
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

1

https://books.google.nl/books?id=0lvI97_UkOsC&hl=nl
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VERMEERDERDE EN VERBETERDE

ZIONS LUST-HO F:

G EEs TE LY KE

GEZANGEN,- - In zicb behelzende -

LOF- EN LIEFDE - LIEDEREN,

BID- EN DANK - LIEDEREN,

ROEM- EN KLAAG-LIEDEREN,

Alle by verſcheide Gelegentheden te zamen

t geſtelt, tot gemeene Stichtinge, en tot

Opwekkinge der ware Kinderen Zions,

D O O R

P I E TE R DE KO N IN G.

- DE R DE D R U K,

Vermeerdert met een Aanhangſel, of tweede Deel.

l

Zº ?

TE ROTTERDAM, -

By # #NPRIK VAN PEET, en $ 1,54
ADRIAN Us Do UCI, p-z. # 17°*.

Boekverkoopers.
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Uitgegeven na voorgaande Viſitatie,

met Approbatie van 't Eerw: Clasſis

van Delft en Delftland. -

Alzoo dezen Druk byna de helft Vermeerdert,

en van een groot aantal zoo Schryf als Druk

fouten gezuivert is; zoo word een ieder gewaar

ſchout, (om alle Viſieuze Nadrukken te vermy

den, welke doorgaans met veele Fouten vervult

zyn, tot groot ongemak der Lezers en Zangers,)

dat de Autheur voortaan geene Exempelaren voor

Echt zal erkennen, als die, dewelke door een

# de Drukkers dezer Eigenhandig zyn Onder
t&ekent, - - -
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- Aan myn zeer Waarde en Hooggeagie - ,

HU ISVROUW,

En Geliefde

K IN DE R E N;

- Als ook aan myn Veeigeëerde . .

BR o E D ER EN SUs TE R;

En aan myne verdere Bloedverwanten

en Vrienden.

Ewyle ik niemant hebbe aan wien ik

zoo naauw, beide na Lichaam en na

- Ziele, verbonden ben als aan u, myn

waarde Huisvrouw, zoo en weet ik ook nie

mant gepaſter, om dit myn Boek, Zions

Luſt-hof genaamt, met luſt op te draagen;

te meer dewyle ik dit gantſche Werk, door

de zonderlinge Invloet Gods, tezamen ge

ſtelt hebbe , binnen dien omkring des tyds,

na dat de Heere ons heeft gelieve zamen te

Verëenigen, ook draagt gy de beſte kenniſſe,

van de Geſtalte mynes herte, door welke
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de meeſte Liederen zyn uit gevloeit : nu

hebben wy den Heere te danke, dat hy dit

Werk zoo voltooit en welgeſchikt doet te

yoorſchyn koomen , en nu is ook uwen

wenſch , met veelen , en in zonderheit de

myne, vervult: de Heere, aan wien het al

leen zal ſtaan, gelieve nu op eene verſche

wyze, onze Ziele te bedauwen door zynen

Geeſt, zoo meenigmaal als wy trachten zul

len, ons in onzen Luſt-hof te verluſtigen!

Wy zetten de Poorte van deezen onzen

Hof wyt oopen, en nodigen een Ider van de

Liefhebbers, vryelyk daar in te moogen

treeden, om dezelve te zien, wyl'er geen

Voet-angels in en legge, ofte eenig Onkruit

daar in gezaeit is : maar alvoorens moet

ider onderrecht zyn , dat zy'er geen Wee

relds opſchik in zullen vinden, te weete,

een Hoog-zwierende opgeſmukte Spreek

trant ; neen, daar zyn wy niet van thuis;

maar wy zyn voor Zielen- voetſel en vaſte

Spyze, geen Klater-gout, maar Gout dat de

Proef kan doorſtaan: doch alhier zal de Be

vindinge de beſte Leermeeſter zyn.

Gy zult in deezen Hof vinden, de Gouds

bloem, de Zonne-bloem, de Paſſi-bloem , en

het Bloemmetie hoe Langer hoe Liever, die gy

ider na uw Luſt een gepaſten naam kunt

geeven: doch ik wenſche dat gy Emanuël

- - . - - de

-
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de Rooſe van Zaron, en de Lelie der Daale

(Hoogl. 2: 1.) aldereerſt zult ontmoeten,

met den Boom des Leevens, die twaalf maal

vrugt draagt in een jaar , Openb. 22; 2.

maar wacht u van den Boom die Zonden hiet;

daar gy al ras toe zout konnen vervoert wor

den onder het zingen, door uw herte tever

heffen om dat gy zoo vaſt op de Wyze bent,

of om dat gy een klaare en melodieuze Stem

hebt, maar zingt den Heere met aangenaam

heit in uwe herte, Col. 3: 16.

Verder draage ik dezen mynen Luſt-hof

ook op, aan uw myne lieve Kinderen, ſchoon

gy uit myn Lendenen niet en zyt geſprooten,

maar wegens de relaatie die ik op uw waar

de Moeder hebbe: ik hebbe u altyd getracht

geeſtelyk te baaren, op dat Chriſtus in u een

# mochte krygen, waar van geen dui

ere blyk te zien is in dezen Luſt-hof, op

Pag. 2o en42. Dankt Godt voor zyne zorge

over u in deezen, dat hy in de plaatſe van uw

naturelyke Vader, u wederom verzorgde

van zoo een zorgdragende Vader, beide na

Ziel en na Lichaam : en als God myne te

# by, en myne zorge over u,

oor de dood zal gelieven af te ſnyden (de

wyle myne jaaren beginnen te ſteigeren)

zoo laat ik u lieden mynen Luſt-hof na,

om zoo meenigmaal als het u luſten zal, te
'- - - oºk

" 3 zien,
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zien, myne Voetſtappen die ik bewaadeſt

hebbe, en die in deezen Hof zyn ingedrukt,

ten einde gy lieden ook uwe voeten derwaarts

zetten moogt, waar heenen ik u lieden ben

voorgegaan.' > .

Ook zoo en mag ik u, myn waarde Broe

der en Suſter in den Bloeden, niet vergeeten:

wy zyn van 13 droppelen noch maar 3 overig,

uiteenen Bloedegedroopen, onder eenen hart

geleegen, hebbende zamen van eenen Borſt

gezoogen; en wegens de hooge jaaren, die

ons God doet Bereiken, hebben wy ook

veele weldaaden door den anderen genooten,

waar door wy noch meer Liefde-bewyzen aan

malkander verſchuldigt zyn: dies offereere

ik daarom mynen Luſt-hof met blyde gene

gentheit aan u lieden op, als ook aan uw

dierbaare Kinderen ; ja ik draage hem ook

op, aan alle myne Bloedverwanten en Vrien

den, dewyle ik u aller ſchuldenaar ben: ik

hebbe veele vrymoedigheit in den Heere,

om te mogen zeggen, niet tegenſtaande alle

myne gebreeken, dat ik altyd getracht heb

be, in myn verkeeringe onder u, u nuttig te

weezen, ende gezogt van uwe gaven ook te

profyteere : neemt dan ook dit geſchenk,

my van den Heere geſchonken, en in een

voudigheit u opgedragen, met toegenegent

k

het des herten aan: ik bidde en wenſche

- - van
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van den Heere dat het u lieden tot een al

toos duurenden Zeegen mag gedye! Amen.

Ik ben en blyve u aller Liefhebbende en

8 Heilzoekende Vriend,

PIETER DE KONING.

P8. XCV: I.

Kom laat ons den Heere vrolyk zingen, laat

ons juychenden Rotſteen onzes Heils.

Ps. XCVI: 1. :

Zingt den Heere een nieuw Lied, zingt den

Heere gy gantſche aarde. -

CoLL. III: 16,

Leert ende vermaant malkanderen, met Pſalmen

ende Lofzangen, ende Geeſtelyke Liedekens

zingende den Heere met aangenaamheit in

uw herte, -
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KINDEREN GODS,
DE w ELKE

Z I ON S W EL ST A N T

TER HERTEN NEM EN.

Eliefde in den Heere: Dewyle myne twee

G Lied-boekjes nu al eenige Jaren uitverkogt

" zyn, en ik verſcheiden male verzogt ben,

om dezelve te laten Herdrukken; zoo hebbe

ik my daar toe benaarſtigt; te nmeer, om door

den Herdruk de Schryf- en Druk-feylen te ver

beeteren; als mede om die twee Boekjes, nu van

den anderen verſpreit, daar door by een te bren

gen; als ook, om den Luſt-hof van Zion noch

wat te verſieren en de te verryken, met noch

ruim Dertig nieuwe Liederen, en verſcheiden

Rym-ſtukken, onder welke gy zult ontmoeten,

het Hooglied Salomons op Zang- wyzen geſtelt,

nevens een uitvoerig Rym-ſtuk over den Lof van

ezur. Van het Werk zelfs en zal ik niets zeg-,

en , gy zelfs zult daar van oordeelen moe

tGI),

Wy achten dat gy Godzaligen, in dezen Luſt

rof omſchreeven zult vinden, de aarden natuur
- - - - - 2 V3D.

*- * -

- -- *,-
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van het Geeſtelyke leeven, dat God door deſ

Wedergeboorte in u gelegt heeft, benevens

de menigvuldige toevallen die het zelve on

derworpen is, dan duiſter, dan licht, dan do

dig, dan leevendig, dan vrolyk, dan treurig,

na dat God verre ofte na by u is: gy zult hier

ook zien, tegens welke Vyanden het Geeſtelyke

leeven te ſtryden heeft; hoe het dan onder,

dan weder booven ligt, dan eens moedig als een

helt, dan wederom vol vreeze en kommer; zom

tyts het hoofd eens uitſteekende boven alle ha

re gebreeken, rydende als op de hoogte der

aarde, ziende door den Geloove alle de Vyan

den verſlagen, en dan wederom zoo zwak als

een gekrookt riet, vreezende noch eens door

de Vyanden te zullen omkoomen: ook zult gy

klaar en duidelyk in dezen Luſt-hof zien, hoe

een Godzalige zyn Geeſtelyk leeven hebbe te

verſterken door de goddelyke Belofte, in en

ander alle wederwaardigheden, in hope van een

gewiſſe en goede uitkomſte: verder zult gy onte

moeten, hoe trooſtelyk, ziel-verblydende,hert

verſterkende, ende vrugtbaarmakende het is,

in de verënigende gemeenſchap met Chriſtus

te werken, om door den Geloove alle licht,

leeven, wysheit, ſterkte, en heiligheit uit hem

te halen, op den grond van zyne toezegginge:

ook zult gy in zommige ſtukjes zien, hoe ziel

verwonderende en verrukkende dat Jezus de

ziele in zyne heerlykheit voor komt, en hoe

lieſfelyk hy haar omhelſt, en leit in zymen Bin

nekamer, doende haar ſmaaken zyne uitnee

mende Liefde, Hoogl. 1 vers 1. waar door men

langs hoe meer op Jezus verlieft wort, en aan
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hem kleeft, ende ook na hem begint te aarden,

in de Weereld en deszelfs begeerlykheden uit

zyn herte te verbannen, als genoeg hebbende

aan de Gunſt en Vrientſchap van Jezus, en hoe

men daar door in ſtaat gebracht wort, om alle

lyden, hoon en ſmaat van de Weereld gemoe

d: te kunnen dragen. -

Dit boven genoemde, myne Geliefden ! zyn

de Stoffen die gy in dit ons Werk zult ontmoe

ten. Gy moogt dezen Luſt bof wel aan zien als

uw eigen goet, ſchoon hy my aldereerſt is

geſchonken, dewyl myn God uw God, en myn

# uw Jezus is, met alle zyne ſchatten; zoo

dat hy voor ons alle ten gemeenen gebruike zal

moeten dienen. Ik vertrouwe, dat de Heere

die my hier toe bewrogt en bequaamt heeft,

het met zynen zegen zal achter volgen tot zy

ner Eere, en Stigtinge van my , en mynen

naaſten.; en wel inzonderheit in deze don

kere tyd, die wy voor veele Jaaren te gemoe

ten hebben gezien, en ook meenigmaal duide

lyk hebben voorſpelt, wegens het bandeloos

en God tergent gedrag, zoo van het Land in 't

en, als van de Kerke en Kerkelyke in 't

yzonder, want alle vleeſch, heeft zynen weg

ſchrikkelyk bedorven, en het Heilige van de

zigtbaare Kerke, is gants onzigtbaar gewor

den; al waarom God gewoon is, en ook nu,

ons dreigt, te vertrekken: Och ! gave God, dat

het van de Zienders ten rechten wierd gezien,

ende ter herte genomen, om Nederlands Iſraël

van zyne godloosheit af te wende, zoo veel

in haar was, zoo hadde ik noch hope van ver

eotmoediging, en dan zoude God ook toonen,

3.

at 2 à * be
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berouw te hebben over onze elende, waar in

hy ons gebracht heeft: Wy zyn nu in gevaar

om van den Antichriſt overſtroomt te worde,

en dat hy de Kerke zoo hier als elders, om het

zondig gedrag, noch wel tot den bloede zal

zoeken te vervolgen; maar wy verwachten

ook dat het als dan maar voor eenen korten

tyd zal zyn, na het licht dat wy uit de Open

haringe van Johannis hebben, en dat, als den

Antichriſt meinen zal het gewonnen te hebben,

God als dan zal opſtaan, en het zwaart tegens

hem omwenden, om hem van ſtap tot ſtap te

verbreeken, tot dat hy , na de Belofteniſſe,

geheel zal werden weggedaan : Ondertuſſchen

is dagelyks myne ſmeekinge ende beede, om

uit de Volheit van Jezus alle genaden te mo

gen verwerven, op dat, als hy ons tot Bloed

etuigen voor zyne Eere ende Waarheit zal

omen te roepen , hy ons als dan, na zyne

Belofteniſſe, zal gelieven by te ſtaan, om zy

ne kracht in onze zwakheit te volbrengen, op

dat wy meer als Overwinnaars bevonden mo

gen worden; dit myne Geliefden, zal de Heer

na zyne getrouwe Belofte; ons ſchenken, en

hoe onbequaam wy ons, voor het tegenwoor

dig, tot zoo een Helden daad mogen bevin

den, zoo zal, nade Beloftenis van onzen Ko

ning Jezus, het nogthans ons in die uure gegeven

worden, Matt. 1e vers 19. De Heere doe ons

in deeze donkere en gevaarelyke tyd Waaken

en Bidden ! Voorts Broeders, hem die magti

is meer als overvloedig te doen, boven

dat wy kunnen bidden of te denken (Eph. 3.

, VCKS

* ,,
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vers. zo.) die onderſteune U: L: en my van ons

dere met eeuwige armen! A MEN.

Hier mede blyve ik U aller beil toe biddende

Broeder in den Heere,

PIETER DE KON IN G.

Lidmaat in de Gemeinte van Vlaardings.

1 Maart 1746.

OP



Op de Hert-Vervrolykende

G E Z A N GE N,

VAN MY N VRIEND

PIET ER DE KON IN G.

Die met Luſt hier is bevangen,

Om te gall'men overluit,

Die zingt KONINGS ſchoon Gezangen,

Hert- verwydert vroolyk uit;

't Zal uw ziele wel opwekken,

't Is een dierbaar pronkjuweel,

Zoete Wyſen ook wel trekken;

Gaat doorzoekt het ganſche deel,

Graaſt in deeſe ruime weide,

't Is een Luſt-hof tot vermaak,

Laat uw geeſt zig zoet vermeide,

Zingen is een ſchoone zaak,

Paart dan met uw hert uw ſtemme,

Hier is een middel aan de hand,

Om in Hemel-vreugt te zwemme,

Dus men ſpoet na't Vaderland.

KONING die heeft uitgekooſen,

Voor u Zioniten al, -

Fraaje bloemen eed'le roozen,

Toegepaſt op uw geval:

Plukt ze na uw luſt begeere,

Onderzoekt wat u beſt ſmaakt;

't Hoogſte eint is Godes Eere,

En hetgeen de ziel volmaakt. H. D. We
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PIETER DE KONING.

Hier zien wy 't gantſche Werk in 't licht

Van KONING, die ſtaag yder ſticht

Met zyne Maat-gezangen,

Terwyl hy door zyn wys beleid

Ons herten ſtaag van 't aardſche ſcheid

Om 't Hemels te omfangen.

Hier vind hen nu een open veld

Van Maat-gezangen, fraai geſteld

Voor ider om te zingen: -

Hier vind gy weer een ruime ſtof

Om uit te galmen 's Heeren lof

Opregte Hemellingen.

M. V. Cou wENBERG.
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D I C H T K O N S T.

D" Dichtkonſt is een gaaf van Godt,

Gegeven zoo aan wys als zot,

Een eed'le ſchoone vrye konſt

Als woort en zaak net onbefronſt

In order en in maate ſtaat,

De zaake op malkander ſlaat;

Dan is het Dichte wel compleet,

Als maar het Dicht werdt wel beſteet:

Want menig zot zyn Poëzy

Maakt niet als wint en razerny

Van woorden, zwier en ſchoon gelaat,

Het geen hy zelfs niet en verſtaat:

In 't Dichten is hy wonder vol,

Maar daar 't hem ſchort is in zyn bol:

Al ryment loopt hy over ſtraat,

Al ryment ſpreekt hy met zyn maat:

Foei, dezen ongerymden Zot,

Want in zyn rym onteert hy Godt:

Maar deze eed'le gaaf is ſchoon,

Als God de ziel heeft tot zyn troon,

En alles tot zyn eer beleit, -

*. Zyn
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Zyn en zyns naaſtens nut bereit,

Als ſtof en woort en ſtyl beſluit,

Wie God, wie Chriſtus, wie zyn Bruit;

Hoe God moet boven al behaagt,

En hoe men zig hem wel gedraagt,

Wat ſchoonheit dat in Chriſtus leit,

En hoe de zond' en weereld vleit;

Dat op een korte ſchyn van vreugt,

Haaſt volgt een eeuwig ongeneugt;

Dat zonde is de grootſte ſchand,

Waarom Gods toorn eeuwig brand;

Dat in den dienſt van God alleen '-

Is regte vreugt en anders geen.

Die zoo in Poëzy kan Dichten,

Die val maar aan, zyn doen zal ſtichten.

4 ZIONS



w w - * .-- --

Pag 1

ZIONS LUST-HOF,

, O F

G E E s T E L Y K E

G E Z A N G E N.

Vierige begeerte na den Lof van Jeſus,

Op de Wys van den 77 Pſalm.

- I.

2>#S3?Ch! hoſt ſh eeng meer na tnaatbe/

#)W #eer / uun lof bier op ber aarbe

Jºl?aſten ggoot; het moet geſchien

3% aan mg/ en ban buigent Iſen;

eº esº ºp 5pt maart dat alle menſchen/

2II haar ſiefbe/ al haar menſchen/

2I haar blpbſchap / en haar kracht/

2lan u mogbe toegebracht.

- 2

“Dat íg ook mijn hertg begeere

19oog u/ o mijn G5ob en Beere/

&Bui5ent-maal en meer ff bibt/

@Bat gp maat mpn hert be5it;

'ſ, beb u amberg niet te genen/

ga mijn roem/ mijn licht/ mijn leben/

QBan een arm onnoyel hect/

't IBelft in ſtrifthe Ieib becupert:

ſlPoub' iſt geben/ Die#onan
-

* * * -

* - - 3

JPuſ5emt herten buigent tongen/

(ILot
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(Eot um eet/ banh/ roem en ſof; .

gin##f »

JIºaat IBeer mat moub' ſft u geben 4

QPie oneinbig 3pt betijeben/

ben alle roem en lpf; . . . -

ie ben ih ? een nietig ſtof! "

-- - - 4 -

e . #ount ook al ben «Engelen (Choeten/

G#n Der Zaal’ge Hitberhooten/

# lo# Den#!/GRI

# ig het boeg te#

«En ong 3elpen te berbginhen/

#n um 5aal ge beerlpliheit/

&Pat 3al eeumig 3ijn 't beſcheib.

* - 5.

«Eben met blpffft tergelegen/

# ift beſt u eer 3al gegenen;

#emb bog um beloofden heeft/

gat## uin moogb ban leeſt.

ant iH arm en#/

#n het gecbe onbeſtenbig/

- #n mp ig nietg aangenaam /

&Iot het minſte onbe u:m.

GP mijn goede troutme gerber !

HLiebe #eſug/ gp 3ult betbet

JIBp boog alſe quaab behoen;

#Leert mp maat um miſ te boen:

ſlBant bie íg al mijn bermaaäen/

#n 't beb?pfner aatbſche 3aalien;

g?! hoe leef if I aig mijn hert

#num bienſt bermpbert merbt.

" , - 7. -

GP ! mat 3ijt # en ſjeetſpä !albie han3egge # egeerſpä? g 3Pan
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#Ban be 3iele bie u ſmaakt/

Beere/ boe gp haar vermaakt ?

GPch! Dat ik in al mijn Dagen

H beel meerber mocht beſjagen/

QPan ift boogmaalg ſjeb gebaan !

3Leib mp op be rechte #n.

'ft IBeb met bui3emben gebgeeſten/

19oopnaaig mijnen meg beſtreken,

It ſeeb een maig ban al mijn boen,

&Pog ubn bloeb geeft mijn ben 5oen.

ºp kunt geer/ ſg 't u behagen/

2lſ mijn buiſternig boen Dagen/

92 mijn #on/ mijn leneng-licht/

Gbp tilt alle mijn gemitht.

9.

Jàu mpn Beſlan.b/ liebe lºtoning/

j?eemt mp meet in tot um mooning /

&Ioont nip nieet utp heerlphheib /

dàa um ſlºoogb ong， toegejeſb.

d2a u ig al ong betlange/

dBaakt het magte ong niet bange/

JPaar uun iBooyb en GBeeſt ong Ieſb/

&Boog be tpb in b'Geuunigheib.

Avondmaals Belydenis.

Stem : Revelje vous, Belle en Dormie,

If - -

O beete/ ſpat íg bat een monbet/

gº # 3ien## fjonU/

En mn/ een Zonbaat/ in 't fj g&t mobigen tot un eetbont. p3Onbet

- ? 2. * 2. &#en
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2,

GEen bomb ban b2ſembſthap en ban b?eebe/

19an liefbe en ban alle heil/

'QPic gp aan b'umen milt beſtebe;

OP gorobein 3onder maat of peil !

3.

'H 2 al umen Diggenoot ooſt toegen/

'ft 25en meeb' ban u te gaſt genoot;

ſDat eer geſchiet mp #eet / Doog bejen/

ſlPat íg uup goetheit oberggoot ?

4.

'f 2 al gaan met 45obt in 3ijn ge5elſchap /

'ft 2-aſ mo2ben ban hen getrakteert/

jl2et H3emelg-man/ en 33acabpg-5ap/

KUDie tp D nog eeubue ooit betteert.

5.

Gen JBaal ban enftel geeſt en Heben/

1Ban b2ceo en b?eugb / en liefb en Iuſt/

# bno2be g?aag om baat te boeien /

aat #efug 5pn zeem: huft.

SPg plaat5e baar mp 3pm beſcheiben/

#g een portaal ban 't Igemelg-hof/

&Paar 5al be itoning ong berbeiben/

Q#n bouben met ong open-hof:

'- - 7.

JBe (Iafel/ 3go iſt mp berbeeſbe/

g liefbc q5obg ban eeuunigheib;

et ſpitte hieet ook niet berſcheelbe

19an Hefug 3uib'ce heiligheib.

8

&Be 3ppg en P2ank mat 3al bie inegem?

2tig 't Bleeg en 25loen ban Göobeg #oon;

«bemig dat 5al ong 3iel gene3en/

«En maahen liefelphi en ſchoon,

w- 9. ##
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9. - -

#ft 3al / fit moet/ 'h miſ mp begeben;

#2aat Daat / baat ſtomt het mp op 't lpf/

'It Sta tuſſen boob en tuſſen 't leben/

2üimp ! mat ben ift boob en ſipf. e

IO.

“Há httiel ban 5omben en eiſenben/

“Hifi ben een unalg en niemand maarb;

3zou ift mp 5oo baat heenen menÜen ?

'it 25en al te ſtout en onbebaatt.

II,

ilbat 5al fft boen? 't ig mp gebooben

(Le ſtomen alg een 252uiloftg-gaſt;

## ben 't onmeett / ift ben een ſnooben/

#ſt ben met 5omben oberlaſt. -

12.

GEn bat het ſlimſte ig ban allen/

'ft 25en niet 5oo / alg ik moeſt/ bereib;

'H iſ om boog uun boeten neDetballen/

«Ei! ſchenât mp b?ee en b2p-geleid.

13.

2-emb bog uhn Licht en ubn GBenaben;

Hun goebe (5eeſt / uum bietbaat ilàoogû/

Cier mp #eet met uun heil-geuDauen/

2Zent mp 5oo ſjenen 5oo 't behoogb.

I4- .

2lig bnp #eet / alg uun &Biggenooten/

2 pn ſiefelpä ban u onthaalt /

QBoet ong. Dan bnamb'ſen onberogooten /

GBp 't tegte pa0 Daat niemand bunaalt.

15.

G5p 5uſt ook boen na ume moogben/
65emabelpft ong toege5eid; .

&Bit 5pn be tegte Liefde-hoogben/

JPie binden ong in eeuunighei0.

?s 3 16 au
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16.

3àu 5al ſft 3oetheng benen ſtreeben/

#eet #eſu gp hebt inp met quikt/

«En bmeet een nieutpen moet gegeben;

25int mp nu baſt aan u geſtrikt

I7,

GEn ſtom ſft beet ban u te blpaelen/

HIBpn goebe H3etbet en mpm #eer /

#oo miſt mp ſpoebig meberhaelen/

&Patig het ggootſt dat ift begeet.

Klachte over het Lichaam der Zonde.

Te zingen als: Poliphemus aan de Strande.

I.

O ſlepn 45ob iſt hon u filagen/ .

Zeer bertſagen/

GP3bet mijne ggoot clenb; -

"H IPogbalg oberſtroomit ban 5onben/

&Pfe mp monben/

#aat getal ig 3onbet enb.

2,

JBiftmaal mogb ift obegrompelt/

Gên gebompelt/

#In een poef baat ik berfinagt;

#eere quaamt gp mp niet helpen/

'ht zou berſtelpen/

#n bie maare bomá'te magt.

,, 3,

#eere mſſt mijn niet betlaten/

35oben maten/.

3TBfſt bog niet te begre gaan/

maatmintºn vºeren hiermº,

TºrrT

Zot!
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#T2aat oneinbig#/ geliabig

-. 3A 4

't Zou berfmagten/

#onbet u kan ſit niet ſtaan.

4.

'ft iBogb boog u boog al mijn 5onben/

Snoob bebonben;

&P! matig mpn ziel bebicht:

'f 2ou mijn hoofd tot u ubel heffen/

JBaat 't be5effen/

i?eeft mpn oogen gantſch bebekt.

5.

'ſ: 25en 5oo moe door al mijn 3ugten/

Gºmbe bugten/

dBat fft htdmn ga en gebuht/

GEben alg een heet gejaagt íg/

Zeet ber3aagt ig/ -

20/5oo mecb mpn# gebguſtt.

5ontpbg benh fit 't ig betIooten/

#h 5al ſmooren/ - --- - -

't Zal niet meer het goebe 3ien;

jl2aat gelph be ſºon in 't @Poſten/

#omt gp trooſten/

Abchoon het mp ſtaat ongesien.

GB mijn goebe eis bol trouïne/

#n 't benoume/ . . . . . . . .

#Laat uïn kragt en ſterke handſ

iPp in alle ſtomen booten/ -

#ot berſtooren/ .

33an mijn boo5e jeſſ-bpaub.

't H3 mei toaat gp mogt hip haten/

GEn betlaten/

&Bbecmigtig ben ſft 't baatt;

&#n
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&#n meſbabig/ .

&2aar boog hebt gp mp geſpaart.
. 9.

3Pilt mpn ſchulben al betgeben/
JBat ift Ieden

* Boo?taan in beel bankbaar beſt /

JBet een mpb en b2olph bette/
&Bie beſmette

&Poen bergeten en betfipt.

IO.

'# ſlaſt mpn boorig ſeben haten/
&#n betlaten

#og mpn oube Zonbem-gang:

'# ſpilum maine 5eet berhoogen/

«En 't betoogen/

#eete/ al mpm leben Iang.

- I I ,

#omt bob 19aber/ 45ceſt/ en zoone/

#n mp moone/ -

ilàaakt mp u een bat ter cer / -

#eilig/ mpg/ opregt/ en goebig/

«En hſoeltmoebfg/

@Patig 't grootſt dat ſh begeer.

-

Over 's Lichaams Ongeſtalte.

Op de wys van den 6 Pſalm , Wilt my niet
ſtraffen Heere, enz.

I.

Er Babet ! 5iet mpm ſmerte/

dBoo?uponb ig heel mpn herte/ 2

# ben gantg mat en moe/ s

SVPoo! lichaamg onge5onbe/

D * ##
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gift ben aig een gebombe;

't ººg IBabet uuue toe /

2.

iſBaat boo2 iſt beele bagen

G5eb2ulit ben / en geſlagen/

Soo Dat mpn Hragt bergaat:

CBci) 19aūet / 3iet mpn hotnmer/

d?eemt meg mpn but en ſlominct,

G5p 3pt Inpn toebctlaat.

3.

#oe ben ift 5oo berffagen 4

3aſ niet het licht nog dagen

Hit be5e buiſternig?

#g 't niet ten allen ſtonben

33an pber 3ou bebonben/

QPat 45ob 5eet goebig íg 4

4

G5obg boen ig alleg monber/

#oo boben alg hier onber/

&Lot heetſpäfheid 3png dàaantg;

QPat 3al bp ooh bemp5en/

2tan u / miſt ſjem maar p2p3.cn/

@Pat íg ſjem 't aangenaamſt.

5.

&P 2-ſel ! buigt tog niet meber

130o? tempeeſt of onmeber /

#3oopt op ſbob en 5pn iBoogb/

45p 3uit hem nog eeng ionen,

3Beeſt ſtil/ miſt maar geloben/

Hun bett ſlaat art: ahhoogt. - 4

45ob íg geen man bie liegen

#an / of pinamb bebgiegen;

ga! hp ſg 3eer getroum/ -

GPneinbig upg/# heilig/ * *

- zij 5 -
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3Die op hem ſteunt ig beſlig/

#n noob / in boob en toum.

. 7.

oPch! bat mii ſit betrachten/

oºi Baber / geef mp Hrachten/

Hun tegter-hanb mp ſtut/

3Laat hoop/ lief0 / en geloobe /

JIBpn ongeloof uitboobt /

#boo ben iſt uit Den Dut.

8

3àu ziel ſtelt u tot ruſten/

3IPſſt u in 45ob becluſten/

Dat ig uun hemel-b2eugd;

3Laat al um byoefheſb baaren/

1Boegt u met b'heſi'ge ſchaaten /

Hun byeugb bie mogb tot beugd.

9.

