repn/

, Ibeplig/ tebetl enbe filepn.

"

5.

( alBoont ºp ſtenig in mijn herte
&Poo? 't geloue/ Dat mijn 3iel

All / ô geſu) regt bebieſ:
,

aP2ijft uit 't hert / al ujat inp ſmette)
JP?uit / en hommet baren ſoul

&#n #eng mij in b ondertrouw.
6.

zaat ik mp an II berbinbe/
Om alleen boog 11 te 3ijn/
G#n ill ooit mag noemen mijn :

k"

#eete geſu! laat mp binde
33

* . ---

12

3

't ſjoea
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't Boebe / baar gp boog gemaab'
2ll um bolſt met oberlaab.

"

9.

-

-

B E D E -s A N G
C) M . H E

T

LEVEN DE s GELOOFS,
tenn: Pſ. Ioo.

-

I..

&#hoba/ trek mijn hert ban't ſtof/
«En al / ujat uJereltg fg/ eeng of j
&ap. Dat iſ ban geen amber luſt/ -

?IIg uu' ſpeuobt mag ſijn beuuuſt.
2

ga gefu! meeft eeng 2tſ in all/
(@Lerluijl ift in bit fonben paſ

&PInfmeco / Beeft bat iſ in bent ſtrift
3Peg Satang niet geheel betſtih'.
5•

2lch! maalt mp ban trouuuloogbrpt byp/
gËn ban beg nJereſtg ſtabernp/
25eſtier/ en iept mijn hert en ſin

(Iot 1l/ bat íſt iſ enig min.
4.

35iet op mijn ſitten enbe ſtaanſ
«En laat iſ in uub uuegen gaan/ - - - - - GPntlebigt mp ban 't ſonbig hart/
3Pan alle ramp/ en bºuftſ en finart.
5.

HIm' ſhoebe Beeſt leer mp uto mili'
gÉn melbehagen/ bat ik ſtil/ .
<-

---

25e

ook nuttig voor Bekeerde.
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25ebaatt) en Wueſberaan 't herbont

GPmhelſen mag/ op

": ſtomt,

#ſtom 23eſu! reph ubu Iſiegterhant)
giën neem mijn 3iel iſ tot een pant /
JPat ift mp eeng ô &alig Peel!

?In 1j opbgagen mag geſjeeſ.
7.

-

#om ban/ mijn ſlaaher) ſpeer/ en ſbobt/
3Laat ih 1ſt hieſen tot mijn ſobt/
GÉn niet te u?eeb fijn/ eer ift ſmaakt

Hilm 43unſt / en «Eeumuig binnen raaſt.

-

I O.

Z I E L E w E N sc H
"-

PT

o M

S T TEE LER ERVE N.E N
&tem: Ach was ſol ich Sundaar:
I .

Vo: beg 3Lebeng!

-,

Hieer mn ſterben/

giëet iſt eeuunig ſterben moet/

-

gên berſmoo? in b'ſ)ellen gloet:
&teru iſt niet an ſonben/ 'f ctbe

ſ?ooit een faal'ger lºgeerliftijept/
1Boog um Hinbeten berept.
2• .

JPoe mp ſien/ bat ik nog leue
&

#/
libelllelg faligbeen;
all Deg
#
##%
H# 5

,

-

--

3e

12o Geſangen voor allerley Onbekeerde,
geſu! acht uuoub ºp mp geuen/

- --

apat ift/ alg een ſchuldenaar/
Hºog berfoening uierb geujaar.
3.

#pogt ik nooit met foeſten ruſten /
g: er íh ijl hoog tot mijn goef /
q#n een uuoning boo? 't gemoet.
4D laat ik mn eeng berluſten
gin het Lºenlrijh ſpemelg 45oebt/
5Dat uuj uolſt ten leben boebt.

f

-

4.

TIcer mp ook mijn bagen tellen/
JPat ilt ieber uit/ en bag/
GEffen reek'ning houben Imag :

&Pp bat ih reng ſomber quell en
#P:oeftjept/ boo! uub 25loet en ſfeeſt

riepg'j na 't beplig &#eumig feeſt.

KINDER GESANG
&tem: Pſ. 6.

-

I,

C#
gefu/ maak mijn ſonben
?Illeen in uwde nuonben)
Zot fuiu're buitte fnieuïU:

T)ef mn uit 't ſtof om hoge /
Giliſíet mn met mebogen

-

fiegtueecoigt/ maaät mp nieuw. - - -

-

2.

gln uuden ſchoot / 6 ſheere!
#2eemt mp / en upilt ump Heere/

alg G5p gebietſ te gaan
.
« -

•
-

-

-

-

-

- -- - - -

GHºut

ook nuttig voor Bekeerde:
#n ume met en megen/
UPan ſal if feumig ſegen
39an ubue hant ontfaan.

121.

.
,

ZIE LE W EN SC H.

\

&tem: Albeſittend Ligten Vader:

T

-

J.

- '

-----------

&#ere geſu) ſlaat uun ogen
L I En uud Bobbelijſt mebogen

-

5 àu op mp/ een âPurmhe neer:

ſiepnigt mp ban al mijn fofiben
%jn ubu' bloet/ luant in uun' buonben

can ſh ſufuet worden2. weer.
HIIme 45unſte boet mp etbe/ &oete geſu / eer ift ſterue/ .
25pengt mp in uun'
berbont/
1 lit genabe: Laat mijn ſinnen

**

*

*

.

-

--

#

h

*

-

&uiber ubmen 3Pienſt beminnen:

Cuſt mp met ubu' liefde nuont.
k

E 3'

3.

*

I#epligt mp/ en maalt mijn ljette
&o ontepn/ beu?ijt ban fiuerte/
Onruſt/ moeiten en uerb?iet:
49! laat u toe 45eeſt met ſtromen

*

.

,

-

.
J

,

4.

-

geſu! leert mn nlue megen /
gÉn uuo metten/ bat ift fegen
1ban itun' bant ontfangen mag.
w

-

-

32u uan boben nebet Homen/ (Iot geneſing ban mijn liet.
-

.

--

#2

'. ta

5

-

,

-

'

* :

Ty

- 2

y

xch!
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2lcij! 19ernieuºm mijn gamtfcbe iepen
#2a um moogt/ bat ik op 't enen ,

39at/ mijn gangeti bouben mag,
5.

2dch! laat ik it teber breſen

&tabig/ en geboogfaam meſen;
(Irelt mijn hert na bonen / #eet!

1

em um Bºoote naam boſbeerbig ; , ºftegt te pgijſen/ Die bog meerbig
25lijft boog &#eumig (of en eer.

-

13.
B |

: D

E
o

E

M

HERT-VERANDER IN GE.
&tem : Schoon bloem gewas.
I.

Ge: mp / 5

ſbobt/ boo? uun' genaab'
«Een repn en beplig hert/ - ; . . .
Iſtopt uit mp al het ſonbig quaab'/
13et meſh boo: “Eeuunig ſmert:

2lch! laat mijn buift're 3ielen oog
fiegt Hºeplig fijn berligt/
3Pat ik bebenft 't geen tbp omhoog /
illu Gºrfbeel hebt geſtigt.
-

-

2•

Schenft mp uur @Beeſt/ bat ſig mijn huiſ
AS02gbulbig an ubu'luet

&an onbermerpen/ bat ik ſiſſ
#eel blijtig baat op iet/
v

d? #rp

ook nuttig voor Bekeerde.

123.

49 geplant #eſug/ maak mijn tong
Eïegt Bepſiglijft berept

-

@Lotumen lof / bat iſ eeiig ſong'
#n ſaai'ge «Beumigijept.
3.

3?eemt jbelhept/ en bleefcijeg ſuft
45eheelijſt uit luijn hert

T

#erform mp / bat ik tot mijn ruſt
lºl hieſe/ b?p ban ſmert:
%jeſuſ meeſt ſbp mijn ſlàibbelaat/

--

-

&o?g boog mijn 3ielen ſtaab /

&o ſal ik b?p / ban 't Ibelg geuaat /
&teebg roemen uum gemaab'.
& -

-

- -

-

-

-w-w-

.

-

.

- --

-

-

-

-

zº

-

K O R TE Z U GT I N GE,
áštem: Op myn ziel.
I.

n

-

-

TIlerliefſte &iong #toning!
HPeemt een miertje tot uuo ſchoot /
3Paulu goethept ouergroot:
2lcl)! maakt in mijn hert u nu ſlâoning /
23uigt mijn buil/ geeft bat mijn hert/
1l/ 4P H#eer/ gehepſigt2.ubert.
#Schenk mp ligt/ bat ik um megen
dan beſcijoumen ſºepliglijft/
H#ier/ en ban ooſt Eeutuiglijſt:

'

: -

»

-

geſu/ maak mijn 3iel genegen
@Lotum moogt/ en #epligt mp/
3Pat fit &#euboig bp 1, 5p.

-

3. Doet
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3.

,

Doet al broeg mijn lippen roemen
Van uuo' ſof/ en boet mp gaan
Door um ſjeeſt/ op 'g lebeng baan:
Heere, laat ih 11 eeng noemen

Borg en Jºlaibbelaar boog Inp/

-

+

OP! Pan juicht mijn tonge blp.
“e

* ,

z

I5.

*.

K IN DE R - GE S AN G.
stem: o Heer wilt my dog Geven:
&Pf: Pſ. 9.

*

I, -

G# bat ik it mag hennen/

-;

•

-

- -

- -

- -

-

«En b?oeg an il geuJennen/

riegeer mijn gamtſche 3Luſt .
Weer gefuſ maak mijn ogen/

-

,

*

2in b' aarb' nog baſt/ om hoge

fiegt gemelg tot mijn 2ruſt.
aaaaag mp ook in uun' ?{rmen/
4 lit G5oethept en ontfarmen/

5org boog mijn leben/ #eet/
25emaart mp ooo! be ſonben/
«En boet mp u?oeg oerhonden
4lub 45?ote #2aatn/ en dºet.

2 - -

2

-

-

we

- f

16. ZIE

e

ook nuttig voor Bekeerde.
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I 6.

Z I E L E Z U GT,

v E R s ô E NT
G E H Ev L

I G T

T E w. o R DE N.
-

&tem: Liebſter Emmanuël:
&Pf: Al wat men doet:

Men

/

I•

K*# geſit/ ſtom/ en neem mijn ſonbig herte/
Hiton/ treft het met gemelt uit 'g &atang magt/
19eruuont het/ bat ift quijn in 3ielen ſmerte/
&Iot bat 1lm balſem 't meer geheel perſagt:
2lcij! geef mp boeten/ ,
-

GAm II t' ontmoeten/

#lºet tranen/ ſugten / en een 3iel gefilagt.
2.

Hitom/ ftepnigt 45p mijn 3iel) dat ik genegen
ſlaag lopen op Wim Hºoge gemelg baan

-S

3Perlog mp ban mijn boog” en ſnobe megen/

* . -

3Paar op fit heb troumloofclift gegaan:

2tch! laat um nuonben/
Hºu all mijn ſomben . . . .

: t

Gentſen/
boe mp beplig door al ſtaan.
*

*

A-

-

3 &P5
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3

«Beef luſt/ ô ſtoning geſug! Dat mijn ſinnen
12an b aarb' om hoge nu getrohfien 3ijn:

qLaat íſt ill bieriglijk / en ſuiber minnen/
qEn boo? geloof iſ geplig noemen mijn:
#tom maakt um ſlºoning'/
-

de ziong #toning! .

#n 't bertſ en meeſt mijn 3ielen mtbicijn.

-

4.

Iïegeer) en ſtier mp / na um 3Pil en metten/
3Pat ik 11 enig hieſe tot mijn lºgeer/

3Poe mp met eerbiet op um 3Penhen letten/
G#n leggen mp gehoogfaam boog Il neer.
2lcij! upilt mp geben/
ſeier ſo te lenen!
*

3Pat fit eeng &#eubuig 3ing') um 32aan 3p D Gfer.

17.
W

E

N

S

C

H

G E E S T E L Y K
I
G
stem:LOnſe vader.
-

T.
w

I.

O geſu! ume I heerlifthept!
gauirt nul en in ber «Eeunlighept:
apijt ºp be felbe altijt 3ijt

3ean Eeumiuhept en in betijt:
2lcij! boe mijn ogen open/ #eer/
.
3Pat ift eeng anſie en begeer. '
' . *
t53 - 3

-

-

-

2,

--

#et

ook nuttig voor Bekeerde,
2.
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-

Hºet Beplig/ falig/ I heerlijk ligt)
&o Pierbaar boo? het 3ielg geſigt:

2lch! laat uur 45obtheptg belo're glantg
JPijn hert beſtralen/ bat ik gantg
#n ume ſchoonhept alleg binb7
alPat Dat ook maar mijn hert beſnb.
-

3.

-

Slcij!enkel
45eeft
banom
eenhoog;
hert en ſeog/
&Pat
ig mp
getigt
ſtaat afgeſteert oan 't ſombig niet/
2llleen op uune 03unſte ſiet:
3Pat ik/ mat mereltg ig/ boo? bp
#ſl2ag ſien/ alg ſchabelift boog mp.
4

&P #oge 45obt! maak gp inp filepn/
«Potmoebig / leeplig/ en ook repn

# # iſi ## #
p ll
jn beſliſt:.
ſteet mp ban alle ##
GI1

* .

eEn ban beg mereltg ib'Ie ſtaf.

s

5.

G5eeft/ bat ik tot een gºeumig goet
jſlaag beplig nepgen mijn gemoet,

3ecreenigt mp met I/ à l'eeer!
»:#
opregtelijk #
oog il te leben Hºepli
#fer) en hier # G#eumiglijſt.

s
-

-

-

- -

-

-

- - - -18. GE

*28

Geſangen voor allerley

8.

I

G

E

D

A

-

G

t

onbekeerde,
T

E

-

N

o v E R EEN

.

Y

G O D L O S ET
- voor 'r

O

O

R

D

/

E

E

L.

Hot uiterlijk ſal bien Dag begeobeelg nooit
ge

32an 't 45obbeloſe rot/

omſt met bliremg ligt/

en: weſen; ?tig be “Bobt beg

gemelg op de mol
&ig neberſet/ om al 't gememel ban be bolhen.
CII

, 3

-

-

'

,

--

-

1Berbaaſt t' ontmoeten.

straliefent be ſtigter o?eef'lijk/alg een bomberſtem/
&ijn bpoort op aarb / bat 't hert in ſch?oeben
maaht behiemt/

en: ten (ſPogbeel! om't bebgeben quaat te hoa
3TBelfig #n met onuitblugb're blam ban dºel en toe
ten

Ten

-

-

-

-

-

-

«Bp nu ſult boeten.

*#
ºn ben & onbaat / op begiftoningg G5goot
gebiet
o#soul
baat ijp begiftigterg ulammenb' ogen
ſiet/
-

-

stat ſtijllijk (alg een bliremg bier) op hem ":
t

3 - 1

n
«

, -

ook nuttig voor Bekeerde.
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«En wat anſionbg boo: 't geluerbieueno quaat be
plagen

-- - -

1Dan 3atan
g ballben:
T.
':

-

-- -

t

s

- - - --

--

#"
ben ſpotter 4Bobbcloog met ſchrift om
ſet/
. . . . .. . ..

. .
*#rtu
agt al

iſ,

-

van bie bonÜet
" ,,L, HPet/ . . . . . . . . . . . . . . . . .
€5aat mcg / berulochte van mijn ºnſchijn/ gaat
bebenb' uitſp?aaſt

, perſinſien/ .

-- . . . . . . .

. .

. .

«En neergepompelt I. in ben ?tfgront gamtg betogin
hen7
-

512ct fileppertauben.

spaar ſiet bien Tootinding het higel repen ſtaan)

«En 't uolfi/ ſjier ûng beragtſ tén ſpemel bpolijſt
sº
zº
v,"
# TBaat boogt fjn 't groot gejuich betefaurger b?euge
- , gaan: º

be galmen/ ,

"-

,,?

"

-

12an 't Heeplig uolä/ bat epot berijeerelijkt met
39ſalmen

«ger bp ſch?eeumen

-

#
-

-

moet/ buiſcut) buiſent?ïch! en3Dee! en einb'loog

#

Illegt,

-

-

nen ſpeer;
brullen dan3D?aalt
boot en % eraphi
tien -ſpijio
# - DieOpnu't #t
ol/ en graunſchapg
3ijn
"
M

ſili

Om bomber
g” uit / te gieten op het hooft ban ieber ſomb'er /
-

-

1eoo! buiſent Ceuwen.

l

*# opent fig ben put beg afgrontg met haat
g: «En beht het ſchepſel/ 30 rampfalig in ben fmooâ/
3Pat # #", en eeuwig moet 3ijn banden

#

tOO

&#ei & - /

",

*

.

--

g

gº'n

130 Geſangen voor allerley Onbekeerde,
«En in een maat geluit hertbgehenb' jammer fingen
#n bitter ſcijgepen.

*## # ſtigter! byuit mp bit met Hragt op
-

't hert

*#

mijn ziel ban beeg ſo onuitblugb're

- ſmert; :

?Ich! ſtel
mp boo? um htupg-bioet b?p ban Heel en T
ren/
t

tO

3Pat ik eeng mag in Çölori blinken met be choren
&Pet &#ngel repen.

131

DE SES DE SO OR T E
V A

N

GE s A N GE N,
GEL OV I G E.
I.

-

.

. .

o p De
't SAMENKOMSTE
E R

D

-

V R O M E N.
&tem: Hoe ſchoon ligt OIRS
I.

de Morgen-ſter.

.

& #alig/ heilig/ #enneig heet!
#ier 3ijn won t gaan bergabert toeer/
#S3%) ?lcij! mag het in herlangen ! . . . . .
" ſem ume gunfi en Zalighept/ -,
UPie 45p Den 19,omen hebt betept/
312et eerbiet te ontfangen.
d? #eer // baaſ neer/
- - -

*

3D#
onglauen// met uur gaven
19an gemabe/

*

- - 't

dat w? ſingen broeg# ſpabe,
--

--

, 4

2.

2, 3leg

Geſangen alleen
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2.

TIcg inbºuh op ong hert en oog/
(QIreft ziel en lichaam beib om hoog

GZot uulen &ijnoon/ ú ikoning!

ſtom gefu/ hom/ en fenb um ligt/ )
'En ſeert ong Hºepliglijſt omg pligt / , *
#aakt in ong hert illu moning/

*---

3Leefbaar/ / ſmeefbaar / . . . .
3Pat ong ſinnen// #l beminnen/

«En na boven . .

.

i

stein ren/ om im 35aam te loutu,
•

3-.

op gefu! Beef ong hert en ſtof/
den enkel boo? en tot truu' lof 1Ban 't H3epſige te galmen: { ,

3Peruult ong' bert met u me gunſt'l ? :
ofºn leer ong nu bie &aal'ge hunſt/ - -

--

#lºet lieberen en 33ſalmen.
JPat mp // gantg blp /

Al nu roemenl) en ooit noemen,
- Pnſen #toning/# ... ..., zº
iBie in b' hemel hout fijn 4Poning'.
.. - - - -5 gºo 4 g
.
4Beef elft een hruimpje na ſijn ſtaat/
GEn ouerſtopt met um' genaab'
-

o:n inbloet ongbali boben/

.

g

-

.

-

#tom meh ong op/ geefbert en tong /
2lch! bat nu ieber opolik ſong'/

óng #oning ig te lopen.

|

|

. .

.

-

#oln ban// nu ban ,

ap' bemel neberſ/ ſchenh ong meber/
'g ſbeeſteg ſtromen/

..

-

.

spat up ſingen zegt alg myomen.
*,

ee, *

,

: :: : :

: : :-

e

# :
, --

-- e
- -: 2 - 2

--

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

-2

e
ww

-

z, O P.

voor Gelovige.
2.

-

O P

-

-
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H-E T

C O F F Y,
O

F

T HE E-D R IN K E N.
Op een eygene Melodie.

-

I

19:ingbyon aller faligheben!
- O ſtom uit b'ſ gemel nu beneben/

j?

4.

'

>

3Laat een bgopje goefhept neer: . . . . . . .
't HBater moet ong bier geſchonken

(Iot nerguiſhing': maaft ong bromfien
Allit uur gepifontein/ 6 libeer!
3Laat uuu maat'ren/ / ong. Doen ſchaat'ren/

«En ban blijtſchap #eplig Hlaat'ren/
(Lotum ....... #)eerlijhljept.

v

-

3Laat um' maat'ren/ ong boen ſchaat'ren/

q in ban blptſchap lieplig Hlaat'ren
@Lot uuu ....... Heerlijkhept.
2.

spring/ ontſpring/ û 25gon ban 't Heben!
âEiſt ong 't leuenb' ſlPater geben/
(GLot uerquifthing ban ong hert:

5enb um horen/ ſlºoſt en ſlPijnen/
#Pat up in ulu min berbuijnen/
ºpaat Gbp in
Hit Muert,

van",

qſaat
- \

' -

-

as"

)

134

Geſangen alleen

3Laat ong ſingen/) bat het hlingen
ijſlaag in 't oo! ber 19emelingen
&#efug ....... 3p be Lof.

3Laat ong fingen // bat het filingen
jl?ag in 't oo? ber lºemelingen;
- ,
%Hefug ....... 3p De 3Lof.
3-

'-

T

gPlaatg H bp ong/ B2ote 'toning/
3Peem in ieberg hert uur 3Poning'
qºn berbult het met um ſbeeſt:

#om) en upilt bp ong uerbepben/
«En in Beumighept niet ſcheiben/
1Boert ong in um 123eugbe ſfeeſt.
G5eef ong Hragten // om te boagtem/
Gºn bp bagen/ en bp magten
&Pp uuo ....... Zalighept.
&#5eef ong Hragten/] om te magten/
GÉn bp bagen/ en bp magten/
&Pp ubu'....... 2 alighept.

- . *

1

voor Gelovige.
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3.
O

P

H

E

T

SC H E I D E N
V A N

DE

't SAMEN KOMSTE
D E R.

W R O M E N.
&tem: Hoe ſchoon ligt ons:
I

- T 02f 5p um 3?aam in Beulmighept
bunſt
/ mp toegelept/
GP12u02
#eſuuue
/ Ziong
ſtoning!

n

cſſºn geeft mp etihel roemeng ſtof/

2lcij! geef ooit hert/ 5o 3al um 3Lof

19eel foeter alg be honing/
JPog 5ijn/ / op mijn

-

-

(Long en heeſe// ik ſal queelen/
&#n meet galmen/.

-

«En Il ſoben heet met 49ſalmen.
2.

-

• 3Perſoent mijn ſomben menigbaut /
«En ume 45unſt' mp niet onthout/
JP2aar #epligt al mijn ſpgeſten:
d? gefu! miſt nog leeraar 3ijn/
«En boog um “Beeſteg ſlàebicijn/
45eneſen mijn gebgehen.

3Iept mp// #eet blp/
-

4

-

-

-

azi.
3ſtt

Geſangen alleen
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#n uur ſlºegen // maak genegen
I9art en ſinnen/

**

-

om it «Eeuwiglijſt te minnen.
t

- --

«

--

-,

-

3.

-

al ºp ſcheiben/ ſpeere gefu! blpf

" ,

,

23p ong/ en in ong ſjert behlpf/ | |

| |

l

#lºet ligt ) met H2epl/ met 1Ieijen:

«Beef / bat uup met ong' herten t'ſaain /
s

jàog ſtábij roemen tſupen ſtaaln
qBin ll be &#er te geben.
C) 3Pan/l full' m' an/ .

't GEpub eeng komen ff baat be ſegonnen/
-

gºeuluig ſingell / . .

-

-

-

-

G#n ban enſiel blijtſchap ſpringen.
-

op

. . .

. . .

-

4
GEEFT MY WEDER
|

|

D E

V R E U G D E.
U. W: E S

-

S.
Op een aangenaame Melodie. . *

w

-

-

1.

ofplbron / bie nu uolſe ſtromen
kiitgiet omer #tong 13:omen/ | | | |
2lcij! uJaar 3ijn illu'-Zaltgljeen?

