
Over dit boek

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

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

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

Richtlijnen voor gebruik

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

Verder vragen we u het volgende:

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

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

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

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

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

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

Gemeynte J. Chriſti binnen , en rondom

in de buurten des Kerſpels van :

E Y BE R GE N. F -- - - -

Neffens de misgelooovige -

Ä :Pſalm 32. vers 11. -

au4 - in den Heere, end verbeg? ", grehrerdig, F: *
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jn vriendekgewerftin't midden vanu;gelikalenÄ hare# koeßerd. B s

rne willen

mede deelenniet alleen betÄ Gods, maer ook onſe ey

gene zielen, daerom datgy ons

Want welke is onſe boope, ofte bljdſchap, ofte kroome

roems ? En

iefgeworden waerd.
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zit gy die ookniet voor onſen Heere Jeſu Chriſtoin

me toekomſte *

Wºj alsº sº



- Pag 3

Aen de

Gemeynte Jeſu Chriſti

- Binnen /

Stem: Alseen uytgetorte balſem

Of Ömijn ziel ! withem beminnen

Gef: Laet een anderklagen, kreunen

Gf: Elkheeft fijnbyſonder dryven

I»G Aet'er van mhnpoeſe

Optpet nieuwsonſterſpeldoo?/

Dangaet gpgemeenlßh Vo02/

Epberg met uw BurgerPe/

ÄSie"ä"er eerſt mee moet verfien.

THatſal hier nuook geſchen. <

2.'t Haag danvloejen/ oft mag ebben/

Metmyn Vreugdºn Liefde-Sang,

"täßmgamet öfſonderºang/ «.

Gpmoet bovenal wat hebben/ -

Enſult hier dus/ boben aen/

oogbp mpte boeke ſtae".
3. Stet/mün hert en mºnº heden

Fuwaerts/ doo? genegendheP0/

Dpgedaen en uptgeb?eP.

ZSchoon iſt doo: münſwakºrº
Äopt genoegte vo02ſchºn bzing
Hooyd nochtans mu/Wa. ſing. . .

4. Töenſch dahin ºupsdes Neeren/ Pſ. 27: 4

Enin uwe zupſen 'ſaem Band.2Szº

Soo vootaen in Jeſus naem/ ässt. - -

etu allen mag verheeren/ - “:
Dat mhnleven/ ſºjenſchift/ T – -

2,



-

4 VRE U G D-en -

Hºrtoon minsitefdens d?ift.

5. WPat ihdichte/ Watt mähe/ -

Änderwati Ä%.

go?Ämnoºfdjee/ -”
PºonrüſtÄnj ontwake/

. . Zººooº öfomüj -

Ä «#ärcÄ. z -. .
Ä„6.Sfft“ meeſt/ den dägºj Eenſaem,
Är. Sºmijn Huysbp Wintertjd / *v aus 2

Än „Atet dat mpſooſeer verblijd/
Än. Als dat ik ºfraepgemeenfeem ,

even fol, GDP den abondmet U maek;

59öÄ. Ä'ehensweerje. v

: 7-Soo 'k bp d'éen of d'aer/ fn o2den/ -

Hio?ts muniet geweeſt enzp/ -

WPle't ook s/ die wachte mp. -

MDnet is gefehled j woden.

HNiemand iſſer/die j Vergeet. - -

Äthp anders' isjed. -
8. 'h Sie (God lof) 't getal der b20mér1

2er in onſe Saſſoo lang
TDat lk met abond-gang -

Rºhfºlaeſtnetomjmen. - -

Sºmidskrügt ſelj belet/ . -

*at. 4: Dat mijn werte gge ſer.

Ä9. Soj wºheteven/

---- Häom khaeft/ Ärp/ -

Äenſoo we als dänder/ bp.

'l Poel mpſter tot in Ged?eben/

En/ ſoo beel ih immer han/ --

Ämünwerk hervan.

”Är.bp Sojer Än -

Änd ſchier netj geſind/ --

ºome/thupsj/
- Ist min luſt ºwebehagen/ -

Van 5:42. TDat ih's MDlnters/dagop dag/ :

- Vºups

-

-



LI EFDE-SANGEN.

Hupsbphups beſoeken mag.

11. lRaer hoe b?olik zijn mijn gangen/

Als th/laet in d’avond-ſtond / -

Langsde ſtraet/ ſoomenigmond/

Cut Godslof/ mhn epgen Sangen

Äpt beel hupſen galmenhoo?!

't WTaekt mijn herte doo2 en doo?.

12. Dat moet dangeheel verſoeten

GDf verſetten al het quaed /

Dat mpſomtids van de ſtraet /

Cotmijn onſchuld / komt ontmoeten.

Äſſer een/ die mp beſtrid/

Bonderd maken mp verblid.

13. Doch watſp?eeh tk van beſtrijden?

JAlemand iſſeronder u -

Ppt ſoo ſtur of ſtuur/ ofſchuw/

Ofhphan ſtch noch verblijden/

Als lh hem beſoeken hom.

MDelhöm ben tk hier al-om.

14. JLRoet ut' ſaem getupgnis geben./

TDat tk hier/ in pder hoek/

D?eugd ſie over mijn beſoek.

Soumin hart aen untethleven/

Daer het uwe kleefdaen mp/ - -

P2iendelijke Burgerp?

15. Jſſer pemand van u allen/

Doo? een vleeſchlik mis-verſtand -

Alte heftia overnmand/

Opteen haeſttgwood ontvallen/

(Tot mijn madeelen verd2iet/

TDat meend gp ſoo qualijk niet. -

16. Gp ſtetepndlih / dat Gods eere/

Ende ſtichting van ſijn Iterh/

Zijn het eentgoogemerh

Pan al Wattkopt beweere. iCjº

A 3 Soo y
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- - 6 V R EU G D-en
:°. 13: Soo'k niet Wat banu berd?oeg/

"z Maddºunimmeritefgej-

--

PA US E.

Ä * *7 T TÄetoolſander klagen/IZ» Allerlep gebzehentoe.

-- n- fºe neemthe aij.

***TÄ d?agen.

efe ſtetſoo wejnj/

Äſeroet/als ſuperjet.

Co.z:r.”Äondhſchoonmengjtalen

“ Äſp?ehen, watwj

--- -

Soo'h geentefdn't herten had?

"h Baeras hinkende Metalen/

Äfeenſche/ ſlechtshej hol;

Deel geruchten Wepnig wol.

9 WDil boo?taenuſtj beminney/

L0e gp 't immer met MP MAeßt.

Soo der een ſijn liefde ſtaekt/

Äm. ": Den wllth me wejen Winnen.
22.

29emenookmetmp aengaet/

z

Äerde 20. Soud' ik Epbergsjſoeken ?
Doo?re- Jºeen beel lieber envej LET

Är MDlih Epbergsroemenjer/

Ä“ mjÄ metmün Boeken/
Eyberg- Soo berblendenoberj“

Än. TGöttereij ſal. -

“21. jÄnEpberg dºoom.de/

Jºocheenswiſt of hier 0f daer

Epberg in de wereidjer/

SE.ºfdaer de Berkeſtrojde /

ZDoºd nualles/ boo?en naer/

Doo? mijn Boetjes openbaer,

Ik bergeldegoed b002quaed. -

- -

- -



LiefpE-sANgen.

JAopt ſoo v?olik daer entegen/

22. Sao blüft noch / na honderdjaren/

Alſoo wel als mutertjd/,

Epbergs name wijden züd/

Als wp lang zijnheen gebaren

Daer men haeſt Vergeten F/

Dzeuglüh in gedachtenis.