ſDfſt tog 5oo niet meet 5ogge /

Hun IBeilanb íg uun bo2ge/

H#p ſtaat in boo? het en0 ;

2iſ mat hp 5al beſchihken/

#bal op uun beſt maar miliften /

2ül ſcheen 't u g?oot elenb.

IO,

ziet / 5oo heeft bp gefppooſten /

Haictg heeft u ooit ontb?ooſten:

oP roemt 3pn goebheid ggoot./.

#onn teberiph ontfermen/

#epn 1Babcriph erbermen

3Pie buert tot in De DooÜ.

II •

Jau ſta ſh, #cet berfeegen/

ſBat 5al ſft u nu geben ?

gach! mag ik maar bequaan/

#â âoom mp boog u buige/ --

als



Geeſtelyke Gezangen. I

2tIg #inberen bie 3uige/

#2aaftt mp u aangenaam.

I 2.

GPch ! bat fft mp ſtoſt paaren/

OPmber be Cºng'Ien ſchaaren /

'It IBoum ooit op baren trant

+lm ruinnen lof uitgalmen /

Jl)ct HLfebeten of 43ſalmen/

JI2aat 'f heb 't niet in mpn ſjant.

Over Gods goedheid.

Op de wys: Fantaſtyke: of 6 Minnelyk Emanuël,

I.

O (ſBob / tnat ig u goebheib ggoot/

J (JDat mp bie maat techt ftenbe/

iſ!) en 5eiſt hier eeuhnig 3omber ſtoot

âDaat dat men heett of menbe;

#iet íg geen maat/

#oe. Dat men betbet gaat /

#oe bopber ban het embe.

3.

(Baat niet utn goebertierenheib/

39eel hooget ban De molſten ?

i?et aarbentpft 3cer b2eeù en topb/

(@Lot in be biepſte helften/

't ºſg alIeg bol/ - ;

qBeen 3Lamb of fpgaah/ hoe hol/

#a ooit. De milbſte 1Boiften.

3.

jlâaat hooget toon miſ on5e ſnaat 1

12an ume goebijeib 3ingen/

GP goebe 450D/ Dat gp te paac #et
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iſhet gantg bethlochelingen ! .

19ie 3inftt niet uurg ?

Gale bit tegt oberſeg/

&Pieng herte moet opſpgingen.

4

Hun 2oon ten bloeit en fttuig geboemt/

GBp. Dat ſjp 5ou becmerben/

&Pat upp meet na uun naam genoemt/

«En eeumig 3pn uun crben: -

GP goedheit g?oot/

&Bat gp um 2oone boob /

GBp bat top niet en ſteruen.

5

H goeben 45eeft tot onberpant/ . ,

2-end gp / op dat ong #eben -

32iet meer 3p na ong ouben ſtant /

33an blee5eg luſt en teben;

jl2aat umen mil/

&Le boen 5onbet betſchil/

252engt ong. De grootſte#sten.

GBp ſchenht uun zoon ten httuuclpſt/

GP! goedbeit ongemeeten/

geen ſioning ban een magtig ſipſt/

#omt. Daar mp 5pn ge5eten/

HBier in ben ſlph /

«En b?engt ong in 3ijn ſiph;

«Boet #eer 't ong nooit uergeten.

7.

G2aat 3pn mp nu in hoogen ſtaat;

GPng hect en tong moet baalen /

19an op be ſttech te houden inlaat /

Hun goedheid op te ſjaalen / -

't #eeft 5pn begin / » z

#2aat hiet'g nooit einbe in / | 5,

ièiet miſſen in eeuuuig bujaaien. 8. Zou
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8. * * *

2-oo gp meer 3uit um goebigheib/

dI)p proeben Doen en ſmaahen/

2 eet meberig/ Danſtbaat enDe blpb

3l3il ik um jàaam g?oot maaſten;

GPch ! Dat ift ſtoſt/ -

q5elpft iſt une3em noſt/

#jn liefbe 3oud' ſh blaaften.

9.

G2oet #eer geſph het u behaagt/

'it ſDil alg een #inb mp bgagen/ -

gaat ſtil/ betnoegt íg / nooit en hlaagt/

#n al mpn boen taab bgagen/

«#n bmagten tot .

Hun 1Babetiph gebob

#egt/ #ind bat'g mpn behagen.

-

Zugtinge over des Kerks elendige ſtaat.

Op de wys: ô Holland ſchoon gy leeft in vree.

l - I.

A# mp ! o #eer / ſft toepe 2Ich ! •

, iLaat toe dat ſft u itlagen/

JPijn geeſt heeft ſmette bag op bag/

Gàbet Deeg bgoebe Dagen;

âDaar bat men heert/ maar bat men bment/

23 ft 3ie het alleg bel eſſent/ - 3 -

#IH ben ber moeſt ban b?agen/

&Paatom ſtom iä 't u hiagen.

w 2. -

QPen hoogmoet/ bertelhrib/ en p?acht/#cbnnt #oobom alg te trotſen/ pa ſj -

33iemand op na merd tegt beſttaft/.

A
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2 Ib'herten 3ijn alg totgen/

ga alg een biamant 30o ſhart/ *

#oe ſjatt IJp ſlaat men boelt geen fanatt/

&Be bgeuhe Die bermeeren/

JIàen bmeet ban geen beheeten,

3.

&Be GIroutne/ 19,eebe/ en iBaetheib/

39ergaan 3ijn uit Den 1Lambe/

3De 45obbgugt en De Beebrigheid/

#g tot beel finaat en ſchanbe,

&Pfe 3ig maar ban het boo5e ſcheib/

Hirpgt 't ſpf bol laſter/ bloeit/, en ſppt,

&#n Die 3pn pligt toil gupten/

HIBen 3otum ſjen bmei becbpten.

4•

' 19an 45ob te ſpreken en 3ijn bienſt /

omt niemand meer te paſſe/. . . . .

HTºen Doet Daat meDe g?oot onbſenſt/

QPie Jaah iſ men ontbpaſſe; . r

JI)et bloo5en mozb men meſ beſchaamt /

2lig ban een 5aaft bie niet betaamt

«En al be byeeb' 3al ſtooren/
#on men / men 5ou 't betſmooten. g

5.

G#n bat mp bubbelt inee bgengt aan/ ? .

#g bat uun Çöeeft gemelten/

«En mpb ban ong íg meggegaan: -

Hun herft met eer geleken

«Een âetab op een betheeben top/

«Een byeugb en fuſt bie 't 3agen op/

HLeib nu fn ſtof en aſſen;

#eet miſt ong bgeit afEnfin.

Hun #erft baat eenbaagt / liefb en bgee/

"De banden pleegte messen/ ººg

*-
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#g thuiſt / haat / afgunſt in beſtee/

JBe boob ig alg te lee5en/

GPch! och! alg 33abel ig 't berknect/

dlaen ſteekt inaihamber na het hert,

2lp mp ! ong 3on íg onber/

QPat bnp nog ſtaan ig tponbet,

7.

GP H#eet ! boat 5al nog 5ijn ong enb #

ſBilt gp ong gantg berſtootcn ? -

#Zoo 't me5en mag / ubn Gbeeſt ong 3ent/

't Zal 5eet uun naam berggooten;

JI2aat Ipb niet meer. Dat on3e ſchult/

3Aan u nog langer mogb gebult/

IBilt #eet u ban erbermen/

(Bie 3ugtenb' tot u hermen.

Beweegrede van een Chriſtens verlange na
den Hemel. -

Op de wys: Hoe werkje niet Leeuwerk?

IS

W e 3ou niet miſſe 3ijn/

iet gaat me eeng ontbonben/

19an lichaamg ſmett en ppm/

G#n 't 3umaate paſt bet 3onben/

GBm heen te gaan in b?eeben/

«En cuſte eeuunigipſt /

12an al het quaab boogleeben/

#n 't 5aiig #oninhtph.

2

ſBat heeft een chriſten ſjiet?

2ijn 13abetlanb íg booben/

«De boetelb houb hem ſchier GPng
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- Dat ig on3 eige buooning /

G2nmut/ ontneett/ berſchooben; *

#aat boen kan men niet Dulben/ t

3ep 3ijn Deg metelbg fppt/

HIàen hoopt op haat. De ſchulden/

«Een ſto?guppi boog De tpt.
4 - 3.

RUPe ſchigte ban be hel/

#aat ingebelpht aan balle/

&De ſttpb gaat 3omtpbg fel/

#aat ſppg mogb aig een gaſle;

Zijn bagen bie berbumpne/

#p mogb alg Iebenb boob /

«En alg een bo? moeſtpne/ - ,

&Dit íg beg Ch?iſteng noob. -.

- 4.

... JBaat boobe ig be 3tabt/

1Aan on3et aſſer JDoebet / .

&Baat ig al on3e ſchat/ - ,

gefug omg oudſte 252oeber /

àſe noot ong heeft bechregen/

#et lenen boog 3ijn boob / .

Hau hoeft men niet te beben/

#n b'alber-hoogſte noob.

5.

3Baat 5al men 5un bp ſbobt/

Ong Hºeet / ong #ooft/ ong #oning/

GPng 25?uibegom en Hot/

QBng b?anſt / ong fppg/ ong honing/

GPng ſchat / ong eet / ong Ieben/

@Bie aan al mic hem bgeeſt/

&Poit meeb' bol op 3al geben/

GPp 't eeu!nig b2cugbe-feeſt.

- 6

"Daar is ong eaberg buig/

&Pan -
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JBan 3al 't 5ijn melhom t'buig/

3Leeft eeumig hier alg #oning;

&Png 1Babet 3al ong huſſchen/

#n liefde uponbet ggoot/ --

KJBaat 5al men 3ig berluſten/

«Eeubnig in 20bgang ſchoot.

7,

ſlBat blpbſchap / Ifcht en blee/

Zal baat toel eeubnig me5en/

&Pyoefheib/ geklag of mee/ -

JIBen baat nooit meer 5al bgegen/

(Paat 331 men eeuunig 5ingen/

«En juigenbe berblpb/

1Ban b2eugb in 45ob opſpgingen;

19ie ubenſt niet na bien tpb?

8,

H#oe heerlph 5al 't baat 3pm /

Boe 45oblpſt 3al 't baat me3en/

JBaat altpb 45obg aanſchpn/

13an pbet metb gepge5en ?

2UItpb (CBob te aanſchoutmen/

19et5aab 3ijn met 5pn beeld/

32ooit ſmett/ geklag of routnen/

jl2aat eeuunig b?eugb en meelb.

9e

QBaar 3uſſen 3ijn bp een/

G5oog bierbaat uitbetſtooten/

13olmaakteipht gemeen/

Jàietg 5al be byee baar ſtooten;

GP heilig heetipit 3meben/

G5een oog het hier ooit 3ag/ "

't 45een top in hoop beleben: '

Heet hofnt haaſt met bien bag! ! !

- 25. . . . . Over
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Over de Liefde Chriſti in 't Vleeſch.

Toon: Myn zoete Engelin.

I•

NePoſt binb ſft meer bermonbering/

&Dan bat ik ouerſeg 4

# monberbare menſche-min/

3Daar 3inſt fit alg in meg:

de hoogte / lengte/ biepte ggoot/

#Ik roep hiet ober uit; -

j#pn geeſt moet lebenb uit be boob/

EIBpm bert en tong ontſluit
2

JIeijn leben htpgt meet Hragt en ſleut/

*t HIBoyb jeugbig op een nieuum / -

ººi mat ſit ſmaah 't heeft nieume geut /

ſlapn Haage neemt abieubn/

#Benzeugb en bipotſchap ſteigert op/

'# 25en alg een amber menſch/

't #omt #eer al ban bien liefden-top/

“Die gp beklom na menſcij.

** 3. . .

Heat beeb u #eer banumen (JIjgoon/

gle homen in het bleefcht . . .

#ig enkel ſiefbe/ 3uiner ſchoon/

zaie uit um herte teeſch:

dB: groote liefde / bie al heeft

cºöeblaakt in 5'45eumigheibt/

areaat boo, bat gp/bfe eeumig leeft/

qEen menſch mierb in De tpbt.

4• -

Jaaar peer mat ging um liefde hoog/

“Dat gp uún (GIh2oon berlaat / -

gEn tot ben afg?onb nebet hoog/ 19an
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33an on5e jammer-ſtaat? - ,

#n armoe/ gante beragt berſmaat/

«Een JDan ban ſmert en ppn/

Sbebloeht/ beſpot/ en 3eer gehaat/

Jk?et moogben bol fempn.

- • J.

GP #oete Heſug! unie min

JPooluont mijn gamtſche hert/

n 't peinſen hier geſtabig in /

erlieg ik al mijn ſnert; -

#ijn hert raakt in een heete gloeb/
«En Bemelg liefde-blam/ -

#ietº ig op aarbe bat 5oo 3oet/

Jºl?ijn gantſche 5iel "En.

G2ch! Dat ik al mijn leben Iang/

obeſtabig peinſen mogt/

#2e hcagt ban utme liefden-bimang/

iPaar boog gn ong begogt/

gºn al te geïſche magten ggoot/

“En 3onb”/ en meteïb boog7

ſite ſtooren boo, um liene boob:

GP liefde meergaloog !

- 7. . . *

&P3Liete geſug! herte-byſenby -

de 3oet ſmaakt utme min; i ". * . *

at hebt gp al boog ong, berbient

ſafe bint eind of begin;

#2e Bragt ban al um ſiefbe-bier/

SBe heiſche byant nethoeit ſ. - -

#n ruit het hert ten hemel ſchiet, **.

&Pie 't ſmaakt/ niet: 't geboekt:

V s - -

#ſh kan mp niet bet3aben eer / -

#oe meer fit binh ſhibaan, st - - - - -

* - 25 2 €Sp/*

ze

-
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GEp/ laat mp nu boch 3uigen meer - ' ''

2lan unne liefbe-bo?ſt/ * . . . . . .

gap bat ik bzinke/ en bergeet *

JPijn liefbe-ſmett en ppn/ »

3l3aar boo, ooit al ong Dguä en Heet/ - ,

Q2m ument boil betûkOpn.

9.

Hun HLiefbe treht mpn HLiefbe meer / .

GEn bint bie aan u baft; . . .

ººit miſ be unue ſpn mpm #eer /

ſBant gp hebt mp ontlaſt

19an (Ioorne / 13loeh en helſe ſmett/

Q5p hebt mp b2pgehocht/ -

ſlBaarom bat ooit mpm ganſche hert * .

2tan uig baſt beränocht.
* *, 1-.

Op de Verjaaring van myn Aangehuwde

Dogter, als zy op den 12 van Herfſt

maand 1725. in haar 13 Jaar trat.

Vois: O Twyfelende Maagd.

If,

K## NELIA VERDONK, " ，

2lſ 5pt gp nu nog jomſt/ *

«bp hebt al timaalíf jaaren/

1Berlaat De flegtigheib/

(@Lot beugben u bereib/ . -

#Laat alle bbnaagheib baaten, -

- 2,

#ºpt neerſtig in De Wterft/

GEn biptig tot u merft/

#paſt op om mei te Heeren /

#Hun «Puberg onberbaan/
#

i

" " - - #In
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#n beugben miſt boogtgaan/

19geeft 450D/ en upilt ſjein eeten.

. 3.

19an alle quaab miſt blien/

ſepat van bepbele ſien/ ’’ " /

qEn laat u niet betIeiben/ -

&Be boo5e merelt haat/ ! , g

45eeft niet om jaate p?aat /

2lig gp ban haat 3ult ſcheiden,

4

25egeeft u tot 45uog âBet/ * . -

OPp 5ijn 45ebooben let/ . - •'

2Zpt Uſptig in het ſec5en/

«En legt Die bp u dueg / * . . . . .

2#oo boenbe/ alg ift 5eg / -

2oo hoeft gp niet te bgee5en.

- 5. - -

&Pan 5al 45ob ooā bootaan/ - 7

OPp u 3ijn oogen flaan/ . . . . . . . . . .

«En geeuen u 3ijn 5eegen;

2UI boat gp Dan begint / | | | | | |

2tig een gehoorsaam itinb / :

Zal 3ijn een mera: teegen. . . . .

Hun ouberg 5oo terblpb/.

#n uunen jongen tpb/ * . . . . . .

& Pie 3ullen 3ig becoemen / |

&#n gp tot een Cieraat / . . . . . . .

JPie met u omme gaat/ . . . . . . .

2Zal u gelukkig noemen. , , , 5

. . . . . . . . . . -- ?

* - w * * * 2

* * . . .

t e E. A.

- 25 31 Klagte
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Klagte over het argeliſtig Herte.
- - - - --

Vois: 6 Kersnagt ſchoonder dan de dagen.

I. ! - w

Ch! och! matig het herte liſtig/

goe boobelph en zeer nergiftig/

âDie ſtemt beſmootheſ0 ban het hert ?

3Die 't beſte goed meet te beberben/«En boet mp buſſent booben ſterben/ p

de hert/ mat boet gp mp een ſinect !
2

Gap nieum moet ſft u meer bemeenten/

Jlaet álagen 3ugten enbeſteenen; * * *

ïBant u bergift heeft mp getoond / **,

'à 25en ban u meer ter meer geſlagen/

dBoog ume boobelijke plagen / -

#ſt ben ge5omſten tot º: aan 4, 3

e 3. · G - ,

ſpoe meemig boobelijke woonben/ - - -*

Hbeſaag! hebt gp inp toegezonden/ .

#at ſmert hebt gp mp al gebgouint: ' -

#oe kom iſ eeng ban u ontſlagen/

#3ouen 't beteſh ban uuve Magen? , ,

J|2ijn ſitagtuur t/ mijn moet verſieuut.
e 4. * * * * * *

oP hert! uun boobelijſte treehen / 2

gië of op nieuun nu boo, guan b?eelten/

## ben/ helaag ! ten einde tuatt , .

“R 25en ober u nu 3eer behommett /

#eboeft/ be5maart/ bebºuät/ beſlommert/ .

aDempſ um boogheib heeft geen maat.

5. -

maaar Beer/ bp u alleen 3ijn krachten/
'Qaie gp belooft bie op u tuúcijten/ (Iat

|
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ſlot u 5oo hoom ff ſn ben noot/

#n ootmoet boog u neber buigen/

QBIn mijn elembe te betuigen /

«En uit te ſtopten in u# ſchoot.

%jn 3onben ben íſt heel gebooten/

#h mag een schaap dat ging periooren/ --

#n 3onden mag ilt gantg betſmoogt; ... »

#ſh ging het pat heen na bet bellen/

«En hab mp eeuunig moeten quellen/

Zoo habb mijn 5onbenu berſtoogt,

7,

maaar alg ben afgrond ban hun liefde

Boogbak/ en mp het herte kliefbe/

3Doen 5ag ik uit mijn buiſternig/ - »

# timpfel of het ooit met maar mag/

at 45obg genabe boo? mp hlaat mag/ .'

«En #eſug bloeb boo? #p geboig. -

Jlaaar egter beet gp mp gelooben/

3Pat bie maar ſtomt niet buerb berſchooben/

2I mag 3ijn 3enbe nog 5oo ggoobt /

3Pat Chriſtug bloeb en 45obg gemabe

12so? Die alleen maar komt te ſtabe/

«Die haar beuinbe in ben noobt. , s

: 9. * * . * .

ſDat ig mp bat gemeeft een bjeugbe/

3Pie buiſent-maat mijn# eugÜe ;

JDaar laag ! nu mogb ik ſaf en flaauun/
't #g of mijn geeſt nu meu be5mphen / r

(Lectnpl utm licht gaat aan het bnphen:

2ip mp! mat ben iä ſtoel en ſaaum.
IO. -

GPch Beere/ miſt mp niet begeben/

iBant #onbet u kan ik niet lenen/ -

4 g . - 25 4 - #ht
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## 3outm berfmagten en bergaan: ' '

- Zent #eer uun ſpecſt en htagt nam boben f

3Beht op #oop / 3Liefbe/ en beloobe/

&Boet mp met htacijt en pber gaan.

II.

«En boob in mp be fmoobe 3onben/

Jaie mijn geeſt quelien en ſteetg momben;

«Ep! breekt met htacht. Doo? in mijn hert/

1Berbapft gp eeng mijn buift're bampe /

GPp bat meer heibet ſchpnt mijn lampe/

2Zoo taait ift uit beeg ſttilt ontmett.

Een Chriſtens Roem.

Op de wys: van revelje vous, belle en dormie.

w- Is

H“# #efug ſla hom tot u naber /

JBet mijn banh5egging en ge5ang /

3 Bant gp 3pt mijn Beer en mijn iBabct/

#H liefſt al mijn leeben lang.

e

2,

#H toil ſht toemen en bereeren /

GP magtig honing meerbig gort/ - ,

dBp 3pt alleen een Higgº &#fi bet HBeeten/

3ll boat ooit. Heeft u p2p3en moet.

3. n

2 I mat ſft heb ig u te meinig/

H paſt beel beter «Eng'Ien lof/

ſlPant tup 3ijn en ong Doen onreinig/

'ft IBſl egter ſíoemen/ biet ig ſtof.

4. t - ***

dºp 3pt mijn koning/ ja mijn #oeber / .
HE)ijn ochiſt/ mijn ſtotſteen/ en minºf ee

w Eijn

* . , ,
- - - 3 we
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Jpijn Lebeng-kragt/ mijn ziele-boeber / -

q5p neemt op u af mpne 302g. - - - - -

5. - --

OPmber u bleug'Ien mag ſft ſchuilen / - .

6Pin b2p te 3pn boog alle moob;
GBp treft mp uit be biepe Hufſen/ w

«En hoeſtert mp in "En ſchoot. " -

#H hoef nu boo? geen quaab te bgee3en/

iBan buſbel/ boon/ of belſche firaf/ -

âBant gefug heeft mijn 5iel genegen / -

&Die boob lag in het 5onben-g?af. . - " --

7.

H#p heeft mp/ baat ſh lag berbgomhen

#n al beg merelbg pbelbein/

ipet 3ijn 25ſoeb en zijn 45eeſt beſchonken,
&#n boog 3ijn moo2b mu, toege5eit/ , we -

*

&Pat hp mijn / en ſft 3ijn 5al tbc3en / - ,

«Dat hp mp 5eehet Ieſben 3al/ -

#)ſer boo? 45eloobe/ en na be5en/ -

#n 't eeuunig 3alig 192eugÜ-geſchaf. --

9.

- ſBat íg mijn ſtaat nu niet geſttfiftig ! - - -

G#en #oning ig bp mp een Hincgt;

# b2oebig hier 3omtpbtg/ en bruhhig/

en ljemel ig mp mcg-gelegt. -

IO. - - -

dàu moet ik mahhet inoebig loopcn/

#ct pat bat mp ig booggeſtelt/ r

jaet 3Lpb3aamhein/ beloof en hopen; ; ;

beet helpt mp in het ſlepbent btſt.
II - -

HBant 5omber u heb ſh geen ligent - - - "

q5ten ſterkte/ licht/ of Hragt/ of moet/

- - - - - 25 5 Doc?
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3Boog 't minſte aanbal 3oub ſft beben/

#eer mp uun hulp en bpſtant Doet.

12.

& Ban 3al iſt alg een 13elt boogtreeben/

"ft Zal alled boog mp ſlaan ter meer/

&Boog umen (ſbeeſt/ met mpn gebeben/

“Hft alleg boob ſlaa en berteet.

I3.

#ſa Heſu #eet / ik hom bypmoebig/

dBp 5pt mpn eenig ?tſ in al/

«En gp 3pt rijft en oberbloebig

19oo? mp / boat nup ontbgeeſten 5al.

I4. -

ſBat heb ift ban ooit meer te 3oggen/

&Pf 't onbet of het boben gaat? *

âDat ooit gebeuren 5al/ of morgen/

't #Zal goeb 3ijn/ hoe het gaat of ſtaat.

I5. .

#Laat boben heeren bat nu onber/

?Laat ballen bat nu boben gaat/

'H Lºeb jeſug/ en Daarom geen tbomber/

Op hem maait iſ alleen inpn ſtaat.

Luſt na Heiligheid.

Stem : 6 Heilig Zalig Bethlehem.

I• - - -

O #eilig/ #eilig / #eilighein/

, V 13oe hoſt'Ipſt 5pt gp in mijn oggen/ - ,

ſlàie Han um ſchoonheid met beſcheid/ -

&Poo! moogben ooit na maatb betoogen? -

', ' - - - 2. Op% -- - --
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2,

GPp aarde niet mp amberg luſt/

<Ban heiliglijſt boog bod te lenen/

3Pat 'g al mijn menſch/ en al mijn ruſt/ -

@Ban hoef ih boog geen quaab te beben. 2

3•

®an eerſt men regt na 45ob geſplit/

ſBanneer men lºeiſig mcrb bebonben/

@Ban neemt be 5atan eerſt bc unpit/

&Pan byeekt be itragte ban. De 5onben. - »

4.

&Pan íg men bgolph mel-gemoet/. -

3Pan âan men blpbe #Pſalmen 5ingen / - -

@Ban ſmaakt het iBoogd alg booning 3oct/

&Pan ig men naaſt De #emelingen.

5.

QBan íg men rpſt/ ban heeft men 't al /

3Pan ftan men 't gatbſche ligt betachten/

RUDan ig men 't beiligſt boog ben bai/

&Dan ſteunt men niet *# eige ſitagten.

«Dan ſg men mpg/ ban 5íet men ber/.

@Dan ſtemt men 'bob in al 3ijn methen/

&Ban leeft men boben zon en Abter / . -

&Dan ſchtipIt men beilig in ſboog biechten. '

- -- --7- ------------ 'g

“Dan íg men 3agt ban hert en baat/

&Dan kan men 't ongelijft bergcben/ - .

JBan heeft men lief die haat en ſmaat/
&Pan 'g men lieflijk#3ijn leben.

QBan íg men meebrig Haag ban hert/

JBan heeft men maige ban 5igscioen/ - "

32an mimber 3onden / g?ooter ſmett/ .

dBan i3 men b'minſte ban. De cluen... - ,,,,,

7 . 9. Dan

-

*-

-*

* * * *
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w

9.

&Ban ig men 19genbeling op aarb/ " -

«Een 25urger van de Abtab baar boben/ ºf
JIP2et @Zij?iſtug liefelijk gepaart/ ,t

qÉn be5ig beel in G5ob te loben. - - -

IO.

&Ban ſterft men ſteetg terumpl men leeft/.

3Pan merb men Niet in eige oogen/ s" -

19olmaaltt te 3pn men ſteetg na ſtreeft/ .

«En ban be merelb meeſt betſchooben. -

I I. -

OP ! b?ie-maal #eilig/ #eilig/ #eer
3Laat ift aig gp Dog H3eſlig me3en/ w"

#om Babet/ 2，oon/ en 45teſt / mp Icet ,

JI2eet ſjeiliger te 3pn na De5en. - --

I 2, -

#Ba 13eiligheib ig al mun luſt/

iſ?a #eiligheib ig mijn betlangen/ - - - - -

& Ban 5al ift eerſt 3ijn tegt getuſt/ -

2lig iſt 3al #eiligheid ontfangen. - - - - -

13. -

OP ! #eiligheib / be htoon en glang / . . .

33an GEngelen en ſºennelingen/ -

32e beſte paeceſ aan be fttang/ * * *

&Beg: i3emeig: laat ong heilig 3ingen ! , *

-ww

By gelegentheid als ik Kaarzen zont, t

na lieve Vrienden,

Vois: ô Kersnagt ſchoonder dan de dagen, * . -

w 3 : *- J.

TL8 bit Iſcht niet genoeg kan lichten / . . . . .

2Zoo built u hect na bombe richten/ .'

Zºetesitt ban uun itaarg aan Eefug blam / . -

f: - -g &Pan
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&Ban 5al uhn licht beel lichter lichten/ - - - - -

ga aſ um buiſternig boen 3migten:

Göe5egent 5p ong #aatg bet3lain.

2• ,

JBe #aar5en 5ijn maar boog ben buiſter /

JBaar raakt ong hett eeng uit de hluiſter/

19an al 't betob'rent ſchemer-licht/

&Ban 5al ong bag-licht helder ſchpnen/ -

Gaat éon/ ſlaaan/ haatg/ en 'tad berbiopnen/

2UIg ong goub ârpgt 3ijn bolle buicht.
3• r

geet miſt nu meer ong #aarg aanſteeken/

GPp bat mag 5bnigten onſ gebgeehen;

OP 2omme bec gerechtigheib!

%.cbpmt helber met uun licht en Haarheib/

1Berbuit ong bette met uun bmaatheib/

19erb?pft al on5e buiſtetheib.

4- -

GBp bat ong lampe helber lichten/

GPntfonht ong bert met liefbe-ſchigten/

#Bent ſtooie buut ban uïn altaat/ -

GBntſteekt ong ijert in lichten blamme/ *,

ſlàaakt baatbig #teupelen en Lamme/

%oo metb ong Ieben hemel-fHaat.

Over de Vreemdelingſchap van een

CHRISTE N.

Vois: Hoog om hoog dog op myn hert,
k

. I. * * * * * * *-- --'K #eb mp meenigmaal gequeſt/ n

Gaat men mp quam te betogingen/ .

«Even alg be 39?eembelingen/ . . . . 't #een
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't geeft mp3omtpbg met ontſtelt; | | | |

JJeaat manmeet fit ging aanmechten/ -

âPat gemeeft íg 5oo het ſot/ i . * . - .

2II bet 192oomen in be ſterften/

weie getrouw maten aan OſboUt, '

2.

'Ét ſlàſſ mp ſchilt hen meenigmaal/

OPm aig 19geembeling te leben/- * * *

'#3Diſ inp 5elben obetgeben/ --

Gºot het iBgeembelingg onthaal; - - - - - -

Jiaogt fit maar met 45ob becheere/

GP ! bat 3outm’ mp buifent-maal ; ; -

25eter 3pn ban menſchen eere / -

den haar baienbelph onthaal.

3

«Bob / en niemanb meer / mp ſuſt/

Oſbob ftan mp alleen ber3abe / -

dPan en b?eeg ſit boog geen ſchabe/

GP inat ben fit. Dan geruſt!

2lig ik maar bp 4Bob mag tmegen/ . *

«En íſt 31jn ge5el mag 5pn/ - º -

Jaenſchen-liefbe/ menſchen-bgee3e/

't GEenennaal mp. Dan berbumpn.

4- - - ,

- 45ob ig mp het hoogſte goeb/ - - - - - - -

oEn hp miſ mp aſieg ſchenhen/ . . . . .

3TBatmp fuſten 5ou of benken;

3Daarom ben ift mei gemioct; -

#echoon ift menſchen gunſt moet betben/ .

#lig ſh-maat bp ſbob mag 5ijn/ -

'Ét IBíl meſ aan be metelb ſterben / * .

319il be mereld ooit aan mpn. - «

" " . -

25eter iſ 't met dbob bebgint/ A

gaan be gunſt ban alle menſchen/ - . »

« - - - -- - apie
w
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&aie 3eer haaſtelijk berfſenſchen/ .