-

?Ich! buaar / ?lcl)! ujaar 5ijn uuu 45auen/
âDaar 45p mp met pleegt te lauen/
-

acht

|

voor Gelovige.
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?Ech! mijn Schat! maar gaat gn heen?

# en utu' foethept/

&al uun'

SPie 45p an uur dººrfuolft toclept)

3?iet meer....... voor mp3ijn.
2.

-

#th! maar/ ?ſch! maar 3ijn nu fleſſchen/
-

«Pn mijn #ielen oogſt te leſſchen:

#ch! ſbaar ig uur ſlºebicijn?
#g uu’liefelijke balſem,
5211 berkeert in bitt'ren ?Liſem;

2lch! 112aar ig uuu Ipemel iuijn!
dº? il?ijn Itoning! ig um Hiaoning
HIitgeleegt uan melk en honing
i900; mijn ....... quijnenb ſjert.
3.

-

3ult 4,5p/ fuſt gp ſteebg bertoeben ?
3onder mp te laten proeben/
w

S

#

't Bette ban illu bepligbom:
&al 1lm hert bol meöebogen
&Pbet mp niet fijn bemogen/
49In na mp te ſtijfien om?

5ullen b 2ïrmen/ boſ ontfarmen/
52opt mijn hoube 3iel uer marmen/
3eſu/ ....... ach! 3Dat reen ?
-

4.

gg 't mijn/ ig 't mijn trepn ban ſonben;
JPie lºl hebben baſt gebonden)
Gaat gp niet eeng op mp ſiet?

H#eeft mijn hert / tot ſtof genegen/
JI)p berooft ban umpen fegen/
G#n geupoppen in 't berûgiet ?
2lclj! berſchoon mp/ en dertoon nip

aPan um uuonben/ bat ſh ſchoon 3p
2#n nu ....... falig bloet.

1
w

,

-'

-

's-

3 5

5. Maaaſt

Geſangen alleen
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S.

”

5maaak mijnj maak mijn boſe baben
#lig ſcharlaſten/ uit genaben
âBitter/ alg be boitte ſnietſm :

#chenk um / ſchenh um beeſt ban boben !
5 Pat ift boor ill) boo? geloob' en
25oete mag gantg boogben 32ietſtu:
3Boet mp homen / alg be b?omen/
(Lot be buit geplengbe ſtromen
32an uuu . . . . . . .

sma:n.

#totn ban geſu / ſtom ban neber/
&Bun mp luſt en kragten ineber)
3Pat ik il gehoo?ſaalu bien:
3Poet mp ueber blijtſchap horen /
3Pat fft juichen mag alg boren/
«En um lieſlijſt anſchijn ſien:
3 Laat um' ſtralen op mp Dalen/

GPat ik mag mijn hert ophalen
%jn ubm' ....... faligbeen.
7.

#
geſug/ laat mijn leben
gehoo?faam ſijn gegenen/
&Leber/ Hºepliglijſt en filepn:

geoet mp b?p ban 't ſonbig hinken t... . .
2jn bit krom geſagte blinken
2tig een ligt/ ban fonben repn:
3Laat mp bimben 't geen ih in be

#Binneng tijt mel eer beminbe / .
49In

boo? ....... uit ºm

4Leer mp/ ſeer mp 't falig fingen
1Ban 11 lof/ boo? alle bingen/ 3Paat ik eertijtg ſtift in bonb.

areelt mijn hert op in uw liefbe/ .
3Pie mijn 3iel wel eer bootgriefbe /.
•2

-

. .

.

voor Gelovige.
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&P Jehova Teueng 25,on!
dPoe mp paren/ met de ſcharen
3Pan ubu Ibeplig bolâ / bat haten

-

3Luſt in ....... ill buldoet.
9.

#eplant) ſlàibbelaar en #oning/
3Peeft mijn ſeptgman tot be alêoning
- , 1Dan illu &bgote ſl)ajeſtept:

ſtigt op beſe aarb mijn gangen/
«En miſt epnb'lijft mp ontfangen

-*

23in uur ſchoot en heerlijkhept :

#eet Der HBeeren / miſt mp Heeten/
hier en Eeuunig ill te teren

3jn beg....... ſhemelg lºof.

5.
EEN GELOVIGE ZIELE

-

oN DE R HET

G E S I G T E
v

A

N

GODS HOOGHEYT.
-_-'

&tem: Als een uitgeſtorte Balſem.
:

Ie

Va:# 45obt en #toning/
2llier ſchepf'Ien eenig leeer!
JPie ih ſchuldig ben be &#er.
69 gehoba! bie um HIBoning

- -

#ebt gegromt in b'eeuwighept/
39ol ban glauitg en lºajeſtept.
'--

t

- 2. |Ibn'

Geſangen alleen

'14o

2.

4Im 49ntſachelijhe HLuiſter/
3Poet mp met een filepn gemoet
H#eplig ballen ijl te boet:
3Poo! um ligt 1Bliet al het buiſter
1 lit mijn hert / ſo bat mijn oog

Igemelwaart 11 ſiet om hoog.
3.

dPch! ift heb mp ſelfg berloren

&#n 't beſchoumen ban illu & Blantg/
tºpie mijn #iel beſchittert gantg:
'h ſpeb 1 l 1 o mijn 45obt / berhoren
(&#ot mijn 12epl en &#euunig goet/
ZIPat mp bgolijſt juichen boet,
4

-

'ft 3Poel mijn herte ſig bemegen
(@lot unu Pienſt en geplºge 3Bet/
3Paar het teer ig opgeſet:

'It 25en met haat en ſl2alging tegen
2ll mat fondig ig berbult/

, &#n het geen uuo 49og niet buit.
.

5.

*

'à 25en gemillig lºl te lopen/
gºn mijn bert ig met uln min
H#epliglijſt genomen in:
(ſ) ilt uſieg tot 1l na boben/
qEn oerlang ban ſtof en aarb'
q#eng met ijl te 3ijn gepaart.
6.

'h ſlºemg til ſtabig an te fileben) #Somber ooit op 'g ſlBereſtg baalt
iBan uuu

Picnſt meer af te gaan

wPaat ban heet mijn gantſche Heuen

- -

iſlaoet tot um gehoorſaamhept

,

eeuwiglijſt fijn toeberept. -

-

*

-

voor Gelovige.
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7.

-

geſu 't fijn alleen uum iuonben/
JPie nup beplig b?anſt en b?p
3tellen ban be ſſauernp

12an be merelt/ en ban fonben;
iton Dan H3eplant) geef mp ftragt)

RPat ih ſtabig op uur 3Dagt. .

.

8

3?eemt mijn hert/ miſt mp bewaren
#n um 4Bunſt) boog ubu gemaab/
&Lot bepeſting ban mijn ſtaat:
&Lot bat ift/ met b &#ngel ſcharen
3Poo? 1. Im' (tij?oon in 'g l9emelg Hºof/ .
3Blehheloog falſingen lof. ' : -

..

-

6.

-

Z I E L E

w

WV E N SC H

E E N.

v A N

GE L OV I G E,
o M GE B R U 1 K TE
v

-

M A K EN

M O G E N

A - N -

GoDs DEUGDEN
AAKT HEDEN
voLM
Op een eygene Melodie.
k

I.

:,

,
TT 1 lifterijft fijn al um Peugben
Jano, een 3iel/ bie 't oog met b??ligben
--

* *

/

* *

on

Geſangen alleen
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GPp 11 ſſaat/ 6 Hºeplig lºgeer!
GP HI)ogt iſt um glantg beſchoumen /
GEn baar op mijn oog eeng bouwden/ .
'H & onh mel/ alg een Miertje, meet
3TBant uuo 312eſen/Hºoog gepreſen
gig in luiſter opgereſen
(@Lot in . . . . . . . &#euunighept.
\
gnum Some / Zijt 45p ſchone/
GP Jehova, op uuo (Lhpoon en /
3Bol ban . . . . . . . libeerlijhhept.

-

-

2,

Eeuwig, en ban Groot Vermoge,
Alom

Werkſaam,

Heylig, Hoge,

Onverand'rlyk ig uuo Baarn/
Wys, Genadig, en Regtveerdig,
Goedertieren, 6 2Iſmeerbig
gig ô 45obt / um Roem en Faam, 's
Onwaardeerlyk
en gantg
Heerlyk
ábijt 45p) en alleen
begeerlijft
13002 uub

. . . . . .

s-,
w

beplig bolis:

gn uud Sone/ 3ijt Bp ſchone /
" 49 Jehova, op um' (@Lijnoon en/ .
330l ban . . . . . . . H#eerlijäljept.

.
-

3.

-

Hilm Oneyndig Eeuwig ujeſen
3Laat mp H#epiig ill boen bgeſeil/

-7

«En bewerken tot mijn pligt: . . . . . . .

.

OPm mijn gºeumig3ielen boogbeel

ſpier te foehen; tot um oorbeel
312p eeng b?p ſp?eeht boog het ligt?
jl het land ſcharen/ bie ban paren
libert en tongen/ om op ſnaren
te . . . . . . .

galmen ſof.

-

|

'ſ? Jehova, op um Kºhzoon en/ | | |
• • • •

- . Heeerlijk bent.

;

, - Y
'. -

#n uun &one / #ijt gp ſchone!

pol ball “•

r

-

*

|

|

1, 2

4 megt

|

voor Gelovige.
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4.

ilàogt ubu Alwys Bobb'lijk oge
&Lreltiten 't hert ban b aard om hoge /
«Pm nauheutig 't quaat te ulien:
#out mijn oog ſteebg op um megen
&eer omſigtig/ bat ift tegen
ill niet ſonbig') maar jl bien:
&Poet mp letten/ op uun' buetten/
gên op il mijn ogen ſetten /
(IZeer en . . . . . . . H#epliglijſt.
%jn um &one) Zijt Gbp ſchone /
GP Jehova, op uun' (@Lh?oon en/
32ol ban . . . . . . . Heeerlijkhept.
"

J.

&Pat Gbp hier, en ſteebg bp Allen
Tegenwoordig 3ijt / boe ballen

ººit mijn ?ltheiſterp;
#ef an iber plaatg mijn handen ,
Hºeplig tot 1 l/ bat ff ban ben
&onben trepn mag u00!ben bpp :
3TBaar ift ſmebe / laat mijn leben

19oo2 uun ogen repn en eben

5ijn/ g . . . . . . .,, beplig HPeet!
%jn um Some | 2ijt ºp ſchone/
d? Jehova, op um (Ligoon en/
390l ban . . . . . . .

Eduabet.

Onafhankelyke Koning!

3Leer mp) bat ift ban utn ſlaoning
- 2lſleg afmagt en begeet:
'Al mijn merhenſ boen en laten/

#g ban il in alle ſtaten;

-

-

v,

-

-

-

-

45eeft/ bat ik mp tot 1ſt heer/
Om in 't koerſten/ op te merken/
JPat Bp mp alleen moet ſtethen/
GP00? ulu' . . . . . . . e5eefteg fitagt. -

- -

- -

-

,

-

an

144

Geſangen alleen,

gln ulu Sone/ #ijt 45p ſchone /
49 Jehova, op um (Lhgoon en/
3Pol ban . . . . . . . IBeetlijſthept.

1. R U s T E.
7.

Sijt 4.5p boo? mp Onbegryplyk,
dP bergun mp / bat ift bieplijſt

gln uermonb'ring neberſinh!

geoe mp fo mp ſelfg berlieſen
gnum' Grootheyt, en uerhiefen/
HPeffeng il geen amber binh:
3Laat / ift ſtof en aſch / uun' lof en -

onbegrijplijhhept ſteebg roemen/ .
"." "Epibrijii"
gin uuo Sone 3ijt 45p ſchone/ -

soº on",

(ſ) Jehova! op uur @Lij?oon en/

.

ſPol ban . . . . . . . #eerlijftljept.
8

"
'

Algenoegſaam boo, ulu ſtinb'ren/ .
Zijt Gbpſ peet) upilt ban berijinb'reli/
3Pat ift buiten iſ niet ſoeh:

--

-

#Raar in uun Genoegſaamheden 'ſ

#ſlap boo! gºeutuig ſtel te b2eben/

gaat mijn ziele ſiguerhoek/ . . . . . . .
Om te balen ban uun 3alen/ . . . .
2Illeg/ Yuat in 't bert Han balen / . . . . .
(@Lot mijn . . . . . . . Zalighept. ,,
gn uur 5one / #ijt CBp ſchone /
.
GP Jehova! op uur @Lhtoon en/
320l ban . . . . . . . H#eerlijäljept.
- 9.

"

3Laat um Alvermogend Armen
5|2p poo? 't Eeuunig guaat beſcijarmen/

en in mp bet ſomben âragt
4, -

w

v.

*

*

*

*

.

voor Gelovige.
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Shantg berbuehen / byeeh mijn herteſ

&Puding bet/ bat ff / up uan ſinerte/

V

#ºp tot utme ſºunſt geb?agt:

&tel nip beplig/ ja gantg beplig |
#ſer/ en boog uuo Almagt bepfig
«#eutuig boor . . . . . . . ilm & Lij?oon.

-

#n um &one/ Zijt gp ſchone/
dP! Jehova, op um'GIhroon en/
1Pol uan . . . . . . . H#eerlifihept.

-

I O.

Beer titu' ſhaam íg altijt euen
Onveranderlik, miſt geben/
&Bat ik beplig op HII leun/
3Poe mp onbemeeg'lift boumen

GPp uuo 119oogt/ en ſteebg bertrouwden
GBp um &oon / bien baſten ſteun;

3ſlBilt hier meſen/ ſteebg na beſen
&#eumig mijnen 45obt gepreſen/
49nbet . . . . . . . anberlift:

3n um &one/ 2ijt 45p ſchone/
49! Jehova, op um KIbzoon en/

3Pol ban . . . . . . . Heeerliftijept.
II.

Heyligt mp boo?'g &#eeſteg klaarljept/
GP Jehova! in um 419aarljept/
«Dat iſ b lºemel meg betreeb/
JPoe mp't fondigen bergeten/

&Pat ik eenmaal ºpenlig beeten
,, HRag/ gelijft ºp pepſig heet:
G20e mp beben/ en mijn leben

& chihäen tot um JPienſt gantg eben)
#eplig . . . . . . . Bepliglift:
#n uud Sone/ 3ijt ºbp ſchone /
49! Jehova, op um dºij,oon en/
390l ban . . . . . . . Heeerlihjept,

4 :
k:

'

.

#

*

i

12. Rig-

i

146

Geſangen alleen
I 2.

Rigter ban Regtvaarde Wrake,
alPilt mijn reeſining effen maken

#n het lºt?ttig-bloet ban uuo &0011;
24efit ubeeſt mijn (Iroume 23onge /
(Lot bolÜoening/ en b?aagt ſo?ge
iBoo? mp / bp um 13aberg (Lij2oon/

Jºl haalt regtbaatbig/ mp belubaatbig
Die lll ljebb getergt boogaarbig
GP002 mijn . . . . . . . ſomben trepn:
Sán u u ášone/ #ijt 45p ſchone/
9! Jehova, op um (GIhgoon en/ .
190l ban . . . . . . . H#eerliäljept.
I I.

R U S T E.

t
I

dD Genadenryke

-

vader'

&cijenſt tmp uit ulu' uglheptg abet
11uce & Bunſt / fo troofterijlt!
'H 25en ontbloot en gantg elenbig !

3Paarcin bib ik ſpeer 9menbig!
. # #aah mp 25ebelaar eeng rijſt:
3Laat utlu Goetheyt, bie in't bloet ſept
12an uun' foon / um' bolle foethept
jl)p eeng . . . . . . . fmahen boen:
%jn nu Some) #ijt ºp ſchone /
Q)! Jehova, op ubu d[h2oon en/

3Dol ban . . . . . . . H#eerliſiljept.
1 4.

Barremhertig bol meeb'lij ben

#ht ſtºp / jon? illuj bolk/ met lijden

t

&#lenù / a"gſt en noot / belaan:

#oºn Dan bruluo;ft / laat uuo berte
t

3DJI mebogen / mn oan fmerten

193alih en pºp / doen jenen gaan:
v

'Dat

voor Gelovige.
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&Pat mijn ſonben/ in be uponben
iPan uub Soon/ gantg ſijn uerſſonben /
&Poo? 25arm . . . . . . . hertighept.
Sºln uuu Sone/ 3ijt ºp ſchone/
- - 49! Jehova, op ulu Lij?oon en/

3Bol ban . . . . . . . beerliáhept.
I 5.

w-

A$eer Liefhebbend ig uun' Roem en
Naam, ô libeet/ boo? bie il noemen
H#aren baber/ boog het Lam:
&Ppent ban uur ingebuanben

*

3Poo? mn) dat mijn bert eeng branden
ſlaag in thue liefde blaun:

3Pepg mijn ſinnen/ I te minnen/
(@Lot ift &#eubuig rafte binnen

#n um' . . . . . . . ?epligbom;
3'n ulu Sone / #ijt ºp ſchone/
,, , 42! Jehova, op uun & Zhtoon en/

pol ban .

. . . . . . H#eerliſtſjept.
I6.

Goet, ja enkel Goedertieren

#ijt 45p/ ſpeer/ boot ble III bier/ en
&#euunig bienen ſomber ennb;

3Paal Dan neer) built met ontfarmen
(Boebertieren mp omarmen /
dl 2et uud falige gemepnt: ,
&Poet mp ſmaſten / en gemaſten
(GLot uuu' Goetheyt, bat ift rake

-

#n ulu' . . . . . . . Liefde ſchoot. '
#n uud Sone / Zijt 45p ſchone /

9! Jehova, op uuu glijtoon en/

Dol van . . . . . . . eeerliäljept.
I
-

7.

-

--

#g um Naam en roem lankmoedig?
© bero?aag/mp &onbaar / goedig'
W - - - --# z
*

* ,

-

.

&#300:

J48

Geſangen alleen

apoo! ulu' ſhobbelih gebuit, ,

Hbeet/ berſchoon mp laat mijn leben/
#oortaan geplig il gegeten

*

sijn/ beojijt man ſomben fcljult.
gaat mijn wegen fijn genegen
ºm imm Lankmoet ſtreng te ſeſſen/
23u bet . . . . . . . q#eulmighept.
#n uur $one / #ijt ººg ſchone/

ºp ! Jehova, op um &#htoon en/

3Pol van . . . . . . . #eerliäljept.
18.

OP ! Jehova ber Heyrſcharen!
ſpilt um deugden openbaren
#n mijn bert/ bat iſ il hen;
3Laat um ſfobbelſhe ſtralen
ſpepſig in mijn berte balen /

#aat ik mp gehoorſaam men

1u dºeumuig
te preſen/
omum
na beſen/
boo,
(Lij ooit te meſen !
(Lot mijn . . . . : :

, faligbertl

gnum &ont/ zijt GBp ſchone/
ſo! Jehova, op inn &#oon en/
3Bol oan . . . . • • • #eetlifihept.

-

*

w

voor Gelovige.
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7.
E EN KLEY N GE LOVIGE
W E N S C H T

'G E HO OR SAAM
V

O

E

H

T E

O

R.

D

E

E

N

R

E

L E V E N.

Op een eygene Melodie.
-

T-

I.

B#
bierbaarljeben/
HBilt uuraller
geplan
mn beſteden)
&Pie ill boo! mijn ſpeplant hen:
&cijenli lmp ſcijenſt mp ligt en leuen/
Higagt en luſt / om lºl te geben
3Lof/ bie ift ll ſchuldig ben.
H#eer ber ſpeeren/ muilt mp Heeren
G#eulmig uuJen jhaam te &#eren/
H#eplig . . . . . . . H#epliglih.

I#eer bet heeren/ miſt mp leeren
gºeuuuig uuben HBaam te Beren/
H#eplig . . . . . . . l#epliglift.
2•

3Ligt beg 119ereltg/ laat utu ſtralen
3LiefſiH lieflift op mn balen/

3Pat íſt utme ſchoonhept merh)
&terfte ſbobt/ upfit mp berftethen

%jn mijn finaähept/ Dat ift merken
jl 2ag boo? uubell arm ſo ſterft,
G.
it 3

-

Igeet

-

.•

e

Geſangen alleen
Ipeer ber Beeren) wilt mp leeren
oBeumig uupen ſtaan te g#eren/
19eplig . . . . . . . 12epligliſi.

15o

H#ect: GÉ.
*

*

-

3.

*

2Iſbeſtierber / miſt mp ſchenken /

#stabig op uub JPienſt te bemhen/
gpie alleen fo faiig i5,

-

- -

-2lcij! regeer mijn tong en reben/ âDat gºp uan mn regt beleiden
sijn inoogt/ in beeg tiAilbernig.
ſheer der Beerenſ wilt mp leeren
g5 euuuig umen ſtaan te teren /

Beplig . . . . . . . #epligſlii.
Igeer: 4.
-

-

-

- -

-

2 - O.

4•

5cijft mijn ſpeg) en al mijn banbel
#paAluu
Dat mijn albanbel
magmetten)
ſijn behaagelift:

-

#lhaaſt ump hiepm / geijoogfaam: {}eplig/ .
âDat mijn ſtaat in 1l gamtg beplig

-

-

--

1
k,

-

&ijn mag/ tot Den Haaften ſnifi.
#eer ber 19eeren/ huiſt nup leeren/
G#euuuig uupen ſlaan te Gºeren/

ſºeplig . . . . . . . l3epligliſt.
H#eer: G.

-

-

5.

3ïBilt mp tot ben boobt gelepben/
een opmenten/ alg ih ſchepbe/
gin nu uolſe Lecerfilihept:
JPoe mp uroliſt byoliſt komen
(Iot unu 2-ion/ baar be b?omen
5ingen Hof in Beumigbent.

I)eer ber ſpeeren/ milt mn leeren

&#euwig uuen naam te Gºeren/
H)eplig

*

*

o

e

s.

•

•

#epligliſt.

*

--

t
-

-

- - -

- ---
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8.
B E SC HO U W IN GE
V

E

J

S

S

U

H E E R. L I K H E Y T.

-

&tem: Liebſter Emmanuël:
dPf: Al wat men doet:
-

I.

Ch! 3Liefſte gefu! Ach! It ſhºote Iniſter
&#g onuitfu?eehelift) en ſpemel ſchoon:
SEPaal meer / en treft mijn hert ceng uit ljet buiſter/
3Boo?'g 45eeſteg ftragt tot uu 45emaben KLljgoon:
d? HPogſt uan't Ieben!
2lcl) ! upilt mp geben!
.

*

*

apat fit eeng «Eeuwuig boo, 1ſtus amfchijn tuoon.
2.

11un ſchoonheptg glantg kan met geen buifent tongen
- 19erb?ent fijn / ban het bolſt) bat i3eplig ljiet:
5choon ?Ill' um hinb'ren't famen &#cuunig ſongen /
&p p?ijſen nog ubu iſ)aam uaat 4DaarÜt niet:

G5p moont in 't Boge/
JPug ſtal1 geen oge

Hl regt beſchouupen/ ſchoon het berre ſiet.
w

f
A

-

--

it 4

3. 1ſtuu'

152

Geſangen alleen
-

3.

#ltm' bleh'Ioog Kofig boog haar hert en heelen
dIe 45?oot / bieg ſingt unu Polä in 'g ſpemelg #of/
jl?et tienmaal buifent &#ngelen/ bie quelen
3Poo! gºeulmig/ ſfeilbufg/ «Beuuoig/ 3p ſbobt Hof.
-

3Paat b &#cutu'ge galunen/
«En u?eugbe pſalmen/

dBebuitig jaar berſchaffen nieume ſtof.
4.