23. Popthen ih ſooſeer verlegen/

Als / wanneerth vºref) dat gp -

Jet perheerds geboeld van mp; -

TDan/ als gp na liefdens aerd,

Alles rechten wel verklaerd.

24. Laet ons ſoo malkanderlieven/

TDatgeen ramp of tegenhepd

GPnſeliefd'opt weder ſchepd.

TDenkteens/ doek mün Liefile-brieven

H/ in d’002logg-tijd / toeſond/ -

º ’t met u en mp doe ſtond.

25. Laet uw Godsv?uchtnopt vermind?en/

'k Zebb' op aerden geen bermaehl

Melk mpſoo aen't herte raek/

Als dat gp/ mijnliebe Hälnd?en/

Gaet op waerhepds effen ſtraet/

Al wat opt übo herten hliefde

CPfverdeelde van malhaer/

T9at vergeeft doch d'eenedaer. Col. 3:13

27. Sa/ vervuld mün bidſchapimmer/

Datgp/ſonder erg ofſchijn/

(T'ſamen eens geſtnd meUgt zijn.

252eeht niet daer lk bouw enÄ
CDnb?ee dood/ bernfelden

3WPat de 192ede baerden qUeckt.

A 4 28. MDoolid -

-

pt es't Goede doet/ en't quade laet.

26. Leefdvoo-al in v?eed'en liefde/ sº -
Ende God banliefd' en b?ee -

Isenblüft u altijd mee.

Phil.2"

2eekt/ Tat 3:6
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28. WDoond hier deen ſo dicht bpd ander/

, Deur bpdeur/aen eene ſtraet;

gºſziº. WBoondooh ſonder twiſtofhaet/

Ä, Soodoo?liefdebpmaikander/ -

Ä* Zyteenherteneengemoed

Hſ 133:1. CD ! dan is 't ſoo goed en ſoet. -

,, 29. Soud gpnet ma eend?acht haken?

- - t Daendel dat de Burger-jeugd

_ _ _Langs deſtraet hier ſwaepd metvzeugd/

#Concor-ZGegt / dat # macht kan maken.

Ä 't Staet'er in gemaeld met goud, -

Änt. Sie dau/ dat gp Eendzachthoud.

Äde 30. Laerdat Jeſus b Dzee-baniere/

Ä“ Dle all' onb?ee heetontſegt/ .

ium des Ä ons is opgerecht/

---

-

vede. Leerd in allerlep maniere/

Ä** Da eſ achter hem/vootaen
Är, Gphe vºejadmjetgj - -

Vj 3. Popofſelden wind twiſten

Sde hupsien omons heen
Elk is met het ſünteveen/. .

Sondermüd/ ofſtrñd/ öfliſten.

- Dat het hier danook ſoo ga.

32: Zoedu/dat der hups-lten pber

H den p?ijs ntet afen winn'.

MDakher/ Burgers/ ſtelduin.

Teſt: 6. Gp behoefd geen ſtraffe düver / . -

Soo gpu voo?taen doo? mp -

WDillig lepden laet/ als ſp.

33. Soo ſp na de Iterktoe vlieden

Poo2-enachter-middag weer /

TDenkt / het moette eer en meer

» ZHoo na-bp/ban U geſchieden.

Die de terke woond op't maeſt/

Läomt'er doch niet allerlaeſt. -

- - - - 34



LI EFDE-SANGEN: 9

34: Daegt u ſteeds als gemels-bogers/ Phil 3:2z.

MDaerde Bo?gers deſerplaets/

ZS00 geeft gp veel v?eugds en baets -

Aenhetwerk uws Ziel-beſo?gers/ Beb. 13:17.

TPte uw wegen gemelwaerds - -

(Tracht teſtieren van dttaerdſch. SP2.15:24

35. Sticht geduurig deen den and'ren. Ä

ZStrHd voo? Sions MBo2gerp. Ä

2Btd met allen ernſt boo? mp/ Ä.““

Boo? u.ſelfs en voo? malkand'ren. Eph.6:13/

ZSoo woºd dp/voo? Jeſus th2oon/ Ärris

Eens mün v?eugd/münroem en kroon. Ä

Aenonſe Gemeynte in de buurtevan
- H A E R Loo.

ZStem: Petit Bourdeaux.

CPf: Wie ſleet heuggeliker dagen.

CPf: Op mijn ziel, om God teloven.

CPf: Valſche ruſte van't geweten.

CPf: Gy die cemnacl hebt geſlagen.

Gf: Dichter, die de blindc wereld.

I- Aerloo, ſchoon gp ons wat verder/

TDanonſ' and're buurten, woond/ .

'k Stenochtanshoegpubw' Zerder/ -

Alle gunſten liefd'betoond. - -

Gp begeerd/ na mijn genoegen/ Theſ. - -

Tot geſchikljkhepd en deugd Ä“"

U in alles mee te boegen/ i;

MDaer gp immer kund sf meugt. F:

2. Hiomik u tapell'ken nad?en/ .

Gp kond/ ſonder Hºtloh-gelupd/ -

LZaeſt tot mp bp-een vergadzen.

Tuſt an liefde loht uupt. Als

T
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2/3

verg, 4.

* Coz, 3:z. 'l Boed

L Gek. 2:

Wand. 8: WDie met b?

* – n "
IG nºëÄ -

Aºgº dan/ſdomane Äouwen/

IIÄ fraep beſetuÄ/

Ü/ in't aengenaej ºſchouwen/

Wkappelt'ken wej ker. " / -

3Ämydaer j Wüſe/
MBilligma 't begrüp hanel - -

%Ät baſte ſpje/
Ä% als kinderj) met mel.

MDºdaernaſooj hahen/ "“

G20epd er ſoo geleugijk bp/

Dºggpoebenmej ſmaken/

Zoe goed-aerdigJeſus 3p. -

4. Komtſooj Äerten wenſehen/
(Totdien lebendigen Steen)

WDelberwo?pen jdemenſehen/

JlMaer bp God ſeer dierbäer/ Téei.

Ja Woºd gpool ſºfº/.met eenen

(Cot een geºſtelik gebouw)

Soo als lebendige ſteenen,

Patter Godſºn b?eugd Menſcouw.

3-Dfnuonſe äerſpel-kerke -

Supſt wät verderj U lepd /

ſeeft aen geſonden ſterke

lepn' of geene Moeplijkhepd.

TDtzwilsſou ÄChiſten haken/

Dm langsſt: j foete weg

Singemoedwjte bermalien

JlMetaendacht 0berleg.

6. Dm a’t aerdſh Peºnstebannen/

Cn u herten ſie ſaem

Cothethemeſchj ſpannen/

Zsdfe terk-wegſeer bequaem.

eUgd dten bwfl paſſeeren/

't Zp erſeſchapr/ ofaj /

heen-en ºeder-heeren/

aen God beſteen.

z

27:39.

JLRoet/ in't

Alſjntijd

- - 7. O?



LI EFD E-SANGEN.

2 hoe ging de ſchaer vereentgd/
Fertyds met een blüde gang/ .

Ende feeſtelhke mengt -

a Gods Zups met v?eugden-ſang!

Höe werd doemet ofen Pſalmen

Sulk een lange Weg verko?t!

UP eenetroepwterd doo? de galmen

29an een anderaengep0?t. >

ziaerloo, leerd gpool ſoodoogaen/

Set uoptgebaendepad.