«En berDimpnt aig toolt en mint;

JIBaar 45obg bginbſchap blpft beſtenbig /

«En buert tot in eeuwigheib/ ,

gzomtpbg uit- altpb inmenbig/

Jaimmermeer boog vººraf bep ſcheib.

(15ob ig mp gebmeeſt 5eer goebt/

?IIg be menſchen mp betſtieten/.

«En alg t'eenennaal berlieten/

&Boe gaf 45ob mp 't beſte 3oet:

&Paarom 3al ik 45ob aanäleenen/ , .

2il mijn lebeng bagen lang/ -

'ſ: iPit hem lof en eere geben/ -

d!?et mpn hett en mijn ge5ang.

7.

(Bob ig al en alled maart/

JBenſchen 3pn maat ſtof en aſthe/

«En alg 25loemen bie baat bnafſche/

@Pat 3eet Hogt en haaſt bergaat;

JBaar 45obbie 3al eeumig blpben/

Gºn 3ijn Çöoebertierenhein/

3zal ook eeutuigipit behipben/

3JPfe ooit gaat/ bp ni:" ſcheit,

#ft ben hier een 19geembeling/

&#n een 25urger hoog gebooren/

3Ban 45ob baat toe uitbecitooren/

&Paarom ben fit niet gering:

Gººgter ben ik in mpn oogen/

3Anberg niet. Dan ſtof en ag;

Jihaar alleen miſ €5ob berhoogen/

't dàietig ſtof en bloem en g?ag.

:: 9. @P mat
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v, 9.

GP mat 3ijn 5e ban niet bbnaag /

&Die 5oo nietig loope Dgaben/

GEn haat 3elben 5oo betſlaben/

2lan een mo2m een moymen-aag ! .

19oog een boeinig menſchen-eete/

«Eeumig 45ob ong bpanD mo?bt:

3Lieber hieg ift 45ob be #eete/

&Ban beg menſchen gunſte hopt.

Aan een zeer waarde Broeder, die door

een Steen met zwaare pyne bezogt wierd.

Te zingen als: ô Twyffelende Maagd.

- I.

M" RTYNIS 25toebet lief/

H fmert mijn hert boogggief/

't H#eeft mp gehoſt beel 5ugten /

#h heb u bgoebig ſot/
«En ſtaat gebgagt boog G5obt ; w

âHun hermen en uhn Dugten/

2 •

#eeft 5oo mijn hert boogboonbt/

qbeſlagen tot ben g?onb/. . .

#ſt heb gebmeent met baſte/

G#n mpne 3iel gegueſt/

@Bie mag onn u ontſtelt/

QBm in 45ob te ontlaſten.

3.

&#ft heb boog u geſmeekt/

JBat 45ob/bie Steenen bleefst/

H gebc boat berligting/

«En malte u bequaam /

k

: (Ie



Geeſtelyke Gezangen. 33

ále ſoben 5pnen naam/

«En ong te 5pn tot ſtigting.

4.

GPfbat 5oo na 't beſluit

Hun paal en loop ig uit/

H ſjaale tot 5ijn tuſte/

«En ong berlieg berbuſt/

JI 2et hoope en gebult/

«Bm in 45ob te betluſte.

5.

lhoub meeb mpn uiaarbe 25?oet/

«5ob bie utu 2，ee beroer/ -

Zal haaſten bie te ſtillen /

Boo? pber bange buee/

SEen eeuunig byeugb en byee/

#p ſchenſten 5al#bmitſen. -

&Benht in utn ſjooge noot/--

GPat G5ob u niet betſtoot/

3Baat batſjp uof ontfermen/

GBp u 5pn ooge ſlaat/ -

«En meeſpb in uur ſtaat/

QPm obet u t'erbetºnnen, «

7.

2 pn com'Iemb ingetmant/

*at eeng aan alle hant/

3Hit be5e finerte rp3en; t

d2u gaart &Sob boog u ſtof/

GBnn namaaig 3pnen lof

39oo? eeumig hem # p2p5211.

3Laat niemanb uimen ſtaat

#pn in 3pn oogen quaab/

gaf benfie bat um ſmetteoehornt om @g uaat / w

#H t I º: / ' 13an
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19an u begaane baat;

&Dat ſtalt Hob na het herte.

9.

3Bie raakt in be3e ſtrift /

&Bie 3iet maar met een bliſt/

KPen meg ban al &#obg Hinb'ten / .

@Dat «bob 5pn beſte pant

dſbebguht heeft met 5pn ſjanb/

&Pp Dat het haar niet hinb'te.

IO.

JPog bient tot uhn bericht/

JBat ſft bit niet en bicht/

Hit #ochgiften of uit 25oeften/
JI2aat uit mpn teete hert/ •,

&Bie ooit beeſt ban uhn ſmert/ 1

iBetſp2eit in alle ſjoeften.

Op des Chriſtens moejelykheid in
dit leven.

k---- -

Z# gaat beg Håennelg tnambelaat

%ijn meg/ boog ſtruiften met gebaat/

GPnn3ingeſtban het toilt gebiert/

& Pat ſtaag tombom hem heenen 3tniett /

&Pſe fieetg met haar gemelt en lift /

13em ballen aan/ ſjoemel 't haat miſt/

SPempl 3pn ſpeet en Beper-boºſt/

en met 3ijn Hragt ten ſtrpb uitbo2ſt/

aat boog bp moebig aig een beſt/

2tig oberminnaar blpft in 't beſt:

&Bug reiſt ben HPelleggim baſt heen/ . . . .

2 pn meg met 3ugten en geſteen/

van boel eeng moebe embe mat/ . b
- -- illſ!
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#Ban al 't berb?íet 5ijn bagen 5at;

. JPog tnebet b?oolph alg een helt/

2lſg #efug bgiendſchap hein bet3eſt/

UPie hem belooft heeft bp te ſtaan/

GEn heen te boeten boog 3ijn quaan /

QBie hem hiet ooit ontmoeten 5al/ . -

#n bit elembig traanenbal /

«En op ſjet einde ban. De reig/

igen nemen 5al in 5pn paleig. ,
'. -

Le -

-

Antwoort op een gering Prezent aan my

- gezonden. - -

G# 3Liefbe-briefje groet -. * ,

#em bie presenteboet/ ::

# 42eel 3oeter alg. De 19pgen; . . . -

iBant Liefhe ig meer maart/ . . . . .#an al dat men het maart/ - e

# ig te firpgen: - - -

- jlag hleine #/ - '

et 5pn geſift - '-

3?iet na 3pn ujaatben/ . . . . . .

jl?aar na 't gemoet/ | | | 4

Jaie 45iften boet/
jl?oet ſbifte qatben: - rºze

#oo ſchat ik 257oeber maart/ -

Hun 45ift ooit na 3pn aart/ - ; '

HIBeer alg het gout bec aarben // - --

3TBant HLiefde in be ſchaal / -

3UPeegt 5umaatber aſg metaal/ ,

«Pfgout ban ggooter maatben: , ,
» -

-- --

* . . . . . . -- -
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w

Over de zeekere verwagtinge van een

Kind Gods.

Vois: Hoog om hoog myn ziel na boven.

I.

Vº: be 3omben eeng ontſlagen /

aPie ong al be b2oefheid baart / .

gbaat men nimmermeer 5al Itlagen /

daber 3ombe Die be3maart/

a Paat 3ombe ggoot of hſcin/

jaaac 3uibet embe tein/ - -

#aat geen 3onbe/ quelie/ quelle) duellen/

JIBaat eeubpig 5pn beb2pt/ . - *

3 9an be 5ombe en De ſtrpt. * * * -

2.

3Ban be boose eeng ontſlagen / | | | |

«En ban bare ſchimp en ſpot/ -

3Bºp dan al haar liſt en Iagen/ ,

#aſet meer bp bat boo3e rot, ... .

#an al haar fmaat beb2pt/ | | | |

oºn al haar bloeit en fppt / .

#iet meer over haar te 3ugte/ 3ugten/
#aar eeuunig 3ijn beb2pt / . . . . . . . . .

#an be boo5e en haat mpt. | | | |
- * 3- - . e- *

3ean be Ioo5e heïſche &lange / .

opn5e grootſte myee bpamb/ - ,

dºeng netloſt/ nooit moe en bange/

# merb baat meer aantamb;

aat 5al men 3ijn beb?pb/ | | |

32an #atang boo5e mpt/ | | | |

#p 3ai niet meer ſtoote/ ſtoote / ſtooten/

mºet

* *
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Jieet al 3ijn belſch bergift/ " . . . L'

&Paar Ijp meebe heeft ge5ift. | | | | | | | |

4.

19an be aarbe eeng te ſcheiben/

d?a het #emclg #oningtph / , * *

«Daat. De Eng'ten ong geleiden / . -

&Pnber 't HPemciſche muſpit / . : : : L'

(Iot 45ob en boog 3pn troon/ -- -- * *

1Bolmaakt en gemel-ſchoon/

GBmber al be 13emel / 19emellingen / .

#n een bolftonnen b2eugb/

«En in een boſmaakte beugb.

5• . . . . . . .

G5ob in 3ijn boltnaaſtte itlaatſjeſb/

&#eng te 5ſen man aange3igt/

«En bernuft 3ien al be maatſjeib/ -

&Poo, 3ijn 45obbelpäe licht, zº s . , 5

GP ! manmeer ſtornt bien bag/ . . . . . . . . .

&Pat iſt aanſchoumen mag/ . . .

G5ob te 3ien ban aange5igte/ 5ígte ! , a

&P ! manneer komt bien dag/ ze , " . : •

QPat íſt 45obaankum:n Inag! - º - ;

- * * * * . . . . . .

Chriſtug #efug in 3ijn ſchoonheid/

gºn in heerlpitheib te 3ien/

&Bie be liefde döobg ten toon leib / . r

#al men eeumig buibe bien; r?

3IPfeng ſchoonheid 3onbet maat / . . . . . .

ſite 5ien ong nooit ber3aat; - - - - - - -

#Liebe #eſu miſt u haaſte/ haaſte / haaſten /

GP #efug lief Homt tag/ | | | - 2

CPci) ! Dat iſ haaſt bp u mag! -

qBob be 1Baber/ in bin zoont/ -"

«En De Geeſt ongon:"/ / .

e- 4
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«ſteuinig met ong in te bnoone /

«En becuult aan alle hant;

Q2 ! #eetIphbeib/ hoe ggoot!

GB ! leuen 3onbet boobt !

ºn 450D eeumig Iebe/ Hebe / Ieben/

HI)et 19aber / 2-oon/ en 45ceſt/

QPp het eeubnig Ugeugbe-feeſt.

Aandagt over Pſalm 148. of ſchuldigedankbaarheid aan God. w

Stem : Hoog om hoog myn ziel na boven.

I.

O? mijn hert miſt bob Dog p?pfen/

HLooft 5pm heereiphe ſlaan,

3mailt in bankbaarheid bezep;en/

2I mijn hragten homen tºjaan;

## hem / en geeft hem lof/

aat ig oneinbig ſtof/

maiſt 3ijn dàaame ſoone/ Ioobe/ loobent

22pſt hem en maakt hem g?oot/

num Ieben tot De Doob.

2.

“Die um Iebe byp gemaakt heeft/

32an ben boob en helle 5bnaat / -

diën boo! al um ſchulb 3ijn Zoon geeft/

<Bie um 3omben boog en maat /

gauptſcheit en al bergeeft/

#Looft hem bíe eeuunig leeft /

iefſt 3ijn name pºpfe / pºpſe/ p2pſen,

GP gp mijn 3ieſ / maaht g?oot

KPie u bpp maakt ban be boob.

*

- 3. 3Looft
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3. -

3Looft bien C5ob gp ſºng'Ien #bchaaten /

GBp bie 3ijn beneelen boet/

3UPiſt 3ijn roem en ſof berhlaren/

122pſt 5pn groote naame goco/

gÉeeft hem beel roem en eer/

dººrdaht g?oot bien #GEofſ ber ſpeet;

âldlit ben bpoolph toene/ roeme/ roemen;

ilàaakt 3ijnen eer behent/

39an hier tot aan 'g meteïbg ent.

4.

L&Piebe Bemelen gemaakt heeft/

#on/ en jaaan/ en sterren al/

2 arbe/ en aſ mat baat op leeft/

122pſt «bobg goetheib 3onöer taſ/

Buur / #ageſ / #oneeum/ en iBint/

idig/ 19ogel/ 5eer ge3mint;

iBilt te 5amen 3inge / 3inge/ 3ingen/ .

&Pien 45ob en #Goºfi ber #eer/

@Pie u ſchiep tot 3pme eer.

5.

3902ſten/ #oningen/ en ſlaagten/

2I gp ſchſſben ban beeg aarbt/

#pant te 5aam al ume kragten/

@Lot 45oog eere u bergaart;

25uigt u te gamen meet/

3Boo? hem bien #oto:ri ber ſpeet/

3l3fſt hem t'5amen eere/ eere/ reten;

Häuſt hem 3eer onberbaan/

25ieb utn bienſt en eer #n GRIM,

2ll gp 19olfteren ber aatbe/

iſipfte / atme/ hiein en ggoot/

#### ban bmaatbe /

11e Dienſt tog niet berſtoot; s#p ſt tog nie ## 9 3Pant
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1Pant bp u 't Ienen ſchenkt /

«En uit 3ijn goetheib Dgenſtt/

ſDiſt te 5amen Iſebe/ Iſebe / ſieben/

OPng 45ob en Dabet goeb/ -

JPie u ſchenkt beel oberbloeb.
- - -

7. -

JBaat gp bie 3ijn uitberhooten /

QEn alleen ban 45ob benninb / .

&Baat toe 3pt g ooh tnebet-booten/ , º

2langenomen tot 3ijn #inb;

2II uïne Iſefb hem geeft/

(ILot pgpg 3png dàaanne leeft;

-

3Laat um berte juiche/ juiche/ juichen/
OP ! bierbaat 23aftobg 3aabt!

4P2pſt 45ob 3onbet ent of maat.

Op de Verjaaring van myn Aange

huwde Dogter ANNA VERDONK,

als zy op den 12 January 1726.

in haar 15 Jaar trat.

D# dlºoeber Samuël/

ſBag ooſt ANNA geheeten/

qEen KPogter 43anumel ; * * * * * *

ANNA bient niet bergeten;

H2aat 32aam heeft 45ob geſtelt/

dàa haar in al 't 45cſſagten/ -

't 45cen ban haat merb gemelt/

3Pient ong om te betragten.
&Be bag ban u geboo?t/ . e

ANN A Doet mp gebenſten/

GPoen GBob u eerſt b?agt boogt/

g#n 'g moetelbg licht quam ſchenken,

- *
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't ººg heeben nu ben bag/

32et beertien jaar geleeben/

&Dat gp be tmeetelb 3ag/ -

GPnhumbíg / 5onbet tcben; * *

GBp maart geſpft een 19eul/ .

&Pſe in 't HDout ig gebooren/

25p 45ob hab gp geen heuſ/-

GSp maart in 2ºonb' betIooren / . .

«En bit ig nog uuj ſtaat; * * * * *

G5ob miſ / na 3pn ontfermen / . "

G5et bat het mogb te laat/ .

2ig ober u ecbermen:

& Banft 45ob Dat hp u nog/ - -

(dLot beeg tpb heeft geſpaart/ - ,

«En bib hem bat bp tog/

H met 3ijn 2oome paatt;

'# #eb bit ooſt meenig merf/

(Iot 45ob boog u gebeben/

'H IIBenſch 't/ eer bat ſft nog ſterf/ .

(Le 3ien! @Bob geef u byeeben.

* * *

e

Aandagt op Hooglied 5. over het wegzyn

en de wederkomſt van Jeſus.

Toon : Schoone Nimphje van het wout,

I.

33 mpm 2fel maarom 3.oo triftig/

O «En 3oo fimpſig ? -

âDat mag bog. De teebe 3pn?

HLaat het ong, eeng t'3aam uit biſſen/
«En beſliſſen; . -- - - - - ºf

Zou het nuel 5oo buigtig 3ijn t . .

- * 2 • ºnte

w

L'
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2•

?Intmoo?b eeng op mijne bgage,

dàiet berfſage/

jlBaar bebaart alg boo? ben #eer /

ſlBat be rebe ban u bugten

«En u 3ugten

### &Bat beurt u 3omtpbg meet.

3

'ft ſl3fſ boog u mpn ſjert ontſluiten/

QEn het uiten /

1Bant baat Hirpgt mijn 3iel boog lugt/

#et ig ober #efug/u,inbe/

JIàijn 25eminbe/

OPíe nu gantſch ſchpnt op be blugt.

4•

'à 33leeg boo? be3e heel gemeen3aam/

"In het een aann/

JIBet mpn 23eſug b?oeg en laat/

H#euſelph met hem te hanD'Ien/

«En te mamb'Ien /

#jn mpm buig en op be ſtraat.

5.

ſtaaat nu ig hp boog gaan ſttphenen be mphen / phen/

3Baat ſlt nu loop bbnalen heen/

jlâet beel 3ugten / bobe maten/

#Langg. De ſtraaten ;

't #ette breekt mp #n getmeen.

GPch bat ſteenen enbe Hepen/

ſlàet mpm ſchgepen

#nnig mebelpben habt, -

gËn bat t'5amen 1ïotg en 25ergen/

#ig erbermen/ --

gPuet 't miſſen ban mijn ſchat !

7. JBaat .
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7.

Wederkomſt.

ſlàaat 3ie baat / Daac Homt hp bueber /

Lief en teeber / -

JIàet 3ijn oube byienb'lijfthcib;

#ſa nog ſchoonbet alg Uoo2 br3en/

H3Oog gepgee3en/

#Lof 3p hem in eeubnigheid.

8

2iet hoe ſchoon bp op âomt bagen/

'ft 3ta berflagen/

«En berbaaſt ban Dit gesigt/

'ft 13fnb geen moo?ben op bet aarbe/

JBie 3pn maar.be

Hit kan b2uhhen/ alieg 3inigt.

9

#p ig mp een toog ban Saton/

GPfalg 2lton/ /

33ol ban ſchoonheib/ 3.oo men 3iet;

2ºl mat aan hem ig gantg heerſpä/

«En begeerſpit/

#ft meet 3png gelphen niet,

Op
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- opwekkinge 330 de Gemeinte van

V L A E R D I N GE N,

Tot ſchuldige dankbaarheid aan God, wegens

haar Nieuw Verkooren LE ERAAR

BERNARDU S ten DAM,

Te zingen als : Pſalm 77.

I.

W# u hert en hamb bereiben/

OPm 3e beo? 45ob uit te bgeiben/

3Looft en p2pſt hem al te ſaam/

ſjoemt 3pu heetelpäen dàaam /

&Pfe op ong heeft millen ſchoumen/

2UIg ong iterſt mag in benouulen/

#oe: een Leeraat. Die ontb?alt;

JIBaat nu ig gebueert om3 % aft.

2

HIBant omg treurig bgoebig Hagen/

#eeft bob na 3ijn unel behagen -

#lange3ien/ en ooh berhoogt/

jaa 5nm goed en heilig ilboogb,

QII5oo bp ong heeft gegenen/

gzoo een 3Leeraat / baat hoog beben

jeach be #el en 't gantſche tot/

#ſe be 19,oomen 5pn tot ſpot.

3, -

Jlaet een moogb/ ilt 5al 't u 5eggen /

't ## TEN DAM, bie kan beleggen

o 't &a-
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't âbatang rpſt en beperkragt/

3Pat het merb ter blugt gebgagt:

1Boog 5pn monb moet alleg 3buigten/

ſBant 5e 23eyug ppl en ſchigten

Zpn/ maar boog hp 't alieg boobt/

«En niet bgeeſt boog Hlein of ggoot.

4.

Hººp heeft balſem boog bermonben/

Zielen 3eet bclaan met 3onben

G5eeft hp regte mcbe.cpn/

QPip/ Speferpe-1Dpn;

€Lij?iſtug en met al 3pn ſchatten/

QPie De 5aligheib bebatten/

25feb hp aan om niet te hoop:

2Zoo een 3Leecaat geeft ong hoop

5.

RUDat meer Chriſtug rpht 3al bloepen/

&#n Deg 5atang uit 3al toepen;

2Zoo een dieeraat moet begeert /

âBant hp ig ban 45ob geleert.

Jau ig on5e 2ief behangen /

jl het een heugelph betlangen/

ſBant be ſiefcipfit 'ſtem -

1Ban 3oo'n 3Leeraat uitgaf ftſen.

32ie het tegt Çöob bo?ſtig herte/

ſBeet te laben in haar ſmette /

'g #emeld-man bloeit uit 3pn inonbt /

@Bie be 2-iele maakt ge5ont,

%alig/ 5alig 3pn. De boeten /

«JBie tot ong ſp2eeftt om te boeten

gPn3e 5ombe-ſchulb boog G5ob/

&#n ong leert Uan 3pn Göebob.

- -- . , want t
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*.7.

&Panſt ºp Göoh bie u ge5onben/

“En u heeft aan ong gebomben/

ſBaatbe âLeeraat / Hºgemelg limrgt/

# al mat 45ob heeft ge5egt;

aat geen ſtille 3ubpgen bDeejen/ V

%egt al uit/ miſt bog niet b2cc3en/

ſioept maar Iuit ter ſteelen uit /

Jaenſchen byeeg u niet #n ſtuit.

C5ob mſſ ſterften ume hamben/

&#n omgo?ben met 3ijn banben/

#p ga niet n in en uit/

# 5pn hamb ſjp u beſluit/

ot beb2pbing boog be helſe/

GEn al mat u 3oube quelle;

«En bp ſchenht u tot een loon/

't H3emelg lioningrijk en htoon.

Den 2o Maart 1726.

Over de ware en regt Chriſtelyke Vrolyk

heit, vergeleken by 's Weerelts

Schyn-vreugt.

Op de Wys van : Myn zoete Engelin.

I.

N# heb ff meetbet b?eugt op aart/

JBan aig ſft ben bp 45obt /

&Bat ig mp bui5emtmaal meet maart/

&Pan al beg meereltg lot;

&Pan ſpringt mpn hert in byeugben op/

&Pan ig mijn buit gebaan -

&Pan rpſt mpm blpbſchap in ben top/

@Pie niemand han meetſtaan. ?AIg

2,
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- <--- - - - - 2 • - .

3- ººlg ſft een uur bp Bob mag 3pn/
SPatig mp meerber beugt/

aan in al 'g meetelta ſchoonen ſchpil/
&Pat baart mp ongeneugt:

#aat ºob en Chriſtug ig mpn ſchat/

ilàpn Deel/ en mpn betmaalt7

iPfeng bp3pn in nooit merbe gat/
QBaat Doo? fft 't al bet3aalt.

* * 3.

Japn Heſug ſg al mijnen luſt/ -

ilàpn b?eugbe in ben top/

#Banneer hp maar mpn 5iele kuſt/

&aan geef ik 't al be ſchop:

G2eg meeteltg pop en Htamerp

#g mp geen ſpel meer maart/

#ft agt het maat begtaberg/

't Göeen mp ban #efug paart,

4• .

lºpig mpn Iebeng-fleur en biom/ .

SPen luſt ban mpn gemoet/

Japn liefſelphen 25juſbegom/ -

@Bie mp alleen bolboet;

ſlapn ſchat/ mpn htoon/ al mpn cferaat

# #efug mpmen bgint/ * * * **

oog hem 5oo merbt mpn ſuſt bergaat/

aBanneer ik hem maar bint. " "
- - - - - 5. -

3# fatt be meetelt met haar bjeugt/ - - -

#2ag fit bp Hefug 5pnfº * - - - - -

3lſ baat bieugde niet en beugt/

### boo t - * * *#n ºngelugt iſ hoog en meet bood byeugt/ .
JPie nimmermeer nergaat/ n wraat/ i. -

*

*. - -> : &P w- - IBaat

-
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maar op al 'g meereltg ſchpn-geneugt

maoet bolgen eeumig#r -

weeg# ingeugt alleen beſtaat

n 't ingebeelde goet /

at aig de boomen tag dergaat/
&Baar men body maſgen moet:

#ſubſen beg meereltg b2eugben al

5elaten bníetb aan mpfi / . . -

gft gaf 3e meer boog niet met al

Zp ig maat alſº a pnt. :

7.

&Png bjeugbe eindigt in be beugt/

“De b;eugt ong beter maakt/

JIBaat in beg meereltd ſchpu-genetigt

“De 3onbe 3oeter ſmaakt: -

dan, beugb' berbult het hert met lof

, &#n toen boog ongen (5obt/

, Be beugbe brengt meer nieutme ſtof

ſlºot toen ban3mm Gebot
8.

GPng paſt be byeugbe albetbeſt/âIPp mogen# ſt

3ng beſte gocht bat homt op 't Ieſt/

zeeg meereſt# beugt i3 ſchpn;

is aan eerſt ong regte bjeugt begint/

#lg 3p 3pn in be ppn/

#aſ haar beugt in rook en mimbt

«Eeng 5al uerbuenen 3pn.
9.

313p hebben oberbloebi tBan#, tgelatenheit/ g ſtof

3Jaaacº'ſ, meeteltg#at s al te grofl
GPng 3iele ble ont3eit » :: - - - - - - - -

- - --
- *-

- -
-

vº

&Pnd
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GPng byeugbe boiſſen bnp met haat

##staat,G2g -

bgeugt##eobt.

* * * * * *

GPng beſte

JO,

&Ben ganſchen gemel en be 3Jatbt

&Zot ongen Dienſte ſtaat;

32ogh ig het ban te kleine maart/

GBng hett nog hoger gaat;

Gbob en 3pn gantſche heerſpäljeſt/

CBng eeuhpig lot en beel/

12et5aat al ong begeeripftijeit

#n 't meinig en in 't beeſ.

II.

&Be eng'len ong gebſenſtig 3nn

#n ong gebgeh en noot/ 0 3!

«En Eeſug ig ong mebicpn/

G2ng ſchilt en Ioon 3eet ggoot/

kae ſtoffe ban ong 3ang en Dicht/

4Daat boog top bgeugbig 5pn/

&Be 3aligheit en al 't getuicht/

&Pie ong berloſt ban ppn.
I2.

#oe meer be meetelt ong berfmaat

GÉn ſpot met on3e beugt/

&#n 5oekt te boen ong alle quaat

JBan meetbett on3e bgeugt,

3 Bp heffen ong. Dan hooget op/ -

2,ſ maar omg ſchat en goet - *

GPphlimt en rpſt tot in den top/ -

#Alſ 't bitter toert ban 5oet - -

- *, I -

e###"ºu
?NI ſtiet men ong man## of/

- Q2 2.er *-- -

* * *
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«En ook ban 't naaſten 25Ioet;

&Ban 5al 45ob in Dien hoogen noot.

Zpn aan ong rechterhant/ . .

ſBant in ben albert.ngeebſten boot/

25elooft hp 3pn bpſtant.

Klachte over de Doodigheit des herte.

Op de Wys: Hoe ſchoon licht ons de Morgenſter.

I.

O' QPoobigheit hbat 3pt gp maat/

GP ! boobigheit mat baſt gp 3maat /

jTBen ftan bie in u lee5en /

3Pe fleur/ het Ieben/ ſiefb' en luſt

3chpnt in u nu gantg uitgebluſt/

't Sjg nu niet alg boog be5en/

@Loen gp/ 2Zeer# m 3，5ob ruſte/oºn betſuſte/

«En in ſiefbe/ Heſuſ u het hert boogggiefbe.

2.

JI2aar ach mat ig mpn hett nu laaubn/

ſlBat bat ih Doe 't blpft boot of flaaum /

## ftan het niet op heffen/

*t 25Ipft onbemogen aig een ſteen/

3àog 3ugt/ nog traanen / of gemeen/ ,

Jàietg han mpn hette treffen/

't 25lpft boot / 2Nig Ioot / ?lig be kepe/ Bie.

nooit ſchgeie/

#g mpmherte: ?ſch beer! boet het mpbogſmerte.
3.

ſBant in 3oo'n leben íg gebaat/

# boogb niet# ift buogb niet naat /

iet ftan mpm herte taaften/

#ft ben gelph be booben ſaf/

&Die
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3Die leggen in het Duiſter g?af/

q#n meeten ban geen 3aften: . .

eDcſj geer / #eeet t meer / JI?et uungoetheit/ «En

uup 5oetbeit/

&Bie mpn't herte/ Poen betUſpben in mpnfinette.

4•

apant immerg han 5oo'n boobe/ Beet/

H 3Looben hier of innnnetmeet;

jl) en moet u lebent p2p3en /

«Belpſt ift meenigmaal ooh pleeg /

JIàaat 3oo een hect Dat bo? en leeg .

#g/ han belaag niet rpgen: -

ga Igeer/4Laat meer/Hune ſttalen/#n mpbalen/

Hme ſchigte / Poen mpn boobig bett op Iigte.

- 5.

€3ft magt ban op um'g ſbeeſteg mint/

%embt hem bog ſpoedig en ge5umint/ | | |

gPp bat ift meer mag ſeben

JIàet een becuppb gemoedigt hert/

«Dat leeft in liefb' en liefdeng-ſinect/

gDin u beel eer te geben: -

Heeer miſt/Zeet miſt/ſlàet uteegen / Cn u3egen

OPp mp homen/ eist: alg met 5oete ſitoomen.

oBp bat ift alg een jeugbig ſant

JI 2ag bgugten b?agen in mpm ſtant/

(4Lot roem ban u/ o H3ecte;

3Pan mett mpn geeft baat boog bechtmſht/

2ono / ſlBetelt/ @atan 5eet berſch?ikt/

### UT#s Ieben ! Sj

oe 5oet / QEn goet tIeben ! #ft tnel ſiteben

gºn ſteetg ſtomen/(Lotu #eet/het heil ber#
7. t

GPch bat haaſt komen mag bien ba'JBat #ſoon en (ºutſt ##eſden 3ag g/

- 3 De

- - - - - -
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“De peerinhheit begint - ºf “,

#alle### 3ien -

30Bie Chgiſtug mag/ en haat aanbien

@Lot 3pnen Dienſt en eete:

3Diſt ſpoet/#eer goet/Raaſt boenhoman/ 't #eſl -

Der bgonnen;

3Jſ ong byeugbe/ #d be toen ban uhne &Peugbe.

Den 9 Mey 1726.

i

Over het Aankleven aan Jeſus.

Toon 1 Hoe ſchoon licht ons de morgenſter.

Of: Ik hoor een ſtem uit 's Hemels Throon,

- I. -- --

O' 2oete geſug/ eenig al/

H âleef ſft aan in ongebal/

GEn ooit in mpn geneugte: - - - ,

#H fileef ik aan in haat en mpt/ -

#n ſchimp en ſpot/ in bloeit en ſppt/ . . -

GSp 3pt mpn hoogſte b2eugbe:

geet gp/ 2ptmp7 «Eenig leben/ Baar beneben

#h niet luſte/ #ſn u bint ik alleen ruſte.

- - 2. f! i ... . 4

gk 3eg het nu geer 3eer bebaatt/ .

gIn Bemel of hier # ber 20arbt

# uimeg geen geſphe/. . . . .

aat in mpm: 5iele bint bernaaſt/

#n u al mpne beoefheit flaah/ . . . . . .