3ſch! geſtt/ ach! buoub 45p mijn 5ieſ eeng trekhen
,
-

• - Hèan b'aarb / tot an het ſterrenbak om boog/
2lch! bompelt in uuu 23loet mijn fonbeng blefiſten.
1Bernieuuut / berandert bepb Inijn bert en oog /
3Pat ooit uub ſtralen /
efeng op mp balen/

3Pat ift oan b aard ten Bemel benen 1Bloog.
J.

19erligt/ en ſºepſigt mn / bat iſt beſchouwde
ſleet alſ uun Hiub'ren uube ſpeerliſiljept/
G#n mijn geſigt op uune ſchoonhept bouube/
ſlot bat ik henlig uupen lof berögepo,
'Alcij! boe mp Homen/

jl het alle bomen !

gn &aſemg ſtabt/ alg iſt ban b aarbe ſcijenb.

voor Gelovige.
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N

?T

D U 1 s T E R,
L

I

G

T.

&tem: Pſ. 77.

1. Deel.
De Gelovige klaagt over ſyne Geeſteloosheyt.
I-

gefſte geſu! mag het meſen/ .
âIPilt mijn Hranhe 3iel geneſen /

alPeft mp op / geef uJebet ſtof/
3Pat iſt ſinge tot ubu' lof.

3Laat mp bog niet langer bolen
%jn beg mereltg buift're bolen:
#lhaar feno 45p um Beeſieg ligt/
«En bemerkt mp tot mijn pligt.

-

2

'k 25en gantg afgeheert ban't eben

39at/ en heb inp bmaag begcuen
&Iot mijn 'g herten ſnobe Iuſt/
3Pie mp nu/ helaag! ontruſt:
'ft 3Laat mp boo? mijn bmaal5ugt Iepben/
#eet; en ban uub'
afſcljepben/

#
5

-

7.

-

in meer

154

Geſangen alleen
't iteer mijn boeten/ ban het ſpoo? /
aPat be bgome uoanb'len boog.
3

geſn) ach! be booſe merelt/
#eeft met al haar ſchoon beperelt/
*,

en geſuiſtert roet / mijn bert
gin haar ſtrihhen gantg uermert:
6Poſt kan ik mijn H#ep!'ge pligten

Haiet meer uitriglih berrigten/
#lg ik ſal an't merken gaan/
5cijfjnt een 25erg boog mp te ſtaan.
4•

't 25ibben/ baat ik met bermmaken /
gºertijtg ligt hon toe geraken/
gig mp nu ben fujaarſten laſt /
âBijl mijn hert an't ſtof ig baſt:
*# #tan niet ouer ſomben ſchºenen/

oog nu 45unſt met tranen uiepen/
't Bert / 6 ſpeer! ig alg een ſteen/ .
#Somber ſugten of gemeen.
5.

2

-

vººr

3Pil ik ulme toonb'ren ſpeuren | | |
dBm mijn hert eeng op te beuren/

2ïcij! uuo uuoopt ig Hragteloog/
dBp mijn hert/ ſo erg en boog:
#thebiteeren/ bat het leben

«Eertijtg an mijn hert hon geben/
gig mp nu ommoog'liſt merk/
3Bant mijn bert

": buiten't perft.

zulp um GIroume 19emelg boben/

-

'schoon ſp mp feet liefſt noben/
#onnen tot ulu' foete min

32iet benoegen mijnen ſin;
'It seit ter nebet alg een JPobe /

«En De Htagt ban't ongelobe /
Stuit

voor Gelovige.
Sluit mijn hert boo! alleg toe/
@Tot ik meber mat en moe. .
7.

't &amenſpºtſien man. De bomen
&chijnt niet an mijn hert te ſtomen j

#g het geſug/ mat elf roemt /
eÉn luatielft beminſiſt noemt.

T

CHIft ſpelaa5 / ben gantg afkeerig |
âDan al 't foeteſ en begeerig/
42m maar ſtil en ſtom te 3ijn/

A

|

- -- -,
-

#pogtang ſomberſm: of pijn.
geſtig ig mp niet begeerlift/ .
2ïlg een ſchat / ſo onmaatbeerlik/
't Hberte gaat uiet tot #em uit /

-

--

-

--

-

-

--

?Ilg De 3iele ban fijn 25?uit:

**

«Bobt JP?ieëenig ië niet lange f.. ' '
alBant mijn bonh're 5ielen oge: 3 2‘iet nog ſpeerliähept nog ſchoon/

?In beg hemelg bepl'ge &htoon.
:

,

. 9.

''

-

- -

ſlPil iſt ook mijn hert beſcjoumen/
gËn baar op mijn oog eeng, bollumen/
't gg Hºgelaag! boog mpte foeit) .
2llig een meſ berfegelt 25oeft:
geſu) ach! maar ik mp membe/

gig het rong om wol elenben/
2lcb! hoe maat ig ban mijn ſtaat ?
3Puiſter bobig enkel quaat.
-

: r.

\ e'

##

-

2. Deel.

v 56

*

Geſangen alleen
s

2. Deel.

De Gelovige beklaagt de oorſaken van ſyne
duiſterniſſe.
IO,

GEfu/ ſtom ban/ heb mebogen !
«En berligt mijn buift're ogen/
&Pat ik 't hert ter bege ſpeur/
eën het ſombig quaat betreur:

ºf

&P! Jiaogt ik mp meberleggen/
«En um ſlaajeſtept eeng ſeggen/
oe ift ban Deg lebeng baan

en troubulooſ'Iſh afgegaan.
II .

'k heb um Bunſt en faligheben
5 àiet geſchat/ en regt beleben/
'# #eb mijn herte niet beunaart/
#ſlâaar in u men JPienſt geſpaart:

'Ét 25en boo? luihept/ ſoom/ en traaghept /
somber zielg opregte graagbept/
" ,

3Ban um megen afgetteen/

'ä geb geſogt/ 't geen ig bemeen.
I2

-

gefu/ 'à l'heb um bierb're monben
Eaiet geſogt/ om ban be ſomben
1epp te ſijn: maar 'k heb be magt
3Per bpamben filepn geagt:

'k 12eb geruſt op eigen Hragten/
een geleeft na mijn gebagten;

*UPie bog enkel bmaaghept 3ijn /
GÉn bermengelt met femijn.
I 3.

I)eere/ fijn bit niet be reben/
3Pat je ban mp bent getreben/
&#n

voor Gelovige.
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een mn nu hier laat alleen ]
&omber uuJe hulp te leen:

«Bn/ bie Ljeplig in um' megen/
ſtepn/ en fuiber ſijt / moet tegen
ſlap geltant fijn / mijl um oog

't Jilàinſte quaab ſtet ban om hoog.
14.

2lch! maar ſal fit benen blugten !
#ſlàet mijn herteloſe fugten ?
gefu/ fal fit imp tot uuo ſchoot /
3Piet begeben in mijn moot ?
ga/ 2lch! ja; €5p 3ijt het ſpeere!
EPie mp moet mijn bunaaghept leeren
fiegt bemenen/ bat ſh blp
(Lotum' ſoenbloet benen blp.
-

t.
B.

3. Deel.
De Gelovige bidt ernſtig om ligt en genade.
1 5.

&#fit/ JIBibbelaar / en #toning!

eep oergun mp tot uur 3Poning'
«Eeng te ſtomen/ met mijn bert !

aPat het meer geſuppert mert:
Heeere! toon min mijne ſomben/
dºn't getuigte ban illm' monben/
dPie boel buifent / en nog meer

«Egouvoelen afſpoelen

#n.

I Öe

2leh! bertoon nu eeng te gabet
2llum 25Ïoet an ummen 1Baber/

-

Pat hp baat in/ alg hp plag/

3Pelbehagen nemen mag:
39Iept/ en 25ſb) ô (Iroume 25opge!
39ilt nu hoor mijn melſtant ſoggen/
3Pat
w- - - -

5

158

Geſangen alleen

w

aPat je bog ban &#eumighept/
&Poſt an mp hebt toegeſept.
I7.

&P ! je hont mp niet berlaten/
&#n mat ſou het iſ! ooh baten?
2ºlg je nu in too?nigijeen

Sepbet/ 3iele ga nu heen.

-

,

r

é?! 45p foubet in mijn berberben / .

--

-

't ſlainſte uoogbeel bog niet eruen / .
aPaarom / help mp liener meer /
&Pp bat íſt iſ ſing De Ster. : ,
,

18,

*

, .

'Ét heb behinbing ban 1Im' @Iroume/
JPie 11 bog nooit han beroutuen)
H2oe je mp in ſlainneng tijt/

*
-

JI)et uuu gunfte hebt berblijt.

3Pat ſal mp nog hope geben/
3Pat je mp / ſchier boobt/ het leben

-

f

Sult op 't HPieume laten ſien/
G#n ubu' bolle gunſte bien.
19.

-

qDoft en heb ik nooit geleſen/

-

aPat je jemant hebt bermuefen/ .
1Ban bie/ maar um' hulpe fogt/

«En ſijn noben mooi ll blogt:
3lhagbalena miert uan ſonbeu
€ën Den Hl hoogbenaar ontbomben.

g?! &ou ik ban ſomber't ſien

*

-

-

1Ball lll trooſt meer dan 1,1 blieli,

-

w

4. Deel.

l

º

*
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4. Deel. '
De Gelovige gebruikt allerley pleytreden, om
ligt en genade te verwerven.
2O.

T T &#fu/ ig uur 5)aam 45emabig/
-

Jlaebelijbig/ en 4Delbabig ?
%3g 't boo? ill alleen ) of ooſt
3Boo? een Rietje? bat in Htoolt/

3Legt gehneuſt boo? harbe HBinben /
«Die het brengen te berſlimben:

#Been: 19et ig bog ooh ooo, mp /
&Pie nu angſtig leg en lp.
2I

3?it / je bent ban al um lijben

- <Bantg ontſlagen/ in ben 25lijben
Schoot ban uuben 19aberg (Lij?ooit /
3Peet je nu niet / bat ih Ymoonſ
#2og aig Gºſofepij in be 25oejen?
&ou j” iſ dan an mn niet moejen/
'ft HBeet/ bat bit met uur gemaabf
(9nbetailb'rlift niet beſtaat.
22.

#ab je ſelfg niet moeten fiſagen)

2ºlg je op der aard moeſt blagen
'g ſlPereltg fonben: 'ft fou miſſchien
3Penhen/ j hab geen mebelien:
*

âl2aar nu hebje teeb'te herten
3Leeren hennen in haar fmerten /

«En je meet ooit geſug! HPoe/
ilàijne 5iel nu ig te moe.
23

âDaarom moub' gp alle p?oeben

32an het bitt'te 3iel bebpoenen

-

Geſangen alleen

16o

-

5eiber ſmaken ? mag het niet/
&Pat je boö: bebimbing fiet? ,

Iboe je met mijn 5fel moeſt hanb'len/

, Jeu ik in het buiſt te mano'Ie/
gem een regte ſleebicijn
3Boo? mijn quaal te honnen 3ijn.
-

24.

&Boh maart gn ſelfg in het buiſter/
«En beg fatang up?eebe kluiſter /
gefu! ach! boog beſe laſt!
25enje boog mijn plaag gepaſt:
hier in ſtonje mebebogen
IËebben met mijn blinde ogen!
âIBijlje ook in buiſterniſ”
&onbet CBunſte maarb gemig.

( )
Ty’

•
). -

-

-

-

25.

n

geſu / Runje mp bergeten;
âDeet je niet/ hoe gp geheten
419opt ban jeber / bie il roemt /
«En uum ſhame gefug noemt:
jl?aar hoe ſtomje gefug meſen/
2lig je mp niet moub' geneſen ?
#aligmahen ig/ ban't quaat
332p te ſtellen boog gemaab'.

-

t

26.

2lcij/ bit ſlPenſch iſt te bermerben
&aligmaher! «Eer iſt ſterbe/

3Patje ook het lºoogſte boet
319eberb?agt
gemoet:
H#eer!
ban foubinikmijn
ijl nog
p?ijfen/
GÉn boo?'t ſaai'gen «Eer bemijſen/
&aal'ge 23eſu! ſtom ban neer/
dlºaaft mp ſalig tot um &#er..

-M

-

*

- v.

***

s

- 27. 'k

,
*/

z

t

----
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.

'lt Sott beſluijſten in mijn hopen/
9m tot ulpen (Lij?oon te lopen/

2lig iſ, ook niet luag getuig)
Patil meth ook leeraar ig:
3Ieer je tuijſen? Deen: die bujalen/
&P ! #aan faſ iſt urijg jept halen/
3Pijl ih / ſinneloog en bom)
&buerb' in ulne

wrag

0Ill.

2

&#n ſhoe ſtomje 33;ieſterg baben!
H#eer/ berrigten? ſo mijn quaben/
GB?oubu'len/ ſomben en gebgeh/

KPoog ubu bloet niet buort beoeft:

31Baarje ſtoning ? alg mijn herte
JPiet ban ſombeng firagt/ en ſmerte
(Lot uuu JPienſt gehepligt maar ?

Jl2et uur uitberhoog'ne ſcljaar.
29.

25en je elft een bolle 25ogge /
&#p luat heb ift ban te fo:ge
%jeſu! @Bp fuſt al mijn moot
45antg berbullen uit um ſchoot:
Schenh ban bolhept ban gemabe /
âDiit mijn 3iel eeng regt berfabel
gaat ift tot uun' ſpeerlijkhept
(GLoegeruſt 5p / en berept.

5. Deel.
De Gelovige Ziel wort Gemoedigt, en Ver
W

heerlykt Godt.
O.

'k ſpil mijn booft on hoge ſteken/
et beel Duiſenben gehgehen;
%
A

•- - -

- - -

*

Geſangen alleen
geful gefu/ Bp allepn!
ſtaaaht imp van mijn boogbept repn.
gºp hebt abobbelijke plaſſen

162,

HIitgeſtort/ om mp te unaſſchen:
ziPagt ift/ bat het an il ſchopt!
4D ! ift breb ubu' bloet te ho?t.
31.

gSoub' ik niet met blijfſchap hopen/
o#n half-bliegenb' benen lopen?
#pa ſbet5emane? in 't Lºof/
#Paat ih binbe roemeng ſtof?

Daar hebt ºbp be 19erſf” getreben/
gefu! en boo, mp geleben/

#baat hebt obp) boo, angſt en ſtrijt/
#lºp ban Igel en boot bebpijt.
32.

aPaar ban/ geſu! ig mijn leben/
'f 3Pil het ill gantg opergeben;

#chiát mp7 maakt mp maar berept!
diot uuo iPienſt/ en beerlijhhept:
dBeef mp nu bet 12eumelingen
ſolongej 'h hebbe ſtof te 3ingen /
geſugl geſug) ig alleen
jihibbelaar! en anberg geen.
3.

muni

3TBaait op ſtem/
en ſnaren /
3Laat / mop 't ſamen lieflijft paten/

gefug ig alleen be #eer!
5 Pie fft ſchulbig ben be &#er: ,

gefug neemt mp alſº be ſchulben/
#aat ong #toning #eftig bulben/

5ingt) en juicht] bier ig nu ſtof/
geſugl geſug/ ig be lof.

voor Gelovige.
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5tem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgen-ſter,
T

O gefu! ſtan't ijl ban ubu

hert!

3Dat ſbp mp laat alleen in ſmert
jl het ſomben ommebpagen!

" 2lcij! &iet bog hoe mijn arm gemoet
& In plaat5 ban trooſt/ nu tot haar goet !
jl 2oet hieſen/ 't nare klagen!
anſiet // mijn liet/

3Pat 19pamben/] mp anranben)
H#oe ſp moeben/

&Pat iſ 't hert niet kan behoeben.
*: ,

2•

-

iſleijn hertig puill en gantg onrepn/
JPijn leben ig een ſomben trepn/
Hihijn moet ig uitgeuichen:

-

",

dºp ſtom / 6 geſu! met um 23ſoet/
qºn oberſtroom eeng mijn gem0ct/

«'n beſt alſ mijn gebgelien:
2lch/ ſchrijf// en upgijf/
4lme 419etten// en geſetten

' U2at
t

geOuſt#
#
niet3Ltatte
' g?
... : #
2 ,

3. 19er

164

Geſangen alleen
-

3

3Perbreekt in mn ber ſomben magt /

ſpoo! o armen van uw gºeutu'ge ſirag
JPat ik mp eeng opheffe
52a 23ouen) met een blijde tong / .
JEn u?olijft nog bictorp ſong'
eign mijn opamb te treffen:
-

-

Hitom Ipeet/ / ſtaat meer/

âDat ſig tegen // uuJe voegen/
3ſſ)il opſtellen/

2Ech! uilt bat ter neber bellen.
4

OP! gefit/ laat fit gantg beu?ijt
12an ſomben/ nu en 't aller tijt / .

HIm #haam roemrugtig mafien;.

3Pertjeft mijn hert oan't ſonbig ſtof/
gºn ſcherpt mijn tonge tot um 3Lofl
5o faſ iſt nimmer ſtallen
1 Im Paam // en 3faam
(qZe berecrem / / en betmeetelt

1 Impe TPeugben/

13ierſ en in beg bemelg oeugben.

--- -

-

11. EEN
e
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I I.

EEN SUKKELENDE ZIELE,
B I D T

O M

-VERSEKERINGE
V A N

S

T

S Y

N

A

T.

A

&tem : Pſ. 42.
I,

Gºſu! Homb fft tot 1! ſtomen

Hleet mijn arm en htanſt gemoet/
UPat iſ unierDe angenomen/
«En til Hoſe tot mijn goet:
&P ſlàijn 19eplant! ſiet bog meer
- GPp cell boutill / ell llliertje teer: -

- --

ſiepuigt mp boo? uuo' genabe/
&Pat ilt ſinge b?oeg en ſpabe.

-

2.

-

--

-

I#eere/ luogt ik eenmaal uieeten/
&Pffft in um' 45unſte luag/ '

-

.

'ft &ou mijn b?oefhept al bergeten /
Gºn berbuJijllen laten tag :
d|Daar iſt ?Itine ſultHelaat!
19?eeg. Datban
ift in
't H2elg gebaat/
T 2lfgeſchepben
be bronnen/
.

v .
| |

|

#2og op 't epub fal onumelioinen.

ze -

-

3.

-

geſu! 45un mp ban um' goethept /
Seilb alleen een ſtraaltje neer /

e: iſt #

uuJe

#

H#eet:

maah / en 110eun ijl mijllen H#eet;
S i .
/
3, 3
z

l

-

-

2tch!

Geſangen alleen

166

2Ich! omhelg mijn bange 3iel/
op?ijpt ſe/ neemt ſe tot 11 apieſ/
geſu! neemt mn met ontfarmen
#ln ulu 45gbijentg ſiefbe armen,
4.

2lch! mijn ſºeplant/ fenb um ſtralen
qLief'lijk in mijn buiſterniſT'/
. . . -alDiſt mijn 3iele tot utu balen
gin uur ſchoot / bie lieflijk íg.
&P qPan/ fing ift b?p ban ſmert

jl)et mijn lippen tong en hert:
#oning geſug! Hluben ſpanne
&p gepgeſſen eeuuuig/ ?lmen.

I 2.

-

-

-

DE KLAG EN DE ZIELE
I

:

- N

MoEDELOOSHEYT.
Stem: Soete Jeſu ſuiv're ſoetheyt.
1,

L## geſu/ hoog mijn hſagen/
qEn mijn b?oebig naar geſteen!
#Beem om ument buil beljagen
Gjn mijn tranen en gemeen:

H#oogje niet/ hoe mijn gefugt
H#eruel hoog gaat an be Iugt?

-

- --

2,

'ft Leg hier | alg een ſlºoebeloft/
&onder hoop en ſomber raab/
GPberbuJarſt ban al het boſe/

-

" . .

39at mp ſchept ban uuo genaab': . . .
-

-

- - -

-

-

-

.

&
Ul

voor Gelovige.
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30 Dat ift niet han befaan

&Lot uuu KULIJ?oon regt benen gaan.
3.

25ſb ff 2lch! ik benh/ 't ſijn mooyben/

"

)

3Pie uun' toren ſtellen aan /

«ën 45n Hunt geen 25ibberg horen/
-

UDie niet neb'rig boo, il ſtaan/
&#n Dit ſlaat inp/ 6 mijn ſpeer/
&eet beögoeft ter aarben neer.
4

'Ét Penh / bat gp uun liefbe ſtralen
gPp mijn muil en ſombig bert
jYimmermeer ſult laten balen/
qPat het uueer geneſen ubert:

dBm dat ik boo? up?eeb'lig quaabt
#eb berbuo?pen ubuen raabt.
J.

- Schoon 45p mp met liefde banden
@Irefiften uilt tot uunen ſchoot/
&#n mp grijpen bp ber hamb / en
ſiut hen uit mijn biepe noot:
2lch! ilt Han mijn hooft nog oog

#Riet eeng ſlaan tot ill oln hoog.
6

'ft IBeb geen luſt / alg in mijn treuren/

win-

gºn in moedeloog te 3ijn/
'H ſtan ook nergeng mp opbeuren
iſit mijn innig 3iet geqtlijn :
4P iſt u?eſe / bat iſt ſterf/

«
-

«En uur 45unſt' boo: «Eeuwig berf.
7,

ſpeere
boleen
ontfarmen!
ASfetgeſu!
eeng na
ſlBurmhen otn/

\
w,

652ijpt mp in uun lief beng armen/
gPatiſt bueber tot 11 Hom:
3L 4
-

-

-

-

w

- -

--

en

-

-1

lºv
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-

Geſangen alleen

GEn oerhef mijn arme geeſt
geſu! tot uuj bleugbe feeſt.
8

2lch! iſt Han 11 minimet foeken!
'Liefſte geſu! fo @Bp niet

#ſlaet uu Ipepl mp built berhloeſien

-

gIn mijn moebeſoog berb?ict:

-

--

fiepfit mn ban uuo ſcepter/ 13eet/
3Pat ift mp regt tot uun' heet.
9.

Iſtigt mp op / bie meer gebogen

#Legg uan alle firagt ontbloot/.'
(GLoon ulu 45obb'lijft ruebebogen /

23 eng mn ueber tot uu fcboot/
dP Pan grefje ruime ſtof/
CPin te roeinen uuJen lof!

I 3.
EEN GODSALIGE BEKLAAGT

BE sc H. o U wT
S

Y

N

E

W ER ELTS GESINT HEYT.
#Stem : Pſ 8.
GAf: Luſt enig hart ontleegt:

4.
e

U,
A-

O
gefu/ ach! mijn bettig in de buerelt /
U #n janät geſtaag na al ljet ſchoon beperelt /
-

gaf loopt 25phang van uw gemeinſchap afl
#n boeb ſig ſinneloog met aard/ en haf/.2, ,,
3DAlt

--

**

- ,

w

r

voor Gelovige. "
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2.

5 Pan Ypepb mijn oog alom in b'ibelheben/
SUPan luil mijn boet op ruime paben treben/

il)ijn tong / alg een gantg onbebtming'lijk quaab/
%g tolnel00g/ en tept ſchiet geen gemaab'.
-

3.
-

3Pan ubelt mijn hert eeng op een hoop gebagten/TY
JPie mp ontruſten/ en geljeel berftragten:
3Dan ſchiet be merelt binnig pijlen uit/

-'

&Die mp ſteebg geuen in unu uberft een ſtuit.
4•

JPeeg hepren/ ſheere! fijn 't bic mn omringen/ .

.

gºn al het goede ball nlijn ljert ontup?ingen/

2

«En ſo uun' gorthept imp geen buipe biet/
25lijf ik clenbig in bit 3iel berûgiet.
A

5.

-

45p geſu! bie be 1Bo?ſt ban't ſhep: beg heeren
- 45enaamt 3ijt/ font mp in ben oorlog leeren
gºn ſtrpben/ en uerubinnen boog um' ftragt/

-/

3Pat bit geb?oet ter onder 3p gebgagt.
6.