Tºte altijd op d'effenſpoo? gaen/

Doden niet licht moe nothmat?

Tºie den Leere ſteedsverwachten

Parenöpwaerts/ als geplerkt/

Enverkrijgen nieuwe krachten/

Daerſhn Geeſthaermee verſteckt.

9. Halds gp doo: uwaerºſche lupſter

Elke Buurt’te boben gaet /

Blinht ook/ als eenlicht intdupſter/

HAeeſt doo? heplighepds cieraed

God verlicht'u doo? ſhn klaerhepd/

Dat uw ztelen allermeeſt

e, gehoo?ſaemhepd der waerhepd

Zijn gerepnigd doo? den Geeſt.

16. Taet de bºoeder-liefde binnen

Jºn uw herten operigzin/ „

Dggpſteeds malkaermeugt minnen/

Gngevepnſten ſonderſchºn…

Teefd ſoominlijk met malhanden/

In uwbuurte nu vootaen/

zDat de eenaltijd den and?en

(Tracht' in eere b002 te gaen...

z 1. Sooſult gp/ as ik bp-wülen

Goh upt liefdet'uwentkom

Dus met pber tot mp plen/

GEn bergaren Van rondom.

Pſ.84: B,

berS 6/7.

Jeſ.26:7.

Zeſ4o:3 -

ad. i. gt-

vleugeld/

gl8 Met

bleugeler.

CEph.3:16

hil.2:15

Pſ 110: 3

1Petrº2.

MÄoll. 12:

jet.a.
Mä0M.12:9.

vers 10,

't Is
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PB

B

35»

Eph. 5:10

ſ. 3

Ä
doj

Mu.24:25

Col. 3: 16.

Preor.
LIT,

CBpenb. 7:

# l-2

. 22:4.

bºat.6: 9.

't Äs ſoo ſoet banons begonnen.

vielv 2. Laetons op malkand?en merken /

Achjdje

2: Ä.

Ä434.

1« vR E U G D: en - -

God verleen' onsſijn gena/

TDat wp 't lang Äºnnen/
En die luſt niet afen ſtä. -

Dat wp/met teſcherperſpoo/

KTot de liefd'en goede werken

CPPgeweht 3ijn/ na als boo?.

ICartons onſe t’ſamen-homſte

sºmmerlicht. om't een of'taer/

Daer noch ameer goedsvergaer.

13. Dat gP met temeer verlangen

(ſamen tot onshomen meugr/

Sullenwp met Pſalm-geſangen

EnBeel Cieden zijn verheugd.

's Neerenlofdus uptgeklonten 7

Salons ſoeten lieflijk zijn/ "

JL2eerdan daer men isbeſchonken -

Äden aller-ſoetſten wijn. …
14: Als God ſag / dat wp ſoo traeglijk - -

Perºenaengeſetter deugd/…

Gafhpons/ ſoo ganſchbehaeglijk/

t Eelgeſang tot meerder b?eugd.

JLaerhoe wo?d met alle ſoethepd/

Als veel ſtemmen zijngepaerd /

Hptgebzepd Gods groote goedhepd/
En fün Wet met (uſt bewaerd ! ſ

J. Ap/ die onder d' Engle rangen

Ägmoond woondook teſaem
CPnder Iſr'els lof-geſangen/

Daer gehepligd wo?d ſijn Daem.

Herom ſalhem ooh de woning ſ

Zhn berepd doo? onſe ſtem,

Cot een teken en vertoning

GPnſer liefd'enluſt nahem.



LI EFDE-SANGEN. 13

16. Taet u ooh mün Sang-gedichten/

Inmijn Haebestſaem geſteld/.

THger toe whſljk onderrichten/

Als gp dus malkaer verſeld. - Easis
- -Zebb'ſ'uptliefd' van ugegeven.

Haerloo müngenegen buurt/ . „

Alles isvoo u geſchºeven . . .

Soo veel jaren alshet duurd.

Aen onſe Gemeynte in de buurte van
- Mallem.

Stem: Als 't voorgaende.

CPf: Philisen ſon bel Atente.

1. AM Allem, waerdſtema-gebuuren/

TDie bp onster Häerken hoo?d/

Zh berheugmp t'allen uuren -

Omüwpver tot Godswood.

Als de klokken umaer roepen/

(Trekt gp/tegen "t laetſt gelupd/

D20lijk en eenparig upt.

2.'t Asdan moopof leelijk weder/

JRat of d?oog/ of Warm of k0Ud/

Gp komt achter-middaegs weder/

HINtds unopt de gang beroud.

In 't gemeen met heele troepen -

-

Mit ſoo vojtgaenjder wanken/ so sº

Sºndit nut en nodig werk. K. - -

HDaeht'et/ dat mem ubve banken ILu. 10:4*

JNimmer leegſtet in de Hierh.

3. Bandu in den heeten Somer /

Op de Mall'mer Haer, de ZSon /

WDo2ddaer doo2 als danntet loonNCL / -

HUMaerſtelt Goddaer tot een b?0M. W) prº 7.
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zehz . Äegghet ſonder jej

Pinnig in uaenſteht ſnijden/

II/I 2.

14. V R EU G D-en

Webt gp/fangs die dorehepde/

- Blad noch ſchaduw tot verde/

„Dat dan God / met ſijngelepde)'.

sº/ Ä bergufkking ſtreik'.

4. Pfkomtu/bpWinter-tjden/

TDaerde ſuure ſtuure wind

Dat gp dandaer bpverſind/

Äº Hoena felle winter-blagen

openh.:i: „Eenseen b?eugdeſomer naeht/

4.« Daermenban verdiet en plagen

2immer weerwoºd aengeräekt, .

J. 'h Sing metluſt van u/oMallem 9

Stemt teſamen in met mp/

Dat heta de lucht doo? gallem.

N

W

Z Chefſz: Gp 3ht mine b?eugd entroone/

Ätz 6. „Ähmoºdgroem op d?aeg.
*Is Ä/ §

Äoe uw pver mp behaegs

6. Sooth ſomtjds d'eenofd'ander

In uw buurt beſoeken kom/ - - -

Daetlük zijt gp bpmalhander/
A GEn bergaerdu vanrondom. ..

't Bloepd/ van achteren van vooren/

„JWRetter haeſt ter deuren in/

GPm wat goeds van mp te hooren. *

Dat gaet wonderna mijnſin.

„7. Paerom ſoudonsſulks nietpaſſen

Ä”. Stetmennet/hoej
Aen malhander hangt/ als klaſſen/

Entn't quade t’ſäem vertoefd?

Är: Waerom ſouden dandevºomen

Ä* Cotbetraching vºn jej/
Ändºn, Oonier beendjjajnen/

Meteenhert eneen gemoed
s. Daer
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GPnſeitefd'en blüdſchap aen/

Zoo tot ſpüt bandte't benüden/

Als tot luſt van die 't Verſtaen.

Zmmers wo?d des Heeren Kuſt-dag/

TDaer Wp Meeſt op3jn bergaerd/

Gns dan tot een zielen luſt-dag/

TDie ons beel gefoegen baerd.

9.'k làag ntet ſitten / bp deſotten/

In een lupd-baerdzinh-gelach/

TDaer met gabberenen ſpotten

WD02d bergeten all'ontſag. "

MBte daer’t lagchen luſt/ tk ſucht'er/

Enkandaerntet v?oßk zijn.