#Boog u moet alleg bophe:

?II 't goet/ GEn 't goet/ Ban bet aatbe/ #eeft
geen ſlBaarbe ze zs

3ep iſ gecre7 ineen han't bp u niet maatbeere.

3. 45p
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3. e

45p 3pt inpn ſchiſt/ mpm rotg/ mpm toen
Jºſapn 3ielg-bermaait / mpn b?eugbe-bloem/ t

Jiapn ſchoonſte/ mpn beminbe: 1

4Dat mp ooit luſt/ en mat mp lief/ ,

't SHg bp u alleg tot gerief/ -

obp ſchenkt het boo2 uup uginbe:

obp mſſt/Zeet miſt/?lſiegſchenheſſBatmen benfie

#ou of luſte/ @Lot bolhome 3ielg melluſte.

4

&#n u alleen ig obetbloet

39an leben/ licht/ ban âtagt en moet/

32an mpgheit en gemabe /

19am blptſchap/ hope/ liefb' en luſt/ -

HIBant al be bolſjeit in u tuſt / . w

GPm 5ielen te bet3abe: -

ſepnruſt/ «En luſt/ gitbetsahe/?lI't betmahe

19an##/ 19oog u o ! mpn ſchoonſt en

GGC02, , ... - -

J.

JIBpm Iſebe geſtig giele-bginbt/ .

Jaen nergeng utn gelph en binbt/ -

#Ik kan geen mooiben binnen / .

Hun ſchoonheit ſteigert mp te hoog/ '

# taaft mpn 5elben uit het oog /

ont milt mp maat betſ(inben: \ . . . . . . .

#omt in/ GP ! min / met um ſtraalen/ #In mp

baaien/ .a : : : : : : " ! ! - - --

i3oert mpm berte/ #ooger/ 5oo betbtopnt mijn

ſmette. * ,, -

::::: - - - 6. t

G5p 3pt um 't Baberg heeriphheit/

Bet eng'len byeugt/ be 5aligheſt

32an al ium bigp gehogten;

en wºn in grºte tent en,

* * * * *
-

*s.

-
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CBng melluſt en ong blpben too *

Pºpt gp ban bie u 5ogten: . .

GP ! roem/ «En bloem / 19an be ſchoonheit/ Die

ten toon Ieit

G9p bet aarbe; 't ººg maar een ſlift ban unue

bDaatDe. -

7.

- RBeg gemeld heerlphheit en byeugt/

&Be Zaligheit en al 't geneugt

# in u i3eet gepgee3e;

aat gp 5pt ſp?ingt. De b2oefheit op

32an b?eugt en blpbſchap in ben top / %

&Poo? u H3ect uitgelec3e: . . . -

#et3ingt/&#n ſpringt / ?lIbnat (ebe/ e-ſig gegebc/

QPoo, um b?eugbe/ #g 't Dat mpm bett 3ig bet

beugde. s. - -

GP ! #eſu ſief/ ift âleef u aan/ . . . .

aat 3outn inen amberg bene gaan ? ...

25p u miſ ik bncl boole /

#ft fian ban u niet mphen gecr/ -

JI)et mpne 3iel ift u begeet/. t .

qbp hebt mpn hett geſtooie: ,

#n min/" &#n 5in/ (Loen uuntteche/ JI2p quan

bDrche vºg.. ºf . . . . -

#n be liefst/ ſioen gp mpm het hectboogg?iefbe.

' , ', zit - 9. Wi... # : : ?

2lch Sjefu Iïef! ep bimbt mp baſt :

f?lan u/ op bat geen uptembe gaſt . a. -

iſlàpn ſiefbe ban u ſchepbe; - ;

3Laat nooit geen b?eenbc bocle-min

Jlapn bierbaar berte neemen in/: * ::*

25e5it gp 't tft ben blpbe: : : : : : : 5

#aat in/Hmmin/?timpmhzeugbe/#pn in beugbe/

*! In pn Dagen / GPm u alleen te behagen. »

t » Den 1o Mey 1726, Over
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Over de Eenzaamheit en Afzondering

*#..

w

-2 sv ' -

eens Chriſten.

Stem : Onherroepelyke jeugd.

Of: Zoet gezelſchap &c.
- *

I .

! ſlBat íg be Gen3aanbeſt

Jàiet een ſchat ban liefſpitſjeit/

&Paar men han met 45ob berftcete /

2Zoo gemeen3aan! alg een bgint /

ſDat ig. Dat een g?oote eete/

d?ergeng ooit men 't beter bijnt.

2.

2lig het herte ig ontleegt/

&#n het 3ig na 45obt bemeegt / .

32a De oo23aaſt ban het goebe /

QPie alleen het Iceben heeft;

GP ! men metD het nimmer tnotbe /

&Paat men 't regte leben leeft.

- 3

&Pat íg in be Gen3aamheſt/

2lig men 3ig ban 't ſchepſel ſcheit/

gDm met 45ob te onberbanb'len/

2tig een b2ient met 3pn ge3el/

$2aar men beſt met 4.5ob Han bmanb'ſen

2tig het hert raakt op 3pn ſiel.

4.•

&Baat ſtopt men 3pn hlagte uit

#n 45obg ſchoot alg @Chaſſiſ 2.52uit;

&Baat bertelt men al 3pn ſmette

GPbet 3ombe bie be5maart/

&Baar ontlooft men gantg 3pn herte

39an al 't geen men ſjabt b (RUT.- , d: t "; paar
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5.

“Daar boog krijgt men bleeb en tuſt/

2 Ig men boot 't geloobe kuſt

Cijgiſtug 3oenbloed en genabe;

RPie han 5pn (II)zoon mebecbaalt/

dPie het bogte bert Homt baabe/

«En 5oo b2ſenbelpft ontſjaalt.

'6

G2! tuatig het «Eenzaam zoet/

#ºlg be 3iele ſfob ontmoet

JBet 3pin liefde en ontfarmen;

#Baat ſchuift men ban beilig bep

# «5obtg baberiphe atmen/

aat men bgoſpitig en blp.

Gºten;gatti aan man tuniatert/

“Dat be 3ſel bebgoeft en ſmert/ -

in het jaat boogbeſt en haar ſtreeften

35eſt uit binnen/ en maar 't ſchoºt

Dat men ober ſnoobe ſtteelten

Hàiet nog meetbet tranen ſtopt.

8.

«Een3aam biub men meet 3pn ſchat

«Die be 3iel berſooren ſjabt -

wiPooy be ubelbeit bet aarbe,

dBoben Chriſtug en be theeſt

#pſt meet op een hooge maatbe/
2lig men 3ig uitnebert inecſt.

- :9. - -

«Eenzaam ig men 't minſt beſchaamt/

en te boen bat meeſt betaaint; '

innelijke boe5em-5onben/

at men obet bloo5en 5ou /

meetben haar beſt uitgebonben/ .

JPie beipb men baat gettoli. -
- t. * * Io, ſcene



Geeſtelyke Gezangen. 59

IO,

«Bengaan merb het 3onbem-quaat

25eſt ge3ien en meeſt gebaat /

aBaat men tot in ſtof en aſſe

Zig bernebert en berfoeft/ . - .

oBnn in ſtijgiſtug 25loeb te maſſe

JEen 3ig ban op 't hoogſt bemoeit.
II,

«Eenzaam tnerb men meer ontlaſt

1Ban be 5o2g bie 't bette baſt -

2lan be aatbe habt gebombe/

GEn be 3ſeſe habt berIeit;

2il mag men bpmaberſſon.be/

«Een3aam raakt men meer beb?pt.
I2. -

«Eensaam meent men meber bap

Jlºet (ſbob / bie 3ig aan een 5p -

dabet 3ombe habt berbo2ge / ,

2tig men bie oprecht helpbt/ .

&#n beklaagt met angſt en 5opge/

#p ſcheit altemaal Die qupt. -

I 3- - -

OP ! hoe 3oet íg ten;aamheit/

#lig be obeeſt ong, maar geleit

(ILot het aangename leben -

#meet 45ob 7 jaar men ongeſtoort/

Hè2p ban alle ſchgſh en beben/

iſ Berb ban 't ſchepſel niet beſtoo?t.

- 14 e , u-- - - 2

eenzaam meetſt men in bob? Weet

t'QPuerbemäen 't minſt belet/

aBaat pluät men be ſchoonſte bloemen/

QBie geen ooge hier ooit 3ag /

#9aar getal iſ niet te noemen/

't 45een men in het Gen3aan 5ag

15. 45ob
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15.

G5ob in 3pne heerſpſtheit

iſBen in 't «Een5aam beſt berögeit;

&Paat buht men ootmoedig nebet

3Boog 3pn ſlàajeſteit en GEijgoon/

iſ Ben 5egt ban tnel meer en meber/
*it 25en u knegt # uinen 3Gon: t

I

Gen3aam ſp2ingt het hert tuel op/

% in G5obg goetheit tot ben top /

2IIg men raakt in 3pne uberhe/

&Bie te ſamen bnpg en goet/

eÉn bpsombet met 3pn liethe/

3ºlleg boog 3pn lief0e Doet.

17.

«Eengaan ig het 33atabpg

39an een Ch?iſten / bie tegt mpg

ſBeet 5pn tpbt mei uit te ſtoopen

«Bm 't gemoele ban. De aart/

GBp 5pm tegte tpbt t'ontloopen/

&Paar 3pn 5iele #at betgaatt.

I5,

«Een5aan tiep be 25}uibegon

(@Lot 5pn 25?uint/ mpn 3Liefſte hom/

#n het belt 3al ift u geben

JIBun uitnementheit en min;

gP! gp ſchoonſte/ hoog berbeben/

Hieert/ ja heett Ujcet tot mp in.

Den 14 Mey 1726,

- -- * - - - -- - - Mór
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Morgen Lof en Bede.

stem, Belle Hit of Sonne der geestigheid

I.

Ger / ubn goebertierenheſb

#3 mp meer op nieu behoeegen/

#ft ben uit ben ſlaap getee3en/

JIAp ſg mebet ſtof bereib/

@Pm te ſoben en te p2p3en

Hunen heetelphen maan/

3Laat nu ooh mpn herte tp3en

«Pm te 3pn te regt bequaam.

2.

Jºaaaht mpn momb berbult ban Iof

GPber utme g?oote baben/

Zoo ban goetheib alg genaben:

GB mat heb ik heele ſtof!

#ou fit bie al t'5aam uitſpgehen/

#aat getal ig mp te beeï7

#ft moet blpben in gebgehen/

&P mpn 45ob! mpn eenig beel!

3.

'h Panft u boo? uhn goebigheib/

2lig iſ, mp ter neber leibe/

gBat het niet 3eer lang en beſbe/

GPfbe ſlaap mag haaſt bereib/

«En troft mp ban al be 3o?ge

gºn 't gemoeie ban ber aart/

#eel be macht tot aan ben morge/

GPngeſtoopt en onbe3maart. - -

4•

«5p hielt ober mp be macht

en mpn mooning/ bat geen quabe/ #eg
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- mºet ºp 25 amb of GPief/ mp ſchabet
G2okt boogſch2ichten# e nacht/

aBoot be ppſen bam be beſte

#tomtom onſ heenen gaan/

te ſtooten en te quelle/

Jeaatt bat gp 't fjaar toe mou ſtaan.

- 5.

«Bp hebt mp meer voet berquiſit/

3maant ſk bab bermoeibe Ieben

5 oo: be aarbfche bezigheden/

zºie gp boo, mp, bab beſchikt;

#aat nu uinb ik nieume hragte/

ºm het merk meer / bat boo; mſºn

# te boen/ te gaan betragte;

t ubp 5tegen "Er toe 3pn.

zenb bochumen goeben 45eeſt/

“Dat ift## mag#/
Bat ik raaſt in geene ſtrifthen/ ..."

## ſchann7 bog 3onbe meeſt;

at geen gobloo5e menſchen

jnap oertreebe of het trap/

#at nooit home hate menſchen/

ſaamt 3e liſtig 5pn# rap.

gLaat um oogen open 5pn

Geber bie opzegt ban bette/

ºgeer# 3e in haar ſmette/

#aakt gebgn dan ſmaat en gpn/ .

#eeft dat al haar doen mag ſpoebel

2egent haar aan alle kant/

#aalt 5e blpbe obet 't goede/

Goegebjagt boo, utme bant.
* * - - - - - - - - - - --

* - - - - - -

. - - 8. #Zee
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! ! 8,

2egent #eer bog uine lieth /

30Bfit getroume 3Leeraarg 3embe/

JIBaah 5e ſamen alſ een henbe/

G2m gettou te boen haar merfi;

- 303ilt uhm 45eeſt met bolle.

Gbieten op het bo?ſtig lant/

# Dat g?Beie mag de bºomen/

?Nig het ſtuit aan alle kant.

- - - - - 1 ' : 9, ' '

&Bat mpn 3iel 3p alg een ſjof/

* Paat beel eeù'ie ſchoone byuchte

3taan tot inberg bergenuchte/

Jaaaht mpn mond nerbuſt met ſof/

«En met ume heerlphhebe :

QPch bat ift al mpnem tpt

2: In u bienſt geheel beſteebe/

Jlaet een broolph bert verblpt.
MO,

#eer betnaart mpn hert en mont/

Abtiert bog alle mpn gebagte/

& Pat fft niet boe of bettagte

gaat mp niet te doen en ſtont;

JBat ift elk ogenblikſte

3 Ban u mogben onbegrigt/

## te boen/ en 3.oo te ſchikke

at mp paſt en 't meeſte ſtigt,

II,

3Liebe #eſug! mp geleib/

Beemt mp onber uitne ſjoebe/

3Leert en ſtiert mpn hert ten goebe

#AI5oo gp hebt toegegein/

ºnberg 5oub ik niet bermoogen

't ?ilberminſte goed te boen7

, zº ſBſiſ

«
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zeiſt ooh al mpm traanen boogen/ .

«En boot mp bet3oening doen.

Den 17 Mey 1726.

Avond Lof en Bede.

Op de wys: Van den Leeuwerk.

I. * . * * * s

*#K# tmeer boog u mpm G5obt '

Potmoebig neber buige/ /

GP ! eenig beel en Iot/ -

JIàpn bankbaarheib betuige

1Boog alle um melbaben/

@Ben gamtſchen Dag betoont /

dBp hebt mp oberſaben/

dºet 3egen alg geh?oont.

2

gft ben het gantg ontmaart/

Iſlapm 3iel ig 3eer berlegen/

beer bat gp mp 5oo ſpaert/

d#n ouerlaat met 3egen: ".

ſlaat 5al ik u bergeïben . . . .

1Boog al uun goetheit ggoot? - - -

#á 5al um Iof bermeiben . . .

19an nu tot aan mpn boot.
3. e

ſpeet / matig boch ben menſcij/

JBat gp hem 5oo gebenhet# :

GBp boet hem boven menſch/ * * * *

ga gp hem- alieg ſchenfiet; * *

, 3ft 6en het ganſch onmaatbe/ #

* . * * * * eet;
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gaat gp #eer aan mp boet/

#jft ben maar ſtof en aarbeſ

«Ontmaart het minſte goet.

4

“Ha mimber alg het ſtof/

Géen ggoutmel in mpn ooge /

«En ban um gemelg-hof

ſlBaart eeuunig!pft betſchobe;

#ft lag boog al mpn 3onbe

g5ebno?pen op het beſt /

25ebioen boog al mpn monbe/

't Bient ſteetg ban mp bermeſt,

5.

Q5p hebt ban eeubnigheib

Hun oog op mp geſlaage/

GEn gp hebt mp bereib

gem ſteetg um 25eeld te b?age/

GBm dat gp in mpn bloebe /

2ef/ Heeft in eeuunigheib/

Hun £oon mp ſchonſt ten goebel,

JPie 't al bab nooybereib. - -

6.

egſt mag gelph een beul/ , * * *

&Bie in het upoubt loopt bhnaaſe / .

25p 't ſchepſel 3ogt iſt heuſ / -

GPm ruſt cm Iuſt te ſjaalc;

45ob mag boo? mp berbo2ge/

2 ft hembe ſtijgiſtug niet/ *

JBe ſch?ift / De angſt en 50?ge -

JUBp betbet ban ſjem ſtiet, -

7. - -

2II mpmerenbe liep -

#h buigenb guane paben/ . . . , ,

### tiepl ,

6! al l! Ea0en/
- - - / iá 3 g; 14 - Häeert
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#teert meer / Iteert tot mp bnebet /

QBaat ig nog hulp en taat / -

#ota ſtil en loopt niet beerbet/ -

jfſapn Zoon ig tot# baat.

dBp hebt uin lieben 2oon/

JT)et al 3pn 5aligfjeben

gZeer Iſeffelpſt en ſchoon/

offin 't geen hp heeft geleben/

2an mp lniſſen beſteben:

o?! goehtheib G5obg 5eet ggoot/

oBp ſchomft mp ooit bebgebe

#n mpnen 3o2g en noot,

9.

oPch matig bat een goeb/

iſ?ie ſtan 't te regt bebatte/

«Dat ſbob 3.oo aan mp boet?

gift heb nu al be ſchatte;

#ſbant ſtijgiſtug íg be mpne/

oEn @Bob mpm 3Babet goeb/

“Dſe 3aſ mp aig be 3pne

Jau ſchenhen oberbloed,
IO,

âDat heb ik niet gebunaaſt/

Beer / in beel Hgenme toegen;

d5p hebt mp meer gehaalt/

45eſaten nooit betlegen;

Gjk heb u menigmaale

iberfioogt boog al mpm boen/

Jaaat gp hebt mpne quaale

qbenegen met een 5oen.

. I I •

#an koom ſft meer in ſchuſb/

gin begen 20bombſtonbe/ .

gest/ bebt met mp gebuloh

e

* *

-n

19ets
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39er geeft bog al mpn 3onbe/

H#oemel 3e magtig beele/

&#n meet 3pn ban het 3anb/

#ft unil 3e niet berbeele / .

Schoon tot inpn ſchaamt en ſchande!

12.

dBp mſſt 3e #eere goeb

(Jie ſamen al bergeben/

2lſ 3pn 5e roob alg bloeb/

#ſa ſtouteipht bebgebent

2I bie maar tot u homen/ . -

25ebgoeft/ belaſt/ belaan/ -

GBptecijt geſpâ De bgonnen/ -

Bie 3uit gp nooit afſlaan,

- - 13.

#et hoſtelpſte bloeb, -

19an utnen ſieben #oome / . -

@Pat boog ong heeft geboeb/

gên ſteetg nog ſtomt bertoone -

#n 3pn fitagt en boſboening /

«5enabelpft mp ſcijenht; , ' ..

#pn 25ſoeb 5p mpn bet3oening/ -

«En 3pnen G5eeſt inp bgenât.

14. - "

#Laat ooit nu be3e nacht * -

#pn ober mp um goggen/

#oubt ober mp be macht

&Lot aan hen lichten moggen;

#Huu ſjeeſt unil mp betquiähe / -

GPe b?oom bie 3p mp 3oet/ | |

G5een 3umaate Damp mp ſcijgiäke / .

ieeet mp um buipe boet,
-15,

##mp3put . . .

%in 't obetige W. , , -.

- &# 2. * . * . . . . . . . dep

b

-
t ,

•s e
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GBp bat ik niet en qupn/

ineſitumen beeſt mp geben/

#Laat bie mp altpb. Ieibe

#n 't regte ſpoo? en pabt/

#eer/ miſt nooit ban nºg ſcheibe /

#oert mp in 'g gemelg ſtabt.

Den zo Mey 1716.

v

Droevige klagte , veroorzaakt door den

inbreuk der Rynſe wateren, waar door

in de 7o zoo Dorpen als Gehugtens

ende omleggende Landeryen

zyn overſtroomt.

Te zingen als : Trompet Maryn,

I.

O' peet/ ſh hom ootmoedig
j#tt mpme broebe hiagt/

dºf laat mpm 3ugten goebig - -

25p u bog 3pn gebagt/

qºn 3iet bog gunſtig aan /

jnapn broefheid en gettaan/

#pne 5ugte/

ºmbe bugte /

3ſaſit betſtaan.
2,

m toot me 3maar ontſteekel

#elaag! bie heeft gebgamb/
#aat boog een groote ſtreehe

- - 3Ban 't bierbaat #2eberſamb/

maet water oberſtroomt
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*

&Iot boben het geboomt/

't Hammer Haagen/

dàtet te b?aagen/

QPng bertoont.

3.

19eel jlºenſchen en beel 25eeſten/

Ianten en lituiben t'ſaam

ie hebben haare geeſten

G5egeben onbequaam;

&Be b?ouhne 't beeſber byagt /

obe3omſten in onmagt/ -

i3ebben 't Jeben

jl?oeten geben/

%pn berfmagt.

4.

3JBe Hoube# behſeume

JPie op be 3olberg ulien /

qºn boog het ſchub'en b?eune

1Berb?omhen menig lien/

GDIe ineenbe nog betnaart/

gèn ban be boob geſpaart/

#ebben 't Ieben

JE2oeten geben

Zeer be3tmaatt. *

-

* * *

5. -

QBaat gintet op be @Bphen '

&Baat iſ het bol geſchaart/

JBie hebben hunnen luphen

JI)et ietg bat 3p bergaart/

#n 't blugte mee gebaagt/

# Hoube Dag en nagt/ -

oopeteetent

GEn hetteeltent -

GPnbetbmagt. - - - -

, &# 3 6. Ret
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6. -

33et ſlBater ig gchlomme

ſlot aan ong 3iele boog / *

HBpi ſchatten niet te ſomme

#pn meg en uit het oog:

3TBaat fft mpn ooge boent /

'k zie niet alg naar clent/ .

3Pol ban jammet -

«En gelammer /

gPngemeut.

- 7.

#ft meiget trooſt t'ontfange /

#ſlàpn bgeuite ig te g?oot/

3Laat bag en nagt mp'n mange/

jl2pn ooge alg een goot -

33an ttaanen neber blien / .

*t ſbeen aan mp en mpn tien

g toe ſtonnen -

oo? De ſtroomen - - - -

39an be Blien. 8.

o?! @Bob het 5pn mpn 3onbe/

GEn mpne 3maate ſchuit/ .

RIBſe gp alg niet meer ſtombe

qbeboogen met gebult/ * * * * - -- --

3Daarum um 3maare ſjanb g . . .

jl2p b2uht en 't gantſche lambſ

ſlapſ be bgoomen - - -

ſlºeg genootnen

#pn ban hant. . . . : " , - ..."

rea te9. - -

GPng ſchulbe 3pn gereeze -

gºot aan ben gemel booij/ .
ſlap! @Bob en alle bgce3e '

- Eig onbet ong uit 't oogt
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3De bmeeſb” en batteltjeſb

ſl3ag tmpt en 5pt betfpgelb/ -- --

#2iemand hoog.De -

Hune moogbe

3Lang boog3eib.

IO,

't ººg loutere genabe

@Bat mp nog 3pn geſpaatt/

#Schoon in beel b2uft en quabe ,

âBel bui5enb maal meer maart/

@Pat bnp niet 3pn bergaan

G#n in De hel gedaan /

Om ong 3onbe --

t??liſſen ſtoube

Abtout begaan,

II.

119pſ gp #eer ong het Ieben

dſbenabelph#,
gzoo miſt um &Beeſt ong geben/

gEn ong beheering ſcijenſit;

âDiſt al ong 3onben g?oot

--- 419eg nemen boog. De Dout/ - . -

TBan utp 2-oone

«En 5oo toone - -

Hun gunſt g?oot.

I2. - -

oºp tucht op mebeſpbe

1Ban bie nog 5pn beb2pt /

OPnl in beeg 3bbadte tpbe * * .

(Le helpen in mpn ſtrpt / . -

#aar muilb en goede bamb/ -

gºn romin'lenb ingetmanb/. -

&Bat boog 't hetmen

#aar erbermen

iſiaaltt in bgamD.

3'

13. #eet
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13. *

beet bat het ſDater ſpoebig

HI?jgt toeber ban ong uiten/

#cnb uune 1Binben goebig/

C3p Dat bnp mogen 5ten -

gPng HLambt geheel tucer b?oog;

HPembt nog uun gunſtig oog/

genot (geet ſpocbe .

#oo het goede

39an ofn ſjoog. r

J4.

#eer trilt 5oo tot ong homen./.

95laaſt met uun 45eeſteg mint/

«ſºn giet met heele ſttoinen /

3Betlicht ong 3icle blint;

2-emb troumc boob' en nacht !

Jºle op ong. Dag en nacht

33ſprig maakten/

«En ong 3aaften

32ennen acht.

-w -,

Over de Vrede met God.

Te zingen als: onherroepelyke jeugt.

Of: Zoetgezelſchap. -

I.

O' ſDat íg 't een groote ſchat

3Die het eetuinig heil bcbut/

2tig men ſeeft met dêob in uzebe/

in 3an byiendſchap cm 3pn min/

at íg al bet bgoonnen bebe /

SPaar íg al 't genoegen in.

, 4. 2. - 2, 132ebe'
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2.

393ebe G5obg ig 't hoogſte goet/

&#n boſboeb alleen 't gemoet,

l?eel ben Bemel of be ?tacbe

iſian een 3teſe niet bolboen/

't Hig ban al te hleinen maatbe/

JBaat 45eb faan 't boſhotnen boen.

3.

#Schoon men al het ſchepſel ſjabt/

&Iot 5pn beel alleen be5at/

Gên inen moeſt'er €5ob in miſſen/

Jºog en mag men niet te b?ern /

dl2aat een ſch?ift 5ou het geuniſſe

25?engen in beel angſt en upctn.

- 4. .

opob afleen ſtam 't herte born/

Gibanfeh ber;aben en boſboen/ *-

#echoon men 't fchepfct al inoeſt betbe /

2lig G5ob Inaat. De 193cbe ſchenht/

Oſbob íg 't beſte brel en erbe

JPic De 3iel bolſtemen bgenht.

5.

Oſbob en 3pne 13gcbe 3oet
#an het ongeruſt gemoet ee

#aaſt bernocge en berquiche /

2llg hp maat 19an b?ete ſp;echt/

2li be bambe / al beſttiche

#n een oogenblift berbyceht.

.. 6. * *

192ecbe &#obg geeft mate tuſt/

ſlBare blpbſchap/ mate luſt;

%jn be 13 geebe ig te bimbe

ilàate bergenoeg5aamheib/

132ebe ſtomt be 3ici berbinbe/

- ?tan @bob en meåt bankbaarſjtib. - -

&# 5 7. 19gebe
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7.

1egeebe G5obg iſ 't element -

32an een ſtijgiſten. Die bob ſtemt, . *

ibet íg niet al uit ſpreken/

#iig djob eeng be 51el ontmoet/

Zoete ſtroomen / 3oete beeſten

19loeien aig een being bloet.

322ebe ig een 5elb5aan uut / .

oEn maat ban een ho?ten buut /

«Eene 3ombe Han 5e ſtooten /

oEn berbgehen / 5o men niet

H?aaſtig ig om bie te ſmooren/

#Ig een mint 5p heene bliet.

9.

oEn het buurt toel Iangen tpt /

#schoon men bie met moeit en bipt/

En met 3oggen komt te 5oeften;

qter be 192ebe ubeber ſluan

JBoeſt be 253uib eerſt alle hoeken

Boog/ eer bat 5p bie betilain.
IO

Gyob be 132eebe meet bermeert /

2IIg men beel met hem betkeert/

dºen met Ch?iſtug Die be 39gebe

in het 45ob eeng betino?ben heeft/

ofºn belooft op om5e beebe/

#pnen ®eeſt bie 192ebe geeft.
1 I.

, 1egebe eBoog maakt 't herte blp/

gzet be bgoefijeib aan een 3p/ .

@Boet het aange5ichte blinſten

## een byolift bip gelaat /

m bemaart het hert ban 3inhen/

#52engt betnoegen in 3pn ſtaat.
- -- 12, JBet
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I2,

JI?et be 13?eebe bangt men aan/-

't 45een boog eeutuig merbt gebaan; *

qſbob te pgp3en en te roemen . .

iſian men in be 13gebe boen/

iſ?iemanb han ban ong betboemen/

33gebe 45obtg Han 't al bergoen.

I3. . - -

Schoon men habt ueel ſmaat en byuh /

&#n beel lichaatng ongcluſt/

2tſg 45ob miſ uan 13;ebe ſpgeltent/

ſDetb het herte mel gemoet/

2lſie bgoeffjeſb en geb2chen

ſlBerben baat boog haaſt bet3oet.

14.

3Die ſuſt tot be 132ebe heeft/

J2aat het aacbfche niet en ſtreeft;

2larb en #cinel 3pnttnee Dingen/

20Ig men 't aarbfche 3oeften bpfl/

't Zal het gemelſche berb?ingen/

't heeft een al te groot verſchil.
I5.

«Pch mpm #efug 19geebc-boºſt/

#2a u mpne 3iele bogſt /

q5m na uune 3oete 19geebe;

qºp 5pt boch mpn. Iebeng-cuſt/

iſBilt berbooten mpmc beebe /

#n u mett mpm ſtift gebluſt.

g
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Proteſtatie tegens de aanleggende Zonde.

Stem : Weg weg ik ben de werelt moe.

Of : Aurora brengt den klaren dag.

/ - I. , '

W# Zonbe met utn ſmoot beb2og /

Göp 5ocht maar mpne 5iele

&Pgoebig te berniele/

#Laat Dog ban mp of;

'k #an um ſnoobe ſtreeften /

&#n uun bein5etp/

#aſet genoeg uit ſp?elten/

3ſ19pht maar bet ban mp /

'h ſtaak boog u ſteetg in lp.

2.

JJann hect / mpn hoſtelpſte pant

oſten tempel ban Den #eete/

2Zoekt gp te betHeere

(ILot een ggoote ſchant; -

dBoog uun liſtig bleien

#9ebt gp menigniaal -

Eüngſtig mp boen ſchgeien/

Huje ſnoobc taal

2.52engt mombe tot mpn quaal.

3

Göp hoſt mp menig bgoeue 3ugt/

2lig gp mp Homt becielen/

3Poo2 uuu ſtreeſent bleien/

'it 13geeg boog utu getugt;

2lig gp nup Homt aantamDen/

iftaalt ſft in gebaat /

&Boog utp ſterfte banben
eer

- - - - - iPogb
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ſBogb ik boog en maat

'Derboett iſt meet niet bmaat.

4

GPch bat ik eeng mogt 3pn bebºpt/

&#n boben al. De laagen

&Boobelphte plaagen

19an bet Zomben ſtrpt; .

#ft moet menig uute

&Pgoebig. 3pn be5ubaatt/

«En het 5oo be5uute

&#et ift tegt bebaatt

ſlPeer metDe opgehlaatt.

5.

2p Homt mp aan geſpit een byient/

OEn 3ocht mp te bermatten

JI2et beel ſchoone 5ahen/

&Pf 3e mp niet bient:

'It zoeft 3e af te meeren/

JT?aar ih bnerb betſtrifts/

#ochoon ift 5e mil Heeten/ -

2p ſteetg op mp mſſit/ - A

&#n Dan ben ift uit:hint.