:

Hitom ſºep!-1Borſt / trek mijn hert met Hragt nabobenf
Seat iſ mijn ºuerſt maah/ om um HBaam te loben/
3Pan fal fit u?p uan beeg gebaarlijſtbeen/

jl)ijn uJeg met blijtſchap / alg be ſºelben treen.
7.

dP gefu! meeſt gp in mijn herte ſtoning)
giën maakt dat gantg 11 tot een futu're uponing / .
1boert 45p in 't hert ooſt eenig heerſchappp/

23uigt mp/ bat if it onberuopen 3p.
-

-

:

8

25eſtraal mijn 3iele met uu glantg/ en ligtet - C'
jl)ijn boetſpoo?/ Dat mijn pat alleen gerigtet
jl 2ag fijn tot lº)eerlijfthept ban ume 3 àaam/
ſ&ot Dat iſ ſtom' / baat b iigep!'ge fijn te faan. ,,
-

-

-

1L 5

I 4,

E EN

17o.

Geſangen alleen

-

I 4.
EEN CHRISTEN TW YFELENDE
S Y

N

E

GENADEN STAAT &tem: Hoe ſchoon ligt ons:
I.

O Abonne ber geregtighept!
'It Heb uuJe homſt al lang berbept/
&#i laat ubo' ſtralen nebet
6Pp mp / bie in het buiſter ſmeru'/

«En alle ligt beg trooſteg beru'/
&Bebgeben heen en lueber:
2Ich Ibeet! // 5enb' meer /

'g gemelg ſtralen // Laat die balen
(@m mijn ſinnen/
3Pat ift ſie/ of ik 11 minne.
2•

gIk ben in twijfel/ of 45p mp
#ebt ban beg Satang flauernp
19erloſt / om ll te eeren:

-

2Ulſchoon ift ubeet/ bat 95p mijn hert
3Ban epnbeloſe bruth en ſmert
25ebpijt hebt na begereil.
#Eaar of// ift ſtof
3Binb' te roemen)/ en il noemen
#tan mijn 25orge/

e

49 batig nog al mijn fo?ge.
3

apan beuk iſ: leeer! Dat iſ il min!

-

«En met tuijn galutſche 3iel beſin /
- - - - -

- -

-

*

-

-

#aat

voor Gelovige.

171.

jl?aar ach! ban moet ik klagen /

ºf

JDat al mijn merk geen maarhept ig/
qDm bat ift 'g Beeſieg klaarhept mig/
d9m 't hert regt uit te b?agen:
&P leer// mp lºgeet /
dPf uuu goethept) / Die gp toelept

-

3

-

-

- -

-

?En be momen/
ſlºot mijn 3iel regtig geholmen.
-

4.

2Ich! fenb um glang-rijk Hºeplig ligt!
3Pat ift mijn oog en 3iclg geſigt
iſlaag op mijn ljette ſetten:
-

-

.

* Ry

gºn metheul of uun liefbeng âragt
gig in mijn buift're 3iel gebgagt /
2ſch! boet mp baar op letten:
d? Pan// ſal 'h ban/ .

V

-

-

-

3Poob) en leben/ oogbeel gebent

-

g#n il uiten/

âDat ik ban mp ſcifg beſluite. . .

. . . .

Jſlaaar om bat iſ in ruid leef/
#o fugt ift tot 1 l/ keerel geef
so it nog in ſomben boot ben/
JPat gefug mag mijn leben 3ijn?
dBp bat ih u?p ban libel en pijn !
3eoo! ſteunoig in uur ſchoot ben.
jlâaat ig // geldig

..
-

-

-

2
3

-

-

't #ert genegen/ tot uun voegen.)
s

#Laat ift 't bmeeten/

3Pat ff 1 l mijn Hºeplant #t.

l

-

Hitom ban/ à lºeplant #eſug! hom/
GEi meeſt mp tot een 253uibegonl/
12erleent imp illup' genabe/

-

3Leert mp uun megen beplig gaan / .
ofjn in uïn faal'ge Pienſt te ſtaall/
.

be

i72

Geſangen alleen

€ 5ehoogfaam bgoeg en ſpabe:
#eer! maalt // fft ſmaakt
Hºlme goethept// en um' foetſjept/
3Pat ih boben/

CEenmaal ubuen 5?aam mag ſoben.

I 5.

EEN vERSEKERDE

VERHEERLYKT
&tem: Als een uitgeſtorte:
I.

-

-

«Eer! hoe b?oijk 3ijn bie tpben/
JPie ik nu in bolle b?eugt
JBag beleben niet geneugt!"

3Pat 45n 't herte miſt berblijben
ſleet um 45obb'lijft/ faſig goet/
&Pat mijn lippen fingen boet.
2.

-

gºeumig/ Gºeumbig ſal ik ſingen/
geſu! uuben J2aam 3p ſof
#ier) en in het lºgemelg lºof!
'It &al in il ban u?eugb opſpringen/
H9ert/ en tong / nit oberlaan /

.

&al op ljarp en cpter ſlaan:

er

'

,

3

G5p) Ö geſu! 45p ſijt ſtoning!
€5p alleen ) en niemant meer/

3Paarom ſingt nu gefug Gºer:
G5p 3ijt al uun' bolſt een uuoning / .

-

eti

voor Gelovige,

-

173

3Peilig boo? ben ſtorm en bloet,
ga/boo? b. |2ellen nare gloet.

geſu! ſtºp alleen hebt4.monben/ . .

-

-

-

Hitzuig-bloet / ſtriemen/ |gepl getmaat
Gºot geneſing ban mijn quaat:
ZPuifent/
buifent)
fonben
dºpnbeſoog!
ja albuiſent
't geb2eft

kw

-

t

.

v

alPogt boog gºeuunig gantg bebeſt.

ſ

5

geſu! @Bp fijt meer geſomfien
Heoo? mp boem'ſing in bet dºel !
GEn ſtelt mp bug ſomber quel:

«Bp 5ijt an het hruig gehionlien
#Poo? mp/ en roept 2 alighept

gg Il steunuiglijſt berept.
6

,

ſtoemt nu gefug 2ëiong ſcharen/

Ipp trok mp uit Satang magt/
aaie ſijn boobt ter onberb?agt:
39;ijſt Ibem/ lººp ig opgebaren
Kitot fijn 1Baberg ſtegter-hant/

aPaat ºp nu bewaart mijn pant.
-

7.

gefu! 45p hebt mp gegenen

't Beep!) alg ſpp boo, liefde blam .
Gyantg mijn berte tot 11 nam
dBeeft nu hraqt / ſo ſai ik leben *

ipierſ en ſteuunig tot um «Eet/ .
sea. mijn luſt en 3ielg begeer.
8.

-A

-

zing) 6 zing/ mijn 3iel um Hſainmaat!
zing Ipem &#euunig oberſtipt/
@Lot, het graf um ogen flupt:

- schouwt um neplantſ en uerwinnaar

Geſangen alleen
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I hier ig ſtof/ hef op um hert/
Singt/ bat 93eſtig lºgeerlijft buert.

16.
B

E

E

-

D

E

DAGEN VAN OUTS.
Op een eygen Melodie.
I.

(ſtij! ſjoel)euchlijft/
A#
2lich! hoe "geuchlijft?
geſug! en #"
blijft
&#g het na bp 11 te 3ijn!
3Paal ban) baal ban/ baal ban neber/
45eeft mp b'oube blijtſchap buebet/
3Pie mp mag tot mebicijn:
-

Hilm ontfarmen/ en omarmen/

gefu/ Han mijn 3ielbermarmen

-

3Lieflijſt . . . . . . . fnum' min.
HIbu ontfarmen/ en omarmen/

-

geſu/ Han mijn 3iel bermbarmen/
3Lieflijft . . . . . . . in uuo min,
-

2•

3Laat mp / laat mp/ ſaat mp pgoeben/
b' ſpemel buijn/ en ſteebg bertoeben

-

gn uun' min en liefbe ſchoot:
Hitom omhelg mp/ en bermaalt mp/

aPat ik in uw liefde ſmaak bip / . .

. ..

't ášoete/ bat ik eerſt genoot:

© 3Pan leef ift/ en ban ſmeef hij

#u uw fcboot/ en bºotja geef its

-

voor Gelovige.

-

174

állum' iſ?aan . . . . . . . Heeerlijkhept. "
&P UPan leef ift/ en ban fumeefift
#n uur ſchoot/ en opolijſt geef ik

11u ſnaam . . . . . . . beerlijkhept.

.

17.

-

D E

º

-

-

G E L OV I GE
v E R HE ER LY K T

-

'GODT, EN ZUGT
H E Y L1 g”: Lev en
&tem : Op myn ziel valt nu :

-

I.

>-

M°# ſit H2eplig uum

-

gemaab') en

#libyolijft
un goebºren
ſeemeigibeet!
ſioemen
tot um I «Eer:
*

* *v,

4.5n hebt mp met #epl belaben/
2III uuu uponb'ren/ mp berept/
te

-

-

ſtoepen! «Bobtap b'2 geerlijäljept.

}

*-w

-

-

3;&#&#l / ?lch! membt ºp uun ogen
@Lot een Miertje, dat gántg teer/

-

--

r- -

?ln be gront in 't ſtof lag meet?

- 25loeb uur hert in mebebogen
2lſbeminnaar! obet mp3

3ceert mp/ waarom dit bug 3p.
3.

.

.

JPog iſt boeet / Dat b enftel reben

ſtonlin'ſend' ingemanben 5ijn/

5eſu! Dat bp ſiet op mijn: '
n

.

#t?

176

Geſangen alleen

3Bu) geef ban/ bat iſt te breben

45antg in biep beruponbering/
'Altijt ll baar lof boo! ſing'.
-

4. . . . . . .

-

2lch! Jſlâogt iſt ban boo? 11 ſeben!
32u en ooſt tot allertijt/

-

3Pan/ ú ban/ foub iſ berblijt
«Eeuwig II be gºere genen/ .

-

fioen/ en ſof 6 gefu! 3Leer
&ingen ſtabig tot uud Gºet.
,

-

y.

t-23uigt mijn hert/ huilt alle ſonben
Ilit mp b?ijben/ bat mijn 3iel/
- 5oete geſu! II gebieſ:
Com/ en mafch mp in Im' monben/
#epligt} {bepligt / lºepligt mp/
* Pat fft ſteunuig boo? II 3p.

18.

-

D E

W O N DE R EN
,

*

D

E

IR

-

GENADE 1N 'T HERT
v A N E e N
G

E

L

#

O V I G E.

&tem: Hoe ſchoon ligt:

e

I.

O geſu!

alg ik nog gebenſt
?In 't opergrote #iel geſchenk/

t

Boo!
mp/ ſo onmaatbeerlijk!
-

#o
#Og

* *

. *

*

*

177

voor Gelovige.

L)oebat ift eeng met blijber tong'
?lIn 't juichen ujag/ en u?olijft ſong'/

illu 3?aam / û 45obt/ ig heerlijk!
3Pat Han/ / 't hert ban

2llie Hommer // en beſlommet
42berlaben/

Y --

*

- 3?og uuel eeng in blijdſchap baben.
2,

«5p quaamt 6 Bobt! uit b'ſ hemel meeti
&#n ſaagt op imp / een miertje teer /
ilàet b' inbloet ban genabe!

HIm Gyeeſt onbehte mp mijn ſchult)
319aar met fit 1 lu' 45obljeptg gebult

«Betergt bab bgoeg en ſpabe:
3|ft ſag// hoe 'h lag/
2lig te ſmoren// onber toren/

-

-

&
''

ſpel en bloehen/
... Jaaar 45p mp met moub beſoeken.

l

"

3.

't 312ag ſbgoutu'lijſt/ al moat an mijn hert
3ig op beeb'/ 'It âIBag een Hornp betmert
1Ban Etter/ ſtriemen/ monben!
'It âBag 45obbeſoog en gantg ontepn !

45emoppen op be blaähe plepn/
«Bementelt
mijn
ſheet! ,,,
neer/
'ft Sonit in
/ 6ſonben/
3in mijn booghept // en gobb'Hooghept/
ga mijn leben |
.
ſlPiert mp bang in angſt en bebelt,
(ILoen fagiſt illme JIBajeſtent /
GEn €5abeloſe Ibeerlijſiljept

-

. . . .

(4Lot in mijn 3iele ſtralen!

--

-

'Ét &ag 11 ô geſu! HLeueng 25gonj
&eet

# / alg be #naren/

Dlliſt'te herte bBløII
't buiſ
#nIn 't
#la 3

-

-- - jl?ijn

Geſangen alleen
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jleijn hert)/ ontubert
Allit be uperelt/ſ upiert bepeteit/
JE2et ulu'ſchoonhept /

apie gantg luiftrijlt boog 11 @Lhroon lept.
y.

gh riep met tranen bgolijſt uit!
'f 3Delft boog mijn 3iel een foet geltuit
alPag/ buifent maal 2llupeerbig/

2IImeerbig ſpect! ígume ſnaam!
gn ?Ilſe Tauben uuotum faam
«Beſongen feer bolbeerbig

glucht ban// ſingt ban

- ººk

-**

danſen #toning // bie fijn alPoning''
gIn mijn herte

-

1

5Bam/ en bleef er uit mijn
6 ſmerte.
w

3

*
*

*

--

*

*

-

min het gaat ºm samen
#ban liefde blam an alle hant/
45emillig lºl te p?ijfen: -

gh riep te hulp tot u men tof!
gii mat ſig rept op aard en ſtof/
dBm uun' ſofte beubijſen:

Hleijn geeſt/l mag meeſt/
3Pol oan byeugbe// en oetljeugbe
&ig ban binnen/ .

gn it bettelijk te mimmen,
7

op Ibeer! waarom faagt 45p op mp?

-

gÈn gaat beel buiſemben boog bp ?
4P 't ig um enfi'ie ſiefbe!

't gig uupe ſpoethept epnbeloog!
de geſu! bie een huurm berhoog/
GEn 't berte fo booggriefbe.
lgoe fal/) th all ,
Aluj genabenl/ en boekbaben

*.

*

r-

'- - - - - - -

sº: ,

#tou

179

voor Gelovige.
...
itonnen noemen/ .
'ſi Salil Çeltuig baat boo! ſtoemen.
#

8.

2ieb, gaafje ban/ 6 gefu! luſt/
«En hert) Dat ik mag toegeruſt)
Oln gantg boog iſ te leben,

- 412ag nu mijn hert en tong berept/

3# ſepbe/ 5oöt 5p b heerlijk bent/
1900? Gºeulmig nit gegeben:
&P ſing// en ſpring

"

--

*

3n ben heere)/ Beeft hem diere/
2ll uiat boben/ .

“Heſing heeft geleert te lopen.
9.

-

9. Pgiemaal falig/ en nog meer/
&ing iſ noo? &#eumig/ #obt 5p b' ſter/
25p all' bet &#ng'ſen choren:
*
«beeft 3eſu / bat ik ooit op aard'
il?ijn bert berheffe Heemeſmaatb/
Om 't regt Iſièuſijſt te horen:
49 ſtoemt // en noemt

* *

*

*

.
-

s

3eſum Lyeere // geeft hem geteſ
JBie beneben/

&ijnen lof nu hebt beleben.

- - -

IO.

--

-

**

-

*

$2 #ſu! mauneet Homt bien bag!
&Pat ift eeng 25?uiloft houben lilag / .

#n O'gºeuunge hemelg 5aalenſ'
'gºl 3Danneer fal ik ſomber epnb')
25!! bºtſiitherhoorene gemepno'/
jl 2ijn bert eeng regt ophalen!
25p 't Blam// bat quam /
dºlu ſijn lepen// mp te geben/
... @ #de libeerlijk:

|
-

| |
',

' .

&ijt «Bp 3Laun Bobg en begeerlijk!
|
V
i.

-

jl?

2

--

| ----

1 I.

ſpeeft

|

Geſangen alleen
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I I,

ogeeft ban/ ö gefu! bert en ſtof/
&o ſing iſ enkel tot uuo ſof/
2lludeerbig l9oog gepreſen

#p gºeuupig uuben #Baam / 6 Beer!
GÈn buifent buifentmaal 3p b &#et

11 GBpnbeloog benoefen:

-

9 &ing // en ſpring

-

#n ben Hºeere // (Beeft hem Gºere /
2Ill boat 250ben

-

"Hefug heeft geleert te ſouen.

2

I O.
D

V

E

O

D

VER HEERLYK ENDE Z

-

I

E

L

E.

-

&tem: Liebſter Emmanuël:
I.

-

Le: al mat abem heeft/ ach! looft ben lºgeere?
&ingt bpolijſt alleſ bie ben Ibeere beeſt:
H#p geeft mp al mijn luſt en 3ielg begere)
liep ig het / bie mijn ſtramhe 3iel geneeſt: .
ſlàijn gefug liefbe ,
Jſlâijn bert booggriefbe/

2{lg ih bena'uuut/ en bang mag in ben geeft.
2.

«Bp hebt berfoent mijn ſchulben/ en mijn fonben/
«En werpt ſe gantg in 't biepe man be 3ee /
illup 25loet / 6 geplant gefug! en uuo monben

#ebt «Bp geplengt/ en uitgeſtopt tot opee.
--

-- -

-

-

2

?",
Rat

voor Gelovige.
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3Laat nu mijn leben/
1I &ijn gegeben/
RPat fit gehoo?ſaam ll mijn hert beſtee'.
3.

«Bp ſchenkt mp 'g Baberg 45unſt en fijn genabe/
«Bp ſijt mijn 25onge bp 3ijn gemel albzoon/
«Bp piept boo? mp 6 %Jeſu b?oeg en ſpabe/
T «En maaht) Dat iſ in illu ſpabpljept uuoon.
2lcij! laat mijn herte
Jàu b?p ban ſmerte /

-

1lm 3Paam berijeffen/ #eerelijſt en ſchoon,
4.

2II mat mn luſt! ig uud Bunſt te binden/
«Bp 3ijt mijn GIrooſter in mijn ongebal:
ditom Dan/ 6 %jeſil ! mijlle 3ielg bemln.be! .
jl?et b' inbloet ban uuu 45eeſteg ſtromen alſ',
&o ſal iſ ſingen/
«En byolijft ſpringen/

'-

Tqën juichen ſtabig met een blp geſchal.
J.

H#om IBemel/ aarb'/ en al mat leeft beneben/
Hitom looft/ en prijſt met mp/ ſingt gefug ſof/
Hitom miſt eenparig tot ſijn (Lempel treeben/
alBeergalmt / en juicht / Bp hebt bog altijt ſtof.
3Looft/ Hooft bien #toning!
ſtniel boo? fijn uponing /

|

--

-

ofºn buigt 11 meber boo? fijn 13emelg lºof.
6

-2ſſch! ſjab ift buifent/ buiſent/ buifent toilgen!
43ſt ſong muel Duiſentmaal/ mijn #efug ſlaan
gg epnbeloog en lºgeerlijkſ ſchoon iſt ſonge/
3Boog &#eumig/ 't HBag te boepliig boo? fijnjfaam.
Hitom Gºng'len ſcharen!
ſlPilt met mn paren/

gºn laat ong 2Heſtig p?ijſen al te faaln,
jl? 3
-

k

-*

--

-

-

-

-

7. d®

182
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7.

4B gefu! Hom/ en ſchenkt ubu 45eeſt ban boben/
&o faſ iſt &#pnbeloog Hun 12eerlijkhept/
5Ba 't boorſchrift / ban Der Engel repen ſoben/
«En ſingen ruſteloog in «Eeutuigbept.
#toni baal ban neber/
r

&o ſing ſh ubeber /

.

-

-

512ijn #eſtig lof) 3p nu ban eſſt berbgept.

2 O.

L

O

F
V O

S
O

HR

A
D,

N
E

G

KT

"

K IN DE R EN
'f

Z 1 o N s.
Sten1: Gyb ein

/

Almoes,

&#ſu/ ach! Hillm' naan ig libeerlijſt /
«En um' ſtoeln ig b' herten luſt
3Boo? illup I)eplig bolſt begeerlijſt/

-

3Paat haar 3ielen ſºepl in rtiſt:

2ll måt ook haar tong Han roenten
#g #l luiſterijſt te noemen:

H#ee ... re 93eſug/ ll ... uue min

# ... te gefug / HII ... ube min
&al ... mijn berte / Sal ... mijn herte
3Pet um lief... De mennen in/

Jlaet uuo lief... be nemen in.
2.
GBp hebt #ion 't #ep! gegebeli/

den boo: «Eeuwig nu berept

,-- -

- -

-

-

'Dat

183
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-

SPat uun' bolſt in blijtſchap leben
Hitan/ en fingen bankbaarhept:
«bp berloſt haar ban het quabe/
gËn berbuſt haar met gemabe:
gên ... hel falig ig ... het goet/
&#n ... ſtel falig ig ... het goet:
3Pat ... ubu Hinb'ren/ Pat ... uum hinb'ren/
ToBeuunig ugo ... lijſt ſingen boet/
&#eubuig bgg ... lijft ſingen boet,
3

Hitom/ á 3eplant/ baaſ ook nebet
&#n mijn bonh're buift're 3iel/
&Dat ift | 2eplig/ filepn en teber/

1/l ook tot mijn luſt gebiel.
(GIreft 6 gefu! hert en oge
ſ&Lot uur gemelupaart om hoge/
3Poet... mp ſtomen @Lot ... ulu' @Lij?oon/

l
-

T

.

>

JPoet... mp komen dLot ... uuu &Lh300m:
JI)et ... De b?onnen/ Jil?et ... De b?omen

QPat ik gºeumig ... bp ill AlPoon/
3Pat iſ efeuunig ... bp ll HBoon.
4.

#Leert mp utoe iſ aan te p?ijſen

.

ſpenſiglijſt/ met hert/ en mont/
3Pat ift 11 mag lof behuijſen

-

jàu/ en ooit tot allet ſfont:
(@ſteft mijn herte gantg na bomen/
&Pat íſt il geſtabig ſobe;
-

3Leer ... mn fingen met ... ubo ſchaat/
3Leer ... mn ſingen met ... ubu ſchaat/
H#e ...jmelg #toning/ #e ... melg #toning
G#eubuig bier / ,,. en ook hier maat)

G#eubuig biet/ .,, en 00lt hiet naat.

-

-

in 4

-

-

21. JE

-

Geſangen alleen
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J

E

2 I.

.

s

U

»

-

-

s

-

HEERLY K HEYT S
L

O

F.

-

Op een eygene Melodie.
-

-

I.

L# ong / 3Laat ong 't ſamen fingen/
&#n ban blijtſcijap H)eplig ſpringen/
guichen galmen in ben 42eer! gſuichet/ juichet alle ſcharen
12an De b?oulen/ upilt nu paren

-

(@Long en ſtemmen tot 45obg gºer: gefug ſtoning // #eeft ſijn luoning /
GEn fijn 32aanl/fo ſoet alg ij0lting /
SHn beg . . . . . . . H3emelg @Ilj2oon.
geſtig ſtoning// Heeft ſijn Muoning'/
ciën ſijn 5)aann/ ſo ſoet alg honing/
#n Deg . . . . . . . H3elnelg @II)300u.
-

,

t

2.

gefug moet ben ſºenlel ſteunen!
* 2/lg en poſt/ en b?empclg b?eunen
iBan het Engelen gefallſ /

b. Een roept luit-heelg tot ben amb'ren/ .
3!aat ong/ laat ong met malhaub'ren
Hilhahen 't Hºeplige gelilang:
H#epligf faiig/
ſºeplig//
Pgiemaal
ſºeplig/
&#eutuig
«Eeuluig
beplig/
3uicht haar . . . . . . . &#ng'Ien tong'.
H#epſig/ lºeplig/ / JPgiemaal ſºeplig/'
&#ellupig falig/ &#eubuig beplig/
guicht baat . . . . . . . «Eng'Ien tong'.

|

r

3. 3lui=

voor Gelovige,
3.