HLtever toev'lk/ ſtil en nuchter/

Bpu/ ſonder bier of wijn. Y

1o. CDnsſtaen d?odge nUchtre P2aetjes

Pan wat goedsenſoets beſtaen.

ZSomthds woAd het v?p wat laetjes/

Eer wp van malkander Jaen.

Als w' onsmetgeſang verquikken/

JAu en dan ſod we te pas / -

Toopen/ dunkt dns / all' deſnikken

Dan mijnuurwerk beel reras.

11. TDuste ſamen meer geſeeten/

In den ronden kring / bp’t vier /

IWHet een v?p en blp geweten/

HWAaken Wp recht goede Cier.

Hlaaer wanneer wp 's Somerskomen/

HMAet meer volls/enmet moop Weer/

GPnder ſchadubo ban uw boomen/

TPat verheugdons noch Veelmeer.

12. Selfs het volk upt groote ZSteden /

Zoo 'rditmaer eenshoo2den ſiet /

Acht hier bpdan d'pdelheden

Dan all'aerdſche grootshepd niek.

S.Daerdoo waſ dan, aenweer-zijden/ R5

Teſts.»
34a

er.r5:jy2

Pſ, 69:13

Pio:zzt
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Sp getupgen/heel bebogen/ : . . .

TDat haer onſeveld-geſank

Heeft verrukten opgetogen . . .

TDoo? hetaengenaem geklank.

*: 13. Godzplofenp?ijs gegeben /

46/47. TDat wp met eenboudighepd ..

Cn verheuging t’ſamen leben

Pſéz: 6. Daer deziel in Welluſt Wepd., . .

Spr4:3-’s WBerelds v2eugd geeft veel misndegen/

Ja heeft ſelfin't lachen ſmert: .

Joan.16: GPnſeblüdſchºp/ſonderºgº
22. Gaetons lang daer na aen't hert. . .

14. Dm umet vermaekte ſtichten/

Selfs wanneerik van u ben/

Schenk ik umhn Sang-gedichten/

- 't Alfdºuk van mijn herten Pen.

Ä. Teeſt/ enſingt/ metaengenaemhepd/

Ä* Stichtenonderricht malkaer.

Heeft 'er een wat meer bequaemhepd /

TDatzp voo? U allegaer. - -

. . 15. WDie nietieſenhan/ die hoore.

Eph.5:19. MBieniet ſingen kan/ die ſp?eek.

- TDoch't enga nietſlechts in d’oore/

MAaer hetherte werd'ook week

Mallem,uptgeleſen hoehje/ >

„ TDie uw itefde toond aen mp/..

Coz. 2: JReemtindank weer aenditaBoekje/

Äninge. "Ä„
Ä“ 16. Denkt'er münerbp/ veel jaren/ ºſange -

jaerik Als iklang alben verrot. -

Ä Zegt dan ſomtijds; G! hoe Waren

Ä MByteſaemverheugdºn God!
jen die Itan lh dannfettotuſp2eken/ .:

Äº Met nun mondentong alsº/ . .

Ä.Tsetdit Hoek u dan noch peº:
ZSos rukt mp geen dood ban U.
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17. Selfsookuw nahginelingen/ -

THie noch niet geboren zün/

tonnen fooeensp?eken/ſingen/

Ofpethoorenbanhetmünz,
Cotdat wphierna altſamen “

Ganſchvolkomhh zijnvereent/

Ennedan Gonslöfberamen/

Inde 2emelſche Gemeene. 6/7.

; ;

#

. . .“ .

Aenonſe Gemeynte in de buurte

van olden Eyberg. ,

kStem: Groote God, die daerdſche Goden.
Gf: Waerom ſoud'ik met vermáken. -

Of: Als de hooge nood by tijden. -

1. TYLden-Eyberg, wie kan weten/

CDfgpſöo miſchten meugt heten/

GPm dat gp * Oud-Eyberg zÜt / * PRen,

Cn die naem hebt nagelaten / ÄÄs

Als 'tgebouw van Kerk en ſtraten, Ä

JNieuws geſet wierdraen uw' zijd'. ggen/ge"

2. Stet/gp hebt en houd bienname. Ä

Dzebt de daedook/ en houd t'ſanne j #
TD'ouden eerſte liefde ſteeds/ ſchied.

Die bp jongen en bpötuden/ CBpen.24.

Alte ſeer is aen't verköuden/ , -

Ja ſchier uptgebuſchtalreeds. ja.“

3. TDatnoptömder u ver-oubWe

"t GDud gebod van liefd'en troubve/ -

Ons doo? Jeſus leerenwet iWoh.z:7.

Enſjnvoo2beeldfoo gegeVen/ Äº

TDat het muen al onſ" leben / º. -

<Isenblüfteen nieuw geſet. Joa.12:

4. Olden-Eyberg, abº ilt. sn* 3:



Ä33 Soo moet gy ook wopt beſwijken/ -

18 VR EU G D-en

In ubo'iieve buurte wink/

Gal.4: 8. En uw pver neemtal toe/

Ä Cſaem bpondenenbpjongen.

Ä (Godzrdaervooafgefangen)
Wºod hier van doch nimmer moe.

L. Isuw Kerk-gang na gelegen/ -

WLangsbermakelyke Wegen/ :

Bºard en effen als een deel/
: Pſ42:5- WDtit hemdan met b2eugdpaſſeeren.

Maet unopr daer van afweeren/

Toh.rn; - ÄÄsdatº ſeel.„ . . .

Jºaº Suºnneg mºet udoen haken/
Z: 7. C. -

# # Gmook ſlechten recht te maken

Ä „sºeerenweg en ſümepaen/
Datdetoninſ aller eeren

(Tot Ubº' Herten in magheeren / .

Sonder haeſt weer doo? te gaen.

7: Stet gp dan de Sonne ſtraelen/ ,

Äpt den GPoſten boo? t p?geien/ - - - -

P.19:56. „( Eerſe Zupdwaerdshtmt in toP) -

Als een B2upd'gom upt ſijn hanner;

TDenkt daer bp: beelaengenamer.

Mal.4: 2. Gaet de Repl-Sonboo2 ons op.

8. Stet gp boo? den Berkel plieten/

En u ſterh_te moete ſehteten/

pſ z4:6. „ÄÄebºº
Hoe gp ook alſoo moet loopen/ .

- God doo2 pber aen methooPeM/

Als een ſterbe Water-ſtroon...

-

9. Haerkt ap/hoe die ſupvre beeke -

- Gnophoud'lhk houd haer ſtreeke / -

ZSonderdatſ" oßtrugwgerds keer/ r -

dHeb.;:12

Ä Doch van Gode rugge when/
irr CDf beweegt zünginsen Weer.

## 10. Noot wat Chriſtus Denaersſgaen/Om
r»
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Gm't/ methepltgoverleggen/

(Te bebwaren, als MARY ,

Sßnaendacht gekupſche Roeder/ . 1 Pek. 2:2,

Dat het u tot 3telen-bseder -

(Ter beſten der tüd gedp.

- WDederhaelt malkaec/algaende/ ue 4
MDaerde Teeraer toebermaende/ ..: .

WDat hp ſtrafte/ wat hp p?ees/ Ze

WPaer hp trooſte/ waer hpdzepgde/

MDaerypalles henen nepgde/ -

- WDat hp aller ſteckſt bewees.

12. WB02d doo?'tongemak ntet d?oeber

Asu/opdenhoogen oever,

Damde windom d'ooren blaeſt/

Ä u ſlechts/dataldat fraeje

daerntet upt 'thoofden waeje

GEn in WindÄ te haeſt.