#h boel be 2omben alg een met

#ateetg moelen boog inpn Iebe/ •

(álegen 3ugt en beDe

ſBerb 3e niet belet;

2elfg op al mpm ſchgepe

d5eeft 5e gantſch geen agt/

(@Legend ſmeeft en biepe

25geekt 5e boog met Hragt/

Zp heeft be obermagt.

7.

2i mp ! o fit clenbig menſch!

beet wilt umpnerberme/ opber



78 Zions Luſt-hof, of

w- -

GPber mp ontfermte/ -

#gooit mpn been en menſch;

iPſſt mp niet beriaten/

#staat nap haaſtig bp/.

#Laat um hulp mp baten/ »
#maaakt mp ſteetg meet b2p 'a

39an bese fiabetnp.

8.

3Laat bog um “Dobbelpäe htagt/

ga laat um albermogen

âBe5en bloet op bgogen

Jlapmer 3omben magt;

ilaiït boo2 uun genade
Jlapne 5onben ggoot. z . .

#aſſchen bloeg en ſpabe/

obp kent bog mpn moot;

iyett mp bog niet betſtoot.
9,

2l ben ik bol ban 3tmaate ſcijuit

aPoo, al mpn groote #onbe/

dEn netbuiſt ban toonbe/

ſpebt met mp gebult,
gelaat um oogen goebig

obp mp bag en mag t/

#end um buipe ſpoebig/

#at ift niet berfmagt,

#n mp ig buip nog kragt.
IGO,

45een oogenblift kan ik beſtaan/
#R 3oube ganſcij betſmagte /

dâp u miſ ik magte/ * * * .

#eer milt mp bpſtaan? : -

35p 3pt bog mpm #etbet/

gieibgman mpnet jeugt/ . . . . .

#une hamb nu betbet -- - -

-’ lieibe
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#Leibe mp tot beugt/ * *

#ier na in Rennelg byeugt.

Paragram of Puntdicht, wegens ſamenſtem

ming tuſſchen Woorden en Daaden, -

###tag gegeib/ # Jaaar ble bit 3elb/
, 1BereID en al 3 &#eeft goet beſcheid/

#g pbelheid 2lig bp 3pn &Baben

«En niet met af; â 2ïſsooſ beleid,

gaat met 3pn iBoogt

#pn been ackoogt

#omt ſamen ſtemmen /

&Pan 5al 't eerſt hiernment

jlBaat 300 5pn (Boen # #o 3al 5pn Babei

&#eeft geen fat3oen E 35em 5eiſg begraben

#an al spn zeggen/# én menttlengen,

gBatal3pn II HIBaat 3pne ſlBoogben

2pm# & #en 5ullen mooiben/

't ilbag met gegein, 3 áchoon mei beſeft.

#ie maatheit ſpreekt en niet en boet/

#3 eben aſg gesuſhert roet/

Gaat aſbereerſt heeft 3oete ſmaak/ .

Jºãaat op het ſaaſt een bittte b2aalt. .

- -- -
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-

Over de bedriechelykheid des Weerelts.

- Toon: G | Hollandt ſchoon gy leeft in vreê. ,

I.

) #onoobe meerelb bol bebgog/

* Bol argeliſtigheben/

#oo gp geneeſt 5pt #pt gp mog/

3Boi ſnoebe boo3e 5eeben /

ſeat boert gu menig 3ici belae3

Giet gelie/ boot 't bergiftig aag -

iBan time baiſthe bomben - r”

4Berb meuig 3iel berſlonben.

- 2

“De eer en agting 1 tpit en g?oot

3Zpn 'g meeteltg Ittainerpe /

aaie langſ, hoe meer be 3iele boot

o#n brengt in 't eeuunig lpe,
't #g 3uſher / maat van binnen toet/

ziPſe fuſie meht maar niet en boet/

3Boſ ig 3e ban belofte /

Haaat leeg boog bie 5e 5ogte/

3.

't Hé maar een geblanhette boet/
dBeſmukt met veel 3ictaben/ w

aBie baat bezoekt bie mogb berbotttl

2p 5al be 3iel be?taben /

G#n brengen in veel mee en ag/.

sjn maare boefheid en gehlag;

#n geeft noo? #oet betblpbe/

#aat 't laaſt ig 't eeuwig ipbe.

4.

2p bgeigt te brengen in be noot

k aBie haat komt te berfinabe/

of met een barbe witte boot/ ef
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CBf met beel ſchanb en ſchabe;

qaie hate 5eebe niet en boet/

&Pic ſchelt 5e boog een ſlegten bloet/

#Pie niet en incet uun gaſten

«Bm 5pn fat3oen te maſten.

5.

#p heeft be 3ombe 5oo beleibt

S2at 3p geſpät na brugbe/

SPen Dobbelaar ſtopt maar 3pntpbt/

&Ben b2onſtaart 5oeât maat b?eug0e /

SPen gierigaart íg 't 3uinigheid/

33et bgaſſen ig naar tuimigheid/

JE?et p?omſten en met paaien

JPoet men fat3oen behaaien;

#2e ſtoute hoogmoed en be tuaan

#g ebelmoedig leben/

“De leugeng merbe maat gebaan

G2in poet 't 3pn te geben,

92ie 5oo niet beet die kan niet tbeg/

CBp Die balt amberg beei ge5eg/

dT2en moet maat neemt en geben/

dDen ſtan niet anberg leben.

- 7.

GBit ig beg ſBecreitg Ioo5e bond/

&#n ook bet 3felen hſuiſter/

“Aaat boog ijp intenig 3iel berflonb/

&#n ceuluſg baagt ſn't Duiſter/

ºpaar niets meet is alg mee en ag/

“En 't reumig naar en beoef gehſag/

“2in 't uolgen ban be ſieben /

«ën 'g ſDeeteltg boo5e #Zeben,

8

&Baaron/ o menſcij ! tuie bat gp 3pt/

ſpilt u nu nog beraden/ w

# j?og
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Jaog heben/ heben iſ 't um tpt/

ièſlet al beg meereltg quaben/

S5 geeft u tot «boog huilen met /

dag 5pn gebogen niptig let/

Hèant 't 5ou u eeuunig toumen l

2lig gp 3pt in bemouuden.

- 9.

Geeft niet om 'g âDeerelbg bgeigenient/

#tig gp 5oubt ban baat ſcheide/

iBant 3n nog 45on nog Chriſtug kent /

#p boet niet alg becielbe,

#Bant aig gp quam in angſt en noot/

&#n 45oo u eeuunig ban hen ſtoot/

gZoo ſtomt 3p niet te baaten

2tig 45ob u 5al betiaaten.

s '; , 10,

zDan zal bie ſtopte ſchpn ban uzeligt

dEn u?ientſchap van de menſchen/

tl geben eeuwig ongeneugt /

#an baat geen 5ugt of menſchen/

dBf Hnagen in een groot beton /

't #g nu uun tpb beſteet 3e nou /

ſpant 't 3ou u eeuwig ſmerte/

#Legt bit U2p op u ljette.
- III - - -- -

alàant gp hebt tpb nog uut nog ſtomb/

#lus Ienen ig ongefietſ, -

#en abcm bgaagt gp in un mond/

#aaſt bainkt gp uit ben heeliet, ,
#bant aig um bgaab ig afgefinipt/

#Hun leben naaſt baat geene glipt;

GP menſch! 3pt op u boeDe / .

39geeft 45ob en 5pne toebe.

12, 't ſâ
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- "e -I 2. * * * * *

't #g nog be aangename tpt/ .

JBe Deure ſtaat nog open/T,

25ſut ſºon met hert en monb met blpt/

#Blt haaſt ma &ijniſiug loopen/ -

g#n biebt hem aan uun groote noot/.

GBſe opregt Homt# niet berſtoot/ .
In It?

- -

dºp 3oubt ook gunſte bſnben/ .

«Belph als al 5pn blinden, iſ

- ' 'f. ; ... : : : : :-vr-- --

Over de dierbaarheid van het

Woord Gods. -

Stem: Nooit zag ik myn leven.

of Gy kleine lievelingen,

I, - ' t .

! #choone gaben
O 1Ban g?ooter maart/ e

GB! ſchoone gaben

3Ban g?ootet maart/

iPie 't herte lauen/

#oe 3eer ooit be3tmaatt; .

GP! g?oote gaben/ -

&aie Satang ſlauen

J12et «5obg Zoome paart.
2

#et ſBoogb beg #eeren

jlàoet hoog geſchat/ .

#et ſlBoogb beg Beeren

JBoet#/
&Pat ong Han Heeren

3Pie 45ob ig":"
2

-

3Pat
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3Dat kan ong leere

Cijgiſtug ben HPeete/

KPie het al bebat.

- 3• t

et ilboogb maakt lebenb

e boobe 3iel/

# alBoogb maakt lebenb

g# 5iel/ b/

't 3iel gene5en

# in onmagt biel /

't jlâaaftt 3ielen Iebenb/

't Göeeft 3oet geulemeib

“En een boobe 3iel.

4

39eg Beeren ſlâetten

JPoeten bettagt/

“Deg #eeren ſlBetten

JI)oeten bettagt/

J2aat op te letten ,

JPient me bag en nagt/

't Zpn 45obeg metten/

ſlPiit'er op letten

HI2et ubn ganſche magt.

"N,

't HLeben bet 3ielen

&Bat hangt'et aan/

't HLeben bet 3ielen

Ç 2at hangt'er aan;

& Bie aarg berniele - - -

JPienb men agt te ſlaan / •

2ñatg 3al De 5iele

3 Ban 3ombe htiele

&Boog be bunaa5e maalt.

- -
- e. w 6. #et
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6.

13et ig een lampe

3 Boog on5en paöt/

#et ig een lampe

3Boog on5en pabt/

JPie buſſt're Dampe

laart en maakt ong tat/ .

ie in ong tampe

g#n bpoebig ſchampe

3licht geeft op ong pat.

7.

't Eig een macambe

3Ban 3oet geneugt/

't Hg een marantie

32an 5oet geneugt/

G2ie ſcha en ſchambe

#aakt tot blpbe byeugt/

't JBaakt onze bande

2lig een marambe

39ol ban 3oet oºst.

&Petnate mpgheid

&Paar in beſtaat/

&2e mare mpgheſt

32aat in beſtaat/

&Pe jeugd be gºnghefb

2aaſt te boben gaat, s

32e tegte mpgjeſbº/ 3

gPie ſlegte mpºſieſb/ t

Gºes het ig te laat.

&2eg Beeren trie
iſ Ben baat uit Hent/

&2eg #eeren uzeese - - - -

JRen baat uit hent:

# 3 - ſlâiſt
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112ſſt bit IBoogb fee5en . . . . . .

Ban 't begin tot 't ent;

Oſbobg 45eeſt op De3en

319ſſ leitgman boeien/

RPie 3ich tot hem ment.

IO -

3Den boom beg lebeng -

# baat in geplant/

en boom beg iebeng

## baat in geplant / .

It IBelt ong ban Heſug/ - - -

«Bobg geliefde pant / ,

't Jaelt ong ban #eſug/

KPen 19o?ſt beg lebeng /

JPie be 12abet 3ant.

I I,

*t gºeumige leben

3Paat in belooft/

't Çeubnige leben

KBaar in belooft/ * *

“Dat ſbob miſ geebe/ - - - - - -

“Bie bat iBoogb gelooft,

Oſbob 5al het geebe »

Die baat na ſtreebe /

#p heeft het belooft.
I2 -

#et ſlâoogb beg #eete -

3Zeer baſt beſtaat/ . . . . . .

#et 11Boogb beg #eete g ,

#eer paſt beſtaat/

't Zal nooit betittere , -.- - - - - - -

#oe het gaat of ſtaat/ . . .

't Zal al berteeren , e

JPfe 't milie meeren/ - -GPf ooit tegen gaat. ww e-- * *
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I3.

et ig een honing , - * *

ie 3eer 3oet ſinaaſtt/

Hi?et ig een honing

&Pfe 3eer 3oet ſmaaht/ - ,

«Een ſchoone bnoning

QPie be 3iet bernaaſt,

't jlàelt ban een lioning

«En 3pnen booming/

«5n uie baat geraakt.

Innige ziel-zugte en aankleven aan God;

by okkaſie van onvriendelyke en ver

ſmade behandelingen.

Op de Wys van den Hondertſten Pſalm.

- I.

! 45ob aanſjoogt mpn b?oebe hlagt/

#ft 3ugt tot u bp Dag en nagt/

Hun huipe mp bog ſpoebig 3ent /

ſlBant mpn noot gp alleene Hent.

2.

(ºot u alleen ig mpm gehlag/

ſlBant 3omber u ih niet betmag/

&#p 3pt mpn trooſt in al mpn noot/

JBpm bebe #eer nog niet berſtoot.

oPp aarbe heb iſ niemant nietſ

ſBant alleg ig mp tot betbgiet/

«Een pber bliet en mpht ban mp /

gPm bat ſh niet# Doen al##p.

" , # 4 - - -

-

4. #eit
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4.

Jſlâen houbt mp maat gelpft een b?eemt /

©m bat ſft mfct na haat en 3uncent /

#ſh ſp2cch tot haar met b2ſenbe taal/

&Bog 3p berſinaben 't aftºmaat
5. 4.

QPit flaag ſft u/ o 45ob! mpn trooſt/

19etgeeft het haat / en mp betpooſt/

32etguiftt mp boo2 uun rrgterbant/

3 ZenU haaſtig uur: tot bpſtant.

GP GBob!mpnifiotg/mpn5.chſIt/mpn25ogg'

2lan u bebeel ſh al mpn 5o2g/

32eemt tneg mpm 3maar belaben hett /

«ën trooſt mp in mpm bguit en finect. -

7.

G5p 5pt mpm licht/ mpm Iebeng-htagt/

30an u ift al mpm hulp betmagt/ .

2II mat ſá 3oeh en ook begeer/

&Pat ſtunt gp geben en nog meer.

8

QP 45ob! gp 3pt mpn hoogſte goet/

GBp honbt bet3aben mpm gemoet/

JT2pn 5iele fileeft u agter aan /

3Laat ſft maat ſjeil bp u ontfaan.

9.

#n gemel of hier op bet aarb

#g mp bp u ban geener maatb /

#ft binb in alïeg maar bet02iet/

2lig mpme oog u niet en 5iet.

IO. , ,

GP GEob ! mpm 3aiig eenſg beel/

dlººpn 5felg bermaah 3pt gp geheel /

jilºpn hoop / mpn trooft/ mpn 3iele ruſt/

#n u alleen ig al mpn Iuſt. ſpel

- -- I I. IlPC

n
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I H.

ſBel buſ5emtmaal/ gp meet het lºcer /

#g 't bat ik u alleen begeer/

gÉp moont ſteetg in mp boog um (ſBeeſt /

&Dan heb ik hier een byeugbe-feeft.

12.

iſBaat bat ſft 3it of inaat ſft ga/

dT)pn 3iel bie 3ugt u agter na

19oe blpbe ben fit alg gp 3egt/

Hun beel ig bp mp meggelegt.
I3.

2IIg gp mp3egt f fit ben utm G5obt/

Hun eeumig beſſ/ um beel en Iot/

«En bgeeſt niet/ ik ben ubpen loon/

«En gp 3pt mp een eete-ſtroon.

I4.

32u H#eer/ ſk boil ban 3mpgem ſtil/

25eſtiert mp maar na umen mii/

ſl3ant ſh mp3elfg Dog niet en ben/

«En ooit het minſt niet boen en hen.

Een Gebedt aan God de vader om verge

vinge der zonde, en om vrede en

verdere gunſt.

Vois: De Mey die komt ons by, enz.

I.

Ch 19aber ! 3iet mp aan/ 25elaan

Jſlâet 3onbe bie tot aan Den hemel raakt / .

2eer ſtoutelpſt beſtaan/ 45ebaan/ -

Hun regt roept nu om": en om bpgaaſt;##

S -



99 Zions Luſt-hof, of

eſſt heb 5e fmoob en ſtout

25ebgeben menig fout/

ilàpn ſchuïben #eer 3pn boog u g?oot/

'fi i3eb 3eet inigbaan,/ GEn ben belaan/

JI2p niet berſtoot. -

2.

't &#g maat/ o 1Babet gp / JIBogt mp

13etſtooten ban uhn lief'Ipſt aange5icijt

#n 't eeutnig maat gemeen/ &#n ſteen/

#in 't buiſter baat nooit #on of jl)ane licht,

#ft heb utn ggoot gebult - *

G5etetſt boog al mpm ſchult/

&Pch 19abet ! miſt bergcben goet

dlººpn 3onbe 5maat / Jºu UGog en maat/

#n Cljgiſtug bloet. -

3.

GPch ! thmiſt met mp niet meer / Zoo 3cer/

&#p trecbt niet met mp in um ſtreng gericht/

#ift 3ou nu of boogtaan/ 25eſtaan / -

gaf Home mogen boog um aange5icht;

45ebenht mpn 3omben Beer

jàu of ooit-innnnermeer /

G5eneeſt mpn 5ſel. Die ig gebmont

&Boog ubn hambt/ ?Aan alle hant/

3/2aaät mp ge3ont,

4•

19erlaat mp niet zoo 3eer / GB 13eer /

oemel ſft utme gunſte niet ben tbaatt/

m bat mpm boo5e mil/ 1Berſchil

jlâet b'utme heeft/ en gantg niet ig gepaart;

#ft merp mp boog u meer / -

#pt mp gemabig ſheet/

# mp## tot in#k /

Al ging gp, mp o02taan buo}bp

#Hun boen kreeg lof. -

5. &#p
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5.

Gêp 19abet ! 3iet mp aan/ 19oo?taan/

# 13abetipſte ſjert mp boch bettoont/

bn bpfenb'Ipſt aange5fcht/ JIàp licht /

«bp hent mp boch/ mpn 3onben al betſchoont:

#n 3omb ben ik ontfaan

Ban 'g moeberg Ipbe aan/

13an 't hooft tot aan mpn boeten 13eet / )

't #g bol ban monb/ GEn enftel 3onb/

39ol etter 3eer. -

QBoet mp boch nu boo?taan / Been gaan

# b?ebe #eer al 5agjeg na um iſ3oogt;

oub gp mpm 3iele ſtil / Hun miſ .

2ºp mp een iBet/ boet mp 5oo treben boogt/

3Leert mp boog5igtig gaan

#n umen effen baan /

Jlaaaht mp heilig/ oprecht en goet/

#eet blug en tat/ OPp umen pat

Jlap manb'Ien boet,

7.

OPc5 1Babet! op utn hracht/ ºft macht

QPp utme goedertierenheſb ſh hoop/

«5p miſt ûog al ong noot/ 2 eet ggoot/

19etbuſſen/ baatom ſft tot u ook loop;

65p milt bog 3pn ong Iot/

GPng Baber en ong 45obt/

GPng eeumig afgenoegzaam goet/

GPng trooſt en b2eugt/ GPng ggoot geneugt/

(Png äracht en moet,
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Een Gebedt aan God den Zoone om zyne

Liefde en Bewaaringe, uit kracht van

de Huwelykſche vereeniginge en

belofte.

op de Wys van den Hondertſten Pſalm.

I.

O' qLiebe geſug/ 253uibegon

ſlapng bette / achbat gp baaſt Horn /

Häomt haaſtig/ mant gp 3pt mpm #eet/

dlººpn trooſt en niemand auberg meet.
2•

65p 3pt mpm uitbetſtooten Håeet /

HTºet hert en 3iel ilt u begeer/

Sjiit heb mp immerg na utn mil

G5ebzagen op / 3omber berſchil.

3

Hun ſchoonheit heeft mpn 3iel behoogt/

âm pple heeft mpn hert boogboogt/

ft ſjeb ban alieg afgeſtaan

at umen miſ 3ou tegengaan.

4.

dàu heb ift niemanb meer alg uhn/

, GPoh íg een pber ban mp ſchuun

JBie um G5ebobt en IBoogb becſmaat

&aſe heeft een gumel ban mpn pgaat,

* 5.

OPm bat fit ben tot u ge5int/

2oo ben ik ooit gantg niet bemint/

JPoch. Daarom hſeef ſft u meer aan /

3Laat ift maat gunſt ban u ontfaan.

6. #et
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6,

JIàpn maarbelgeer / mpn hoogſte goet/

#n u íg immerg nicerbet 3oet /

daan in al 'g meeteltg ſchpn genugt/

19ieng einbe heeft een bittte U2ugt.

ſ -

GBp 3pt mpn ſchat/ mpn eere-hroon/

jfſapn 3oete b?eugt/ mpn blpben toon/

JIepn ſppg en b?anſt/ af mpn cieraat/

diapll baſte burg inpn toeberlaat.

8

JBpn man / mpn klager in mpn noot/

JBpnfchilt/mpn hulp/mpn loon 3eet ſ?00t/

Söp ſtelt mp in een hoogbertteh /

19002 ggoot gemelt gp mp bebelt.

9.

CBth 5oete #efug/ #eer ban al /

Gaet &#ng'Ien nieugt en 't blp geſchat

12an a! De geeſten goog utu Kºbzoon/

Zoo 3eer boſmaakt boog u/ o Zoon! .

IO,

&#p liebe #efu ! Homt meer in

dBpn bette Daalen met uuj min/

CButfonitt mpn hout en Iaauube ſjert/

UPat meet ban liefd of liefdeng-ſnert/
II.

't 25ebgoeft en 't ſmert mp bat Inpn hert

12an u niet meer beheerſt en mert/ * *

JBaat ban be 3onbe tot mpn ſchanb/

H?ect /5enb eeng âracht tot meterſtand,
I 2. -

13erbreekt eeng al bet 3onben macht

gPoo2 uune ſterhe bamb en htgcijt/ ,"

GBp. Dat ſft meerber tot uun eer

ſtaag leben #eer na mpn begeer.

- 13. #omt
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#omt gejuiief/ep homt/Ter homº!
- »s a - - - 2O,

I 3.

tkomt in/ homt in/ och komt oog in/

“Bulb boch niet langer ſtoele min/

Heerbapft be 3ombe ſtout en ſmoot /

âDant 3p aan bgengen mp De Doobt
ſ
4.

gä roepe tegeng baat gemelb/

Jaaaar al mpn roepen niet en geld, ,

#p iiebe geſug! hoint bog haaſt /

&#en moogt ban u maakt haar betbaaſt.

I5.

't zal boog gemeld of htacht geſchien /

Jaaar boog um 4.5eeſt / bie 5al 't gebien/

#oog ume kracht ſft ſtrpben 5al /
&Boch 3omber u ig #st met al.

f -

«Bp hebt belooft geet bp te ſtaan /

aaie u in maarheib roepen aan/

ziPic tot u komen in haar noot/

meſe bat 5e 3pn/ gp niet berſioot.
I7.

Jaooit 3pn 3e / bie tot u belaan

65e ſtomen/ leebig tneggegaan /

jfpaat arme/ lebig enbe bloot/

HActbult gp boo?# goetheïb ggoot.
I

ſpeet miſt het ooit aan mp nu boen/

aan bioet eerſt al mpn ſchuit bergoen/

tºn umen beeſt mp ban toepaſt/

#oo merb iftsbyp ban 5onben-laſt.

I9.

oap bat iſt nu mpn bebe ſluit/
45ebenkt ſfeetg. Dat iſ ben uïn 25?uit/ .

d#n bat gp 3pt mpn 252uidegom /

19et
*
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2. O,

19etbult mpn ganſche hert en 3in/

39er5aüigt inp met uune min/

19erciett inp Doop um heeripfiſjeib/

iſ2a utu lDo020 aan ong toege3eib.

Een Gebed tot God de Heilige Geeſt, om

zyn verlichting en geleiding,

Stem: Wanneer de Zon zyn paarde ment.

I,

! #eſſ'ge G5eeſt/ Homt alg een tuint/

- ' GPutumaaht eeng alg boogbeen/

#eet / 3pt bog baaſt tot mp ge5int/

QPch. Dat gp bueer berſcheen

Gbelph in boog’ge bagen/

&Ioen gp mpn hert be5at /

«En met uin 3oete blagen

áSteetg lichte op mpn pabt,

** 2

&P 45ob ! gp ftonbt mpn bogte geeſt /

JBie bogſtfgetg en mat/

25eſpgoejen 3oo alg 't ig gemeeſt/

JI 2et 3iel-boogſt2alent mat:

jl2pm ſject ig aig het bgooge

&#n uitgeteerbe Ianb/

«5p ſtonbt het meer herhooge

JPoo2 ume regterhand. -

3• . .
-

Hun ſjºemelg buut ontfonht mpm 3iel !

iſlºpn houdt en laaubne hert

&Pat metbt / boog 't 3ombig ſmoot gehtiel/

#oe langg ſjoe meer betubert; #ſt
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## 3oube moete ſterben/

#nbien gp mp betlaat/

&#p laat mp gunſt beculetben/

#n be5e bogte ſtaat.

4- -

't #g maat/ fſt heb u buſ5entmaal

25ebgoeft boog 3onden ſnoot/

&Boog 't ſſogbig onagt5aatn onthaal/

GBeef ſft u ſteetg aanſtoot;

Gp milt het mp betgeben

2lſ 't geen ift heb gebaan/

«En tegeng u bebgeben/

ſlBilt bog niet betbet gaan.

5.

&Pfe 3oete trooſt / bat itlaate licht/

gd 't of nu ban mp mpht/

âDe 3ombe boog mp niet en 3 nicht/

Jaapn kracht en inoebt be5uppätt

#ch geet! milt mp bog helpen/

JIann trooſter in mpn noot/

#R 3ou haaſt ouerſtelpen

#n be3en noot st: g200t.

1Berb3echt eeng al bet 3onben magt/

GP daoogbe tuinb! ontubaafit

G#n maait ban uit Den 2Zuiben 3agt/

#peer / bzingt maar boog en taalst /

3 àerbgeeftt eeng al be hoogte

dBie u 3pn in ben toeg/

RIPſe# al inpn D300gte

&Boog 't 5onbig oberleg.

7.

€4ft ben bog ubmen (GIempel ſºeet /

âHuu uuoning en utp buig /

25egeeft mp bog niet al te 3eet / @Pat

d
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&Pat ig mp 't grootſte kruig,

2IIg iſt um inbloed berbe/

Zoo raaft ift in gebaar

19an Iebenbig te ſterbe;

#eer mp baat boog bemaat !

8.

2lch ſpeer! 3enb eeng um 43ingſtet-geeſt /

- Hun 3emelg buut en mſnb/

& Pat ig alleen het beſte feeſt/

@Pat mpne 5iel beminb;

«En miſt ban ooit eeng blaa5en

#n uune boobe Häerk/

&Pat al be beenberg raa5en;

't ## #eet alleen uun merit.

- 9.

£enb utmen tegen ban om hoog/ .#eet umen hof beſpgoeit/ g

QBie geeſteſoog ig bo2 en bgoog/

GBp. Dat 3e ubeber ggoeit: A7

OPch bat geheele ſtroomen

33an H3emelg bocht en nat/

#aaft tot ong mochte ſtomen/

GBp. Dat ong 3iele mat

IO.

ſlBeet ggoeje alg een luſtig lant

3Ban aangename b2ugt/

QPoo, uuue rechterhand geplant

(@Lot uun en eng genugt:

&Bit ig #eer mpne bcc.be/

1Bil u haaſt tot ong ſpoen/

(Pan 3al um moogo en reebe

Zpn tegte b2ugten boen. .

I I.

&Pan 5al b?eeb en maarheid bloeieni/

#n piaatg ban haat en timiſt; -

.. -

e ,
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\

e-,--

's. -

beer miſt bog bit Htmaat beſnoejen/ -

&Ban bnetbt bien bgamb beſliſt,

3Laat âBaarheib/ âLiefb' en (Iroutine

Q5cpaart gaan hambt aan banbt;

1Dilt 2-ion blog opboutube /

&Paat gp het hebt geplant!

Aandacht over Pſalm 1o2, of de droevigſte

klagte van een Chriſten tot God over

geeſtelyke Droefheid.

Toon: Wanneer de Zon zyn paarde ment.

I.

'«Bob! aan5iet mph (Ipeutigbeſo/

jl)pm ftragt en Hulſt berbuepnt/

jl2pn leben en mpn fleurigheib/

't #g of het al berqupnt;

gift 3it in treurig buiftec/

jlenn licht íg uitgebluſt/

#h leg alg aan een kluiſter /

| |2pn ſjert bebangt geen ſtift.

2.

Gjft ben gelpft een 5oonnet bgoog/

Jlºpn ſappen bie betgaan /

jann 3ugten die gaan fiaauun om boog/

#p ſtomen onbelaan /

Jlºepn hamben bie berſiappen/

2ºp ino2ben moe en nat/

Jlàpm treeben en mpm ſtappen/

iBag eertpbg blug en rat. 's

w 3. -

" Weet licht ban mijn gezicht bergaat/

Jºl?pn ooge bie bestoraal git
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ft ben in een beb?oefben ſtaat/

et hette mp ontmpat;

#ik ben aig een moeſtpne/

#Ig een berbogcet land /

gaat treurig ſtaat te gupme/

2tig ban De Zon becbgamb.

4•

gft ben afg een betlaate (Beeg/

«En JIàuſſe op het baſt/ .

25e5et met angſt / met ſch2ik en byeeg /

JIàpn kleet batig een 5aft;

Jlapm bagen bie betbaopne /

#ht ben geſpht het g?ag/

3Bat afgemaait moet qupite/

3Pat boognaaig fleurig boag.

5.

ſpelaag : wat íg beg Chriſteng ſtaath

1TBanneer hp ſleutig bloeit/

2tig maar uur mind. Daar ober gaat/#Schoon ijp al meeſbig g?oeit/ we

baaſt uergaan 3pn krachten € w

#n 't míbben uan 5gn fleut/ * *

#unt gp hem boem berfmagten /

«En brengen in 't getint.

Hun #oouberein bep oppetmagt/

#eer gp in be5en toont/

dºn bat gp nierg beboeft of toagt/

oPoit niemant en betſtijoont,

Jaiennant ham u iets genen ?

iſ Bant mp 5pm acn en bloot/ -

apie bit en 't ceumig heben *

GPntfangen uit ubu ſchoot.

e s.

s

- --

- 2 e 2 7. Hun
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7.

Hm 1Baberiphe hamb in beeg

32og oberbloebig blpht/

dBp bat boot 't meeſbig bertel bleeg

GPng hert niet ban u mpſtt;

't Zpn 13aberiphe roebe /

#schoon top het niet en 3ien /

#2og dient het ong ten goebe / .

GPm na u toe te "En

HDiſt op het 5oo / o Babet goet!

dBeeft Ipb5aamheid en trooſt/

dBp bat ong ſmette metb ber5oet/
GBng liefelpft betpooſt, s

cºöeeft ong in alleg htachten / .

32a ume mpgheib'g-ſchift/

Boet omg ſteetg op u magten/

(Lot op ben laaſten ſnift.