-

#Luiſtert / HLuiſtert met ulu' oren

â¢iel/ om haat JIBuſijſt te horen/

H#ef uur hert na 'g Heemelg @Ihzang/
3IPelt op/ meſt op / al ſilu' ſinuten/ GPm bien ſtoning ooſt te minnen/
Beerelijſt in Igemelg glantg;
- 3pert um heele // laat bie qucle/
Somber bat het ooit berbele/
#efug . . . . . . . H#eerlijſiljept.
Spert um heele // laat bie quele /
30mber. Dat het ooit betuele/

3efug . . . . . . . H#eerlijkhept.
-

4.

geſug! geſug! ſpeer ber u?omen!
#ton nu / Hom nu/ ei built houden

Jlhet uu glang-rijft falig ligt:
&enb nu/ ſenb nu/ 'g G5ceſteg ſtralen/
- UPat iſt tot uu gemelg 5alen
ſlPemben mag mijn 5ielg geſigt:
25gon ban 't leben//huift mp geben/
-

-

&tabig in Ittu ſchoot te funeben/

Iig . . . . . . . l3epliglijſt.
25gon ban 't Ieben/ / upilt mn geben

&tabig in ubu ſchoot te ſlueben/
H#eplig . . . . . . . H#epliglijſt.

wºniaal

ſpeerlijft/ ſheerlijft/
ſpeerlijft/
gºeuunig glang-rijft/ en begeerlijft
2ijt gp geſug/ G5obeg Soon:
qLaat ban/ laat ban al 't gebuemel
3Ban beraatb'/ en ban ben li?emel/
3Lof toe brengen/ boo? illun' (@Lij?oon.
«Bp 3ijt ſlPaarbig/ / Dat elft baat big
&ong / unie ig'er ſo regt-aarbig
geſug. . . . . . . . il gelijſt.
-

jl? 5

.

Geſangen alleen
45p 3ijt 4Daarbig// bat elf baarbig

186

3ong / luie ig'et ſo regt-aarbig
efu# . . . . . . . 1l gelijft.
6.

&5ing/ 6 ſing met Bemel tonen/
49 jl?ijn 3iel/ tot bat gp buonen
3ult bp 't Lºenlig / |3eplig 5aat :
.
3la op Ipter/ ſſa op ſnaren/
&Lot bat gp ten hemel baren
&ult/ baar 't alleg l9eplig ſfaat:

-

d? Dan roem ift / / en baar noem ift

geſug. blehheloog / en U2cetlijh/
&alig . . . . . . . faliglijſt
&P TBan roeln ift // en baar noem ift

#ſefug blehheloog en ſpeerlijft/
&alig . . . . . . . faliglijk.

2 2.

HET VROLYK EN SALIG OPSTAAN
D E S

V A N

HE ER EN LIEVEL IN GEN.
Hºtoning geſug! ach! hoe ljeuchlijhſalhet meſen!
mijn boot gebeent berucht uit 't na

#er

re graf!

2ülg ik uit mijnen ſlaap/ ſo lang gemenſt/ berreſen ºf
&alſijn/ en leggen gantg mijn ſonbig boot-fileet af!
3Pan ſta ik urolijſt / en berijef beeg bepb mijn ogen/

«En ſie 1 l/ liebe beplant/ op uum moſhen-ſtoel/
&tralië homt een ſnelle 25oob beco Engelen geologen/
«En wijſt inp't falig bolh/bat om haar honing moelf.
-

-

-

-

&Paat

voor Gelovige.
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hom iſt) #efu! Gèn 45p magt maar op mijn
oa:0men/
3Paar ſta ift ebelmoebig/ an um ſiegterhant/
3èan 't Gbobbeloſe rot geſchepben / bn be uponnen/ .
< (GLerbuijl mijn herte reebg in liefbe blammen b;atif.
&Paar ſit iſt op ben @Lijnoon met gifraëlg geſlagten/

?lig honing/in een prieſterg blinkenb' lºep!-gembaat/
gereetſ om met gejuich te umagten!

gPaat ben ik nu

JPat G5p met mp / 6 Heſu! nu ter 253uiloft gaat.
&Paar klinkt bie Bemel ſtem/ biebert en 3ielbootboren/
«35eſegenbe/ be-ërft uïn 1Baberg ſtoningrijk f’
3Daar toe iſt gunſtig ill boo, b &#euuben heb berkoren:
G5aat in/ en ſingt um 12aber Hºeplig nu Buſijft.
3Paar boet fig b'ſ:3emel op / en alber &#ng'Ien ſcharen
13erheffen jaar geroep/ ong' #toning 3p be ſjer;
dPaar ſtel ik mp/ en buil met haar boo? «Eeuunig paren/
giën

#/

#toning Jeſu# 3p noo! &#eutuig

RTBaar ſinſt ift in beruponbering en moet berbupijnell

gſm 't ſteuunig falig ligt/ bat mp geheel beſtraal

zpaar binh ih b'Heemel melh/ en futu're bobbeptg
mijnen:

t

JPaat houb iſt met het Lamboo, gºeuunig?{bonb
1naal.

t

ſ

zpaar ſing ift oberſuit/ ben ttoning 5p gegeben

ape ſpeerlijkhept / Iºp geeft mp cpnbeloſe ſtof/
- 3Pug hân iſt u?olijſt in mijn ºgefug liefbe ſtoepen /

e# #n G#eumig/ G#euunig/ &#eutuig 3p 450bt
r
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Geſangen over de
DE SEV EN DE SO ORTE
V

A

N

G E SA N G E N,
Behelſende eene beknopte uitbreidinge over
ieder Hooft-ſtuk van de voornaamſte

'

GOD DE LY KE WAAR HEDEN,
Byſonder, ſo als die in ordre begrepen ſijn, in het
nuttige, en klare Catechizatie boekje, genaamt het

kort uittrekſel, uit het grotere Catechiſatie Boek,
van den Eerw. H. Klug-kiſt myn geliefde Col
lega. Nuttig om in oefeningen, of by an
dere gelegentheden, van Bekeerde en On
bekeerde beyde Gebruikt en Geſongen
te worden. Met de opſchrift en af

delinge van ieder Hooft-ſtuk.

2

1. Hooft-ſtuk.

Van de Kenniſſe Gods uit de Natuir.
&tem: Pſalm 25.
I.

He: beg hemelg en bet ?larbe/
«Beeft mp ligt/ bat iſ il hen/
«En uun hoogljept ſchat na ſBaatbe/
5o ?Ilg iſt het ſchulbig ben.
&iel en lichaam/ en haar ballt/

Hgemel/ fon en ſlaaan beuJijſen/
*UPat uur 45obbelijhe barrt
sjn ulu Wuerſten ig te p?ijſen.

r

2

Hºeere gefu! ſenb uuo ſtralen/ .
3Pat uun' ſ hoge ºgeerlijhhept

gin mijn buiſt're 3ieſ mag balen/
3Pat ſli 00ſi lluj (of berbgept

Heert

-

Goddelyke Waarheden.

-

#Leert mp boo, um Cheeſteg ligt/
50 uuu ſlàajeſtept beſchoumen/
TBat ift Hºeplig mijn geſigt
jl 2ag op Itube Muethen houbuen.
2. Hooft-ſtuk.
w-

-

Van de H. Schriftuirc.

&tem : Pſ; 25.
I.

&#ere ſenb uud Beeſieg Hlaarhept /
3Pat ift met een lºeplig oog
Jlaag beſchouuben uuJe ſlBaarljepth

#heergebaalt uit b Ipemel ſpoog:
&Poe mp alg bolmaaht/ en filaar/
IBertelijk uuu moogt erkennen/
UPat ift mp an ill gantg / maat
&Deſen tegel/ mag gebuennen.

r

2•

«Beeft mn ſºepliglijſt te beben/ -,
jlâet een Bobb'lijft Diep ontſag
3Boog um unaathept/ Dat mijn lebelt
ill/ ô IBeer! behagen imag:

gefli/ gun mp luſt en ſiragt/

's,

:

-

gIn 't boo?ſoeſten ban uuu uetten
3Pat ik baat in Dag en nagt
iſlaag al mijn genoegen ſetten.

Hooft-ſtuk

3.
.
Van de Gods-dienſt.

e-

&tem: Pſ. 25.
I.

. -

Le: mp Igeer! it regt te breeſen/
«En na 't boogſch?if ban uur met

1/l alleen gehoogfaam buefen/

maaät. mp tebet en geſet

- 2 ---

t

#n

d19o

Geſangen over de

gIn mijn luanbel/ bat ik mp/
2{lg een ſtij?iften mag beuJijſen/
Om ban 't fonbig Heuen b?p /

-

-

Hºeplig illuen 32aain te pgijſen.
2

JPoet mp baïſche paben mijben/-

-

JPie haar Yuanbelaarg met b?af
1Bocbcn/ en haar 2-iel ter 3ijben
12an illu gunſte lepben af:
3Poet mn langg een filib're boeg
1Dan merloch'ning 't hepl behomen/
(Iot ik met mijn gobg-bienſt ſeg/
JDat iſ il bien niet be 12?omen.

-

|

4. Hooft-ſtuk,

|

|

-

Van Gods Weſen.
Stem: Pſ. 25.

.

!!! ,

.....I.

|

--

-

- - - -- - -

# ig uw meſenſ
Oº:
«Eeuunig/ algenoegfaam #eet!
jl ºogt iſt mp boog

## ſn brſen /

'Hlg een 4Purmhe/ leggen meet: # :

geoet mp fo uur Booghept fien/
aPat ik mag mp felf: berlieſen/
gIn mijn Niet; en tot ilt blien !
g)m uur ſhajeſtept te hieſen.

.

.

2

Opperuueſenaar ! mijn bueeſen ,

vº

giguan iſ alleen) ach! geeff
3Pat ift ill maar enig b?eeſen

,

er

HDag/ fo lang ik hier nog leef/
jl haalt mijn boog uuo goebe geeſt
dºyeeſtelijh/ en log ban b aarbe /
3Pat ift heplig onben?eeſt

31 mag roemen in it waarbe.
1 :

-

#

5. Hooft

-

T

&
-

Goddelyke waarheden.

-
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5. Hooft-ſtuk.
Van Gods Volmaaktheden en Namen.
Stern : Pſ; 25.
I,

OPge GBobt/ bie ?II in 2Elſen /

JPoo2 uuu Peugben 5ijt alleen/
«En uuo 45obb'lijft melgeballen
Schept/ in uun glantg ongemeen!

-

& Peel mp ooit een bomh're ſtraal

5n mijn buift'te 3iele mebel
3Pat iſt eeng mijn hert ophaal

#n 't geſigt ban 3aiigheben. .
2.

#eerlijk 3ijt 45n boo? um #amen
.
2ln um' bolfi geopenbaart / ,
#n um' 3oon / in buien uum' JFaain / en

-_3luiſter regt mert opgeſilaart:
gefu/ ſenb uun geeſteg ligt/
ſiepmigt mp boogbloet en toonben/
3Pat ik mag boo? 't foet gefigt

-

-

-

- - --

. . .
-

12an uud Peugt/ uum geeugt uethenben.
6. Hooft-ſtuk.

Van de H. Drie-eenheyt.
&tem: Pſ. 25.,
1•

E*#
-

en Prie-eenig ſtoning!
âIBomberlijk boo? ong geſigt:

1Baber/ Soonſ en feeſtj nua 312oning'
&#g in 't on-toegank'lijft ligt:
2#ber ſtipje ban uur glantg
ſtoept mpſonbig ſtof om hoge
& Pat ift en het blin.be thang .

3?iet moet ſien maat ſegg gelobe.
* * *----- * *
1

2, 419eeſt

- -

Geſängen over de 5
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2-

-

-

;

!

-

âPeeft mijn 12aber/ Igcer gepreſen!
geſu! meeſt mijn ſlaibbelaar)

-

-

-

âBilt 6 45eeft mijn 3Ieptg-man meſen. H#iet/ en gºeulnig Ooſt hier naar

JPoe mp met beruoonbering'

.

*

-

lºl beſchoubben/ en De roemen
3Pat ilt ll boo? alle bing

- -

- -

-

G#euboiglijſt mag #eerlijft noemen.

7.

:

: :

: :: :

-

Hooft-ſtuk.
|

Van Gods Beſluiten in 't gemeen.
áštem: Pſ; 25.

.

-

.

.

-

- - -

.

' .

:

I,

- ---

.

- f

?In 't begin hebt ºfp/ 6 |heere!
alPat in Igemel/ aarb'/ en 3ee :
.
5al geſchieben 1 tot uun &#ere
- .
1Paſtgeſtelt: ſiet op mp mee/
«Bantg elenbig / buigt mijn buil:

-

-

3Pat ift um' beſluit mag roemen/

«En met onbermerping ſtil/
'

?lItijt mijg/ en leeplig noemen. '
2

-

obun mp | 2eplig oppermeeſen!

*

-

't G#pnbe ban ill unil en taat
52a te ſpeuren/ om te bgeeſen
illume naame b?oeg en ſpaab'/

-* *

-

-

.

-

#lhaakt mp lijûfaam / alg gp ſſaat/
gËn tot ubuen lof genegen/

?Ilg gp na uu grote raab

-

*

-

-

-

-

&cijpnſel geeft op al mijn toegen,
,-

w-

,

8.

ee

*

Goddelyke Waarheden,
8. Hooft-ſtuk

,

193:
-.

Van het Beſluit der Verkieſinge en Verwer

Pinge in het byſonder.

-

&tem: Pſ: 25.
J.

-

S°# Bo?ſt en litoning/
2lllerſchepf'len genig l)eer!
«Bp berflieſt tot uwe aeoninſt'
gPeeë' en 'Been; en werpt ter meer/
't G5obbeloſe groot getal/

gaat geheel in ſomben boob ſept/
&Pat ulu' hant regturerbig fal

«Bant# berbernen in baat ſnoobijept.
2.

-

3eſt!! ſchenh mp maar 't geloof / en
- 2 45eeſt'lijft lenen/ bat ik ſeer/
«Pf utu 45obbelijke ogen
&ijn geſlagen op tmp neer:
#epligt mp in um gebobt/
&Pat fft baat boo? mag bempſen
RPat 45p enig 3ijt mijn abobt7'
3Begen# uu' beſluit te pºpſen.

-

:

9. Hooft ſtuk.

.

. .

Van de Scheppinge.
T

5tem: Pſ. 25.

*
- 1.

-

#

. . .
--

--

- - -

º

't (TN ſtoot «Belnemel bet gepgſcharen

G # ben #

-

en 't ſtof:

#eerlijk ſchepper openbaren • 1-e

en er waan 3ijt # lof;

tt

** - - - - - -

* + t.

*

*

2II

.

t
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Geſangen over de

2ſſeg maaht uub bant uit niet
25innen 't perft ban mepnig bagen/
G#n maar bat uun oog ooſt fiet/

&cljept 45p in uur uuerſt behagen.
v%

2.

GP ſlāijn ſchepper! heb mebogen/

fiepmigt mp ban 't fonbig quaat /
23eſu! faift mijn blinde ogen/
25geng mp 19epliglijft in ſtaat/
RPat iſ in illu met hen ſtof

1Binben mag / om ll te ſoben/
&Itelt mijn hert ban b'aarb ook of
&Lot uuo Igeerlijiiljept na boben.
1o. Hooft-ſtuk.
Van de Menſche.

&tem: Pf. 25.
* * ) 1.

He:
45p hebt mp uit ber aatbe
oºn uit enkel nietig ſtof/
2lg 45p 3iel en lichaam paarde
19oogtgeb?agt/
eſu! ſchept mp

##
#/
ubU en b?p

## # # en lichaam 23epbe
25uigen ooo! lim geerſchappp/
«En uw ſheerlijkhept oerbepbe.
2.
3Leert mp / bat fá 11 mag Hennen/
23p um googljept alg een niet!
«En ſo mp an ill genuennen/
aPat ift 11 mijn Baber biet:
3Poet mp met een ſtage blijtl
JPoo! mijn geb'Ie 5ſele meriteit !
w

3Pat iſ eeng na beſe tijt

got 1,1 blieg/ met arenbgulerhelt,

'- -

- -2

11, Hooft

Goddelyke Waarheden,
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1 I. Hooft-ſtuk.

*

Van Gods Voorſienigheyt.
&tem: Pſ: 25.

-

I.

-

O “betroume JI)enſchen Iboebet !
&#n 25eſogger ban 't #II/
RPie mp bagelijhg het boeber
s. @Loetepht in bit fonben bai:

2lcij! 25emerht mp tot mijn pligt /
&#n ſiegeer mijn gantiſche lenen/
UPat mijn baben fijn gerigt/
2•

«Beeft/
bat bobbelijk
ik mp gantg
opblage
2En uhu
beſtier/
age/
T @Pin iſl enig te beljagen/
3In het been ift merhe hier: àllaaah mp ooit/ manneer ik tijd
42nbermoppen, en boſbeerbig ,
-

2lig um bant mp meer uerblijd/
49m te fingen/ bobt ig meeröig.

v
*

12. Hooft
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Geſangen over de
12. Hooft-ſtuk.

Van de Staat der twee Eerſte Menſchen
voor den Val, en van het Verbont
der Werken.
&tem: Pſ. 25.

I.

A*# ljoe falig buag. De menſche

-

13oogtgeb?agt in 't Parabijg!
&Pie na 'g gemelg Hºeplig bucnſchen
1 litriep/ ſpobt 3p qEer en p?ijg.
H#eer / 45p babt um liefbe bant

,

,

-

'
-

?In ſijn herte baſt gebonben/

3Dat hp 't ſlPerft ban hert en hant
3Peeb' / om ubu' lof te berHonben.
-

2.

#eere! bug mag ik ook heerlijk/
3 pronkte met ulu' beeſt en glantg/
ſlâaar helaag! nu ben ift beerlijft
&#n ban il gemelten gantg:
gefu! ſchenht mp 't Bobb'lijk beelt/
3Poo2 uun bloet en ſjeeſt dan boben/
3Pat mijn hert en tonge queeſt/
-

om uw beerlijkhept te lopen.

t
-

-

-

.

13. Hooft-ſtuk.
•
Van de Sonde der twee Eerſte Menſchen, ºf
en deſſclfs Gevolgen.
&tern: Pſ. 25. t

1.

A*#
A

-

#oe balt bit #eerlijft toonber/

Poo! trouwlooghept plots ter nert/

't ſºep

Goddelyke Waarheden:

-
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't beplig paar balt plotg ter onber
GEn ontrelitſig ban jaar geer:
OP UPic fnobe fatang ſtriſt/

Ibceft be 11Bijſte ſelfg bebogen/
dPat ſp in een ogenblik

ſtoepen/ ?lcij! maar fijn ong' ogen!
2.

- gh ben naaſt/ en gantg belaben/
4Pberheert ban ſchuit en ſmet/
23a ontelbaat 5ielen qltaben
I#ebben nu mijn 3iel omſet!

#Teſu/ 2lcij! Pug ig mijn ſtaat
g#ben ſlBalg'lijä; laat uum 419onben

JIbp nog fulu'ten boog gemaab'/
3Pat iä tepn mag ſijn bebonden.
14. Hooft-ſtuk.

- Van de Sonde, en deſſelfs Gevolgen, in
Alle Nakomelingen van Adam en Eva.
&tem : Pſ; 25.
I.
-

He: ift ben in ſchult geboren)
«En ban uïne 45unſt' geſchept

. *

5ueru iſt / alg een gallrg berloren
gIn mijn engen 11Balglijhhept.
'ft heb met bemhen/ moogt en baat/
&Pgiemaal boobt en #el beruoguen/

ſ

-

- 'ft 25en tot al het ſollbig quaat

*

-

Reeerbig/ maat tot Beugt
verboben.
2.
-

ſheere Heſu! laat utu 11Bonben

Jſlap ban ſchuit en lºgeerſchappn
jlâpner groumelen en ſomben
#2u gellabig malten b?p:
n

--

3? 3

-

JPoet

Geſangen over de
198
25loet en ſbeeſt
um
tot
3Poet mp

-

Hgenen blieben/ om genabe /

3Pat íh ceng in 't Hºeplig 3feeſt
1l mag p?ijſen/ u?oeg en ſpabe.

15.

Hooft-ſtuk
w

e,
Van de Mogelykheyt van Verloſſing
e
dog op Conditie van Voldoening

aan

Gods Geregtigheyt.
&tem: Pſ: 25.
I.

&#uldig 3p 1 Ibu 5?aam gep?eſell
H:)eere bet 25atmljertigljept:

3Pat Bp meer hebt aangetmeſen
âBaat be uueg ten leben lept!
5)iemant han ball Hibel en boot

-

T

b'?itme 3iele bueer beb?ijben/
3Pan 43p) bie uit angſt en noot

ſtont in uuben ſchoot berblijben.
2.

't gig alleen um Pierb're ášone!
âPie boo? 't Ipben op ben p?ijg
32an boſboening / boo? uur (Lij?oon) en
Jſlaajeſtept/ mp boemling buijft.
Hitom ban geſu! meeſt mijn 25ogg' /
«En 25etaal boo? al mijn ſonbe/

KP2aag ſo boo! mijn iBelſtant ſong /

3Pat íſt blp uur lof berftombe.
-

-

-

16, Hooft

Goddelyke Waarheden.

-
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16. Hooft-ſtuk.

Van de Vereyſte Conditien in Sulk Een,
Die aan Gods Geregtigheyt ſal genoeg
doen.

-

&tem: Pſ. 25.
I.

g

S" 'er iemant mp beſchermen?
1Ban um 45?amſchap / Igeplig lºgeer!

|

G#n boo? 45obbelijſt ontfermen
jl 2p met 1ll betſoenen bueer?

't Il?oet een boot ban &#eum'ge firagt /
«En gelijft een menſche meſen/
aPie ban too?n/ en ſatang magt/
&P002 boſboening' fian geneſen.
2.

- 49pent ſpeet! mijn bſimbe oge/
3Pat ih fulft een ſlººibbelaar

3Boog mp foeften mag om hoge)
3Pie mp reb uit mijn gebaar:
geſu! JB;ijf mp tot uur ſchoot /
UPat iſt alleg mag bergeten/

* -

-

,

-

-

G#n tot lll alleen in noot

19lieben/ en 1 l/ Hºeplant/ heten.
17. Hooft-ſtuk.

-

-

-

- Van het Verbondt der Verloſſinge of d
Raadt des Vredes tuſſchen de Vader en Soon.

stem: Pf. 25.

s

-

- --

- I

En:
biepe gronben
39an een bobbelijke min!
#
-

l

r

4

-

5ijn

Geſangen over de

2 oo

.

&ijn er heer! bp ill bebomben /
3Paar ſig 't Schepſel Çeuunig/ in

Jaoet uerlieſen 1 ſpat uun &oon
IBan ben i2cmel baalt op aarbe/
(ſ)m een buurmfic boo? llu' (dIlj?oon

&Loe te brengen &#euuu'ge bUaarbe.
2

-

&Bobbelijhe ſtaab ban breebe!
JBaat ljet buit geſlagte ſlain
3Boo! ben Sonbaar / in fijn ſteebe
3Lijb/ en al ſijn ſchulden nam :

geſu/ ?lclj! maah mp geſint/
dBm mijn ſchulden ll te gebeu/
3Pat GBp uan mp moogt bemint
&ijn) en ift mag boo? 11 ſebelt.
*

18. Hooft-ſtuk.

Van de Vereyſte Voorwaarden, Die in de
Sone Gods gevonden worden, Om aan

's Vaders Geregtigheyt te Voldoen.
&tem: Pſ: 25.
-

-

I. '

'

Je:PieIbrplig
4,5obt / en ſhrnſche
het
2ïlleg hebt berbult /

HPat een ſierbeling fl)ag ubenſche
(ILot boſboening ban fijn ſchult:
- @P GEmmanuël ! illuu' 2,5loet -

#tan ontelb're ſomben uJaſſchen:
&#n alleen het ſhoogſte ſ5oet)

?En uw beplig uolk toepaſſen,
2,

horn

Goddelyke Waarheden,

-

zi o t

2

#om ban I#eplant! baal nu neber/
&chenh imp uuu geregtigljept/
qPat ih boo, il filepm / en teber/
3Leben mag in Hºeplighept
2lch! 3Peeft GBp mijn GEnig goet
3Pat ift iſ geſtabig ſtoeme/

- «En 11 eeng boog mijn gemoet
iſlaag mijn 45obt / en Hºeplant noeme.