3. Jºoch beſchepd' kenbedinge/

Als kln uw buurte ſinge /

En met v?aegjes onderricht / -

Tomt danlieſljk bp malhander an -

Dat gp d'een ſoo wel als d’ander/ se
Än't geſelſchap wo2d geſticht. h

14. Stt dan niet gelhh verſuften:

JAadert/upt uw bepdekluften

Panderecht en ſlinkerzp/

Ärºzünnbursgeomen/ ,
GPftn ſchaduw van de boomen .. -

JDederſitten op een rp. 2 Cfm.62

15. 't B2engt genoegen engewin toe. 6.

Reefer pemand noch geenſintoe/

Tepd dten ook al ſoetjes aen/

Dathp't eens komt ſienen hooren. - . . .

't Sal mtſſchien hemſoo bekooren/ Zach,8

TDIk hp meermaels mee wtl gaen,

16. Leve/doethet/ "g U allen/

2. Diet - -



-

.
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Jºlet on mp ſlechtstegevallen/

4 ILRaermeeſt om uw epgen beſt/ -

Ä JAtet upt v?ees/ of als gedwongen/

Ä“” Aaer doo?itefdeſterkgedzongen/

En b2pwilltgaengep?eſt.

17. 'k Sal/ met ualdus teleeren/

Pando: JNiemandsgeld ofgded begeeren.

Häon „Soekhet uwe niet/maeru.
A4- h Stelhet aen uw epgenoo?deel.

Äo??: Soek ik opt van u mijnvoodeel/

*?“ Blyft vän mp v?patijdſchuw.

Wand.o: S.à 2ebb'meer pberen verlangen

35«. CDm tegevendant"ontfangen/

HLAids mpſulk beel ſael'ger is.

- Maecik ſalgeduerig haken

Coßz. Gmuwztelen rijk temahen

Hand 2:6. Sºgoud enſiver miſ. ...
“19. Olden-Eyberg, neemt in 't goede

MDat th/oprecht van gemoede/

En uptitefdevoo? u doe.

- ZGoogp/ na mijn wel-behagen/ -

1 Theſſ 5: Mp wat goeds weer toe wilt d?agen/

12/13. TP2aegt gp weder-ltefde toe.

Aenonſe Gemeynte op't Loo.

Ztem: Schoonſte Nimphe van het wout.

CPf: 't Houw"lijk is cen goede ſack.

1.L° gpmoetook in denrang

- Pan mijn ſang/ -

TDaer konſe Iterſpels lupden/

Elk bpſonder in een hoek/ :

KlAee beſoek/

Goſt/en weſt/ en nood/ enzupden.

- - 2, BIW)
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2. Üw genegenthepd tot mp

Maeht mp blp/ -

En ih wenſch/dat gp mocht weten/

Moe'k upt wareliefdeſucht

JAa 't gehucht/

Daergp3üt ſoo klepn geſeten.

3. Zytgp hlepnenſecht in'toog:

'k Acht u hoog/ -

CEn kam mp Met U Vermaken/

512eer dan daer de wereld p2snkt /

- Wlachten lonht/

H1Net eenſchijn van groote ſaken,

4.'t Js in waerhepd al maer ſchün/

En geen 3ijn/

Mat ſich voo2-doet hier beneden;

Een verdwijnende vertoog

P002ons 90g/

IIdelhepd der pdelheden.

F. 'k 2ebb de wereld als een rict,

Buyten yet,

Binnen niet, lang af-geheken/

GEn bpal/ wat metter daed

BZaeſt bergaet/

Doo? bevinding vergeeken. -

6. Satan vind demeeſte hans/

TDaerde glans -

Dean als 's werelds toninkrühen

Hlaethaer heerlijkhepd/ ſoo ſchoon

ZStaet ten toon/ . . .

Soo wpntet welvoo2onsküken.

7. 2terom heeft een Chºiſten winſt

TBaer hp mimſt

<Ts verlegen./hoe ſijn oogen

Danal dat bedziegük moop

CEu getoop

ZSullen werden sº
- Z

2 Theſſ;:

9/1B

JLRat. 18:

IOo

2 Toan. 1:

16/ 17.

1 Coz. 7:

3 -

Pyed. .?

Zster onſe

Geſangen/

fol.98.

Spr. 3: -

JEat.4 8.

Pf, 119:

37

-
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Z. Sie'ſomwhien d'pdelheen -

Ban de Steen/

Dangedenk ik/ ſonderjohken;

GP! die op den Looſchen-brink .

"? JAu weer ginh! -

TPaerſouſulks mp niet verlokken. --

9. Als WP bp umet gemah/ -

CDNder "t dat -

Panden blaeuwenhemel/ ſingen/ -

Datter elk van vzolijk werd/

/ TBaer is 't hert

Dbi. 20. In den hemel beſt te b2ingen. . .

10. Zoe gelukhlg waer uſtand/

TDus op 't land/ : ,

sº ºdgººgelüh recht hennen/
*EnmeSömäerj/

. “: . CBm boo2taen

Job zz: Meer enmeeraen hemte wennen!

Ä., ... 11. Jeſus kennen maektons rük.

Ä“ Schaed' enſlijk -

“ IsÄ # bp teÄ /

: ZCT D002 leert gp allermee

im 6: s Elhom't ſeerſt/

JRa Gods toninkrijkte trachten.

Jer9:23/12. Zebt gpop geengeld of goed/

24. LZoog van moed/

- - Als veel G2ooten/ute roemen/

Bp 0otmoed'ge kennig Gods

Äs den trots 2

Aller rüten niettenoemen.

Sp3.30:3. 13. God boed elk hier met ſündeel.

Äst niet veel / T

Dathpuhter geeft ten beſten/

MDat hebt gp om ute boen/

Deel vandoen?

Jälepnevogels/ klepneneſten.

>>

14- WDie
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14. MDie God kent/en dienten eert/ - - -

Js geleert - Syr. 31:

ZHtchmaklepne ſtaette voegen. 22.

Gods v?ucht b?engt het grootſt gebbin 2 (Tim.6:

P002 Ons in / s 6.

H2et een ſonderling genöegen.

15.25?engt gp ſlechts aen uwenoo?t

P2UC)ten Up02 / mates
Die geloofen boer betamen. JRat.3: 8.

ZSoekt / metheplighepds cieraed/ Pſ 110: z.

't Bolh van ſtaet

Edelmoedigte beſchamen. -

16. Zht doch ntmmermeer alſoo

GBp het Loo, ..

Als de do?re doode boomen/ Tudv... º

TBledaer op een 2G2ink noch ſtaen/

TAaer boozraſen - - ſº

Pucht noch badweeraen withomen. Ä
17. Maerzüt als een boom/ geplant Pſ 1:3

Aende kant

Dean den Berkel, daerter züden/

Die ſyn b?ucht/ in ſijn ſapſben/

Fris en groen/

Doo2tb?engt op bequanne tijden. . . ; 23

§. Hebrºnde äern Gods wooºd ***

Aengeheo2t/ -

Meloeptjejkdeſſupſen - ".
TDte gpdan weer dvermoet/ . .