Eens Chriſtens Rykdom , ende ſtoffe van

regte Vrolykheid.

Stem : Pſalm 81.

- I.

2dat omg 12goipft 3pn

#n ben #eer gepzeesenA

#ſet in bier of mpn/

#aar in ongen 45obt/

#Bant bp ig ong lot

qëeumig uitgelee5en.

- 3e

“Die ban eeubnigheib

#n liefbe 5eer htachtig GBlt
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Ong ha)t boogbereib/

GPm ong te trchhen

&#n op te hoefthen/

Hit De 5onben machtig.

3.

@Bie ong b?pgehogt

Ban 3onbe en ſchanbe/

illBebet heeft geb?ogt

13an on3en bpanb;

&#n boog 3pne hamb/

3Log gemaakt ong banbr.

4

2ºlg 3pn eigen 2，oon/

2 pnen beel geliefbe/

«ſ?uan ban 3pnem (Iroon

ºn atmoebe ggoot/

QPm 3pneg bolhg moot

ºp ben gemel hliefde.

5.

GB! Ifefoe 3eer g?oot/

ſlBie han 3e ombatten ?

«Die 3pn #Zoone boot/

€9In 5pn bpanben/

#In plaatg ban ſcijamben/

(Ee geben 3pn ſchatten.

6

C5ob mietb ong 13aber/

ſlàp maten bpamben/

QEn hp htnam nabcr /

#a ſp?aft ong bug aan:

"Hiſt míl nu boe?taan

#Loſſen al um banben:

7.

#ſt 3al u mph Zoon

(Een humelpft geben/

«5 3 %eet
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- âIPſi ſâ gamtſch beſliſſen - -
: , &... ---

gzeer lief'Ipht en ſchoon/

#ft ſchenh hem nu tot

#Hun eeumige lot

gPm met hen t; leben:

#p 5al ooit boo?taan

2UItpb 5pm uto hoebet

GPm u bp te ſtaan/

# 3p u een b2int/

ie u 5oo bemint

2lig een liebe bloeber:

9.

#p 3al #toning 3pn

Cann u te benuaaten /

3H ſterften met mopn

#n al umen bguh /

#n um ongeluh /

Gên zeer groot be5maaten:
IO

#p 5al ook betſlaan

2l ume bpamben /

qBie u tegenſtaan/

1TBant ijp ig machtfg/

GEn ooſt 3eer fttachtig/

#p brengt 3e te ſchamben:
I I

qBoo? 3pn goeben 45ccft

gzal hp u geleiden /

zpt ban niet bebgeeſt/

#n 3p u tot licijt ! . '

dBp bat gp uun plicht

Jlâoogt boen/ en 3u0 meiben:

I2,

#g me ſchulden groot
-

QErt
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OEn Daarom geen noot/

#ft mij 5e 5eet goeb

#n mpmeng #oom'g bloeb

2litemaal uitbmiſſen.

Aandagt over 1 Cor. 13. of de regte toet
ſteen van de ware Liefde.

Stem : Revelje vous.

I.

W# íg be liefde heen geteegert/

23g nu gantſch meg bien 5oeten bant ?

ſlàen 3iet 3 in beïben nog in meegen/

#n ſteeben nog op 't platte lant,

2.

«Een pber buii een Chgiſten heten/

JBaat iLiefbe ig be regte proef

G#n toeſt 5e baat men 't aan 5al tueeten/

(De Liefbe houbt alleen be loef.

3.

QPe Liefbe ſjoubt niet ban te p?aten / .

2ſig baat geen baben bp en 3pn/

di2et ſlBoogÜen mag men 3ig gelaten /

Blåaat Baben 5pn alg mtbiepil,

4.

?II koſt men noch 3oo 3emelg fpgelten/

2#l ſjab men ooit het cºng'Ien ſp?aah /

QEn miſt een pberg hect te bgchen

QPe 3Liefbe ig alleen be 3aalt.

5.

2II habt men al een groot Beloobe /

&Bat 23ergen boog ong mierb' bet3et/

qDe 3Liefde gaat het al te boben/

QPe Liefbe bie": De 33et. «. 2H
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6.

2II gaf men al 3pn goeb ten beſten

#lan armen bie behoeftig 3pn/ -

25ebgogen bomb men 3ig op 't Ieſten/

JBe 3Liefb alleen ig meDiepn.

7.

2II liet men 3ig ooſt gantg berbgamben/

&Boog pgang en noot om #eſug 3aaſt /

2II ſeet men hoon / betb2iet en ſchanDen /

JBe 3Liefbe geeft tegen en finaah.

«De 3Liefbe ig ooſt 5eet Iamhmoebig/ .

&Be HLiefbe hambelt 3eer geſchikt/

9Zp ig meboogent en 3eet goebig /

HIBant 3p op 'g naaſteng boogbeel mikt.

. 9.

QDe HLiefbe bie ig mebclpbig/

2p b?aagt een amberg ppn en fmert/

&Be #Liefde bie ig niet partpbig /

&Be Liefbe nooit berbittert boert.

IO.

(De Liefbe infl be fout berbergen/

39e 3Liefbe bie en benkt geen quaat/

'JBe regte HLiefbe mag men tergen/

JBaat 3p beijout haat buigt en maat.

I I

De HLiefbe i3 optegt eeuboubig/ '

GIBe HLiefbe boet ben naaſten goet/

Jae 3Liefbe ig niet agterboubig,

De HLiefbe loont boog 't bitter 3oet.

12.

Be Liefbe miſ al rag gelooben/

2II maar be minſte hoop uertoont /

3Be Liefbe nimmermeer 3al booben/

Pe Liefde al be Daben htoont. 2

- * I3. (5ts
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13.

Obeloof en pope mag begeben/

JPlaar 3Liefbe nimmermeer be3umpht/

&Be boob Die mag het al bocn beben /

JBaat 3Liefde in Den H#emel firpht.

14.

@Bie 5ocht ten H#emel in te raken/

GÉn De5en patel ſnoet nog miſt/ -

&Bie 3al eeng uit 3pn b?oom ontmahen/

«En 3ien hoe hp 3ig heeft bergiſt.

Aandagt op den Negentigſten Pſalm, over

de Kortheid en Broosheid van 's men

ſchen Leven.

Op de Wys van den Sesden Pſalm.

I.

H# Hogt íg 'g menſchen 3Leben/

&Bat (5ob hem heeft gegeben/

2pn Dagen 3pn een tuinb/

#emel alg cen mebergſpoelc/

i)oe 3eet be menſchen moele/

2Zp bliegen 3eet ge5tuinb: 4.

2.

Of 'g magtg gelpft be b?oomen/

3Pie haaſt 3pn omgekomen/

QPf alg een rooſt of bannp/

&Pſe blptig heene barrn/

2oo 3pn beg menſchen jaren

19ol tegenſpoeb en ramp.

3

De allerbeſte Dagen

&Pie 5pn gemengt met hſagen
- 45 5 gen/ #2et

*
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Haet tampen en met ppm /

#ii ſtaat bn ſchoon te bloepen

oºn heereipk te g?oepen/

zegt haaſt raakt bp in qupn.

4

zDe jeugt ig tag verſlonben

GEn benen meg ge5omben

dBoog enhet poelijeib/

«En ſchoon men mogte gaten

2Il tot be (Lachtig jaten /

“Paar mecb De tpb ont5eib.

5.

JIBaat bui5enb tegen eenen/

zDie 3uiſte ſterfte beenen -

diën Hitachten heeft ban 4.5obt/ v

ſBant meenigte bie baten

2II in haat jonge jaren
gjin 't graf/ een p:s lot.

ſlaat ig ben menſch elenbig/

«Baat hp 5oo onbeſtendig

#ogtang 5oo pbel moeſt ?

't egg of hp eeuunig leben/

dºen nooit ben geeſt 3ou geben/

gechoon bp 5pn bgoogbein boelt.

7,

19et oberige leben/

ſpeet in um gunſt milt geben/

jaaaht ong ban 3onben b2p /

#Eeert on3e Dagen tellen/

ošn cen tegt oogbeel bellen

ſ?)ie upp 3pn/ en# Jºl. -

19p 5pn maat ſtofen afſche/

2tig bloemen bit baat boaſſche/ -

* QEn
* :-*. v.
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&#n haaſfelpſt bergaan; - -

ſlPg 3pn een Damp en maben/ 3

#ſn utn banb ig ong abem/ * *

#?eet Doet ong. Dat berſtaan.

9.

Jſlaaat gp 3ult ecutnig blpben

gºn ooit aſfp5 behlpben7

ſlPant UPuijenb jaar gcinig

#3 bp u als een uure/

&Pie bp ong 3eer hogt buure/

«En haaſt betonneenen ig.

JO,

#eer / miſt ong ſamen ſtichten/

gºn met um aanſchpn lichten/

25eb?pt ong boguan ppn/

TBilt ſterften unne hmegten/

«En 3egent al b'opregten/

âbilt on5en 19aber 3pn!

II.

GPng hanben-metſt hoe ſpot.be/

«En 3egent ume roebe /

iſ2aaftt ong in u berbipbt/ *

1Betſterht al on3e Hrachten/

gEn boet omg op u magten/

&Lot op ben laatſten tpbt.

#

- --2

Over
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Over Gods heerlykheid, die zig vertoont

in de werken der Natuur.

Stem: O minnelykſt Emanuël.

I •

&Pe ggoot ig uune HD2ajeſteit!

&Pen hemel en De 2üatbe

#g bol ban ume heerlphheit/

&#n ban ubU g20ote bulaatDe /

ſBaar. Dat men bnent

(GLot aan beg toeereſt# ent/

#2et al um lof betmaatbe.

2.

2ºlg fit ben 3cmel aan3ie #eet/

19oe ggoot 5pm uune methen/

JBe 2on/ De JBaan/ en sate2ten heet

#n haren loop en pechten/

45p geeft 5e hier

1Boog ong tot licht en bier /

GPm baat ooit mee te buetſtcn.

3.

JBe ſDolften bol ban bogtig nat/

QDie 3pn alg uune fleſſen /

ſBaar boo? gp 't aatDrpft bo? en mat

19erquſht en me hoint icſſen /

OPm ooit het bee/ . . .

oEn ſt?uit en menſchen mee

RPaat mede te berberſen.

4.

«Een pber bier / een pber htuit

#omt u o #ect te p2p5e/

«ën roept te 5aam um 45obhcib uit/

«Een poet op 3pn top5e/ Hun
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Hun heerlpitheit/

Hun goet en mpg beleſt/ -

GP H#eer / 3p 't faam bemp3e. * *

5.

Htm mogentheit en uhne trou

Abchpnt #eer in al utn merhen/

312aat boog gp 't magtig g?oot gebou

J12et um hant Homt te ſtethen/

Gbp geeft haar kracht/

JBoo2 uube g?oote macht

QBoet gp het alse naam, 2

Hun barmhertigheit 3eet ggoot

45aat ober al utm bperhen/

«ºp b?aagt het alg in umen ſchoot/

«En neemt het op um bietſten 7

Hun G5oebigheid/

GP Beer/ het al berbyeib/

QPoet ong het regt opmerken.

7.

âDat ig o #eer/ ben armen menſch/ .

@Bat gp hem âomt gebenſten ?

Gbp boetſjem na 5pn herten-menſcij/

G5p miſt hem alleg ſcheniten/ -

H9et âruib en bee/

Gén big en boogei mee; *

HI?en moeſt 3ig al: berbgenhen.

19erbult ong herte met ubn lof

&Bm uunen naam te p2psen /

ſl2ant ong ontnzeeht nog tpo nog ſtof/ ,

JBoet on3e herten rp3em/

OPm u o #eet !

HIàet ſiefbe / roem en eer

&Pen gantſchen Dag te ppp5en.
- - - , Over
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Over de heilige Zorgeloosheid van
een Chriſten.

Te zingen als: Revelje vous.

I-v

ſpeet / laat ik goo niet meer 3oggen/

iPamt al mpm komtnet niet en baat /

apſe mp aanhſeeft 5oo ban ben indagen/
«En gantſch ben bag tot 'é abombg laat.

2.

ſlaat heb ik beg ban al mpn beetje /
Haiet anberg ban naar pen en ſinect/

#et kan men Woonbc niet geſleebe /

#daat maakt mpn ſtaat nog meet bethpettº:

3

op ! Heſu lief/ mpn troume 3:5ange/

mann ſmitſ men ruſt / mpn toeverlaat/

#ſt mil beneelen u be 3egge /
G#n toeneterauwen gamtfcb mpºn ſtaat.

4

p, bebt belooft dat die 't 3uſt maken

een ſchſääen been urn ºp en taat /

dien moeten alle nipnº 3"/ * - -

"En ook het aibet ſlimſte quaat. ºv

5,

gh mit niet meer / gelpft boo? Deegen/

Gretaben gaan met bleeſet! # bloet/

#aat niet van amant als ſchrik en blee5en/
GEn ſchaamte bies" en DOet.

boe ſief'Iph íg bat ſtille tuſten »

dPp 3 Baberg doen beleid en magt/ #

apan kan 5igonge 3iel beriuſten/

ziean heeft men 't geen bat men"#es
7. E
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7.

#oe 3oete ig bat lief'Iph ſeunen

gap #efug on3en 25 uſbegonn/

92p ben in al ons doen te ſteunen/

&Patig een gemelſch#aliseem.

Jººpn lichaam en men gantſche 3iele -

25eueel iſ, keer in umtſjano/

&Pat gp bcmaarb 5al niet berniele/

?Al ſtond het al in buurt en bgamb.

9.

Liºpn fichaam moet bog 3pn berbyohen/

«En in ljet ſtof 3pn neergelegt/

#a. Dat mpn oogen 5pn geloken/

3Laat dan in bgeöe gaan nu, hnegt !

IO

- Op aacbe 3oek ik nog geen ſebatten / . .

&#2aat iſ een ander goed hoo! mp/

&Bat bief/ nog toeſt7 nog mot/ nog tatte

39erteeren han/ maar eeuwig ºp.
II.

25p be3e bingen miſ ik ietsen/

#oo lang mpnaben 3p in mp/

qPat 3al ook nimmerniceer begeben:

#n noot en bood eeer ſtaat mijn bp.
I2,

3ºlg mpn Hracht Beere mſſ bestophen /

#et ume bamb mn ontºetſteun/

Boet nu nog nimmermeer mp inphen/

3Wan ſcija ofſchanb ik mn niet laten,

- 13.

GPoet mp boomtaan al 3agjeg treeben/

#et #emelg pabt mp boorgeſtelt/ t

#n Liefbe/ hope en gebeden/

#n ſterkte tegeng aſ 't getmeſt,

--

14 meit
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I4.

ſ9ſſt aatbſche 5ogge ban mp tneeten/

ZIBen oberbloeb mp niet betſtríht/

3Laat mp nooit trooſt of byeugt ontbeeren/

JJaet uuben Göeeſt mp ſteetg berguikt.

I 5.

zoo lang ik hier alg byeemt moet leben/

#ſapn manbel ſteetg mag boben 5pn)

&Bat al mpn boen een blph mag geben/

39at íſt u ben / en gp De mpn.

Op de verjaaring van myn waarde

Echtgenoot.

KATARINA van ASSEN DELFT,

Als zy den 14 van Bloeimaant 1726 in

- - -
t * *

haar 44 Jaar tradt.

M# bmaatbe &#chtgenoot/

ſlàpn hulp uan 450bt gegeben/

«Een ſtut in al mpn noot/

HIàpn 3oetſte trooſt in 't leben/

HIBpn beſte jl2cbgc3eſ

(JBie iſt geniet op b'aarbe/

d?a 'g 19aberg goed beſtel/

#p ong eeng 't ſamen paatbe:

jlàpn maatbe Kataryn,

't #g Bgie en beertig jaren/

@Loen u / met ſinect en ppn/

Hun JIaoeber moeſte baren:

Hun gantſche Iebeng-tpb/

11Bag ueel vermengt met treuten / . gZ

« eet
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f

#eer 3elh? of meinig blpb' : - - - -

d?a Dat fft ſion beſpeuren, - -

JIBaat boen/ toen boo 3pn licht

* Deeb in ubu berte Dagen/

&#oen knieen gp ſteetg gericht/

GBnn na um «bob te bgagen:

#p heeft u meer getugt/

d]2et beeſe 3maare ſlagen/

92p. Dat gp boo? hem bgugt

2oub in uun manbel bgagen; . .

&Bog ſomtptg meer betttooſt/ .

Hun ſmert geſchikt ten beſte/berpooſt ſt
w

/
---- ----

tieſfeiph

#ſlâaat t nit op het Iefte,

3Looft## # 5pn meg

#bon glººpt getreben/ . .
“ En legt 3e ſamen meg/

\;;

• “A

* - -- .

2-pt beel in ben gebeben: --

Hun oberige tpbt/ . - - - - -

# li mogte#n - .

JBan alle quaat u mp - - - - * *

2dan €5ab ſfeetg milt gebenſten: . *

pt naahſaan dag en nagt/ - - -
a pber oogenblihhe/ . . . . . . . . . .

GBp. Dat niet onbermagt * -

&Be boobitt ſtomſt berſch?ikke: -- ; - "

*-

º
; -- ;

JRaakt #efug ſteete uin u int/ -

«En 45ob tot uunen 1Babet / 3 ºf 2,

gae meetelt nooit bemint/ g:
2pt hiet geen ſtijat-bergabet; - - - - -

#laat bonen 3pn uun hertſ, is sº 2
Hun mambel in Den Bemel/ -

ºv: 3-pt ipbtfaam intum fmert/ | 1 f:

#at niet al tſaarnſch getmemel; 3, 5
'Denkt ſteetg batg" tpb.,::: I: ta -w
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zeer blug ten eindt 5al Hope,

#pt in um Bob berblpb/

#p ſterk u in be hope/ -

#p 5p um (eueng-hragt/ -- --

#ſmiſcht/ um ſchilt en hoebet /

2，5emaatber Dag en nagt/ - "

o#n gefug unuen 35goeber.

BitTinenſt tubu maatbe egt

Hun ſlaan en liebe u?int/ -

Hit een hert bat optegt : " .

van maatbelt u bemint.

7 , 2:i:: 2 r. " , -

TTTTE-HEFT TTTT-J -

over het Zingen.

Toon: 6 kersnagt ſchoonder dan de dagen:

- 1. : : : : "

# mogen aftpb bgoolph #ingen/

- #ja hofnan vreugd in Gent opſpringen/

gigant ong ontbreekt nooit ſtof van Zang/

oāmeinbig 3pn beg: #eeten beugbe /

zºie omg geeft ſtof ban 3ang en breugbel

âBen ganfſcijen tpb ong leven lang.
2. 's -e - - ?

De meetelt mag ſieetg gangen bichten/

geaat ºp hoog ponge moeten 5uichten/

&#ng gang haar altemaal netbooft/

#ſeant met ong liefelpke finaaten º

#am 'g meereiſte ſtatige niet bp paaten/ .

dāng 5oete ſtem gaat haar fietooft. "3, er

TIBp 2，ingen ban #
& Bie ### oot#teen mighei5 alaagt al goedgelo/ , " er - - -

ºf, 2pn
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kpn groote barmbertigbehen/

dàie ijp aan pber Homt beſteben/

«En gantſcij. De meetelt obetſpgeib,

4

ſlBp 2ingen ban 5pn monbetbabeſ

19an 5pne liefde en genabe

25etue3en in 3pn ſieben 2oon /

KJBie hp ban alle eeubuigfjeben

#abt boogbereid om te beſteben/

«En eeng te 3emben ban 3pn &#2oon.

- 5.

ſBp #Zingen ban het liefbe Ipben/

1Ban on3eg Hºeilambtg bloebig ſtrpben

HI?et ſpelle-angſt en 5atang magt/

p bat bp 30ube onſ beb2pben

an toogne/ bloeit en eeuunig ſpbenſ,

QPp Dat ijp ong toto: bueet b?agt,

119p 2ingen bat hp ig beſtee5en / -

&En aan 45obg rechterhand gepge5en , 2

?lIg #oning heerſcht in eeuupſgheſD/

«En ong bedeelt met al 3pn ſchatten/

Pie gantſch be Zaligheib bebatten

@Boog 5pn almagt en topg beleid,

7.

119p Zingen bat altpb (5obſ ooge

&Pp ong ſteetſ 3pn/ Dat nietg bermooge

Gaf ſcha / of ſchamb/ of ſmaat en ppn

GPng nimmermeer ban €5oo 3al ſcheibert/

@Pat 3pm 45eeſt altph ong 3al ieiben/

309aat. Dat mp gaan of maar hup 5pn.

8

men zingen dat nog hant nog boeien/
32og buur of mater ong 3af moeien;

@Pat bup invannie: Il00t

r.--- -- 2.

- i
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nog liet en pſalmen mogen zingen/ . *
oEn in ſhob boi ban b?eugb opſpgingen /

ga 5elfg in eene meebe boot. -

v, 9. -

ſep 2ingen bat ben Dag 5al homen

ſtaan bolle b?eugt boo? al De b2omen /

Etig Chriſtug komt ban 3pnem (Croon/dBm 't gamtſche aatbentph te rigten/ is

ziaat al be 3onbaatg 3ullen 5bnigten/

«En pber htpgen 5al 5pn loon.
- IO.

Jaog zingen mn bat 2tarb en gemel .

4eetbganten 5al met al 't geunemel/

zBat gobbeloo3e in ben poei -

3Ban muur en ſulfet 3ulien byan.ben /
3Bernuït ban ppm / gehmerg Det tamben/ N.

oÉn 5omber ligting ban geuoel. - --

II

Haog boog het Ieſt 5oo moet ſft Zingen / .,

z!Bat dan al bobeg Iſebelingen / *

aBie hier nu 3pm in fmaat en ppn/

jnaet boeng'ſen eeuunig 3ullen blinken/

#Beniof ban 45ob te ſamen hlinſten/

dEn binäen eeumig b?eugbe-mpn.

- - - - -- -- Dank
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Dankbaarheid des herten over des Heeren

beweezene groote Weldaaden,

volgens Pſalm 116.

Stem : Hoe zit ik hier in dees elende.

I. -

“I# lang genoeg ban mp ge3tmegen/

#ft mij ben geece maſten groot / .

ſDant mp ig baat toe ſtof gegeben/ ,0

dlàpn Ieben lang tot aan mpm boot:

“Hft upil Den HBeere altpb p2p3en/

GP gp mpn 3iele ! milt begtp3en.

2.

2Zoo bikinilg alg ik heb gebeben/

#eeft G5ob mp goebiglpſt gehoogt/

#p heeft berſtehen nooit mpn teben/º

JIàaat tpbiglph altpb betſjoogt/ -

2UIg 'ſt mag in noot en g?oot clenbe/ .

&#2uam ijp mp haaſtig hulpe 3enbe.

3. t

2lig boob en hel nup quam omtingen/

ſlBag inpne 5ſel in ggoot gebaar/

&Be tumpfelinge mp beſpringen/

(3Lot 45ob ift 5ugte boog en naar /

23ſt mag in noot en g?oot benotitue/

&Pog op u #eet bmag inpn betrouuue.

4."

#ſt riep u aan in al mpn quabe/

&#ft 5ugte tot u met geitſag/ -

jlàaat utme goetheid en gemabe >

«En gunſtig oog op mp ſteetg 3ag:

«2 lºeete! gp quam mp toen helpen/

?IIg bgoefſjeiù mp moub' oberſtelpen.

# 3 5, 45p
* *
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5, - "

obp hebt/ o #eere hoog gepge3en/

Jſlâpn 3fel berloſt ban noot en boot/

n beel meidaben mp bebne3en/

oog utme magt en goetheib ggoot/

qBp komt mp meer alg ooit omringen /

#Zoo bat ift nu ban bgeugt moet 3ingen.

B.

ſBat 3al ſft n o #ect bergeïbe/

13oop al het goeb aan mp betoont?

eiſh miſ it name ſteetg bernelbe/

#oetmei ſit u baar níet me loont /

#ogtang 3oo mil bamhbaat me5cn/

Jau en mpn gantſchen tpb na be3em,

7.

&Baat toe hebt gp mp uitbethoten

«En b2pgemaakt mpn bamben al /

&Pp bat ik niet 3ou gaan berioten/

#pn boet bemaatt gp hoo! ben bal/

oßpitomt mp baberipft betſchoone /

gá ben um ânegt en umen 30one.
8.

#oe hoſt ipft 3pm in utme oogen

+Hun uitberhoogne altemaal/

&#ſe gp boo2 u hebt opgetogen /

om in te brengen in uun #aal/

qDm eeumig bp u te betheete /

dPaar niemand ooit ſet 3aſ ontbeete!

9.

gft 3al in uimen (GIempel treeben/

2lſmaar men @Pfferhanbe boeb/

JE2et bamäbaar herte en gebeben/

gºn Ioben utnen name goet/

âHun ggootheit #eere 3aſ ik 3ingen

Jºppn herte 5al in Iof opſpgingen.
1o, jºpn
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IO,

pn 3iele lâeer ig 3eet betlegen/

#ft ben uub ggoote ſchuldenaar/

#tſ mat ilt heb mſſ ift u genen /

## ben uun ânegt en um bienaar;

iBil mp meet met uun 45eeſt begabe/

## ben boog eeulpig uu0e ſlabe.

Over de leelykheid der Geveinsden, en den

lof der Opregten. n

Vois, Petri rojael. of: Aurora &c. '

- - I. - - -

N# ſlimmer aig ſºebehmſt te 5pn/

&Pm menſchen te bebgiegen;

Jlaet fcbpm-beugt te liegen/

#g een ggoot fempn; . . .'

#et ig in (ſpobg ooge

't ?Eiberggootſte quaat/
JIBaat alleen te podge n

ſlâet een ſchpnvgelaat/

3WIg men niet heeft be baat.

2•

QBan bnerb be byoomheib maat betagt

#n b'ooge ban be lieben/

&Bie nog berber blieben .

19an be maarheibg-htagt/

ſl9pi 3e beterg magten

19an bier beel boen boog/ -

#laaat 't niet3ien betragten/

#reet mphen Jan het ſpoog. . . . . -
t # 4 3. JBen
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---- -- 3: - - -

meen beïnſt 3ig of men mag gepregt/

Geen hinb 45oog ban ben #emel/

3Paar men ig aig ſeniel/ - - - - '

#a een batang hmegt/ - -

JI2en meet 3ig te bloegen/ * * * * *

2üſg 't maar boogbeel boet/- *

32a elf eeng genoegen / -

Zoo ban guaat aig goet/ - - - - ---

Abchoon ilBaatheib Ipben moet. -

* -

4• • 4 - - , - . ' )

&Ben b?omen ig men tot berbgiet/

JI2et al 3pn ſnoobe ſtreehen/

&#n gebeingbe treehen/ . . . .

@Bie men booggaang 5fet; '

Abcljoon men miſ 3e bchhen

JIAet 3pn baiſche ſchpn/ - " -

#Steetg komt uit te leâlten . . . .

2ll bat boog fenpn/ - w i

't kan niet verborgen spn.
5. - - , -

JBaat 3alig ig hp bie G5ob bgeeſt/ .

&#n in geb2ag boet blphen/

&Pſe hoeft niet te mphen

3Boog ben boo3en geeſt/ .

#2og be laſtetmomben

«En beſchimp en fmaat/ -

& Bie ten allen ſtonben . . . . . .

IPace b?omen haat/ - -

JPit boet het aangin-vaat.

n

se

«Sobe oogen zullen altposrn
GBp bie opregt ban manbei. - . .

## Doen en hanbel; 2 iſ , ... ;

KPie haat bouben tpnl : . . . . . ,,..

i: : - n gebben
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- Bebben nooit te byee5en - ---- -- --

, , 12oog een quaat gerugt / . . . w

qbod 5al boo? baat me5en | | | | | | |

2UIg be boo3e 3ugt - - - - - -

&#n ibet ig bebugt. 1 ("

7.

oBob 3al bet bgonnen goebe naam/

&Pic nu 3eer ig bebolben

&Booy be ungeebe molben/

(Epbig en beſluaam

HPeetelph boen ſcbpmen/ " -,

(Lot haar bolle b?eugt/ -.

3echoon 3e hier nu qmpmen/ -

& Baat 5al al haar beugt

#pn eeuunig tot a:uut.

#3et licht en blptſchap ig geÃaait

1Boog alle De opregten - -

H#fnb'ten 45obg en Hänegten; -

&#n het mogbt gemaait/ -

1Banneer al be bgonnen

2ullen 5pn gebgagt/

&Baar men nooit meer ſchgonnen

2ai boog 'g bpanDg magt/

&Paat buctbt het nooit meet magt.
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Den verlooren Zondaar van Chriſtus gezogt;
overtuigt, bekeert en gezaligt, by wege

van een Samenſpraak, -

op de wys van den Eenendertigſten Pſalm

I.

Chriſtus,

H# lange uit gp #onbaat bunaalen
Ban 't tegte ſpoo? en pat/

#meetbt gp het nog niet 5at ?

#nat mat en op ben balgsult baalen
dep 't einbe umer negen,

ieopbt gp nog niet betlegen?
4.

Zondaar. - -

eB neen! ſh bint nog beet bermaften/

gBe 3ombe balt 5oo 5oet

#poo, mijn hert en gemoet/
#k han be meetelt, niet bet3aften/

3 ºf laat mp nog met bgeben -

#pmaatbſchen meg 6eteeben.

chäus. * * * * e'

de! zonbaat bemht eeng op het enbe

32an besen hoºpte ngeugt/

oEn 'g meetelbg fcbpm-geneijgt,

ſlBaat 3uit gp tt Dan heene membe/

2lig alieg 3al begeben/ .

een hoe guit gp ban beben?

- zontaar.

ga ham bam tegen meg niet ſcheiben/

19ergun mp mat tefypt/ 't #g
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't #g nog mpm jongen tpt/

ſlaat ſli mp nu nog mat bermeiben/

2Ig ift be boob 3ad ſch2oone/

UPan 5al ſh tot u home.
4.

Chriſtus, -

2UI 3pt gp nu nog jong ban jaren/

#h ſupbet menig af

g#n 3enb 3e na het ggaf/

«En boe haar 5iel ter beſïe baten/

2 iſ in haar jeugbig Ieben/

&Paaton meugt ag bUel beljen.

e Zondaar.

2oub' ſft ban al mpn friſſe leben

«En aangenaam plaiſier

32ooit hebben eenen ſier/

gEn mp 5oo gamtſchelpſt begebcn

@Lot 5uffic enge banden

#n fcija en ggoote ſchanben 4

7.

Chriſtus.

&Pc ſchamb en ſmaab hebt gp bergeten

3 Ban 't eeuhuig ſºcſſche biet/

H3et meenen en 't getier/

32an bie in buſſter 5pm gegeten /

iſ het knerſinge bee fanben/

#n boeien en in Eun.

Zondaar. -

Hm reebe komt mpn heet begmaten/

# binDe mp gepgangt/

e ſchgilt mp alg bebangt/

# hoop bat ## bebaten;

25p mpne goebe byfnben

#al ſä meet tuſte tuinben, 9. Bie
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9.