19. Hooft-ſtuk.

-

Van des Soons Gods Goddelyke Natuire,
door ſyns Vaders Eeuwige Generatie.
*

-

&tem : Pſ. 111,

w

I.

#eſu/ ?Ich! 1 lul ſhaam en ſtoem!
#g monberlijft / Allg ik ll noem/

1

||

3Booy all be beubelen geboren:
&#p ſijt beg Baberg Een ge &oon/

,

&Pie 't booſt gegunt boo! ſijnen &Lij?oon
%jn ſuib're liefbe-blam te gloren.
2,

?ſch! neemt mp ook alg 1Babet aan/
&#n boet mp met uuo hinb'ren gaan
jlàet &#erbiet tot illum' opper-uuoning':
Pat ift 1ſt met een biep ontſag/
«Eerbiedigen / en preſen mag/
49 |)eerlijſt/ en ontſag'lijſt Etoning.

ſt

-

-

-

-

# 5

--

2o. Hooft

zo2.

Geſangen over de D
2o. Hooft-ſtuk.

Van des Middelaars Menſchelyke

Natuire,

door de Ontfangeniſſe van den H. Geeſt,
en de Geboorte uit Maria.

'

Stem: Pſ. 11 1.

w

I,

-

2takt 45u / 6 geſu! bat ſig b aarb'
&o gunſtig met ben lºemel paarb/

3Poo! uun geboorte hier beneben?
JPlaat 45p in biepe nebgigljept /

gin ſtribb en ſtal moet neergelept!
3ean 't €5obbeloſe (Bgog bertreben.
2•

-

Jºl haar geſit! 2lch! mat baat het mp/
49f uuu 45eboogt op aarbe 3p ?

-

2Elg 45 in mijn ſjert niet mopt geboren/
#omt ban/ Ö H#2eplant] in imp moon/
GEn maak mijn hert il tot een (@Lij?ool! J
JPat ik mag 1I gantg toebehoren.

t

21. Hooft-ſtuk.

-

Van des Middelaars Namen Jeſus Chriſtus.
&tein: Pſ. 1 11.
I.

&aligmaſter! maaſt mp b?p

":

|

er

ſBan & onben/ en beſlaberimp
ſatang/ Pie mp miſ berſlinben:

cij! Schenſt mp ooit um Ibooge Q5oet/

UPat ºp aan al uun dºrf-bolh boet
39oo! ſteunuig in ben gemel binben.
-

-

2

&

2,

&alft

Goddelyke Waarheden.
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2.

&alft mp met uulen lºpenl'gen 45eeſt)
&Pp bat ºp regt ban nlp gebgeeſt
«Behoo?ſaamt fijn moogt/ en geijepligt:
3Permerb' mp uun' gemaab en Hragt/
JPat ift op 't regte ſpoo? gebaagt
5/laag ſijn/ en &#eubuiglijk beuepligt.

22. Hooft-ſtuk.

Van der Gelovigen Eernaam, Chriſtenen.
&tem: Pſ. 1 11.
I,

-

O#

mijn 3?aatn ig Chriſten/ maat

o ift niet tot ulu' faal'ge ſchaat

- 45etelt ben/ ſal het nip niet baten/
&P5eeft mp in uJaarijept 5?aaln en baat

qºn falft mp ſo boo? uuo' genaab'/
JDat ift/ boat ſombig ig/ mag baten.
2•

gºn treben op ber ſºepl'gen meg/
(@Lot Dat iſt met mijn ſlBambel ſeg/

3Pat iſ een ſtijgiſten ben gebeten:
3Laat ik met HII) Ö geſu! 3ijn
1Pereenigt / en ill noemen mijn/

50 ſal iſt nooit mijn 3Paam bergeten.
3.

Jſlàaaſt mp een HLeeraat en 392opijeet/
3Pie niet/ alg maar ban gefug meet /
Om bie geſtabiglijſt te roemen:
Hlaat iſt alg 39?ieſter mp geheel
?In 1ll opb?agen) tot mijn beel/

?lch! mogt iä iſ mijn beelregt noemen.
. 3aift

t
k

Geſangen over de
ze4

•

-

/.

4•

5alft mp tot Honing/ bat ik mag
iſ 2et l#eerſchappp / boog um geſag/
#Pijn ſomben altemaal beſtrijden:

-

-

*

€5unt mp een glºbeImoebig hert/
UPat ift / boanneer 't lnijn uite boert

-

-

%jn tºl mp feutuig mag berblijden.
23. Hooft-ſtuk.

-

Van des Middelaars Drie Ampten.
Stein: Pſ. 1 1 1.

Jeſu Prophetis Ampt.
J.

A# CB?ote Teeraat! geeft mp ligt
«En onberuuijff mp ban mijn pligt/
3Pat iſ tºt negen regt mag hennen/
TIeert Inn inmenbig boo? Inm' hragt/,

•

T

&Pat ik tilu' gamtfcbe 3Bienſt betragt/
&#n mp geheel aan ll geuvenne.
Jeſu Prieſters Ampt.
2

de 19 ieſter! ſtopt uun offer-bloet
dPp mijn onrepn/ en buit gemoet/
3Dat het regt mag geſttſbert meſen: ,
25ibt boo, mp / bp truu 1Baberg &Zij?oon/
«En nlijn gebleken fobertoon/ .
UPat ift te regt mag ſijn geneſen.

,

-

Jeſu Koninglyke Ampt. .
3. bat fft ſtil/
aeuningt mp: 6 ſtoning/

•

ſlººp batig geijoogfaam na uuo buil/
Om die bolueerbig te betragten/
25cfc jerreunt nup bao: uto geſent / .
&#n

Goddelyke Waarheden.
«En maakt mp bepliglijk berept /

-

2o5

qDun uuJe homſte op te uJagten.

24. Hooft-ſtuk.

*

2

Van de Staat des Middelaars Vernederinge.
#Stem: Pſ. 111.

-

-

Jeſu geboorte.
I.

# baalt/
45obt!
uit 'g ſpemelg
@II)!oon/
G#
ſtelt ll6 alg
een murm
ten toon/
goon/
3Boo? 't bolh/ bat blínb lept in haar ſonben/
qºen firibbe mag uud Lebiſtant

illm' unieg in 't ſtro / boog ume mamb/
%,In ſlegte bochten opgebmonben.
-

Jeſu lyden in 't gemeyn.
2•

-

}

&#p Iijt gebulbig boon en ſpot/
12an 't Bobbeloſe ſonbig rot

JPer 3Pharifeen en ſchrift-geleerben /
«Eih fmaat en laſtert / mat hp han/
OEn boet ill ſmert op ſuierten an

69 geplant geſitg / Beer bet Heeeren.
Jeſu byſonder lyden.

-

-

-

3

€5n mert mooybabig op een hout
jl)et nagelen / ſo menigbout/

€5ehlonhen/ alg een 43obbeloſe /
ſ5p b2aagt be bloeften boog ſlim 5aabt
Pat geplíg heet / om baat ban 't quaabt
-

die repriigen/ en ban het boſe.
Jeſu Doodt en Begraveniſſe.

-

gºp ſterft/ 6 beplant fidis ben boobt/
&#n baalt ter meer in n aatben ſchoobt
**

sa

Geſangen over de

266

ga bent in 't nare graf geſomſten /
.
gap bat 1 ſub bolſt ban fatang magt.
- 25eb2ijt / uuogt in um ſchoot gebaagt
&Paarg' in ulu' liefde hoogben bgoniſten.

Nuttigheyt.
5.

-

-

eP 1Bo?ſt beg lebeng/ faat ubm' 3Poobt

--

JPijn 3iel berloſſen uit ben noobt/
Op bat ift &#euubig boo? |l lebe:
2lcij! laat um' ſtruig / en leeplig 25loet/
g'n bolle Hragt an mijn gemoet

H#et falig beel bet lºep!'gen gebe.
6

32ernebert mp / ooit maakt mp âlenn /
ofn boo? uun' Hºeplig ipben tepn/

•

i

69m an mijn ſombeir regt te ſterben:

&enb unu' bermo?ben Beeſt op mp/
3Pat bie mp tot bet boot gelg /
&#n gÉeumig boe uun Göunſt beëtben.

»

r

25. Hooft-ſtuk.

,

Van de Staat des Middelaars Verhoginge.
5tem: Pſ. 11 1.
Jeſu opſtandinge.
-

O gefu!

*

w

I-

-.

45p fijt opgeſtaan/

&#n ban beg fierherg magt ontſlaan/ .
qEn hebt uu guijting 252ief bekomen:

«Beeft ) Dat iſt ſtijg' uit 't ſomben graf
gºn al mijn boot geujaat leg af/

om in te roemen met de brouen.
-

à

- --

-

- --

Jeſa

Goddelyke waarheden.
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Jeſu Hemelvaart.
2•

45p baart ten hemel byolijſt op

HTaet 't offer-bloet) tot b'Ihoogſte top
12an heerlijſthept / bp umen Baber:
3Perheft mijn ljert uit ſtof en aatb'/

oEn treft het tot 11 gemel maarb/
r&Paat b &#ng'len choten fijn te gaber.
Jeſn ſitten der Regter-hant.
3.

45p ſit an 'g 1Baberg diegter-hant/
gÈn erft het buit beloofbe pant

--

-

3Pan &#eumige (Ltiumpij en hgonen/

&it baat boo, mp/ 6 gefu! ſlàaak

.

aPat ik teng boog um Klijboon gemaakt
«En «Eeuwiglijſt bp II mag momen."
26. Hooft-ſtuk.

w

-

Van des Middelaars Volmaakte Voldoeninge

aan Gods Geregtigheyt. En hoe Hy de Sa
ligheyt daar door verworven heeft.
Stem : Pſ. 1 11:

, ..
p

O

. .. .

.

. . .

.

:
geſu / 45p hebt 't al bolbaan /
-

giën boet um' hillb'ren #eplig gaat!
&Poo! um' berbienſten tot het leben:

2lcij! brengt ook ſlim genaben âtagt

- Ceng op mijn bert ! en geeft mp magt
Om ſteeùg na boben heen te ſmeben.
2.

Hilm bolhept/ bie ig babeſoog/

,

2lcij! bat ift bie dan ook berhoog'/

Qin gantg mijn 3iel te ouerlaben: ,,
&taat in mijn plaat5 en piept mp #9;P) -

A

*

"

-

op

Geſangen over de
dàp bat ift &#culmig falig blp /

2 o8.

#ſlap mag met uube Bunſt uerſabell.

-

27. Hooft-ſtuk.

Van de Toepaſſinge derVerworvene Zaligheyt,

-

door des Middelaars Verhoginge.
&tem: Pſ. 11 1.

G# brengt/ 6 geſu! al uun

45oet

dbeluhliig toe an elfig gemoet/

39an bie ºp boo? uun bloet gehogt hebt)
gn 'g Baberg nietſchaat piept Gbp blp !
gjin faligt haar ban HBeerſchappp/

UPie 45p met angſt ſo lang geſogt hebt.
2

of5p ſuibert 't hert onrepn en quaab /

: «En ſchenlit hier bollig uur gemaab)
etui na beeg tijt het falig leben!
2lcij! 45unt mp ook beeg 5alighept /
4Pp bat mijn hert en tong berept

JDag ſijn/ om ll be ſter te geben.

28. Hooft-ſtuk.
"

Van de Kerke.
-

5tem : Pſ. 1 11.
-

| | | | |

|

I•-

G520te ſtorting/ ball ubu' ſterh/

. .

't HDag altijt/ en ook nog ubu' uJeth/
Om u me ſtubbe te bergab'ren:
-

JBaakt mp een 3Lit ban bie gemeent/
%.

*

-

-

.

-w

Goddelyke Waarheden.
Spie hier met ſirijt/ bog alg 't gebeent'/
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3Derucht luogt/ tot 12aat booft faſmatten.
2

25inn mp boo, umen liefbeng bant

-

?En iſ en grijpt mp bp bet hant)

g? #efit! Dat iſ nimmer nalie:
ſ
12erenigt mp ſo met ulu' bolſt
- - Hn ſuſb're min/ tot dat een molſt

Ong boert baat 45p 3ijt ?II in Aſſen.
3.

«feeft mp) bat ift met al bie leen

-

#2ag l9eplig tot um Iempel trcen/

-

5

«Bin ligt en leden te ontfangen:
&enb uupen 35eeſt uit b'inoogte meet/
UPat bie mp

#lige/

en leer

-

@Le fingen/ met ulu' bolh gefangen.
29. Hooft-ſtuk.

va-

'-w

Van het Genaden Verbond, en van deſſclfs

Verſcheydene Bedelingen.

，,

&tem : Pſ. 1 11.
Ie
--

H# 5alig ig het lºgenſ uerhont!

Y

JPat 95p in ſtijgiſtiig hebt gegront/

,

GP #eer! om 't leuen uit te langen:

45n epſcht ban nup illu groot beding'/
- , 05eloof en hertberandering'/

&#er iH uun 45unſte han ontfangen.
2.

-

32etiigt mp / buigt mijn huiſ en ſin/

-

RPat iſ 't berbont mag buiſ!'gen in
49In b002 il en helijſt te leben:
#
l

-

. .

3beeſt ºp dan ook mijn
boot en Heer/
dP)
-

-

;

-

.

.

3Die

2 IO
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3Pie mn bemerkt / bat ik regt leer/
âE2ijn 3iel en lichaam lºl te geben.
3o. Hooft-ſtuk.
Van het Gelove.

&tem: Pſ. 11 1.
-

-

-

-

I.

A# gefu! bat het 1l gebiel/
't 45eloof te planten in mijn 3ieſ/
dBm il 45antg Hºeplig an te kleben:
op5eeft ligt / bat ift um H2ooghept hen/
GEn hoe ik ſelfg bloeh-ubeerbig ben/
iſ het buifent ſomben omme geben.
2

3Poe mp ulu' bolſe bierbaarhept
25eſchoumen / bat mijn hert berept .

à laag ſijnſ om tot um bloet te lopen:
2lch ! laat ik al / mat agter ig
Bergeten / alg maar b2eft en mig/
4Pin ubuc 45unſt om niet te hopen.

-

+

3.

dP geſu! geeft mp bant en mont/
aPat ift omljelg um H#eplberbont /
eſPp bat ik ban mijn grouboel baben
®ntſlagen / en geijepligt 3p/
gºn boo? um honingg 12eerſchappp /
3ſſaag unambºlen in uw boeg en paben.
4

ſlBerht gp geloof boo? uuben Beeſt/

oEn boet mp uit mijn 3TBambel meeſt /
«En merken / mijn geloof betonen:
gÉn mag het 5ijn/ berfehert mp/
#Zet ooh uuo 45eefteg 5egel bp/
#ſa hom gaatg in mijn berte boomen,
31, Hooft
-

Goddelyke waarheden,

-

3 I.

R

2 ri

Hooft-ſtuk.

Van de Anvankelyke Vernieuwinge, En van
de Goede Werken. "
AStern: Pſ. 111.
-

I.

-

-

- TP 62ept inp uit 't bufſter tot uun ligt/
R# #eſu! en geeft mp geſigt/
«Pin ljepliglijk uur met te hennen:
-

-

- 32ernieuon/ en meterbaat mijn geeſt/
«Pat ff boog bert-beranb'ring rueeſt /

3ſa gant# mp mag an illun geuwennen,
2. '

,

't #2etſtant ig buiſter/ en mijn huiſ
## ueberſtrebig) ſomber ſtil

&ig #eer na uu úelent te voegen:
T #2ijn oogbeel ig gantg aberregtſ
#2et febat nog boog/ het geen ig ſlegt
«En aardg: ja ſocht in 't ſtof genoegen.
. 3.

-

ilàijn ledematen gantg herkeert/
#ijn niet tot uulen ſpienſt geleert/

âldaat met hen in het fonoig engen:
42 3eft!! fenb uur firalen neer/

,,Siºn geeft mp uware iBij#hept meer

-

3Pilt ook mijn uit gamtºf tot it mennen,
."

4

V

T @geeft) Dat iſt uule Bunſt alleen

25egeeslijſt ſchat/ en anberg geen
25thaluen ill/ hieg tot mijn H#eere:
2lcij! ſchenh mp bert/ en luſt en htagt/
&Pat ik met 5ieſ en lichaamn tragt

ſtie werften tot um'apienſt en ſtere.

t
*

\

@

ºv

(19

2

-

5.

abetht

Geſangen over de '
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5.

amperſt in mp / 't geen lºl melbehaaſt'
innahtt mp
een boom
/ bieboaubel:
uttigten bgaagt 1
«Belonig
ſpel ligt
in mijn

t

33emerht mn boot um ºpenl'ge ſfeeſt/
ſpat fit met eerbiet / onbengeeft

Al bienen mag in al mijn bambel.
32. Hooft-ſtuk.
Van

Regtveerdigmakinge,

de

en deſſelfs.

Heylſame Vrugten.
5tem: Pſ. 11 1.
-

I,

«Beeft rigter/ bat ik boog HII

*

- -

-

- -

.

finiel

mijnſchulden
onrepn beplchte
3ſel/
deniſiaet
al mijn
ront belpbe:

vº

.

'hipcb uune moet vertreben/ beer!

-

d#n leg hier nu alg âDalglijſt neer:

3Die ſal mn ban uwd too?n
bep?ijden?
2.
ape ſatanſ met 1 en fonbe ſept/
#2et mijn gemiſſen/ Dat mijn fept
3eoo: «Eeuwig mn fal born uerſinfien;
offen
brengen ig met reen/
ſeijlach!
iſt behaar
ongeregtigbeen

-

•

-

-

djement ben ſtabig in te d;infien.

op geſu! meeſt mijn ?lbuocaat/
oën plept moo! mijn berloren ſtaat /
23p 'g ºpemelg ſtigter om genaben:

'

-

.

,

l

#aeemt 45p mijn ſchulden millig aan ,

#n boet mp onor ben eierſchaat ſtaan

*

.

#ct uu geregtigbeen beladen.
*

:

- -

4. 45eeft

.

'!
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v,

«Beeft/ bat iſ il omhelſen mag/
aPool 't maar geloof/ ſo fal tien bag

3ean leapſpraaf mp geboren mueſen:
2ſch! treeb geheel in mijne ſteeb'/
«En gun mp ulueg 45eeſteg ugeeb'
-350 5al mijn 5itie fijn geneſen.

33. Hooft-ſtuk.

-

2

Van de Heyligmakinge, en Bewaringe,
&tem: Pſ. 1 11.
I-

O geſu/ hom/ HPerligt mp gantg

>

JPoo! uur gemaab en 45eeſteg glantg/
- dom ll regt 13eplig te beſchoumen:
ſperfo?m mn / ſcijift mp / om boo?taan | | | | | |
13aſbeerbig in ulu ſl9eg te gaan
-

*

So fal iſt al uur ſlPetten ſjouuuell.
2•

-

**

-

2Ich! ſpepligt) gepligt/Jºepligt mp/
3Dat ift bân alſ mijn fouben b?p/

43cboogfaam/ | 2eplig iſ, mag bleſen.
gLaat iurbytift / eerbiet/ nebgigljept

«Eeng op mijn bette 3ijn gelept
ſpier/ en ook dºeumiglijſt na beſen.

-,

*

3.

w

«Beeft 45n mp 't leben/ en belmaart/
#Pat ik niet ueber mag ontaart/
3Pan uue ubetten mp afſchepbe:
JPoet mp alleen boo? ulue Hragt
3eoogt treben / tot ilt eeng geb;agt

-

•

-

Tºt

:

-

zal fijn/ baat iſt uuu lof uerb?epbe.
#
ni

" na

. . .

op 3 -

34. Hooft

l
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34. Hooft-ſtuk.

Van de Wet in 't gemeen.
stem: Pſ. 111.
J.,

113 ſpet ig ſºepſig/ 4Pijg/ en goet/
\-2 ſtigt maar dat boogſchgift mijn gemoet!
(ſ) geſu! Dat iſt niet en buuale/
TDoet mp mijn ſombell baat in ſien /

Op bat ik tot uur bloet mag ullen!
9m lenen ooo! mijn 3iel te halen.
2.

3Laat fft bp it ljet epub ber met
&P #ſefu! uinben/ bat ik let /

ſPm II maar enig te begeren:
4P Pan follo' iſ ten iepen 3ijn
GÖeb?agt/ en b?p ban hel en pijn/

32002 &#etaubig tilden lof betimeren.

35. Hooft-ſtuk.
Van de Tyn Geboden in 't byſonder.

&tem:

Pſ. 1 I 1.

De Wetgevinge.
13;eeſelijſte ſBoot! 45p geeft
' illuj apet met bomb'ren/ bat elf beeft/
2lch! boet mn #eplig boog ill beben:
&och?ijft ulue ſlPet gantg in mijn hert/ 3Pat ilt daar boog geijepligt buert/
69m regt gehoogfaamlijſt te#t
I-

CDOCI.

âDeeft ºp alleen mijn 45oot en ſpeer)
aPat fit behaluen 117 geen meet
A/

v

-

-

-

Goddelyke Waarheden.
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jl 2p onberbuerp/ of ooit begeere:

JPoet min beragten/ al moat imp
25,engt onbet u?eetube Beerſchappp !
qDm ll / 6 45obt! alleen te gieren.
2. Gebod.

5?eemt al/ mat bleefcblijft ig ban mp /
3Pat ift in 45eeft en maarljept b?p
3Pan aard / en ſtof/ uuo Jºaam mag g#eren /
3?eemt alle beelden uit mijn ſjert/
gºn maakt) Dat het geijepligt Yuert /

Om 't 25telt ban geſug te begeren,
3. Gebod.
oºseeft/ bat ift met een biep ontfag/

iſluu 32aam berhef en H#epl'gen mag #
g#n niet tot jbelhept migb?uilten :

3Leg inb?uft op mijn hert en oog/
âDat iſt met iber ſtreef om joog/
- ©in eeng in b &#tige poogt te ſluiten.

---

4- Gebod.

-

«Beeft IBeer! bat ſh met Hragt en luſt
Iïegt Hºpenlig Sabbath boub en fittſt /
1Dan al mijn grottumelen en quaben/
2lcij! mogt ih b'45eulu'ge Sabbath ſhirt
25eginnen/ bat mijn hert eeng ſchiet

1Dan fouben/ juichte broeg en ſpabe. .
5. Gebod.

-

gleert mp/ bat ik mijn ſpitbºren benè'
jl 2et lijf en 3iel gehoo:faanubenb

-

- 25etonen inag / termijl ilt leue:
3Laat ilt ooſt/ bie mijn minb're fijn/

%'n ſlBaarſjent/ en niet ſlegg in fcljijn/
#n beugt een H2eplig boogbeelt gebe.
6. Grbod.

âDeert boobſſag/ 412?aahhuft/ nijt en haat
fullt een quaat/
4,5antg uit mijn

bat,bat

'

-

4

#niet

Geſangen over de
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5 àiet in mijn boeſem mag oprijſen/
«Beeft / bat ilt alſ Yuat 't leben an

Jl)ijn &#ben-menſch bebomb'ren han)
«Beſtabig hert'lijſt mag beluijſen.
7. Gebod.

GP gefu! repmigt 45p mijn 3iel
&#n lictjaani ſo het ijl gebiel

-

25eb?ijt mp van ontttgtigheden:
JPoet mn met peplighept behlect/
JPoo? 't letten / op 't geen 45p mn ljeet
G5fhoogfaam b'
betreÜell.

jn:

8. Gebod.

?Ich ! laat mp niemantgepgenbont

GAntropen/ maat met liefde om
gElſig melſtant forgen met gebeben:
2lcij! laat ik ooit met hulp en raad

25ebo?beren mijn ſpaafteng ſtaat/

(@Lerbuijl iſ hier nog ben beneden.
9. Gebod.