Ä v ſ
JAuen immer doo? komtbºupſen.... „ . . due...,

19.'t Ä/º wevaſt. Ä
US Ig . . . . . ., 3°

Is gemahhelüſtedzagen,

TEnſºn ohsichtenſache . . .
Maidsſºn kracht

CDns in alles dsºººº
- 4

j
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Kerºsis 20. Amen. God doe ſelve nu -

s TDusaen u; -

Apbeveſtig'ditaltſamen; ;

„. . . Aenhet Loo, -

Aswp van hem bidden. Amen. -

Aen onſe Gemeynte in Hºpe.

-

ZStem: Als een uytgeſtorte balſem.

Sn deeſ' Lief.de-Sangen.

GPf: O nijn zic wilhem beminnen.

1.HÄ houdhupsen eierlijk/ --
Phil.4:8. *

Pat gºon üw.hupſe deugdy

Ä DjÄ“
* * * TDatefj uW' hupsheydroem/

2. Gaet geduer huPsie herken...

Jºrgens ist ſoo hüpsaisdaer. 2 .

sºſal Ä k z fis.

- Sºwgoedenhupſchewerken; ----
Äat**#Ä temeer 3.2

. . . Äſaem bauen andzeneer, je 33
3. Moet ubw' her

Ä INLINÄÄ 3G -

ÄÄerdiet: s.
Hoog.7:1. MBäntÄ ſetzjn 5» .

Met den lieben Göd intſ : F.

, Äſthenºiſ..
Sph,6:3. 4. Daer kond gp uÄrº . . i

Ägeinen es
- Dat gp doch nie üptdepºeek ſº

-- . . - - 1. - - K - Son

Ja hp ſevedoe alſoo

Of: Sict andere Yºyſen, op ons eerſte Lied

Äerz Hºpſeleienmej“.

Äan hups u hupſendem." -

-Wagplähiodºt veid zünz
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Sº ooºeeweermeugt ſehj.

Ähºp geeft deenſaemj.
Asſe we wo?daengelepd

L. Dies te dier'ger ente vper
kº MeN bidden#Ä# /

Ärgeen menſch ons ſet of hooºt;
Enhoe b?per danhoe blper. fest;

KRat.6. 6.

2B Pht gp wooden ofgebaer 1 Gam. r.

FenjÄ/ Ä
6-Sesſefsſocht hier beneden Är..

m Dhwisſulk een vzpe ſtee JLRat.14.

Enheeft in Gethſemane 28. -

Eenſaem allerſterkſtgebeden. Pass.

Sºſaemiepºgeef geen verdiet/ ña.«

- ºder ment hert voo? Goduptgiet. Ä
7. ºf/mºhaegt ueenſaemwanj/ JLRarc, 16.

Hoobeſchepdofwacht malhaer “ iätasy
GPm in 't b?pe beld gldaer Ä“

Pºwa ſtehtühst’ſaemte handlen/

ZSoo als Jeſus Jong'ren deen, -

Daer bpſelf quam bphaer treen.

8. Poont gpſchoon wat bande erk af/

Schiit het dat gpopuw tid“ -

s Achtermiddagsdaer weer zjt. -

JDaeht'er ſlechts gewoont“en Werk af/

@muban uw diſchteſpoen/T

En met hemels hoſt te boen, sº i
9. Dan ſal*t u gemahljk vallen

DBat een aer-met moepte doet.

Arbepd woºd doo? luſt verſoet;

Enom 't beſte deel van allen/

Hºgwe blitzünaengewend.

10. 't Js mijn b?eugden wel-behagen/

Paſomtºdsübeſoek/
Hupſcl, in uwtº hoek/

* -

$.

Mut. 19.

Äne acht noch kent/ F“

z CE!!
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En ſal nimmermethet mijn/

MDaer thimmermeer verträgen/

Hboo?taenten dienſthan zijn.

11. Schoon ih/asde dagenoten/

Ende weg wo?d vupl en nat,

Kouden windig/ weekenglad/

Mynebphomſtop moet ſchoeten/

Scho?t danaen münliefdeniet/

JMaer aentjd/ gelijk gpſtet.

12. Eerk op den dag des Heeren

Wºijn geſette taehen werk

Afgedaen hebb" in de terk/

Stet men meeſt den dag paſſeeren.

Soo 'k danölders noch verſchijn/

't lºoet net alte verrezijn. “

13. Pfth ſelfs wel / ſonder ſchzoomen/

Cegen Weeren wind han ſtaen/

Endoo? dik en dun wtl gaen/

Gmaldaer bputekomen,7

Hahn geſelſchap ſchzoomt'er vooz/

En het kam der ſooniet doo2.

4;Ä-alºotonervallen
Dandenabond/mids detüd

CPnsal ſtillekens ontglüd/T

Als hºmeteenſaet gewailen,

Dustn Hupſel wo?d beſteed.

't WB9?d dan dupſter eer men't weet. -

. . Maerſoo 'k ſomtids hier ofginder

12eernaes dan in Hupſel kom/

JLjne liefdels daeroni -

(Tot U allen niette minder. - - -

äomt deſoetetüd weeraen/

Dan Moetgp boo?and2engaen,

som 1:11. 16. Dºnet b?p/dat mijn verlangen
EC. - -I2a u allen grooter 3p

Dan het uw optišnamp.
Poelt



LI EFD E-SANGEN.

Poeltguw hertaen mptehangen/

’t lºhnehangtaen uook weer/

Gnntſſchien sl v?pwat meer.“

17äan mynomſ u optverbijden/
Eiomt/ſls d’andere buurtendoen/

Damook vaerdig tot mijnſpoen

Enbloept toe van allen zijden/

Da Wºt'ſamen v?oijh zijn/

Sidoo t uw / eng doo tmijn.

18. JReemt mijn Boehjestſaemindamt aen/

Zſſer onder ueen man/

Sºledaer uptpet leſen kan/

Schthtubphem op de bangen/

Enhoo?ttoe; ofſingt teſaem/

Ziſt gpdaer toeook brquaem

9; Ämenjupſtgeenfrajeſtemheeft/
't daer op bp Godniet aen/“

Die hetherte an verſtaen/

DÄerachtenklem heeft,
Doet u beſte bp malkaer/ ."

32et her een geſang op't aer.

20. Laethet/aseem regen duppen/

PP uw zielen allermeeſt. .

't Zert/ ontſtehen dooz Gods Geeſt/

Sampook in Hupſel huppen, -

: SnoPſp?ingen van geneugt.

MBel bekom onsdeſe vzeugd,
«

? 16.«sº I

1 Eton. 1:

39

3"

1 Sam.::
I« -

Aet

Deut.323
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Aen onſe Gemeynte in de buurte

gemacmt den Holterhoek.
--- : . . . . . . . . .

Stem. Das in onſen God verbljd. .

Of: Welop, wel OP, ik gatcrjacht.

I -HÄ hoeklepn gp zijt/

Hºmaeht mpalmeeverbijd/
# Als gp madert/ T“F.

En bergadert/ ,

Daer lk in uw buurte maer ..

Rom beſoehendenofdjer.

2. Schoongpook maer/ metuwall'/

. Cwee of o2te waertingetal/ --
z - 'k Gaef u eere/

ºrt Hatºs de Meere „

- * Selfstottweeofbzte alleen

Geern" ln't mfdden wenſcht tetreen.

3 Gfgp/ in geringe ſtaet/.

TDuseenboudig henen gaet/

"h Acht uechter . . .

Jºiet teſlechter/ - - -

Imat.18: Mººth mp ſogduldig wacht/

ze. * * Datinopt het hlepn veracht.

4:h Singu mee een Liedje toe/..

Als it d’ander buurten doe.