Chriſtus.

- Bie tuſie 5al u gantſch bebetben/

G#n boobe u nog IIleet /

Zoo bat gp nimmermeet

#et honingtphe 5uit brčrben/

#2aar eeuunig gaan beclooten /

& Bat 5al um tuſte ſtooten.

IO

Zondaar.

GBp hebt mp #eer tot ſtaan bemogen/

3TBat 3ai mpm einbe 5pnt -

Iſlapn 3iele boelt nu ppm /

## 3ie bat ik mp heb beb?ogen/

iſBaat 5al ilt mp nu meube/

GPch mat 5al 5pn mpm enbe?
1 I

Chriſtus.

ga zombaar overbemht uun 3eben/

GBp hebt gebmaalt ban gºod/

«En ban 3pm goed gebobt /

zºie gp 3ect ſtout hebt obertteben/

qºn bat uun gamtſche Ieben/

&Daaroin moogt gp met beben.

Eerſte Ruſte.

- I 2,-

Zondaar bekeert.

de 43ob! ik ben 3eer 3maat belabe/

ſlâpn 5ombe 3pn 3eet ggoot/ - ,

## heb berbient De boobt / -,

ou baat nog hope ban gemabe

3Boog 5oo een 5onbaat me5cm ?

#ſt ben bol angſt en bgee5en. -

13. Ilºpm
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-

I3. * * * * , ,

ſlap Gods##
m regt en han het niet gehengen/

“Die eiſt bolhomen ſtraf/

## ſft be## b /

oo moet gp hier mpm Zoone bgengen/
aBie boog al ium ſchult oolboet/ r,

3 Zoo mert eerſt mpn regt geboet.

*. 14

Bekeert,

ipelaag! mat 3al fit nu gaan maken/

«Bob mpſt mp ban 3pn troon/

ſBat meet ik of 3pn 2Zoon -

oāp hem 5al nemen al mpn 5aken;

#gk 5al mp tot hem memben

Jiaet alle mpm elemben.

15. - - - - - - - -

GPch gefu! miſt mp ook ontfermen/

eqh hoome 3eer belaan

#n armoe tot u gaan/

dàch miſt u ober mp erbermen;

gh leg nu in groote noot

#lºpn ſjert ig voe: #eer bloot.

16.

Jeſus.

eqk miſ geen ſtoute 3onbaar hooren/

&Pſe mpme ſlâet berfmaan - '

QPie mogen ban mp gaan /

oEn ſullen in haat 5ombe ſmooten:

gift hebbe lief ben 192omen/

dPie opregt tot mp homen. -

7.

Bekeert. - -

et ſchant bat geſië ſtopt spno
r e#mp inig ban# 3rn-.

-/



126 zions Luſt-hof, of

gºlf mp! nu moet iä boot/

#n 5ombe eeumig gaan betlooten/

#oo pp in mijn tiende,
gem 't mpmaatté# komt bmembert,

I

€2 goebe #efug ! 'ft heb bernomen /

“Dat gp 5ondaatg in noot

GBolt niminer ban u ſtoot;

&Bie 3maar belaben tot u homen/

dBat gp bie milt gene5en

«En haten heipet ine3en.

J9,

Jeſus.

#h heb een goet getal ban 5chapen/

egºn ben met bie te b?een /

«En niet boog pbet een;

âBilt gp niet meer um b?eugt gaan tapen

Mºet uune oube boeien /

GBm umen Iuſt te hoelen ?
2Q,

e Bekeerde. -

GPch #eer ! laat ik maar b'uine tue3en/

#Ik geef mp gantg en gaat

#n unnen bienſt boogmaat /

#2aakt mp een ban utn uitgele5en/

«Een #ochaap ban utme meibe/

#eer uilt mp maat geleibe.

2 M.

- Jeſus.

Die inpin Piſcipel ooit 3al me3en/

&Pie magt beci htuig en ſmaat/

qEn 'g meetelbg boo5en haat/

JBie nimmer 5al 3pn te gene5en /

\ 12ant bie ik 5al bebºpben/ -

is moet men naambºrden. ,, ps.
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Bekeerde, -

Elſt mij mp3eihen gantſ bet3aken/

&#n in uitme megen gaan / .

GPch Doet mp. Die betſtaan !

#eer rigt bog alle mpne 3ahen/

«En milt mp ſteetg geleinen

#n uube goede meiben.

Tweede Ruſte.
'

23,

Verloſte,

iſºpn hecte mp begint te bpambe

#n luſt tot ruim 45ebob/

jàpm #eere en mpn dBob ! ,

GPch laat ik home nooit te ſchanbe/

dan ooit te rug te fieere/

&Bat bib ik u/ o Ipeete! -

24

Jeſus. - "

QBaat ik mpn hambt heb aangeſlagen/

ſzai nu of immermeer a . ?

(Ie rugge ſteeten meer / -

#leeft mp, maar aan / ſft 3al u b2agen/

#ft 3al u 3eher Ieiben/

(15p 5uit nooit ban mp ſcheiben.

25.

- Verloſte. . . .

iſlºpn hert begint aan u te klebe/

âHun ſpyeeken mp behoogt/

JIàpn 3iele toert boogboogt: ... . . .

ààu miſ ik eeumig boon u leben/

#eemt mp in ume hoebe/

25eſtiest mp #set ten goede.
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- 26.

- . . Jeſus. ... . - .

egk meet gu bent naar toe geen htagten/

Jaaat ſk 3dt u bpſtaan/ ," * *

oºm in mpn meg te gaan / . »

#Liet ſlt u ſog/ gp 3oub berfmagten/

jaaat ik 5al 3pn um #oeber / 4

äm Leibgman en uum Boeber. -

- 27. ***,

. Verloſte, ,

Japm hette bat ſpringt op ban b?eugben/

iſ Bunt ume 3oete taal

#g mp een byeugbe-fnaal;

#etbuit. mpn herte geer met beugben -

Gam uunen naam te p2p3en , . . . .

G#n eete te behopigen. :: gº . . . . .

ºf ### 3, 28. . . . . . . . . . . -

v. Jeſus. 3: 2. »

32an eeuunigheib mag ift gebagtig

GPm u te regter tpbt /

, @Loen g? maart bec en mpbt /

die treft een boog mpn liefde krachtig;

#lig gp baat heen liep bufalen (- '

C2uam ift om u te halen. s .

' s : J : i .. 29. # # 1,4 *

Verloſte. . . . . . . . *

oach ſpeer! mat 5ai iſt u bergelden?

Japm bert ſpringt alg uit 't lpf/

#Bat gp 3oo'n ſmoot Hatpf

#omt 5uſhe reben te bermeſben;

Bebt gp |Beer mp uerhooten / .

en aans ging beciooten ? :

: : : : : - 3: # # # .

<

- e s. ---

t .” - - zo. Je
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ººk een eenzwee- "--**-**** 3o -------- - - -

o

,, ... :-.- .. Jeſus. - t

PJ boo, u heb iſ het al gelebenh
&Be gelie-angſt en ſinect/ k

&De bloeit bie trof mpn hert/ .

3Boo, u heb ik ge5meet/ gebeben/ .

GBp Dat ſft u beb2pbe -

39 in toogne/ bloeit en ſpbe,

* - 3I.

Verloſte. r

CD 3Liefbe 3omber einb of maate !

GP meergaloo5e min ! .

Pab #eer het 5oo beel in/ -

Gaat gp um (Iroon moeſt gaan betlaate/

oEer gp ong hoſt beb?pben

29an bloeit en eeubnig ſpben !

32,

Jeſus.

GPch ja/ mpn bierbaar uitbetkooten/

âIBag fit niet hier beneen -

#### ſ -p hab boog eeuunig moeten ſmooten
#n uune 5onb en ſchulbe/ ten

2tatg koſt u «Bob niet bulbe,

* 33.

RPamft - b# ine liefdeamft 3p boog eeubnig uitje * -

«En g?oote goebigheib . . . . . . . . .

oPp umen tpbt bereib/ -

Gep. Dat gp |Beete ong geriefbe | | |

Ban ſlabernp en banbe /

ban ſcha en alle ſchanbe.
* - - -

* - - - - - - - - -

# . . & * " - , a - * Een
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Een Zwak-geloovige, zynde in twyffel en

bekommering over zijn

Genade-ſtaat.

Toont Poliphemus aan de Strande.

- HI, -

H# ik home 3eer berſlagen

##nest watG

'It ſeert met tumpffel zeer beſpgongen

qEn gebgongen/

dºf betig ſnel tegt met inpn.
2.

'ä ſpoo, baat bpm geo beel (€5ebeingbem/

###k gaat/et tegenſpoedig gaag-r"Triº ij tuin meg en Dienſt begeben/

&#n meet Heben - : :

#n haat ouben 3onbe-ſtaat. -

* 3. - ,,

'à 3e;eeg het 5oo met mp3al meebeni

#àiet bol herben/ - - - "

#laaat nog eeng te rugge gaan 3

âBant is ook begin te ſtappen/
#|2pne ſtappen * -

#plegen beel ſpber te ſtaan.

4- -

'à 39,eeg mpn hect mp heeft behgogen

GEn gelogen - -

taat ift mag een kinbt ban G5ob/

ſièant ik boel mp bol ban 3onben

3Die mp momben;

#eere maakt mp nooit ten ſpot/ -

z S. 2,5en
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S, "

25en ſkigeer alſ el he Agonnen

### tegte barsGO - *

#eb la mp niet gaan hetmaken

Haet bie 5aken w

JPie geen pgoef houben of keus &

6.

GPch bgtſſtopregt megt boe3en/

eet gepge5en ; 2

at ik tip bog niet bebgieg/

3Laat ik op geen kant-ggombt

«En bertroumen/ 7 - - - - -

G5p meet beer offk met liege -- .

# 7.

--- ºoe kom ik mp3oo beeſlagen- ---

(Je geb?agen €

ertº:##### : Je

QEn# ſ ad : : :

âIPpl iſt na hem 3ogt en bonbt?

ziet is meten in armen
GBob eenen/ E3, NA StA

O * . - -

2ijl met angſt ºogt4 T.'. ,,

# in ggoot#tah
In ecbetºnnen / . * *

+R 5pn brede toeschroot tº
W! gººt g:g 9, d; . ig': : :: *;

“Denkt hoe jefug u het hinde:

, laet 3pm ipbe/ # # # # # # # 2 -

&#n 3pnifinabel heiboot/ , ,,t

JPiebp aan um hert toepaſte/ .

&#n 5oo# ! : : : : : : : : : :

?lI um ſchulden klein en groot, -

*T - ; i. s3 i 23 2 IO, (15g

---

, . . -,
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HO, -

opp hebt immerg u begelen/ - "
OPm te leben iſ . . . . . ?

#ot beg #cècen bienſt en eet / .

#a ooit groote luſt gekregen
#n 3pn megen/ f: 'I - - - -

iºn iſ immets uinen heet, is º 2
II.

gzielé:/3 meeſt 3oo niet berflagen/
't zal meer bagen/ . an - /

apenât bat gp ſn't buiſiet leeft!

ziBaaton Homb gp nu niet batten

2I be ſchatten A - - - -

üble cot umeſchonken heeft

*t-+-----

IT- -,

tr

l
k - -

e rtv ' : - 11- , vr--1 -

verder beſtier aan den Verlegenen,

volgens Spr. xxvil: vers 9 te
* :::::gt : : : : : : : : : :

Oly en reukwerk verblydt het herte, alzoo is de

zoetigheit van iemants vriend van ºa

wegen den raat der ziele. # .
\fº:23 . - . . . . . . . . . . . .

12. \ 3 - 2 -

Verlegene, as a - - - -

«Dit en meer heb ik hetonben/
zon bat georïben ,

iſgaat op bat men baſt kan gaan?

#outen die nooit hummen miſſen :

## # al 4st *en Die U00 ſtaan
- n een niet #-- - -

* - , , % - 12: Raat

:

J.#

t

"-
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13.

Raatgevende. - . . . . . -

&Pfe optegt aan 45ob 3ig gebet/

# Die Iebet heilig iſBooybt/ . . .

a 5pn goet en heilig IB002

@Bie 5ig ban Chriſtug laat leiben/ . . .

#al nooit ſcheiben/ , "

&Pie gaat boo? De regte poogt. - - - - -

r I4- - -

45obee ſpoort en kan niet liegen/ -,
32og beb2iegen/ * * *

gaat de menſchen 5alig ſpreekt/ .
JPie opcegt 5pn in haar manbei ,

«En haar hanbel/

3Bieng hect geen bebyog in ſteekt. - - -

15., - - -

2fele/ hoopt maar op ben #eere/

&Pfe ftan meere | |

2II um bgeeg en tumpfeling;

#p 3al u meer op boen äſaaren ;
&#n bebaaten /

(Lot het bgolph p#ruising - - - - - -

I -

ſIPſſt u niet meer 300 berſlagen

13oogtg gebgagen/ -

2lig gn meber raakt in ſtrpt/ * *

âBant be boo5e heïſche 3lange ,

#g bebange * 4 : - -

(Legeng u met haat en npt. '

- 17. " , "

“Dat gp nu met beele bgee3e

#omt beDee5e/ .

gig Datum Beloof ig hiein/ ,

&#n bat gp 5pt teer dan het te/ . ?

#ten ºfg - en g , - ** - -

#Bpl het opteg # 3 18. Pat

•
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18. ,, -

RPat# ſteets soo breeſt voor liegen

GEn bebgiëgen / - - - - . *

#####la,
#" t getuigeniſſe

et - - -

QPie het tegenbeel u 3egt: *

i9. -

't G5eeft een groote blph ban maatſjcib

«En ban álaatheib / "

** s

32at ubn## el optegt(2 -

## en nog ni# t betttoutmen

fte boumen / .

3eoon al eet het een u5egt.
2O,

ſziele/ heert u tot ben gecre/
G12mt te ſeete - - - - -

3Zpmen meg en handeling/ -

30Biſt ooit ſteetg op# ig bouwen

«ſºn betttoumen/ - - - -

#num gamtſche manbeling.
2. I. * *

«En miſt ook b'optegte 19,oomen

ſaimmer ſchroomen/

## met haat raat;

ocht het beſt aan tambt en hethet
Çn milt nethe - n

#oe het baat al ommegaat.
22. - -

ſlBilt boo, al um leueng-bagen

# genjagen . . . * -

an Göobg bierbaat# woorbt? .

«En ban 3pne goede

dºm gemabe / -

ef u naaſte met behoºrt
- ; 8; - - - - - - - - - - - -

8. - Eens
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Eens Chriſtens verlangen naar Ontbindinge
en zalige Ruſte. -

Stem: Cupido onlangs geleen. -

M.,

K# 3eer gemenſte Dag/

\1Boleinbigt ſjiet mpn klag/

JBat mpm b?eugt/ «En geneugt

&#eng berſchpne / -

GPch bat ik u haaſt 3ag.

2.

gift ben beeg aatbe 5at/

19an ſtrpben moe en mat/

#ft begeer/ #Langg hoe meet/

G#eng te ruſten

&Daar boben in Göobg stabt.

3- -

Dan 5al fſt 5pn Deb2pb

12an 3onb en alle ſtepb/

&Paar 3al 5pn/ 3einert nog ppn/

3àog onluſte/

GEn b2p ban haat en npt

4•

2II 't fituig en tegenſpoeb

2al merben baat hetgoeb/

eBob 5al baat/ 3Boog en Raat /

2ll be traatten

2lf bgogen mombet 3oet,

J•

G5ob 5al baar nimmermeer

32pn aanſchpn bergen meet/

"Duiſternis/zag" & Baat
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“Baat nooit komen/ - - - -

Haog boefheid of #rtier

dBob 5al 3pn ?tſ in al/

aBe myeugt en 't blp geſchak

(Lot bol op / #n ben top

gbet ſchenhen/

oºn hoeben booſ, ben bal.

7.

QPe bolle zalig!jeib

gig baar nu al bereib;

## beriang/ #n mpn gang/

EI na bien Dag / - -

de ſpeer / niet lang berbeib/
8

Jaoet ik hier nog mat 5pn:

# bguſt/ in ſmett en ppn

eer uerpooſt/ «En bertrooſt

en beſmette / . - - - -

GPp bat ift niet en qupm

9.

't Beloof en Ipb5aamheid,

3TBerb ineerbet uitgeb?cib/

#Laat um hracht/ #n onmagt

taag bermeeren / . -

äu i5ecſ, mp ſleetg geleid. .
IO - - -

3Lagt 3omb' en aarbfche Iuſt

gjin mp meer 3pn gebluſt/, , -

jihaaht mp ſtil/ dàa uum upil. '

#n mun ſpben / | | | | | | | | ',

Gén ſpeer ſn u geruſt. * * * * ** * * T- E - - - - - - - ; ; -

- I. - -

ipeer gefug ſtaat mp bp/
als gp miſt dat ff lp/ opt . . . . .

,
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/

GAnn u ſmaabt/ #epot en haat/

#ocha en ſchanbe/

&Pat ſh mp Dan berblp.

12,

«En alg mpm Ioop en ſtrpbt /

#T2et mpne lebeng-tpbt/ -

#omt ten enbt/ #eere 3embt

Klaan ubn Gºng'Ien/

GPp bat ſh metbt bebgpbt.

13.

3Laat ilt bam boel bereibt/

33an pber mpn afſcheibt/

dlâet geneugt/ &#n tot b2etigt/

33an hier nemen /

«En gaan na b'«Eeubnigheib.

Samenſpraak tot onderrichting tuſſen een

*

# #

&Poetbagt bp 't": iBoogot/ -

5

Ervaren Chriſten, en een

Zwak-gelovigen.

Te zingen als: Pſalm 38 en 6r.

of: 'Poliphemus &c.

Zwak-gelovigen.

I', A# fit ben 3oo bol ban 3ogge

&Lot ben mo?ge/

H#oe het nog met mp3af gaan/

*# 25en bol angſt/ bel 03eeg en kominer/

Gºmbe ſlommer -

GPf ſä mei 5al blpben ſtaan. - ,
Ervaren.

2. 2iel/ gpl hebt beg: #eeten toege

ſet ter bege

&#nA
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«En um 3ubak en klein geloobe

âBil netbooue .

't #leine bonkje/ bat ſjet ſmoogt.

Zwak-gelovigen.

3. IBel mat moet iſt ban gaan maken

ePim mpn 3aken

25eter alg iſt pleeg te boen?

3 Baar boo? 5al 't 45eloof beeſtecken

Cann te bluechtert

JPaaben bic 5pn Hoek en hoen?
Ervaren.

4. ziele/ gp moet ſteetg bemethen/

3Pat um merkten -

2pm gamtg niet / en ban geen maatt/

Jºaat gp komt nog beel te magten

32an um âtagten/

“Baat gp 3pt maar ſtof en aatt.

Zwak-gelovigen.

5. Imaoet het ban maar alleſ blpben/

oEn betſipben /

Jaoet ſit niet met alle boen?

âDaar 5oubt op het Ieſt banenben.

qºn belenden/

goe 5al ſit bat beſt beb?oen t
Ervaren.

6. @Bp moet op um Hefug ſteunen/

GEmbe leunen /

aaie het alieg heeft belooft,

IBat u hier ooit 3ad ontbeeeten/ .
319il hp Heeten; i

2ieſe/ bat boog u gelooft.

Zwak-gelovigen.

7. #oet ik niet toel eerſt beginnen /

GEn beginnen/ ,

mat me wat er wat me tient/ - --
- Gºrt

-



Geeſtelyke Gezangen. 139

* * * *

een ban #eftig gaan beginnen/
GÈn beminnen / n

QPin te boecben mpnen bgſent4

gefug bl## be eerſte / TT8. Hefug bipft altpb. De eerſte/

Q5p be beerſte/ -

#oo bp u niet op en trekt/

## 5oubt hem nooit kunnen 3oeften

f berftIoeſten /

#efug altpb 't eerſte trekt.

wak-gelovigen.

9. Jàu begin iſt tegt te merken/
* Bat mpm mechen r

Zpn beciteert en bol gebgek/

TBatiſt in be plaatg ban 't 3pne s

#otel het mpme/ -

«En 5oo 't mpn boog 't 5pne treft.

Ervaren.

Io. Ziele/ gp moet meetber ſecre

3 2an ben geete/

QPoo? 3pn Hracht utn toeriſt te boen/

«En in onmagt tot bem-honnen

#zomber ſchgonnen/

#eſug ig alleen 't ſtant5oen.

Zwak-gelovigen.

11. #ht mil ban in al inpn 3aken/

#em gaan maken ,

@Lot mpn eenig ?II in al/ *

JI2aat nog boei ſâ beele byeegen *

«En bebee5en/

GPf bp mp ſteetg hooren 3al.

Ervaren,

12. Hefug 3al altpb ubel hooten

2pn berftooren

ep ben goeben tegten tpt/ 2. »

t
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*

2II ſchpnt ijp u te betlaten

een te haten/

#oubt maat aan/ gp mint be ſtrpt.

Een Samenſpraak tuſſchen een Trooſteloos

Chriſten in verlatinge, en een

- - Moetgevende.

Te zingen als: Pſalm 81.

Trooſtelooze.

I,A# fit ben belaan /

iBpl 45ob íg geboeften

&#n ber: íg gegaan /

ººk ben in noot/

gºn &Byuh 5eer ggoot/

#n bgoefheit berſteken.

Moetgevende

2. Ziel/ hebt goeben moet/

dBob 5al meber ſtomen

jlàet trooſt obetbioet/

ſ?p Hent uun noot/

GEn b?uk geet ggoot/

ſBiſt bog 5oo niet ſch2omen.

Trooſtelooze.

3. âIàiſt ſit bat «bob 5ag

GPp mp met ontferme /

«En hoogbe mpn hlag .

%jn mpnen noot/

# bpoefheib ggoot/

n 3eet angſtig hetme.

Moetgevende. - -

4. 45ob ig megh gegaan/ -

&Pp bat gp na. De 3e - - - - - - - ;
:: #cet
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iſ Beer op hem 3oub ſtaan . . . -

JIBet## uim hett/ : : : : , . *

#n al um ſmert/ , ' ' ,

iſ het liefde en bge3e. - - - - - -

Trooſtelooze. - -

5. {19aat. Dat ik mp heer/ - 75 e ,

#h kan hem niet binbe/ - 5

ſ#et bperb langg hoe meet . . . . . . .

&Duiſter en boot - - - -- - - -

2ºch mpne noot -

ácijpnt mp te betſlinbe. -

Moetgevende: * . . . .

6. (5obd ooge ig op um . . . . .

#In 3pn ggoot ontferme ; .

jlàaat gp 3pt 3eet ſchutn/ -

iſlāet ſchgſh bebaan : ' t - ,

«En angſt belaan 5. 4. . . . . . . .

#p mil u ecberme. . -

Trooſtelooze, is , - . .

7. #ou baat hope 3pn? # -

Zou 45ob 't niptmaartg keeten ! . . .

JIàpn 3iele betqupn/ | |: | | | |

GEmbe bergaat . . . .

Zp miſ trooſt afmeeren.. tº r .

Moetgevende. ; T.

8. Zoo ig het gegaan : : : :

#Maet alle 45oeg knegten -

Bie maten belaan; 5 % - ;

Jaoorgoeht het ſpoort. , , -Q5p bint 5e boogt; s

't 45aat u alg D'opregten.

Trooſtelooze,

9. #ft bgee5e boogtaan/

&Pat ſá om 3al honnen

rººi - &Boog

r,
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“Door alle mpm: gaaan/ 'it' ºf ' '.

## beef en ſchaik i . . . .

GEIft oogenblik / - . *

#k ben bol ban ſchroomen: - - - .

Moetgevende. .

IO. #m ºyootſte bpamb : * . . . -

## e Zelange/
ie u obetmantſ - - - - - s

& Boog byeeg en ſcijgiſt - - .

GIËt oogenblik 5 . . .

#maaakt bp u 5eer bange: '. -

11. ©p moet tegen gaan .
#l bat geiſch begmaaten/ ºf -en het ſteetg afſlaan/ s

& Boog het ſlBoopt - - - - ºr

3Beth bp geſtoogt/ | | | |

(Lot bp u laat baaten: . . . . .

Moetgrypende:

m:# booytaan . .

p gantg gaan betboegen -

in tegen te ſtaan - 3 -

& Boog ben ſtrpt/ | | | | | |

G9f ík beb2pt - - - - -

*E*# mpn# -

13. * In Ue - - º -

z## ºpben/ | | | |

25p bage en macht/ 3 , ,

à 5al boortaan 4 e

I 5oetheng gaan 5 . . . . . . . . . . .

imbiſt beet mn beugpben? -
: # # #* * * * f; *

ri -, - --

p,
# * :

* . * :

* * * * * -- * * - -

- - tº
e * * * 'r! : ,, e - - - - 3"

-
4 , v

was * . - -

* * , tºt , "

- * - - zºu , ** -

s- s ----- 's: tºt # . "

* - - - - - - - - - - - -

- ; 't fºt: * * * . :

- e

t sº

E*, GEM
-

:

--

--

--

w-*-
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---

Een ernſtige vermaning en opwekking aan
de Jeugt.

Te zingen als: & Booze domme jengt,

H.

O! legte eſ ble jengt/

ebenht umſ AGPat bie in ei'ble byeugt “pbt/

3Baſt bluſtig , 5

##,
3l3ant alſ 't 5al 3pn te laat/
@Ban zal tou /

## niet# /

2•

'Bie hoſteiphe tpbt/

32ſe gp nu goo. t . -- --

n enkel##

#kaargp boo? 't &# -

C2m tekening te boen;

$ 2aarom / o 3oete jeugt! *

âbſittnerben inpg en âoen.

#Hun jeugt en frijk htaat

# dºob 5eer aangenaam7 , r.

e beugt bog jong betragt/

#n 5pt gp beſt bequaam
G2nm 45obeg huiſ en met - 3

&#e gaaren alſ een ſchat,
laat uitſtel maakt zeer ligt

#et beugt3aan leben 5at,

': * . * : - - -

* * * * * : - - -

f:: 4. Jan
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-nu is ingeſtºrt/
TBaarom nu bie beſteet/

* * * *

rº Emert:##t/ | | | |
jnaeer in be meetelb treet/

#an htpgt men 5oo ueel 3ong/ -

ziaat men ſchiet bob betgeet/

“Daarom u Ieege tpbt /

de jeugt! bog met beſteet.. ,

- - - - J• . . . . .

maagt u ban loſſe pgaat /

3Ban 5ot en pbel hlup/

3 aan loopen langg beſtraat/

3 Ban liegen en geſnap / . . . -

1Dan leugentaal u mpbt/

agenât ſfeetgbat 45ob u 3iet/ -

ſlBat bat gp boet en laat / | | | |

«En mat ſjp u artij,

“Demht op be tpben boog/

“Dat gp haaſt 5pt betſtrifit/ -

«En bat be abatan Ioog , . . .

#teetg op um 5iele miät/ | | |
GPm in te leiben af/ i .

#I in 3un geiſche net/ ., '

#aaton / obmaa5e jeugt! -

JBaat op bog biptig iet. 3 : : :

abant alg gp umentpht -,

# niet toeſjebt beſteet / | | | |

an hunt gp niet bebypt s .

#pm boog het Belſche leet; -

Baarom zoekt 45ob nu b?oeg

#n ſtijgiſtug 3pnen Zoon/

- ! s- -

t --r- , - &Ban
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& 8 #

8Ban 5al ben ouberbom

H 3pn een Eere-figoon,

8.

Hun Gºuberg onberbaan

#n al haar goet gebiebt/

gaat tugt milt niet meerſtaan/

#aar ſtraf u niet berbyſet/

goub haar in hooge maatb/

25empſt haar liefd en eet/

3Pan 5al Göob tot een loon

âH ſchenken bubbelb meer.

Over. Nederlands hooggaande Schuld en

Onbekeerlykheid voor God, onder zwaa

re ſlagen en dreigementen van Neder

lands uitroeyinge:

Volgens Jerem. 5: 29.

Zogde ik over deze dingen geen bezoekinge doen?

ſpreekt de Heere: zonde myne ziele jaar niet
wreken aan zulk een Volk als dit is?

Te zingen als: ô Booze domme jeugt,

I,

O' SPertel jàeberſamb/

Hun ſchulden# hoog/

Pe 3anben aan het ſtramb/

dPie taken uit het oog/

Hun 5onben 5pm beel meer

gaan bguppelg in be 3ee;

dBobg t oogmerpſt 3eer#4 • we -

3Dee land! o inee! o meeſ" . .

: : : : :: 2, Goij
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2,

dBob heeft u uit ben ſtof . . . . . .

oÇn bgeit berhoogt 5eer ggoot/

(ILoen gp 5eet bom en g?of -

ſlaag arm en maakt en bloot/ -
(@Loen niemant op u 3ag/ -

GPm Dat gp maatbbetagt / "

@Loen heeft u 4Bob geteb | | |

JPoo, 3pne groote magt.
** 3. - 't

JBaat alg gp buierb 5eet epit - - - -

-## eer en ſtaat /

n niemand u gelpſt/. -

r2 iſ oen hebt gn ſºoö gefinaat bij " " )

#ebt gp 3cer haaſt betagt ( ) . .

#pn bierbaat ſlºgopb en âl2et

#g ban u niet betragt. 7

- A en * t" , 4: 2 - te

t onttſbaat heeft bote bank

## is
* #hog heeft het niet gemgogt

#dat na I-sTr, olit/ . . .

Be 3ofibe #of en# * *

25ebgeben menig fout. . . . . .

\'Ji 5. # # # # # #' ?

GP! Nmaage meebetlandth dºi: ".
25ebemitt nog unue , :, iſ : : : : *## «bob gehant/# # x

#Steetg tergt gpn ggoot gebulb; . | | |

d5obg maaah gaf 5pn 5eit goot/ .

2IIg hp 3hn 5maate haub d. * * *

dBp n eenghaiien laat/e ef: - - --
# #tſt5innig jàebetlanblº 6, Q3
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e- e-, r" 6. - - - *** er

OP ! #aeberlamb bebenht/ ::

âPat jaren agter een - - '' ''

aBut abob u heeft gehrenkt/ -

JBet ſlagen ongemeen / - -"

#n 't bee/ boog materbloet

KLot bpma ober 't Hooft/ . . . . . . .

ſBaar boog dat menſch en bee/ ,

«En ſchatten 5pn berooft.

- T. , ,

*

* * * *

7.

KPe ggaaume g2p5igheid

#g ober u te 3ien - -

&#n-alleſintg-berfp?eib/ ---- - - - - - - -

#3ugten# be Iien / . . , ,
pl alleg ſtaat n qupºn/. ſ! D .

25oer / #oopman/T IBinkelier /

qEen pber klaagt om 't geecſt/ * * *

«De minſt ig niet# 5iet.