25embaart mijn tong boo? al 't beb?og /
UPat iſt mijn ſpaafteng &#ere/ nog

35ijn jYaam niet mag boogaarbig ſchenbe/
&#eeft/ bat ik nooit ben leugen mag/
jl 2aar luaarhept brengen an Den Dag /

#n alleg/ uaar iſ, mp ooit ubenbe.
1o. Gebod.

23eluaart mijn 5icſ en lichaam lºgeer!
3Dat iſt eeng amberg nooit begeer/

Of hem het fijn boo, liſt ontmenbe:
HPengt fo/ 6 #eer/ mijn gantſe upil/

-

3Pat iſt uuo unet mag houben ſtil/
“ſbehoo?ſaamlijſt tot an ben &#nbe.
-

Beſluit.

«Beeft ſtift / 6 5obt boo: uluen 45eeſt /
3Patiſt in ilu' geboben meeſt
--

--

jl)art

1
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- JBag ſcheppen al mijn 3ielg behagen)
25euwaart mp/ Dat iſ niet van 't pat/
Jºl 2ag treden/ tot iſ in Den fiat

32an faal'ge ruſt fal fijn gebgagen.
36. Hooft-ſtuk.

Van het Gebedt in 't gemeen.
&tem: Pſalm 119.
I.

&#eft/ bat iſ 11 Alleen / Alludeerbig ſpeer/
?Inbib/ en mp leg neber boo2 uuu boeten/
qDm uube Ilhajeſtept gebIlgt met #et
gºn inb?uli / regt ootmoebiglijſt te groeten/

aſpoet nup boc? Chriſtug tot uur (@Lempel gaan /
9p. Dat iſ 1 l beijaaglijſt mag ontmoeten.
2.

- jl haaht mp &T clouig/ Dat iſ ib'rig mag
2luboubenb' tot ll treden met mijn ljette /

-

69In ijl te ſmelten met eeu biep ontſag/

-

SPat iſt beu:ijt mag ſijn ban alle ſmerte:
senb uuJen 4，5reſt met b' inbloet ban Benaab /
3Pat ble bog: mp mag bibben in mijn herte.

37. Hooft-ſtuk.
Van het Volmaakſte Gebedr Des Heeren, in
't byſonder.
-

. Stem: Pſalm 1 19.
Anſprake.
e

l.

O geſu/ 45n leert 't bibben an um

1Dolft)
aaie lºeplig tot uur'GIbzoon ban herten nab'ren/
45n ſijt haar ziel/ boo, uuen 45eeſt / een @Lolft/ ,
JPat ſp uuu 19aber noemen jaren 19aber!
jl 2aaſt
9 5
- 2 4 -
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Geſangen over de
mp ook eeng tot uuben GSunſtgenoot/

&o biù ilt regt / en

# an alg 13aber.

I

e

|

2tch! Ibepligt mn / en geeft mp ruime ſtof/
42m ſtuje Daam / bie meerbig ig / te p?ijſen/
&Iteſt nup ban b'aatb / en alle ſcljepf'len of/
Gm Lºemel-upaart na boben op te rijſen/
50 ſai ilt met een hert/ en blpbe tong'/
iſito 3)aaln
# Ali Çet beluijſen.

vatie:/
2-

COIC,

3Berb:ept uur ſtoningrijſt alom op aarbºl
gen faat ift) afg een onberbaan/ 1ſt b?eſen/
&Lot bat 45p al timo botſt te faam bergaart

gn b gemel/ baar €5p mot ban jaar gep?eſen;
GBeeft mp/ bat ift iſ hier fo bienen mag/
&Pat ift eeng boo? Itum'#on mag Ugolijft boefen.
-

3. Bede.

2icij! #toning geſitg / mpnen 3Diſſe buig/
3Pat if it mag gantg onbermoppen ureſen/
Geeftt dat ik enig uit tum' bo?ſten fuig
+3et 3ielen boetſel / Dat iſt mogb' geneſen:
2ïch ! laat ik mp geheel na uuben HBil

fiegt ſchiliſten/ om uïn grote #Baam te b?eeſen.
4. Bede.

Göteft mrp het broobt ban mijn befcijepben Pieth
3Pat ik niet fo:g onnutt'lijſt uoo! ben morgen/

Heaar ſtreng gergiebig boo, il nebethniel/
een ſtigt/ bat 45p/ 6 gefu! boo? mn fo?get:
RPaalt €5p ooſt fclue neber ban um & Lij?oon/
#het ulu' gemaab en 45unft Ö (Itouwoe 250gge.
. Bede.

er

«Bin mnl dat ik mijn naaſteng ſchulden mag
Getuijffcljetbent en huiſt ºp mp ooit bergeoen /

GPat tij eens mogt boog uun gemaben kragt
19erloſt ſijn/ en rent beplig ooo, it lenen/
&#i reinigt unp/ ú gefu! in tiAm 25loet/

Pat iſ gebepligt? Hij mag oºiere geven,

6, Be

•-A
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6. Bede.

25emaart mp boog berfgehing / en geeft kragt/
&PIn baſt te ſtaan boo? all' bie ſnobe ſtriftſten

gPeg Satang bie mijn 3iel met IBelſche magt
Soeht in ſijn net boogaardig te berftfitken:

3Perloſt mp gantguan al mijng herten quaat/
-

Op Dat iſ juicij/

"# ogenbliliſten,
eſluit.

JPoet mp ubu Etoningg magt en lºgeerlijäljept
&#rhennen/ en berijeffen u?oeg en ſpabe/

2llg ik mijn bert heb boo, iſ uitgebgept/
18erhoogt mp ban uit enfiele genade/
SUPat ift met Amen mijn gebebt beſluit

3Paumen âBH/ Cn mn baat met berabe.
38. Hooft-ſtuk.

#

- Van de Inwendige Verſegelinge, En van de
Sacramenten in 't gemeen.
&tem: Pſ. 119.

G” eBeeft uun
-

ſ

-

1,
ijert en ſjant/
& Bunſtgenoten

12an ume 45unſt / en laat u m'45eeſt getuigen/

Pat
ºp haar erfbell en haar ººit nºg ant
25e maart/ bat het nooit ballen fal in buigen.
«Bunt mp/ 6 gefu! ooh bit 3alig Beel/
aPat ift mp Hëepliglijſt mag boog 11 buigen.

-

2

@Bp ſbeeft um Hinb'ren moogt en 3acrament/
&Pm haar het gept ban 2ion an te tonen/

}

2lclj! ſlaaaht mp ooh / 6 gefu! eeng behent/

aaat 46p alg #eplant in mijn hert infſt momen:

>

25eheert mp/ ſet um feeg'len op mijn hert f
gºn milt imp &#eumig met um Hgept behgonen. -

T.

t
*

- -

-

- -- -

- - -

- --

39. Hooft

Geſangen over de

22o

39. Hooft-ſtuk.

Van de H. Doop in 't byſonder.
&tem: Pſ. 1 19.
I.

I" ben/ 6

-

en an it / # oerbond ſpontgl opgehagen 1, T
beer! geboopt in 't materbat/

2lich! maakt mijn 5iel boo? 't bloet ban gefug nat:
&Pp bat ik ijl eeng ſºepſig mag behagen:
3Pelgt alſ mijn ſonben/ en mijn ſmetten uit/
UPat iſ il Dien/ gehoo?faatn all' mijn bagen.
2.

gh heb belooft/ uun ſºeplig repn 45ebobt
3Bauſteuriglijſt te fullen onberhouben/
GÈn bat ſyp mp foub' meſen tot een ſpobt

25eloofben/ en behragtigben mijn ſPub'ren:
#Paar 13eet! ik ben troubmloog / behtagtigt tulp !
&o ſal ilt ſtabig uume luet beſchouuuen.

4o. Hooft-ſtuk.
Van Het H. Avond-maal.
&tem: Pſ. 1 19.
I.

G" nobigt) en onthaalt utu

ſºeplig 5aab /

© geſu! alg 't ig an uud Piſch geſeten/
2tch ! mogt ift ooit een ſtruimtje ban gemaab'
jl)et uuJe Hinb'ren all tulu' (@Lafel eeten:

2ïl mag het maar een 620rheu/ nog ſo filepn/
&H ſou mp ſeſterſijlt geluliſtig heten.
2•

-

*

dD gefil/ Bemelg/ boetfaam/ )eplig boobt:
3Poet eeng mijn 5ielen mont ter begen open!
JBat ik noo! mijn gebrek en 3ielen noobt

-

Dogt ooh eeng melk en ſuiu're alpijnen ##
*---

- --

-

--

k

Qlt

|
-
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dD 3Pan foub' ift met enkel ſuft en breugt
4,5antg ſn'tig in um ubeg en paben lopen.

41. Hooft-ſtuk.
Van de Weerdige en Onweerdige Avond
3 maal Gangers.

-

V

&tem: Pſ. 1 19.
I,

He: G5?ote 452og ber4leereltſingen benfit

- - -

GPp bgoot en HPijn/ te ſijn um Piggenoten:
312aar Ibeer! 't fijn beplige / an mien app ſchenkt

-

1im €5unſt'l en fuſt b'onbepligen berſtoten:

«5eeft mp ban {erer/ het mbare bruiloftg hleet /
&Pat ik mag eeten met um 25ontgenoten.
2•

-

-

45eeft mp ban nu het ſien ban al mijn ſchult
Jl?et herte (eet) om mp boo! 1-1 te ſchamen | | |
«En laat mijn 3iel met 3ugten opgebuſt
-

5?a illum gemaab

# nu beramen

-

,
(Le blieben/ on an it te flueeren trouuu/
Op bat mijn &iel en lijf 3p noo! it 't famen.

Hooft-ſtuk.
Van de Weeringe der Onweerdige Avond-maal
Gangers, door Woort en Kerken-Tugt.
-

42-

Stem: Pſ; 119. .

.. . . . . .

.

I.

G## / ô ſtoning/ an uto

finegten laſt/

q9m uit tilu' Hºepligbom het ſnoob te ſluiten/

«En miſt/ bat tºonben/ Pie uur bepl niet paſt/ .
3Poo: fierhen tugt gemoppen 3ijn baar buiten:

Op bat een 45obbeloog Hilm bolſt niet mag,

:

gn Ijaar berbont genootſchap booflijft # #£4

-

-
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2.

h

-

&P gefu! @bum mp banum bep!-gemaat) ,
3Pat iſ behoor tot 't Hlepn getal oer 122omen/
3Pat beplig an illu ſtombe @Lafel ſtaat/
gên ban ill &#eumig ſal ſijn angenomen:
25erept mp #toning! boon um ſprote kragt)
3Pat fft eeng regt geijepligt tot HI Home.

43. Hooft-ſtuk
Van de Staat Aller Menſchen na haar Doot.
&tem: Pſ. 1 19.
I. . -

-*

deert inp) 6 ®obt/ het feroen/ eer ik ſterff
, een boet mp ſtabig mannen tijt uithopen/
eep bat ift ſtermenbej boo? «Eeuwig erb'
#et falig 45oet/ bat unde hind'ren hopen/
#Beemt mn het ſnobe pach bet fonben af/
Op bat ift beplig inpnen boeg mag lopen.
2•

. ..

-

T

. ..

ambeeſt ºp 1 à gefu/ nu mijn leueng Kragt /
.
aDat iſ niet meer/ maar €5pſ in mp moogt lebenij
aPat ſhj manneer het eens fat woorben nagt/
steijn ziel gewillig an 44 euergeten:
-

dP 3Pan ſal mp het ſterben 5alig 3ijn/

-

2tig ih mogt eeuwig in uw ſchoot herleben.
- 44 Hooft-ſtuk.
Van Aller Menſchen Opſtandinge.
- Stein: 1o. Geboden.
*

»

-

*

.*

*

I.

-

&Ub! #eer / uun 3Donbetlijſte buerſten
Zijn onbegrijplijft ooo? 't berſtant/
#lig ſºp eeng ſult ber gtaben 5erken

49mtſluiten/ boog uw megter-baut.
2. ##

Goddelyke waarheden.
gft fal eeng toebetom betrpſen/
gBen Haaften Pag; of tot mijn breugt/
d©f tot een gºeuboig naat afgrijſen /
2llg een beragter ban be QPeugt.
3.

-

2ſſch! boet mp / ſpeer 1 uit 't graf bet fouben
- Gºeng opſtaan / boo: beranbering'/
5o fal iſt/ gefuſ boo? uun toonben/

3Perrpſen in uermonbering /
4.

jl?et al be grote ſchaat bet bgonnen /

JPie &#euunig met een blpbe toon)
onteng boo2 uuu' anſchijn ſullen ſtortten f
GEn ſingen lof boog uunen &Libzoon.

,

"

,
-

5',

25erept mn / gefit/ cer bie Dagen

qButtuahen/ 2lcij! Vueeft 4.5p mijn 25ogg'?
-3Laat ift il ſºepſig hier beljagen/
3Pat flt nooit boog uuo toten fopg'.

45. Hooft-ſtuk.'

Van het Laaſte Algemeyne Oordeel.
&tem: 1o. Geboden.
-

I.

T

-

-

3.

12:eeſelijke Bobt j en ſteming/
&Pie op be molften iſt begeeft)

-2lcij/ uuceſt mijn 3iel biet tot een booming /

4

W
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2.

-

!

}

p bat mijn 3iele baat niet beeft.
2.

ſBp fuſt het rot ber 45obbeſofen
3Paat ſtellen an uto ſlinker-bant/

?Ich! reb mp bier ban ban het bofe/
42p bat uur toonbaar niet ontbgant.
-

-

e

3. ?ſcij!

'

Geſangen over de

22.4-

5

3.

2tch! repmigt hier mijn hert en baben/
3Poo! nu geſegent falig 23loet/
&Pp Dat ih baar met gºeum'ge quaben/

32iet ueberſinſt in b'I 2ellen gloet.

'

4

Stelt mn) ô gſeful bu be b?omen
3Poo: 't maar geloof in uune gunſt /

-

Op bat ik baar niet boo? illu ſtomen

JDag ſch:iliſten / en boog um ongunſt.
5.

49 geſu / %Jefit/ toon mebogen!

-

25ebrijt mp/ bueeft mijn ſlàibbelaar/
Op bat iſt eeng opſla mijn ogen

-

1Berblijt boo? 't oogbeel/ met uïn ſchaat.

46. Hooft-ſtuk.

Van het Eeuwige Leven.
5tem: 1o. Geboden.
I.

&alig) &#eulmig | |Beerlijk leben!
JPat 45p) 6 | geer! HIm 12olſt berept/
qºn op haat ep'nb ooh eeng fuſt geben/
&Lot bolle b2eugt en #Zalighept.
2.
w

GPgn
&#eulmig)
faſig/liefde
meg gloet!
te finſten!
45obbelijke

-

N

GP gÉeubpig b?olijſt Muijn te byinſten
&Lot Oberlabinig ban 't gemoet.
-

3.

-

dP gefu! ſcijenit mn hier het lenen/

JPoo? uuJe goetigept nog op aarb'ſ
30 fulje mij ooit eenmaal geben

JT)et uun gemeent te ſijn gepaart.
2, 390et
• -

-- --

-

er
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4•

-

3Poet mp ubu lof op aarbe roeinen
gEn ſeggen/ JEet ſp onſen 45obt!

&o fal ff Gºeumiglijft il noemen/
JIeijn Boet/ mijn 45obt / mijn beel en 3Lot.

47.

Hooft-ſtuk.

Van de Eeuwige Verdoemeniſſe,

stem:

1o. Geboden.
I,

19geeſelijke nare ſlagen!

19oo: «Eeumig/ Ceulmig in de gel!
#ſleet onuitſprekelijke plagen . .
(GZe hermen/ in een «Eeutu'ge quel!
2.

25ebijt mp) ſpeer/ boot um genabe/
«En mafcht mp ban mijn groum'Ien aſſ'
dPp bat ift in 't onepmbig quabe
\
#Piet onbootſieng ter neber bal.

-

-

s -ep

3.

ſtom gefu/ laat ubu 25loet uitbluſſen
zeer libellen blam / op bat ik mag
ſil Igier/ en Gºetnuig falig huſſen:
In billben ben

1Berloſſingg bag.

en
-,

| | | |

-

Jeſus Heerlykheyt.
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48.
O Jeruſalem, roemt den

E

H

E

R

E: 7

O Zion, looft uwen
G
O
D
T.
&tem: Hoog, om hoog myn ziel na boven.
I•

-

2lcher an / balt nu an 't Hoben
gefug heurelingen 't faam /
3Laat um hert/ geheert na boben/

.
-

leeplig fingen geſug naam:
&#ifpan eenparig an/
aalt
nu ###
groot Pten
#
ſe
in E tong / @ #iong ſchaat/

& Piet Hººge:

ber 3Cººten

35ing bolijk bier/ en teng bier naar.
2•

«Boot en ſlaagtig ig um honing/
oEeuunig buirt ſijn ſlaajeſtept,

-

(ſep banſ buig ill boo? fijn Hºoning /
#oemt fijn iſ?aam en lºgeerlijäljept:
«B?oot ig GEmmanuël!

guicht Zion ſomber quel
Hºlm'Thoning; juichet ben ſheer bet #eeten
&ing al boat abeun heeft /
-

&ing 3eſu#1 en #em D'&#ere geeft,
er

,

ſ" -

7
-

-

Jeſus Heerlykheyt.
3.

«Tolling #eftig/ íg in TIuiſter

#200g om Hoog gebaren op/
®p. Dat lººp/ ganfg bºp ban 't buiſter/

tipſen ſou tot d'Hºoogſte top/
@Lot 'g 1Baberg ſtegter-jant
"Hn 45lantg/ oin 't «Eeuluig pant
32u an 't byiemaal falig uoff, te ſchemfien.' *

eBeef/ 2ëion/ geſtig dºet.

"

* -

N- --

H9eplig; âDant #n ig Dog uur. Ineet.
-

4.

iſi/ 6 #ion/ ig 't gegeten
Sin een enkel liefde gloet
&alig boot bobg glijgoon te ſenen/ *E
&Poo? uu' honingg eugen bloet:
-

-g

; -

-

*

*

#lifcijt ban/ jier iſ nu ſtof/
... Sing ſturen honing ſof;

3Pºnt lººp ig alleen bien ſpect ber lºgeeren:
ſtond alle Pie 45oot bgeeſt/

&ing bietſ en in het eeuwig feeſt.

--

er

- --

V
w
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L Y K-T R A N EN,
Geſtort over het droevig, ontydig, dog za
lig overlyden, van de ſeer Eerwaarden,
Hoog-geleerden, en Godſaligen Heer,

DEN,
A
J
SInIſynCleveCn,OGetT
rouw, Iverig, en God
vrugtig Dienaar in de Gemeente

J E SU CH R I ST I
in de boven
P.

E

E

K

L - A.

r

Overleden den 28. Maart; en ter aarden
beſtelt den 1. April 1726. In het 33ſte
jaar ſyns Ouderdoms.

Een 15 't niet 1 of 't groot gemelf ban &i
#! , ong (@Lempel ſcheur?

j# en 'g gemelg HPrieſter-bolá/ in rioum
-

waºr nog verder

gebmaben treurt ?

dPf3erk en ſpoſten/ en onm?ifib'te ºpgempelg b?eunen?

sau n hoge ſteun/ en #pplaat) om 't beboum te
ſteunen/

s:#n!

*

313ogt meer geſlagen.
ach! mepn! @Pien uueergaloſen hemel

U

apſen uit/en ſtut/en?Iepſterban begiftoning bolh!
RPien Qelt op £alemg JBuit/ 25aſuinen 45alm/ en
âPagter/
---- --

&C

:

202opt

l
l

Lyk-tranen.
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3Bogt boo! be bibſe &Poot/ eengſſaagg in 't bloeien;
agter

't geel ?lI gebagen.

@Ireur Broningen! Paar legt abſe (Iroutu'/ en
Q5uibe iſlàont!

ſiephbalſt bit ligt; 312aar 't ig om niet: 't bnopt iſ!
n
gegOnt

3?iet b Igonig ban fijn @Long, maar afranen in te
fuigen/

-

3 Bant b Igemel ſlaat bit lang gemenſte Bat in buigen/
@Le «B?oot boog b' aarbe.

#aagt ?ehel-A / maar nu be materfleſſchen zijn?
«2m 25lijtſchapg tranen ? Been: maar 't nogthan
herte pijn

#ar in te faam'Ien: 2lch! herroep Gelfaguagen!
3 lafjn iBaber! Babet! 2lch! maar ſiet nu &Poof/
b00; 'f klagen /
#em UPie 4'I haatbe.

-

*# # &uigelingen/

Irooſt/ en reabertoog/ GBp

erft

ilm,3ielen
boeber/ ſchat/ en leeraar, maar ºp
erft
t
31/ſijn/ en uuweg 2aberg gêrfgenaam/ uun honing!
&Pie reebg boo? #em/ en 1 I/ ſal ſijn een baſte abo
ning'
g
#n b &#eum'ge 5alen.

-

o: hoog ban bert/ en oog/ et ruſt in 't mijg be
ſ2 t

p: b' @pper Beer; 't ig bog onn niet/ een

Poot

beſch?ept

Zo faljg: uolg ſijn leg/ en boetſpoo, ſo na boben
bobt bp hem in 't

ver Gben
'g gemelg hulp; foſal 11
-

't IBerlieg betalen.

iſlaaat 2lch! 31Bie treft beeg'bang'/ en nare ſlag ſo
at?
ſmaat
3? 3
2lig

*

230

Lyk-tranen.

: Allg geſe ontbloot dan blient/ en 25joeberſ naaſt
25aat/
DaarDeherten
ſcheuren/

en behmelt haar handen bogin

' gen/

&o bat be fugten/ boo? ben Hlofthen ſballen bgingen
-

(&Lot an De HPolften.

-

5')og luag het filaag-liet niet ten epub geſongen; of
- De #Poobt / o al te ſtreng! uerbult met JPieume
ſtof

GLot bitter hermen't hart: amaie ſal be bloefhept me
tell ?

-

So cpnbeloog! bat felfg geen &#eumen biebergeten /
-

-

#5p al De bolſteil.

aPaar legt bie bloepb're mont/ Baar legt Pat
hout gebeent'!

.

. .

. .

Soeben/nog een 49gonſt/eri Tſuiſter fijng gemeent':

aPie 3Leptgman/ Pie be blantg oan't geplige ber
toonbe!

&Pie 3iel en lichaalt! / boo? fijn #toning niet ber
ſchoonbe/ .

-

*

gin bibben/ buaſten.

s

-

3Pie met ten {}emel-ſtem in ieberg oren filong )
QEn ljarbe Sollbaarg tot fijn iltoniugg &#et-3aal

-

:

DietDupong
buil oer fonben uiſt te ſchouwen/
-

hen

en be bleh

*.

sn't heilig bloet van het Lau ooo! eeuwig te be
Deftſten;
-

-

.

TDie altijt blaaften

#n gefug liefbe gloet / JPie tot fijn luſt niet fogt

2{lg bat ºp maar fijn 'g lºgeeren laſt/ eu merk
- , bolbragt;

-

-

3Pie boo? fijn ffttit-fitinſt fo:gelofe uraſther maaſtte/
&0

# een 3Develtling ſelfg't geplban Žion finaaft
-- .

-

€:

-

. -

- -

-

- --

24H ſluit mijn reben:
*-- --

V

:

&ijn

Lyk-tranen.
231
#ijn naam/ en luiſter / en ſijn Pabenſiſn alom
-

*#OIIlpen/ / en tongen ;

ja be lBemel heeft beeg'

gIn glantg en bloep nu boben rijpelijk genoten ,
#ſlâet lºgemel-bogt en bauuu ook rijh'lijft opergoten.
jl2aar Göp beneben/

*#" het ſchepſel/ an ſijn &chepper/ JPie be
O

19an hem moet ſtoegeſomgen/ inbeglhemelg bof.
#p.