Holterhoeke/ . .

JQeemtdit Boehje/ -

Polban geeſtelijk geſank /

Doo? mp ſelfs gemaeht/ in dank.

L. Maet hetnopt weer van ugaen.

Biond gp't ſelbentet verſtaen/ -

Ofntet leſen;

t Saldoch Weſen

KTot



LEF DE-SANG EN: - - ,

T0t bewys aen pder een/ ºf - - - : - - -

Äuhertüh mit einem
Featapſelbe nietenba/ , - -

Halde Heugduº onſe Stad- ..::::

à wel ſeggen/ -

Fod GENÄs . .

gp mpen aer beſoet . .

Äj in den Folterhoe Ä - -

Äuwbuurde ernſte 3pf -
Äomt upt andere buurten bp/ -

GEn bermeeTt U. * * - - - -

Elk begeert U. „ -

Tot geſelſchapaenſün3jd... „

Äpaes vºrrupmei wÖd.

jseenuſtomäenſteſen
zoeſ in mengt tot u blien. -

Stoelen/ banken/

Teeders/ planken/ -

En alſulh gezeet Woo?d daſ - «.
In der haeſt ſoo als’t kam.
9 Läomen wpalbus tºtºº / - z-

Deeſt danook vanons nie ſchubo; :

Itomt tot d'anderen -

jl2et malkand?en/ --

WDoºd maerergens hier ontent

Äbp-een-homſtubekent:..….
jºaer maekt boven-aluw Wert

Pante komen in de Kerk, :

Ä nie!Ä' -

ant Ubº LT0?L - ---

ÄÄ Ärº sº z.
n waer hp ſijn KuddeleP„ rea:geſusroeptu meſºn ſtem: Zºº 1c/

L2ood gº.de/ en vogtärhen/

Ä - - -
N gl -pſijn wegen/ S

=

-



/ - O . .

zsºn so engaet gp nimmt

Hoch verdwaelt n • . .

Co.z:2. . 5lüft doo?liefnetſaenge /

Enmet Chriſtus vergenoegt/

Phil.z:8/ WDilthem Kennen/ .
2O, : GEN MQ-CeMMLU. :

Ä. s Teves woozd heeft Apalleen:

* jdardanander heens

Coz. 9: 3. zooptop hem/enlooptompº

# „s, Soeſthemnºt on raeroſcheſpü*/
27/50/5 I. p wilgeven

. . Spijsen leben /

Jais ſeifshet evend b?ood/

THatons vºpmaeht van den dood.

1. MDat de wereldhoog Waerdeert

. . . Ä te Klepn voo! u begeert'.

hil. 3: K. Ch?tſtum winnen

oh. 4: GEn benninnen z.

23- Is het allerhoogſte goed/ . .

TBaermenſterhna trachtemdet.

icssº. L: MBiltgprük zijnen geacht

25oven alle ſtäeten macht/

Pſ. 17:14. TDaerde menſchen -

oht;:9. ... Wer nanenſche" -

Achtalgerdſchas dºek enſljk /il. 3:8. -

Ä Äe Äs Ltoningrh.,

o. „Ä wiſſeiten

Ä“ Opuptwend geglansnet ſen.
Jat.2: 2/ SÄ
2.....z Meer WeeTOlg

ÄDanſºmnaeſten die teboºg... .
3/4- Tºoo?ſjn waen entrotshepd blogg-..…
# Sam.6: 17.'à jou mpſelfs op 't Hoogſt vereert/
2?« . . .

ºd. Als ik met uben verne2Ct/
Jac.1: 9. En wp t’ſamen

Äet beramen/

A

- - >
-

- -:



LEFDE-SANGEN. 2
Daer Gods ofen heerjhepd Ä
Tieflüh doo? Wo?d uptgeb2epd. Coz. cz

18.' MDandelniet in pet/ dat mp - Wii
Alte groot en Wonder 3P. - III.

Bw te ſtichten/ Coz. is:

(T'onderrichten/ - IV,

Gfte trooſten / met Gods wooºd/ ºst

Isde v?eugd,/ die mp behgo2d. ºm. 4.

o. Dat een aer verheven ſchjn/

Zh wil met uned?ig zün/

Weber ſingen

HWAet geringen/

Danna hoogedingen ſtaen/

TDie mijnanpt ntet aen engaen. - . - -

2o. HWPaer leeft gp ooh dus in't kleEU/ Peb. 13:6.

Il2et Ub0 epgen ſtaette V!Len. -

't G2oot en heerljk

ZSchijnt begeerlijk/

MAaer beel moepte/ ſo?gen laſt/

<Iſſer in 't gemeen aen vaſt.

2. TDte ſich na geringe ſtand/

Buptenmijdenſtrüd / op’t land/

H2et genoegen/

Peet te boegen./

Ä b2p wat beter aen/

ond hpſºn geluh verſtaen. - - -

22. Zht gphlepn/zijt repnteſaerº / 2 Coz.7:r.

En woºd grootenhoog van naen/ BeUR, 26:

Doo2 uba handel 29

En ub Wandel.

Hepige Godvºuch“gelten Pſ. 16: 3.

Zijn meeſtheerlüken geſen.
23. Heplighepd ts in der dagd Pſ 93: 5.

3Sooz Gods Hunshet beſt cieraed.

Die bercier“ U /

En God ſtter' u



T
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Ä Dooſin Wºooºd en Geeſt voogtaen/

### Gmüheggeweg egaenº“
j.24 Soo ſah mn leben ank/

zTeff Met een derbaer of-geklank/

9. Goddaer boven

.. » Wºertlik lohen

mum verlief endeugd.
TBaer gp meeſt mpdo02 verheugd.

Aende ſamentlijke Gemeynte van

Eybergen.

- Stem: Mallem, waerdſte nagebuuren.

GPf: Jet hederdelied van dees Liefde-zangen
GPf: 't Wapen dat gyaan moethebben.

ze-nis.“L* de WBereld / los van ſinne/

Singen/met veel luſt/ en vzeugd/

Dan onkupſche liefd en minne/

Ped.u:9. „Tot bekooring van de Jeugd.

„ Ik hebb alſoo groot verlangen/

Ä - TSatimeteen upſehjed/d à mºn VREUGD'- en LiEFDE-sÄNGEN

Steeds toe-ſtngen mag ſos ſoet.

* Loitz. 2. Sametuſenjetien

Gmu/ als een repnemaegd/

Eenen HWAanne voo! teſtellen/

Dat gp hennalleen behaegt/ -

Ä Chiffoºdj
(Cot ſijn B?upd/en eens voo-alI9. -

Zoa.2: 29. D >

Ä Äroumheftraege waren
Joa. 13: 1.

Ioa.14:23. Achthem hoog/en wacht op hem/ -

Autºz6, GPpdat ik mp mag verbijden öm

ete hemnopt berouwenſal.

3. Ceft en loofe hem t'allen tijden; R



. LI EFDE-SANGEN.

GPm des BNupdgomstteve ſtem/

Daer hp ſelve ſyn vºlendtnne

Soet meetoeſp?echt en ontfangt/

Ais ſphem / upt ſuPU?e minne/

Inden Geeſt ſoo vaſtaenhangt.

4. MDelk is onſeboopofbzeugde/

Gnſe roemofeere-kroon ?

L5p, ſoogpu ſchlitter deugde/

Gp/ vgo? Jeſus glorp-th2oon.