#

en juicht/ en ſingt in ſteuuu'gebgeugbe

galmen

25g't

-

#" Dat liep nu reebg berheerlijät met 33ſale

lul?Il
-

#om ban boo! 't laaſte.

âſlâet herte leef) en htig nog eeng fijn houbernont;
ſoeht met hem na 't Hºepſ

*# #nen",
P. bOnt

(ILOt

# GBp hem/ bie 45lantg-rijft ig in 'g ſlºemelg
CIOlten

*

eerſt in moogt bp benoten nepber eerſt geboren
Jlſlet ſpoet en haaſte.

Moeſtus raptim poſuit.

wILHELMUs scHORTINGHUIS.
Eccleſ te Weender.

#? 4
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B L A D-W Y S E R.
R

E

D

GE S AN GE N,
V A N

D E

E E R s T E s o o R T E.
1 &#S&#Iddet om de Vrede van Jeruſalem. Pag. 1

2 ### Lof Jeſu Chriſti over ſyn 3 Ampten 9
3 ##9). Morgen-Geſang. |

| |

,,Ik

A ** Geſang voor den Eeten.

I2

5 Geſang na den Eeten.
6 Geſang op het Coffy en Thee drinken.
7 Avond-Geſang.

I3
I4

16

8 Geſang voor een Publyke Oefeninge.
'9 Geſang na een Publyke Oefeninge.

17 ..

1o Geſang voor een Oefeninge.
11 Geſang na een Oefeninge.

19
2o

-

18

12 Geſang voor een particuliere Oefeninge.

2I

13 Geſang na een particuliere Oefeninge.

22

Geſangen van de Tweede Soorte.

B# en

1

ſugtinge voor een onkundige,

om ligt en genade.

-

2

'2 Belydeniſſe en Zugt van een verſtandige, om ge
heyligde kenniſſe.

25

3 Belydeniſſe en Zugt van een Sorgeloſe, om in
"

druk over ſyn ſtaat.

27

4 Belydeniſſe en Zugt voor een Borgerlyke. - 36
5 Bede van een natuirlyk menſch, om van ſynebedrie
gelyke ſteunſels ontdekt en verloſt te worden. 32
6 Een onkundige, pleytende voor ſyn onweten
35.
heyt. .
7 Be
-

-

- -

--

-

--

-

B L A D-W Y S E R."
7 Belydeniſſe en Zugtinge over de bedriegery van 't
herte.

37

8 Belydeniſſe van allerley Uitvlugten, en zugt om
- 'er van ontſlagen te worden.
o
9 Belydeniſſe van een Onbekeerde, die ſig verh.:
en regtveerdigt by de gebreken der Heyligen. 42

5-1 o Belydeniſſe en Zugt over de Bedriegery van 't
herte.

-

45

1 º Een Natuireling belyt en bidt, angaande ſyn ver
keerde begrippen van 't Chriſtendom.
46
* 12. Voor een valſche Betrouwer.
48
-

13 Voor een Onherborene, Die ſyn ſtaat weygert
o open te leggen.

51

- 14 Belydeniſſe en Zugtinge van een Onbekeerde, mis
bruikende Gods beſluiten tot ſorgeloosheyt. 54
- 15 Een verſtandige, ruſtende op eygen wysheyt. 56
, 16 Een Onbekeerde, die fijne bekeringe uitſtelt. 58
, 17 Een onverſchillige, Die ſig nergens over bekom
)-

61

mert.

18 Voor een Onbekeerde, Die ſig inbeelt, dat
. . den Hemel begeert.
63

t

-

-

*

w

Geſangen van de Derde Soorte.
I

Een Toeſtemmende zugt om geſigt van ſon
den.

i#

66

2 Voor een Toeſtemmende, wenſchende Geeſtelyk
- - ligt.

'-

67

-

E#

van een Toeſtemmende, om bedaartheyt
en indruk over ſyn ſtaat.
69
4 Voor een Werkſame Toeſtemmer.
71

3

5 Belydeniſſe en Sugtinge van een Toeſtemmende,
om van alle Hinderpalen bevryt te worden. *72

6Zugtingen om Geſigt van Jeſu noodſaakelykheit. 74
$ 7 Zugtinge om verſoeninge van ſonden.
7s
- ---- -P 5
8 Zie
u

*

B L A D-W Y S E R.
3 Ziele zugt, om voor Jeſus te leven.
75
9 Ziels begeerte, om Jeſus in ſyne Dierbaarheyt
te anſchouwen,

77

1o Wenſch, om tot Jeſus te komen.

78

11 Belydeniſſe van ſonden en zugt om verſoeninge. 79
|

Geſangen van
I

-

de Vierde Soorte.

EE Overtuigde beſchouwt Jeſus gewillighevt,
en ſyn eygen traagheyt, in eene ſamenſprake
tuſſchen Jeſus en de ziele.

83

2. Klagten van een overtuigde ziele. .

92

3 Een verlegen Sondaar onder 't geſigt van ſonden,
Satans Magt en Hel.
94
4 Een overtuigde wenſcht niet naby, maar geheel
96

een Chriſten te weſen.

5. Voor een overtuigde, die nu weer geruſt
aat.

he:
9

-

6 Nare toeſtant van een overtuigde, die tot de we
relt is wedergekeert. .
IO I
w

Geſangen van de Vyfde Soorte.
I

BEondervinden.
om het genaden werk des H. Geeſtes te
IO3

2 Ziele wens, om wysheyt en werkſaamheyt. 1o6.

onherborene begeert vernieuwt, en veran:
3 Een
,
dert te worden.
1 o8
4 Ziele zugt om bekeringe.
5 Een onbekeerde ſoekt Geeſtelyk leven. '

IIO

112

6 Zugtinge, om de Naam Jeſus in kragt te onder
vinden.
1 13 *
7 De 3. Ampten van Chriſtus, tot nutte van een
-

natuireling,

115

8 Ziels
-- -

-

- -

-

B L A D-W Y SE R.

-

-8 Zielsbegeerte, om in Chriſtus gevonden te zyn. 116
9 Bede-ſang om 't leven des geloofs.
1 13
1 o Ziele-Wenſch, om 't ſterven te leeren.
I I9
11 Kinder-geſang,
I 2O
12 Ziele-Wenſch.

I2. I

* 13 Bede om Hert-veranderinge,
14 Korte zugtinge.
- 15 Kinder-geſang,

I2 à

I 23

-

I R4

16 Ziele-zugt, om verſoent en geheyligt te wor
- den.

1 25

126
17 Wenſch om geeſtelyk ligt,
# 18 Gedagten over een Goddeloſe voor het oor
128
- deel. | | |
l.

,

"

. . .

#

1

w

-

Geſangen van de Sesde Soorte.
-

P de Samenkomſt der vromen.

f 31

2

Op Het Coffy en Thee drinken:
1 33
3 Op het ſcheyden van de ſamenkomſte der vro

t

IſlCI1,

0

I3f

.

4 Geeft my weder de vreugde uwes Heils.

136

5 Een Gelovige ziele onder het Geſigte van Gods
, Hoogheit.

,

1 39

-

6 Ziele Wenſch van een Gelovige om gebruik te
mogen maken van Gods Deugden en volmaakt

i!

,

heden.

,

14 I

ſ; 27. Een klein Gelovige wenſcht gehoorſaam voor

IV

#

den Heere te leven.

-

149

8 Beſchouwinge van Jeſus Heerlykheid.

I5 I

iº- 9 De ſtaat van een Chriſten in 't duiſter en in 't
153
lf , , ligt.
| 1o Bede-ſang van een ſukkelende ziele, onder de
163

laſt der fonden,

# 1 1 Een ſukkelende bid om verſekeringe van ſyn
*

. . . ſtaat.

-

-

12 Een klagende ziele in Moedeloosheyt.
- - -

165

| 166

B L A D-W Y S E R.
13 Een Godſalige beſchouwt en beklaagt fyn we
relts-geſintheyt.

168

14 Een Chriſten, twyfelende an ſyn genaden ſtaat. 17o
15 Een verſekerde Verheerlykt Godt.

172
174

16 Bede om de dagen van Outs.

17 Een Gelovige verheerlykt Godt, en Zugt om
Heylig te leven.

175
-

18 Wonderen der genade, in 't hert van een gelo
vige.

19
2o
21
22

176

A.

De God Verheerlykende ziele.
18o
Lofſang over de kinderen Zions.
182
Jeſus Heerlykheyts Lof.
184
Het vrolyk en ſalig opſtaan van des Heeren Lie
velingen.
186
-

Geſangen van de Sevende Soorte, o
ver de Goddelyke Waarheden.

1

Hooſt-ſtuk.

.
,

I

188

An de kenniſſe Gods uit de natuir.

Van de Heylige Schriftuire.
3 Van de Godsdienſt.
4 Van Gods Weſen.
5 Van Gods volmaaktheden en Namen.

189

2.

189
19o
191
191

6 Van de Heylige Drie-ëenheyt.
7 Van Gods beſluit in 't gemeen.

192

(8 Van het Beſluit der verkieſinge en der verwer
pinge in het byſonder.
193
9 Van de Scheppinge.
1 o Van den Menſche.

1 1 Van Gods voorſienigheyt.

•

193
I94
195

12. Van de ſtaat der twee eerſte Menſchen voor den
val.

196

13 Van de Sonde der twee eerſte Menſchen, en
deſſelfs gevolgen.

196
14 Van

B L A D-W Y SE R.

s

14 Van de ſonde en deſſelfs gevolgen in alle Nako
melingen van Adam en Eva.

J

197

15 Van
de Mogelykheyt
der verloſſinge,
dog op
Conditie
van voldoeninge,
an Gods Geregtig

n

heyt.

n

I

16 Van de vereyſte Conditien in ſulk een, die an
Gods Geregtigheyt ſal genoeg doen.
199
17 Van het verbond der verloſſinge, Op de raad des

W

-e

vredes tuſſchen de Vader en Soon.

199

18. Van de vereyſte Voorwaarden, Die in de Sone
g
Gods gevonden worden, om an's Vaders Ge

*

. regtigheyt te voldoen.

2OG

19 Van des Soons Gods Goddelyke natuire. door
ſyns Vaders Eeuwige Generatie.
2OI
2o Van des

## Natuire, door

de ontfangeniſſe van den H. Geeſt, en de ge

}

boorte uit Maria.

2O2.

-

- 2 1 Van des Middelaars Namen Jeſus Chriſtus. 2c2

22 Van der Gelovige Eernaam Chriſtenen.

23 Van des Middelaars 3 Ampten.

293
204

24 Van de ſtaat vandes Middelaars vernederinge. 2c;
25 Van de ſtaat van des Middelaars verhoginge. 2c6
26 Van des Middelaars volmaakte Voldoeninge
an Gods Geregtigheyt , En hoe hy , als de
vernederde, daar door de zaligheyt verworven
heeft.

|

2o7

27 Van de Toepaſſinge der verworvene zaligheyt,
door des Middelaars Verhoginge.
28 Van de Kerke.

2o8
2oS

E 29 Van het genaden verbond, en deſſelfs verſchey
dene bedelinge.
3o Van het Gelove.

2O9
2 IO

31 Van de Anvankelyke Vernieuwinge, en van de
goede werken.

j
j

2, II

32 Van
Regtveerdigmakinge, en deſſelfs Heyl
ſamedevrugten.
2 I Ze
33 Van

l ,v

B L A D-w Y S E R.
33
34
35
36
37

Van de Heyligmakinge, en van de Bewaringe. 213
Van de Wet in 't gemeen.
2. I4
Van de 1o Geboden in 't byſonder.
21 4
Van het Gebet in 't gemeen. ,
217
Van het volmaakſte gebet des Heeren in 't by
ſonder.

"

v

,

217

.

38 Van de inwendige Verſegelinge, en van de Sa
cramenten in 't gemeen.

219'

39 Van de H. Doop in 't byſonder.
mo Van het H. Avond-maal.

22O

;

-

220

41 Van de Weerdige en Onweerdige Avond-maal
gangers.

-

2,2 I

42. Van de Weringe der Onweerdige Avond-maal
gangers, door 't Woort en Kerken tugt. 221
43 Van de ſtaat aller menſchen na hare doodt. 222

44
45
46
47
48

Van aller Menſchen Opſtandinge.
222
Van het Laaſte Algemeyne Oordeel.
223
Van het Eeuwige leven.
224
Van de Eeuwige Verdoemeniſſe.
225
O Jeruſalem, roemt den Heere: O Zion, looft
uwen Godt.

*

226

Lyk-tranen geſtort over het ſaligoverlyden, van den
Eerw, en nu ſaligen Heer Sicco Tjaden. 228

B L A D-W Y s E R

GE S AN GE N,
Na de Order van het
|

-

A:

-

B:

º

C.

i NB. De Gezangen, die met een * getekent ſtaan,
- - zyn over de Goddelyke Waarheden.

ººij, Blote leeraar heeft mp ligt.

; *

*
:

- --

,

2o4

#ch beer! uun monderlijke merken. 22:
I ?Ach l#eer! um ſpoethept ig tot an ben be
Inel.
I2
-

zach ! bat ik mp eeng gamtg ontbloot.

45

3lcb! hoe ſmero ſh/ alg ten blintje,
1 , 2 ch! #oe heuchlijft! Bich! hoe beucijlijft.

174

; * ach! #oe 5alig mag beiaenſche
; * acb! hoe balt bit beerlijk woont er.
* Elch! gefu/ bat het ill gepiel.

67
196
196
2. IO

#! #iefſte geſn/ alcij! uur grote luiſter, 15,
2lch! mogt ff mijn bett ontſluiten,
2 cij! HIPat Han 't mijn 3iele baten.
2lich! mat ben ik bol clenben.

69

2Illerliefſte $fong #oning.

123

, alleg ig bol ban um luiſter,
2lg ih in ſomben lag.

77
IO I

-

Eig iſ mijn hert eeng open ſan.
3lig ih mn rontgom beſchottube.

2 ſmijg en beplig 3ijn un' buegelt.
àluijſe Boöt bie als:m. :
ongwel aller bierbaarljeben,
»lang
erbaarljeb

92
I 16

"

6r
-

48
23

56
" C,
, Tom
149

B L A D-W Y SE R:
C.

123

dºorn geſit/ maak mijn ſonben.

#ning
aPaal meet 6 45obt/ "#'g #emelg @Iljgoon.
4Eoin d 23eſtt/ Ziong

76 |

17

E. -

-

|

* ſtenig en Prie-enig #toning'.

191

* «Eeuuutg 5p illuj iſ?aam gepreſen.

198'

* &#pnbeloſe biepe gronbell.

199

q#pnbeloog 3ijt Göp

ga: lºgeerlijft.

83

* oſbeeft
geeft bat
ik al alleen al meerbig Heer.
mp 6 45obt boog uuo genaab.

217
I22

bat if it mag ſteunen.
* geeft
heeft ſtigter
bat ik noo, it âniel.

124
2 IA

«Beſalfbe ſtijgiſte 122ebe 12d?ſt.

I I5 |

* ºp brengt/ 6 geſu / al uit boet.

208
* ºp baalt/ ô ſpoot uit 'g gemelg &Zij?ooii. zo;
ſ5p bombert an mijn oten.
58 |
* ºp 45eeft ô honing an illm knegten laſt.
22.1
* ºp ſbeeft uu Kunſtgenoten hert en hant. 219
w

. ,

-

#

* GBp mobigt en onthaalt um'
5aat.
* 't GB?oot gendemel ber lºpen, ſcharen.
&P5?ote ſBobt / bie in mijn leben.
45?ote Schepper/ bie mp 't lenen.
45gote 1Bogſt van 't
beg leeeren.

2,2O

193
30
IIo

n:

# Igemelg

94

Ebangeli 25oben.

40

* Beer beg ſhemelg en ber aarben.

188

#eere geſu/ ?li in allen.
HBeere geſu/ ach! mijn herte.
H#eere geſit/ ſlaat uun ogen.
ºpeet/ hoe b?olijft 3ijn bie tijben.

5I
75

-

121

172
I 94

* Ipeer / ſpp hebt mp uit bet aarbe.

* #eer / fit ben in ſchuit geboren.

beet/ ik ben na bp gekomen.
2

'#

'
-- , 'vº

ºp -

-

9

niet

-

B L A D W Y S E R.

o

H#eer) iſt mepn/ bat al mijn luſt ig.
- Heeere / mogt het il behagen.

#

63
27

#eere/ mont'ſh tot il heren.

32
54

#eere / mogt'ilt il eeng leggen.
* ſpeere ſenb uun' ºpeeſtcg Hlaarhept.
eer ulu ſnaam moet fijn gepreſen:

189
I3
16

H#eet ulu ſnaam 3p lof gegenen.
# #eer/ uup fijn hier 't faam gekomen.
# - 15eiſbron bie um bolle ſtromen.
, ,

,

:

I9

136

* #et grote grog ber 419ereltlingen benât.
* I#oe 5alig ig ljet Hºgeplberbont.

22, UK

lºoe byeeſlijft fal be bag beg oogbeelg.

128
19t

* Hºoge (5oo bie ?II in
* *

*

2O9

#at.

t

Zº

e

gehoua treft mijn hert ban't ſtof.

1 18

, geſuſ Ach! illup 3Paam ig ſpeerlijk.

182

* & leſu/ #eplig ſbob en ſlºemſche.
'
geſu / ſtom mp een# ontmoeten.

2ob

'

gefu/
iſ tot
11 homen.
geſu/ hond
ſcub uuo
geefteg
ſtralen. ,,
- #efu/ ſlâiſt mijn hart eeng Leaalen.

165

* ## ben) 6 ſpeet/ geboopt in 't âPaterbat,

226

1

1o3
2,t

74.

#

gh ben berpligt nu 3Baarn te p?ijſen.

22

as 't min ºf meergraaf
i

ſtom/ 3eſu/ hom / en

#mt mijn ſonnigbate. 12s

laat ons/ laat ons 't ſamen ſtilgen.
º

-184
.

* Leert mn ſpeer / Il regt te u?eſcu.

19O

- A

'; * gleert mu/ d eboot/ het ſteruen/ eer ſáſierf,

I

gIfeffie geſit/ hoog mijn ſilagell.

liefſte #eſu/ mag het meſen.
#Lof 3p um #Baan in ſteunpigljept. .

#

. .

'

153
I35.

3iooftalmatabem heeft) acht ſooft benieeere. 1 #
3Looft ben libeer poo? fijn melbaben,

aluiſterrijk ſijn al uur #"
S.*

-

-

2.

J4t
-

M. #Paaft

B L A D W Y S E. R.
M.

t

* ſlaaaht «Bp is gefu/ bat fig b' aatb'.
iBaaht inp 6 %Heſu Iog ban b' aarb.
d|Bijn 3iel/ hoe 5alig ſcheen bie bag.
#ogt iſ lºeplig utu genaab / en
iſlàogt ift 't hert eeng #m leggen.

2gO2,

98
175

35 |

GP 3Fontepne ban het leben !

II 2

* 42 betroume ſlàenſchen #orber!
* €2 45?ote Hºtoning ban um ſterft
42 #eer/ Dat ilt beſpben ſton.

195

2c8
37
18

º? #eet/ €5p geeft mp meoet ſtof.
* 42 #eer/ mijn #Baam ig Chriſten.

2O3

# nlogt mijn 3iel,
GP geſtt/ 2lcij! Talibat Heerlijkhept.
«P #emelg

46 |
J4

42 #efu/ #rh! mijn ſjertig in de merelt,
* 42 3eſu/ 2lcij! uto ſtaan en ſtoem.
GP #eſu/ alg iſt nog gebenit.
* 42 3eſu / 45p hebt 't al boſbaan.
* GP #eſu/ Bp fijt opgeſtaan.

168
2OI |

176
2o7
zo6

g? #eſul, Han 't tii ban um hert.

163

42 #eſu/ hom berligt mp gantg.

213

* g? #efu/ GBp leert 't bibben antium' bolſt.
217
I26 |
42 #efu/ ume ſheerlijkhept.
«B geſu / ſenb tim' 3eeft nu meer.
22 !
11 «? #ſtatig «Bobt um 3Baam 3p bank.
g? #toning geſug/ ach
#euchlijk ſal. 186

#

* @Pnbegrijp'lijft ig uito' noefen
(

42nepnbig 3alig/ beerlijk ſpeer.
&appertuijggept hoogſte 3Leeraar.

42 3alignaher maah mp op.
# 42 àgeeſelijke boot en honing.
42 #geefelijke abobt/ app geeft.
* 42 #Breeſelijke nare ſlagen.
g? Zalig Heeplig
#eer.

#

* 49 zalig jeumig ºneet ijft Heben.
-

190
7I
1o6
2O2
223

214
225
131
224

4B zwee

"

B L AD w Y s E R.
op zoete geſit/ leueng 233 on.

9 #onne ber uitslag:

#
j

113
-

170

e

3 * ſtoept mp uit 't "En uur ligt.
r

2IF

e

3. #### hoe mijn hert afkerig.
* 3a!'er iemant mn beſchermen.
#chep inp/ 6 beer) een nieunen 4Beeſt.

# #
#/ #G
tam beeſten#
ſtralen:
###
h

:

00: '##emelg
#oge #oet
i* 'ſt
Soubertpne
ieoiſt en #toning.
,

ept.

42
199
IC8
79
66
72

193

&öp?fng-byon aliet 5aligheben.

I33

* *in wet is bepliquig en moet

214

I:

-

e

; * aan't begin hebt «5p/ 6 heere.

### lebeng ſeer mp ſternen.
332eeſelijfie Gºob en "#n.

192
119
139

: #achet an/ balt nu an't lopen!
226
# # #an/ ble 't groot belang banſion. inleib.
# #ſe ſtan utu'52aam en toen) iſ fiong.
2
âBie ooit ſijn hert en oog tot treuren."
x

E Y N D E.

1.

#

-

t

- -

-,

- -

Register van enige Nederduitſche Boeken die by
JURJEN SPANDAw Gedrukt of te bekomen Zyn.

*

In Q U A R T O.

{- , t

Rakels ſiebelijke boogbienſt / 2 bel. en 252iebell: ,
Dinant ober de ºffe5en/ 3 belen.
Hellenbroek ooit 't Hºooglieb/. 2 beleid. E- - geſaiag/ 4 belen. ,，
iknibbe ober be Catechiëmtig. L. º
Lodenſtein 25eſchottuinge ban Zion.
-- --

# 45obgeleerbijeib.

. ..

. ..

5utrein ouer be Catechiëmu#......... . . .

.

Van der Kemp obet be ##

::

#s ooet het geloof en gebed beg #eeren.
&- - 4Be 19erbombell.

-

- -

-

*

»,

-

In O C, T A V O.
Alberthoma Heere betalBaatheij
3.

-

- ºoit iiittten: autº, ber-ſ?aarheid:
E- Eerſte albaarhepen van De Genabe leer.
Brakels dºyeeſtelijſt ſleepen.

- E, -.- .

. . . .

"

dºrappen van het 45eeſtelijk leeben.
# Gijſſtugbeambeg/beatbaarheid/en bet3lebeil,

#unbeltjen uitgeflipte ºerfiel## #angen
#ankensſtern
dºodgeleerdhein/
3 #len.
ber 4.5obgeleerbijefb.

# #ieere het albaarheid / # bluft.

.

*

Hellenbroek Boombeeſù ber 43obbelijke 3Paatſjeben
Marcks Bobgeleerdheid,
t

-

Molenaar opet te ſatechigthug.

Nevius (Sara) ?lmbagtig leerling,
ontrein ſtopte schetg der Bobbelijke 3Paätheben.
-

Oldenburg oner het beloof.
schortinghuis 25ebimbelijhe tºegangen.
Trommius Hitleiubere Catechi5atie.

e

Tjaden Berborgen feeben noo! ben #eete:
Venhuizen over be ſatechigmug/ 2be buit.
d: # #a a? ef,

-

ſ