'k MDtl geenanger roem begeeren/

„Danº th ſlechts in dten dag/

" In detoekomſtonſes Meeren/

GDber ump roemen mag. . -

5. Loonsgenoeghebb' h te hoopen /

g: Soo?h danſie/hoe'hntetom niet

Hebb gearbepdnoch geloopen,

x Hierom acht ik geen verdºtet/

HAoch geen noepeljke dingen/

Als ik mijnendtenſt alleen

HUAag met v?olijkhepd Volb?ingen/

6. Soo dan/ mijn cteraedem eere/

Flaijn gewenſchte B2oeders t’ſaem

ZStaet alſoo doch in den Beere.

. Tjd en ſtrijd om Jeſus naem.

Waet unopt van't goe verhind'ren.

Jhen hebb' geen meerder vzeugd/

Als dat gp/mihn waerde kind'ren /

In de waerhepd wand'len meugt. .

7. Hoeſou'tandersweſen konnen?

JAids ik al mijntjd en blijt

ZSlechts aen u begeerte gonnen/

TDte mpaenbevolen 3it. -

Die"lupt liefd'ook / als een badeC

2Ä kind?en/ Äen ſticht'.

CT ſºgllg DLLDaer tk ſch Rºy Foº -

- ". . - -

En met b?eugdaen U beſteen.

/

*zern
# TZ.

19.

a Co:s:

ÄF
17

1 Cheſſ 22.

19.

###
I4ße

x Coz. 93 -

I7» -

Phil.2:16

Pand. 20;

24.

2 Coz.3: 3

4 M«

4Moan, 4.

sº.z

II«.

- *.

Döo?“

Dºttº

Bands iſ

2.

1 Cheſſ?:

2 Coz.1zt



1
.

“. - - -

:

2 Csz. 9:
IO,

JRat. 6:

B9/2O.

Miam. 14:

28.

CEP). 1: T.

Pſ.63:2/3

CBp. 14:1

Col.4: 11.

Col.2:19.

Wand. :
14.

1 Coz. 15:
«

Fac.4:7

Z4 V K. -, º LJ- en

Doo? een vaderlüheplicht.

8.' Soek ualle rühte malien/

JRiet metſchatten deſeraerd'/

TDie doo?mpen mßneſahen

Jºimmer ſullen zün vergaert/

JLRaer Met geeſtelßtie gaben/

Diemen van den gemel erft/

TDie begeer'ge zielen läven; -

. Die menmeedzaegt als menſterft.

9. ºelp mp Ch2ſtus HToninkrüke

Steeds Verb?epden over-al/

TDat uwaenwashlaerüh bljke/

ZS00 in pber als getal. -

2elp mptſaem/ als onverdietgen/

Satans helſche rijk en macht

TDoo? ubw tegenſtand verntet'gen/5 1.

Ä Aitüdnuchter opuw wacht. “

Äg, 10. MDandeltna den rechten regel

Phil. 16. Dnſer ingedzukte leer/

1 Co2-9*. Enzijt mp alſoo hetzegel

HDjner roeping ln den Leer.

En peel quaeds is wech gerupnt /

ZSiet men/dat Gods epgen hands/

Ä En mijn ampt niet is Verſupmt.

Ä 11. Daegt beheering-weerd gewuchten;
ZSoo doe ik met vzeugde't mün.

TBoeikt met verdieten ſuchten/

TDat ſal U ntet NUttig zijn.

Ioa. 16:6/Ben ih d?oevtgen verſagen/
I 2.

2 Cheſſ 5

: 9.

: 'k Bendanook mintoegeruſt

CDm veel goeds u voo? te d?agen /

Ende geeſt wo?d uptgebluſt.

12. GP dan/laetons/waer Wp MeUgen/

TDoch malkander/ dag bp dag/

ZSoo verquikken en verheugen/

TD.at onsherte jupch enge);



LI EFDE-SANGEN. 35

Dat wp Godmet 3ege-hAlthd even fris Fºrm “sºn

Gnderlinge mögen danken/ - »

Svoö. Ä.
13 h Nebbºutief enmºtºPºſen/
vÄ bztendlijkhepd/ 2 Coz.11?

fe gp mpſoekt te bewÜſen/ 2. -

nÄ LNÄUſtonn 't - Ut, 1C:

En het bljkelijk Ä"“ hooren/ Ec. . .

Dat gpdaer doo: zytherboº/ Ä“
Js mijn ſoetſtedzanhenſpü8., Än“ .

14 Meilt gp mpgenoegengeben./ - 1 Co2:3: -

ÄÄÄÄht; ###t Geeft mpals een nieuweleben/ ; Ä
jnieuwe ſchepſelszüt. I4. - -

Wºatik ſoek en meeſt begeere/ Cote

Isnet uw lieftalghepd/ Äöm 1O: Y

Ilaer inſonderhepd Godseere/ Ä

Enuw epgenſalighepd. 3115.2sid/dat Sod mp wilverſterken/ Ä*
Endoo? ſijnen Geeſt voo?taen Ä:2.

Soogeweidigmede-werten/ Äré

Datudwhertenopen gaen. Änd,6

MÄ uobertUpgen/ ºAgls van onspet werd geſepd/ Äas 3.
Ja verſtanden wille buygen Soa. 15:

Ä gelooſs gehooſaemhepd.… . # Ä36 |

16 Taetons Godalhier ſoo toben/ Äöm. 16: ..

eF wp namaesſünen Fºrm 26.of verheerlßhen daerboben/ - Ä
ſaet veel dupſend Englent'ſaem. Ä

Tºpger het alles/ ſonder v?eeſen/ I2. .

VÄ ofarrebepd/ Ä. . .
- en L1 E F DE-SAN G je 9:7-

Zn dereeuweneeuwighepd. ſalweſen Ä

E Y N D E.
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Mis-geloovige

M I S S E.

Iſler ister hand, -

. . Een MIS-Verſtand,

Yan MISSELY KE Papen, -

En MIS gaende Schapen: . .

Gy dic MIS-prijſt, -

MS-guntmyniet uw'Ooren;

Wir mjn MIS-noegen hooren

E MIS-lukt, ofraekt, -

MIS-ſchien het maekt -

Tcn minſten, een MIS-trouwen

Van op de MIS te bouwen:

En niet ſoo dier, -

Omt Vage-Vier, /

Te doen ecndwaſen MIS-koop,

Door ccn MIS-greepen MIS-hoop.

-

»

Siet



Sº dat gyniet en MISt» en wilt uniet
z vergiſſen, , -

Wichierniet heeftFºs die kande MIS-

SE MISSEN, ,

MIStgy den hemcl niet, ſoo MIStgy nict

metal,

es alwat de MIS udan noch geven

fal; - - :

Maer ſoogy MIStalhieru MIS-daedte ver

laten, . . . . . .

Soo ſtaet gy MISSELYK, geen MIS ſºll

namaels baten: .

MIS-trooſtigſültgyzijnalmacktgy't mis

baer groot, -

Als*ÄMIS-gunſtud'helſche MISt ver

OOT. - -

OMISSE MISLYK dier! O MIS-dracht

ſonder weerga.

Hoe werden ſy MIS-leyd die volgen uwe

leer na. - -

O MIS-verſtandig volk, u MIS-doen, is

M IS- doen, -

UwoogenzijnbeMISt, dies kunt gy'tniet

bevroen. -

Soot MIS-dicht is MIS-digt,

Segt waer de MIS-grcep ligt.

WILHELMUs SLU 1T ERUS.

E Y N D E.
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