\ iſ- - - - - - - - * . . . . . . . . .

maar homt het al aan baant !
oſbob bie íg ber uit 't oog/ . . . .

qBen hoogmoed en be maan . . . . .,

JPie ſteigert #emel-hoog/

G2e pgaal en groote p?agt ,.,.,.,

25p hïeinen en bp g?oot / " "

@Pietp5en in ben top/ 1,2 : : : :

«En 5al ong heen ben boobt. ... .. .

, tar, 't it 9. * : : : : : a. '-

GP Maub! o Lamb! o 3Lamb! : : :

Mogt nog. De###
Be toogne 45pl,# E.### #r. • •o s -

H. ig, het liggen bag/# ::5 g 2 g: ，,

#gooit#ajº -

- --

geet
*cº's,

6
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dºet Bob met een en ſlag
# in te gºomb betſlaat. s

IO•

25cheetb/ beheert, iſ nog
Hmºet paſt berouw en leet /

#51echt af uud 5omben tog/
dBob moûte 3ig/ mie meet /

###nu aanſchap groot!
dºeng memben goebigipli /

dEn ſengen on3e bate /

lºp ig gemabetpit.

Een Liedt over en op den Ruſtdag

Stem : 6 kernagt ſchoonder dan de dagen.

I •

gaat ig ben laag uſett aangekomen/

#ot ruſt en blpbſchap u00? be bgonnen /

op 1 ſfeffelph/ o 3oete bag/

dºm onze 5ieſe te betlufte /
#n 45ob te vinden onge ruſte;

d#clukkig bie 't gebeuren mag,
2. -

Pit ig ben Dag 5tet uitgelee5en / .

apgat in dBob ſtaateiph gepgekºn/ '-

jean al 3pn bolft mil# gelooft / s

zºaat op ijp heeft gelegt #Pin gegen/ . .

#an nieugt en blpbſchap in 3pn toegen,

#oe 3alig bie bit tegt gelooft!

«Bob op 3pn Bag# meber komen

Raet 3pn 45eeſt en gemabe-ſitomen/
g5ot
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w

35ob mſi baat moonen baat men ig/

«Bin 3pn gebachtenig te ſtichten/

«En met 3pn aanſchpn homen lichten/

«En meeren al ong buiſtetnig.

4

HBeet/ miſt ong al te ſaam berquihite/

25e5ocht ong elft ogenbiſhfie/

25euogtigt ong met uinen bautn/

âBilt utme knegten nu ontfonhen/

«En maaht um bolá ban liefde bonhen/

319cht op bie traag 3pn embe laum. -

J.

Hun 45eeft ig beet 5eer het gemelten/

19an ume QPienaatg enbe ſeehen/

't #g eben alg een boo baſeſ /

12an menſchen die al lange ſtonhen/

#n bootſlaap baſt te leggen tonhen/

gºn 3omber leben of#".

ſBilt bog met utnen 45ecſt ceng bla3en/

GPp Dat bfe boobe beenberg ta3en/

g#n bgeeſten uit in g?oot getal/

G2m niet ong ſamen uit te gaſmen

Hun lof en toen met 3 feb en #3faſinen;

alDie leeft alg bit gebeuren 5ali

7.

Zenb eeng tot afgeleege bolften

gbetroume waſenaarg en de tolhen/

«En tot uun oubc #ſcaë:/

&Pm t'ſamen umen naam te pºpsen/

3Laat uit ben boob.3oo 't Ieben tp:5cm /

ièeet ſtomt 5oo ſpoebe embe ſnel,

8.

Jau loopen utme hinberg bmalen/

119aat. Dat het 3p/ te mogen halen -

it 3 - get



15o zions Luſt-hof, of

13et mate boebt5cl boog haat 3iel/ , ,

#ch miſt ong troume #Leeraatg 3enben/ .

dºn mogt het 3pn met bele bemben/ - ,

#at # #emeig man zou op ong biet: * *
- 9. - - - --

ſpeet/ bie 3eet ſtout um Bag ſteetgſchenbel

aaie 3un te faam een g?oote bembe /

25eſtraft haar g?oote g?utmelbaab /

Ben cenen boog te gaan plaiſieten /

dBen ambten langg be ſtraat te 3 mieten/ g

* De bagaatt ooit met promh-gemaab.
IO. -

ſpeet/ ſchenht ong nu um & Bag tot ruſtel

GPm on3e 3ſele te berfuſte /

ſalteht om5e herten 13ennel-maart/

n lof en roem met bipbe betten/ .

oet ong bergeten al beſmetten/ . . .GPng 3icie met de opgeltlaatts - kº.. :: -

H I

Boet ong be aarbe alg bergeten/ " ,

qºn bemften. Dat bpp 5pl1 ge5eten --

#n ume tegenmoogbigheib / .

#et Chriſtug en met 3pne «Eng'Ien/,

#Laat om5e herten met haat meng'len/ :

oPng 3iele 3p nu uitgeb2eft. * * * * * * * **

I2, -

Hun heerſpliheid en umc beugten

gepn ong tot blpbfchap en tot b2cugben /

#in gangen in um #eiligboin/

#aat ongbie ban nabp beſcholitijenl . . .

âbiſt ong 45eloof en #ope bouwen ,

GBp geſug on3en 25?uidegom. "

, . . . - ... - - - 43 - - - - * :

«Dat ook ong herte bol ontferme ,

zie op berbauäte ente erme/ " vo t
* * * . * d

**

*
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Bat on3e banb ook miſbe 3p/. * * *

3Pat bnp te ſaain malhamber ſtichten/ .

HPet moogb en baab ong naaſten lichten/

Zeer bgienbelpft in liefde blp. - -

- I4. - -

#eet / inſIt bp ong. 5oo eeuunig blpben/

3Boet um genabe baſt 6thlpben/
-

Hun goeben 45eeſt ong altpo leib/

GPp Dat boo2 ong geſjele leben -

Hun naam ban ong / 3eer hoog betheben/

áeteetg meer en meer meth uitgebreid:
I

(Iot bat be boob 5al 5pn gekomen/ -

#Laat ong. Dan 3onbet ſchgift of ſchgonnen

3Ban hier in byeebe hemen gaan;

32an 5al men eeumig babbat boume/.

Baat buiſternig/gelslag en toume/ .
2Zal eeumig moeten buiten ſtaan. "

Een Chriſten, komende uit groote Duiſter

nis en Aanvegtinge, werdende van den Hee

re vertrooſt; volgens Pſ. 34. vers 5.

Ik hebbe den Heere gezogt, ende by heeft mygeant

woord, ende my uit alle myne vreeze gered.

Op de wys van den Leeuwerk.

#n ubu geheele leben/

1Bant ijp u nu al meer /

32ieutn leben heeft gegeben/

il3pl gp 3eer s", beiaben/

- 4

I, - -

M': 5iel / maaitt ggoot ben #eer /

jl het
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Hilaet g?oote angſt en ſch2ſſt/

3etectg b?eegbe #elſche quaben/

25eſtteen eiſt oogenblift. -

2.

Jaaar 45ob heeft u gehoogt/

%jn al um 5unaat benoutmen/

#p ſcheen op u berſtoogt/

# Hoſt hem niet beſchoutnen/

Žpn baienbſchap en ontfermc/

«En koſt ſh boe niet 3ien/

2pn babetiph etbetme

Aecheen langd hoe meet te bliem.

'Jſ?aat Q5ob beſt 3ig getpenb.

# liefde en gemabe / -

p heeft mp mei gehenb

#n al mpn b2uh en quabe /

iſBant hp ſtomt mp berquſhhen /

«En rebben uit mpn b?ult/

«En bange H3eiſche ſitihſten /

#au Dient het tot mpn luſt.

4

Beer / mat 3al ih nu boen/

ſBat 3al flt u betgelbe !

H 5al nu byp en hoen , .

m ggoote naam betmelbe/

ht miſ met blpbſchap loben

Jiapn 45ob en #eere g?oot / .

h 5al uun name lobeli

an nu tot in mpn boobt.

5 •

3Looft 45ob gp Çng'Hen al/

3?gpſt met mp 3pnen manne/

jlâet bgolph blp geſchal /

2AI gp 3pn QPienaatg t'ſamek

- 4 #Bant
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IBant (beb bie mij aanſchouwen

JPie arm 3pn na ben geeſt/

den Ijp mſſ met behoumen/

&Pie 5pnen name byeeſt.
6.

#p ig ber meegen ſpob /

G#n tnebutme te ſame/

diaaat meeſt bie 3pn gebob

&#n 3pnen ggooten name

32an gantſcher berte byeegen/

GBie miſ ſjob in haar noot/

“Een ſchilt en helper megen/

«En b?agen in 5pn ſchoot.

7.

#ft bagt in al mpm byuh

@Pat G505 mp hab#/
jl2aat tot mpn ggoot geluh A

#oo boet ſjp mp nu meten/

&Pat bp al mpne quaben

JT2et jammer heeft ge3ſen/

Hit loutere genaben

iſiont ſjp mp bal: bien.

dàu ben ik bol ban trooſt /

3 Ban blpbſchap en ban bgebe/

Dant ſbob mp nu berpooſt/

JIàet aangename rebe/

#pn iſboogb ig mp aig honing/

#ſa beter aig al *t goub7

gaf ſchatten ban een koning/

?lI 3pn 3e menigfoub. *

9.

#k ben nu 3eer berquiät/

«En gootelphg beſchonken/

2 in Heſug aig gefitſht/

# 5 &Boog
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3Boo? 3pme Hiefbe bgoniſten / . * * *

#9p kuſſe mp met bgeile / . . . -

#et liefde in melluſt/. - 1 . . .

3Boog 3pne 5oete eeede - *

#g al mpm bguk gesuſt.

e . *

** I4* . . . . - ;

Jeu heb ik b2pen houuu/ | | | |

ga mag nu tot hem homen/ . .

## 3ie hem nu getroubn / , - .

#u hoef ik niet te ſcbzomen/ . (

# Boog beſ/ of boot) of leben/ * *

ſeant #efug ig mpn urino'ſ s

ºp 5al mn nooit begeben/... , , -,

3,3pi hp mp ig ge5inb.

- , I I... , , , T.

peet/ bat ſh nu beguaam/ -bier ouer u mag p2p3cm / . s

ciën banken umen naam / ,

«En u beel eer bemp3en; . . . . . .

#etſiert mn met denabe /. . . . . .
Hun 25ccin in mp meer pgent / , ,

25eljoeb mp ipoog al 't guabe / . . . . .

Hun goeben 4beeſt mp3embt.

- R * * * 12, . . . . . . . .

Hun oog ſteetg op mp bout/

GPp bat ik niet berfloutme / 3, ' .

33an hoogmoeb maan 3eer ſtout/ .

ſeil mp baat ban meerijdtime,

beet/ alg ift ſtom te bunalen . -

# Ban 't regte ſpoo? en pat/ | | | |

ſeilt mp 5an ſpoedig halen / : : : : ::

'Hun rechterhambt mp vat.
' , * : : : : 4,

* . - - ,
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1 a 4

Over het geeſtelyke Kindſchap.

volgens 1 Johan. 3. vers 2, *

Geliefde nu zyn wy kinderen Gods, ende het is no

niet geopenbaart wat wy zyn zullen. -

Toont Leſtmaal in 't ryze van een koele morge. ,

- I. - - - -

W# ig bat #eere boot een grooten 3eegen/

Pat gp ban eeumigheib al hebt gelient/ .

qEen ſnooben 3onbaat / 5oo gement/ T.

&Ie bunalen ban het regte ſpoor en negen 4

#2elaag ! maat 3oub het met mp 5pn beſent.

GBp 5ag op mp met baberſpit meboogen/ ,

Hun romm'Iemb ingetnamb mag ober mp/ .

«En moubt niet bat ik quam in Ip/

o@f blpben ban u eeumiglph berſchooben/

GBp 5ag op mp in gunſt en liefde bip. # 1

- - - * ** * e \ 2 : e"

19eel Lieber noubt gp ban ben #em

Hun mei geliefde en beminben zoon/ ",

(Lc honnen ban 5nm hoogen (Eh?oon/ " - -

gPun ong tot hem/ en hem tot ong te memben;

GP iiefbe 45obg/ 3ect monberiph en ſchoon!
4.

op ſiebe Baber mat heeft u bemogen/ . .

geen boobe bomb / een fmoobe hellemigt/ .

&Pic utme too?nc hab geſtigt/ T. ,

Hun #oon uit en ſtel liefbe en mebogen/ -'' -

(Le 3enden in een ſtaat van 3go'n gemist,

* * *

el senben
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- 5.

+4un kinb te merbem/lgeet/tmatigbat monbet 4

Ban Çöob bie leeft in alle eeuunighei0 /

&Boog 3pnen 2-oon ong toebereib/

#ooit ggooter meſbaab mag'et ooit of honber/

't 45een ong gemabelph# toe geleid.

«Eenzoon begiëtoningg biebengantſchenHºeneſ/

&Be aarb en alieg heeft tot 3pn gebiet/

QPie aſſeg boog en meer boog 3ict/

«En byaagt en ſtiert het tot het minſt geboemel /

JPie #oning boog geen 25ebelaat en 3iet.

7.

32u 5al ſfoob on3e 12aber aſſeg ſchenſten/

GPng 5al ontb?eelten nu of immermeer /

dàu 5al geen Ieet of eenig beet/

ſlBat bat Ijet 3p/ ong ooit meer hunnen htcnhen/

GPng 19abet boog ong '# ten beſten heet.

Schoon imp hier ſchpnen uit het oog betſchoben/

dàoch merben mp ban pber een gebient /

ſlBant 45ob bie ig Dog on3e b?ienb/

&Bie gantſch be ?latbe en ben hemel boben /

#ſa ook De Gºng'Ien/ ſchikt tot on5cn bienſt.

9.

GB 19abet ! boet ong nu op u betttoumen /

3Laat op ubu goebheib/ mpgheib en gena/

CBng bette altpb bloeg en ſpa/

#n hoope en geloobe baſt betroumen/

#n mat ong oberſtomt/ 't 5p ſchamb of ſcha.

GIG.

- Dat tmp ong ſtimbecipit omtrent u b?agen / .

qºn toomen bat gp on5e 19aber 5pt/

#n Ipben/ ſmaat/ # ſpot/ of mpt/

'-
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gaat bop ban nog ban umen naam gemagen/

ſBeert berge ban ong alle m2aaſt en ſppt.

I I.

&P 19aber / alg um roebe ong homt tugten/

QPat mop ong b2agen altpb na um mil/

#jn tegenſpoeben 3agt en ſtil/

«En toomen geen berb?iet of ongenugten/

SUPat bnp nooit ſtout uun handeling bebſII'.

12.

JBat bnp alg ſtinberg aſtpb 5pn te byeben/

Gén bankbaat obct 't goebe ban uhn hambt/

GPng toegeb2agt aan alle hant/

Gén htpgen top ban u niet on5e beben/

d2og 5al het beter 3pn 't geen gp ong 3anbt.

13.

QP 13abet ! laat utn naame 3pn gepge3en/

3Ban ong met hinbetipit en groot ont3ag/

&#n hoogt ban altpb ong gehlag/

2lg bup be5tmaatt 3pn / en boog noot in bge5en/.

«En Dat uun hand ong ſpoebig helpen mag.

I4•

QBat 1Baber uhne eer altpb mag gelben/

& Pat nietg ter meetelb ong 3oo Dietbaar 3p /

JBat lieber alieg raaät in Ip/

JBan bat mp bie niet 5ouben ſteetg bermeſben/

QPoet ong het ſchepſel altpb 3ien boogbp.

I S. . .
5.

QPanft 3p u 13aber boog ubn g?oote Iſefbe/

«En gp 1 o Zoon! Dat gp ong. 5oo beminb/

32en 4.5eeſt bat bie omg íg ge5imb/

G22ieënig bob bat bie ong 3oo geriefbe/

CBm ong te maken tot um beeſ en hinb.

- - -

Aan
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Aandacht op Pſalm 23- vers 1. -

#ffe bluä en alle ſchapen

*

v, e s. • * #. ,,' * * -

De Heere is myn Herder, my en zal niets ont

. . . breken.

Te zingen als Pſalm 77.

; - **
- - - - - - - - - -

M': hert mij nu eens uitbrekenſ. ,,

#n mpm bankbaarheib uitſpgelieu /

ſlºot u/ o mijn gorbe #eet/ ' , '

TEant op 3pt inpn ſchat/ mpn eet/ -

#iemant heb ik u gelphen/ , , ze -

#bo: u moet het afleg mphen/ -

#n ben gemel of op aart/ .

#chat ih bp u van geen taaart. -
- - 2. -

én spt al mpm ſchat mpm leben/ -

»:## ſft# # * * * * * * * **

#7liet: ##t/ # # :
# alleen fit maar begeet / . . . . . . . .

#et u kan ik alle quaben/ | | | | |* *

- *

+--- --

. .

#et een lugt gemoedigt#atſ -

ona""#et
op mpm berber?'mpne2Bommel. "

dBp . milt# boo?##

gen mij geven uur geleg. .. . .G - , 3- * . --

#n een goe begzaa n; * * *

#oub ble ooit mei mogen bgee5en/

ºoit op miſt een #erbet me5en é

&P ſjoe
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&P hoe beſlig íg bp #eer / ' '

## leidt in liefde teer !
- 4. -

ſBat han bie niet ſtille ruſten/

qºn 3ig ober u berluſten/ -- --

& Bie gp boog ubo techterhambt

CBberDeftt aan alle ſtamt?

ga hoe ſchoon en ouerheerſpit/

3Lieffelpft en 3eer begeerlph 7

#eere/ bie gp 3oo bermaatt/ -- --

GPnn te 3pn met u gepaart. -

- 5.

ſlBat 3ou bie op aatbe luſte/

ſpant gp ſchenkt hem alle ruſte/.

25lpbſchap/ ogebe/ trooſt en licht :

#g Dog bp uto aangezicht; - * *

GP mat moet be 3iel u pyp3en / . . .

«En in toen en lof begrpsen/ -

jl2et een herte uitgebgeib/ * * * *

?tig gp 5oo be"Een/ -

QPie en kan geen ſchabe ſpben /

# Die gp miſt bebgpben/

ie en hunnen nooit in laſt/

ſlBamt utn hamb bie houb haar baſt/

&Bui3emben ban mogee bpamben/ | | |

3liſe byuit en alle ſchanben/

#an 5e ſchaben niet een 3ies / . . .

Q5p geleib 3e in het biet, ' . ,,

- T - - # 2 7. - . * -

3B,eebe boepen enbe banbe/

jlaaaht gp bou2 baat tot matan.be/

JPoog um ſief'ipit aangezigt "

3Bern bog al omg byuk ueriigt; -

; *** #eer / gp boet utu'liebelingen ...... , , % in



16o Zions Luſthof, of

gſm be myeebe boepe 3ingen/

3TBaat 5e# in alle noob /

45p geleib ſjaat te: DooD.

HIbant 5p 5pm bog ubn beminbe

(Leer geliefde het te b?inbe/

Hune ooge Ham niet 5ien

#at haat 't quabe 5ou geſchien/

#Liebet moub gp 3elf# Ipben /

GBp bat gp haat 5oub beb?pben/

dºet 3p quamen in de noob

5tief gp nog een m3eeben boob.

9.

ſPie ig bp u te gelpken ?

3Boo; u moet het aſieg tophen/

iperber Sjefug / troume bginb/

jaetgemg uung gelpht men binb/

#aaſt hunt gp De 5iel bermalsen

jaet heel aangename 3aften/

# een oogenbliftg betſchiet/

aat boog inpät al ong betb?iet.

IO, -

OP! hog 3alig en gep2e3en /

eece / moet bien menſche boekett/

ſe in ume mooning goeb/

2UItpb hebben omerbloeb:

ſpeet f laat ift meer bp u boe3en /

ſBiſt mpm 5iele boch gene5en ;

'QPoo; be huſſen ban um momb/

RTBaat boog unerb ift tegt ge50n0.

I1 I.

#oe met 5alig en hoe beilig/l

getil en bgebig en hoe beſlig

#g 't alg gp be 3ieſ ontmoet/

GEn met ume gunſt beg39et,

#n
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#n utm ſchabum kan men ruſten/

- «En 3ig ſfeffelpft beriuſten;

#eet/ matig 't een bergeneugt/

?lIg gp 3pt ong hoogſte bgeugt 4

- 12

ſlBilt mp nu bog berber ſeiben/

Gºn nooit ban mpn 3iele ſcheiben/

âBant iſt Han bog niet beſtaan/

2lſg iſt alleen 3oube gaan;

âl)iſt Inp Dag en nagt beljoeben/

«En mpm 3iele altpb boeben

HP2et uud. H#emelſch Jſlaan en 313oogb/

QPut mpn hect alleen behoogb.

I3. - - - - -

#eer / alg ift hom ban u mphen/

gèn mpm ſjerte 5ou be3mphen/

Häomt ban/ o mpn goebe Beet/ .

&#n geleib mnp berber meer

(@Lot in uun paleig en mooning /

GPaar ſh niet meer om berſcljooning

GPf geleibing bibben 3gl/.

SUPaat gp ?lIleg 3pt in al.

- 3i. Een
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& Paar pber een bgo? 3buigt/

Een Belydeniſſe der Zonde.

Stem: Trompet Maryn.

Of: 'k Werp my zeer demoedig.

I. -

H# ik hom belpben/

JIBpne ggoote ſchuib /
'It Hºeb ten allen tpben n

«Betergt utn gebuſb/ -

32o02 al nipn 2 onben ggoot/

âDaart Duijenbmaal be boob;

HPeet gemabig

«En tueſbabig/

jàiet berſtoot.

2.

'h 25en boog beel ommegen

49an u afgebunaalt/ .

&#n nu 3eer berlegen/

JDat gp, mp bueer ſjaalt; -

H#eet/mp nu bog berſchoont/

«En ume gunſte toont /

jàa mpn 2，onbe/

t”2IIIen ſtombe .

jàiet en loont.

3.

#mbien al mpm #Zonben/

19an mp mel begaan/

(Iot mpn laſten ſtonben/

#oo 3oub' ift bergaan; *A.

#eer/ boog uhn ſtreng C5etigt/

#oub»

4
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--

HlPeetDec mert. -

#oub ík ſchromen

gooit te homen

#n 't ge5igt.

4. E

JIBpm #ochuſb en mpm #onben

2 pm meer alg het 3anb/ -

#eer heel 't allen ſtomben / -

«5ebaan boog mpn ſjanb/

#n al mpn Iebeng-tpb/

dàooit oogenblift beb2pb/

HBilt 3e Heeren/ , ,
't &amen tneeten/ ,

25,eeb en mph.

5,

#/ gp 3pt genaüſg/

t'34ſſen tpDe goeb/

«En built ooit geſtabfg/ .

3Boo2 het bierbaar 25loeb

1Ban uun geliefben 2oon/ * *

gPng maſſen 3uibet ſchoon / - -

19an ong 2 onben---------

t"3liſſen ſtonben

&Tot een ſoon. «

ſmaſit Beer meer berbreken . .
2ll bec Zomben fttacht/ * .

«En De Hooge ftteſten,

33an beg éatang macht,

2-uibert geheel mpn ljett,

gºn bueert al mpne ſmett/

@Pat genabe/ -

12goeg en ſpabe/ .

3L 2 7. maakt

s_/
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7. -

JBaaht mp mpg en heilig /

32eberig en 3agt/

âDat mpm treeben beſlig'

3Zpm bp bag en nagt/

#un ooge mp behoeb/

#n mooi en tegenſpoeb/

#aakt mpn handel

oºm mpm mambel - x

19oog u goebt. \

«Dat ik op u magte

gn ben ouberbom/

#n 3iekte/ mpn Hragte

#an te hulpe Hom/

zaat ik niet ban u mpft/

#eet/ alg mpm bleeſch bestopk/

iBilt bemaaten /

GEn mp ſpaaten

(ILot het Iph.

Over de zoetigheid en de kracht van de

Liefde Chriſti.

Vois: 6 Heilig Zalig Bethlehem.

I,

* O' geſu/ #eſu / Iiebe Beer /

ſËie zal um Liefde ooit boorg?omben ?

#oe ſttachtig íg bie/ en hoe teer ?

#aaſt mert men baar boog alg berfſonben.
2.

“De HLiefbe eſſeſu ig een bier /

JPat ong herte kan berteeren / oſt

- ," w lºl
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&#n boet al 'g merelbg ſchpm-plaf3iet

3&eer begre ban ong 3iele meeten.

3.

65een g?ooter buer/ geen ſjtetet bgamb/

2 Ig #efug tot 3pn meſbeminbe/

dI2en nergeng ggooter HLiefbe banb/

G5een moogben 5pn baat toe te binbe.

4. -

2p ig beel mpber ban be Zee/

(Be aarbe 3ou 3e niet bebatten/

dBc 3Diefbe Heſu heeft geen ſtee/

#?ooit 5al men bie na boaatbe ſchatten.

- - - - 5

JBen beniel bie ig bol ban ſof/

(Ier eeren ban omg geſug. Liefbe/

gºn geeft ſteetg al be «Eng'Ien ſtof/

UPat Hefug ong al## getiefbe,

#et eeutnig 3alig blp geſchal/

#aſ ſteetg ban #efu 3Liefbe 3ingen/

choon 45ob 3af 3pn baat ?lI in al/

#n Hefug 5al men alg op ſpgingen.

. . . 7.

dàietg op bet aarbe i3 3oo 3oet/

2ºlg #leſu HLiefbe boog het herte/

12eel 3oeter alg een honing-bloet/

&Bat boet bergeten al mpn finette. .

&Pp aatbeluſt mp anberg niet/

&Ban in um HEiefbe #eet te leben / .

Jàooit heb fft mimber ſjertg-berbgiet/

Hun liefde boet meer liefde genen,
- 9. -

GP! ſchoonſte gefug boben al/ .

g?! liefſte# /

3L 3 #Hbu
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Hun 3Liefbe geeft mp blp geſchat/

d:5p moet meer man mp3pn gepge5en.
IO.

#oe Heffelpſtig utme min/

op #Liene geſug/ nooit bolpge5en/

Hm 3Liefde neemt ong herte in/

iëp metben haaſt haar boog gene5en,
I-II.

o©p aarbe ig geen beter b?eugt/

zDan gefug in 5pn teere 3Liefbe/

3Dat geeft het# bergeneugt/

iBat ong ooit ſuſt hp ong geriefbe. »
12. - g,

Geen beter ſchat/ geen meerber goed/

apan en5en gefug in 't genieten/

3Boogmaat bp ſchenkt on3 obet bloeb/

#pn liefde zal ook nooit verbieten.
I3

2II mat ift 3ie/ al mat ik hoog/

't #an mp bp #efug niet geluſte/

iſieant geſuggantſch inpn hect behoog:

#n #pnciliefde aan ik fuſie. T
I4

2ti gaf mpm iemant al 5pn goubt/

eiſt #hem heu5clph beragte /

GBp #eſtig liefde ben ik ſtout/,

#an hem is 't dat iſ 't algstwaate. -
IG,

C5p 3pt mpm luik herte-b3inb/-

Henn ººguibegom/ man uituerhoren/

55emeſſeng u men niemant binn/

gPie u niet lieft/ bie#ant salarin
I -

uur Liefde bie gaat bonen turn

«En al be mereloſche#"w 2 #

- - * #g
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----

#p geeft nooit eenig ſmert of ppn/

JDaar brengt de aangenaamſte tuſte.
17.

QDoo? jeſu liefde ſtan men gaan /

#n buer en buater en in banbe/

&Be grootſte noob en Doob uitſtaan/

«En al beg metelbg #aat en ſchanbe.

I

Hm #Liefbe bie ig beſt beminb t

* In geſu 3Liefbe mag men booſen/

H2ooit ergeng meer bermaaft men bſnb/

2 pn 3octe min 3pn #Liefbe-hoolen.

I
9.

1Bel bitſ5enbmaal en nog beel Incet/

Iïoep ilt/ o jefug ! mpm beminbe/

gëp hom/ ſtom in /hom in mpm #eer /

&#n milt mpm-ljett meet aan u bintje!

20D,

GP ! 3felg-beminbe 252uibegom/

TIaat ift meet ban utp 3Liefde ſmaſten/

21ſtpb 3pt gp mp melſeſton/

Hun HLiefbe fian iſt mimnier laſten.

2 I.

43etbuſt mpm gamtſche hett en 3ïn/

GP liebe #efug! uitbetſtooren/

1Bet3abigt mp met utpe min/

jlºpn lot ig bog bp u beſchooten.

V

TL 4 - Een
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*

Een onderhandeling tuſſchen Chriſtus en

zyn Bruyd.

Toon: Zoete lief! wanneer zal 't wezen ?

Bruyd.

1. Geſu lief! knammeet 3al 't megen/

aPat gp mp eeng 5aſt genegen

3āan inpin b?uft/ 33an mpm b?uſt /

apaat ik nu ſteetg onbet buft?

Bruydegom.

2. #oete 25?upb miſt nog mat beïben

egh 5al nimmer dan in ſcheiden /

#ſt miſ 3pn/ #ſt miſ 3pn/
- #n uum bºuh uun mebicpn.

- Bruyd.

- -- 3. JPoet ih liebe #eſu bmagtent

z!Boet bermecten ban mpm hragten/

#staat mp bp/,5taat mp bp /

op bat íſt gemillig 5p.
- Bruydegom.

4. 'k zal u nimmermeer betlaate/.

#schoon een pber u bergaate /

#eeſt te u?een/ ſlBeeſt te b?een /

#k ben u genoeg alleen.
Bruyd.

5. h eteeg boo, dºuh en 5maare ipbe/

göer mpht en gaat begpbe/

#eet bertrooſt/ beer bertrooſt/
#n nipn ipben nip betpooſt.

Bruydegom.

6, gzoete 252upt ! miſt 5oo niet bgee3en /

geguh en ipben 5al gene5en z

't Zon
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't #Zombig hert / 't Zombig bert/
&Pat in 't ſhirt, ig #twitt

TUyd.

7. 'It Beb be aſbermínſte kragten/

GPm mpm bpamb af te magten/

#aat getal / #?aat getal /

JBaaht een b2ceſclph geſchal.

Bruydegom.

8. Échoon al b'H#ciſche magten qttannen

GEm be boo5e menſchen ſamen/

2iſ haar hracht/ 2ll haat âracht/

GHig te ſamen in #aat.
ruyd.

9. ?lch! fit ben 3oo bol ban 3onben/

JBie mp Dagelphg berbnonben/

d12enig 3ugt/ JI2enig 3ugt/

QBaan hier obet in De Iugt.

Bruydegonn.

1o. HLiebe 25}upb ! 3pt gp belabt ?

#omt maar tot mp om genabe/

+3goeg en laat / 132oeg en laat /

25en ift tot um hulp en taat.

Bruyd.

1 t. 2. Ileg ſtomt mp te ontbgeken/

G2m te boen en om te ſp3eften /

ſlot uun eer/ @Lotum eer/

GPnbequaam hoe langg hoe meet.

Bruydegom.

12. Zoete 252upb! toont um behagen/

2#I uun 3umahbeſo miſ ik bgagen/

g#n bp inp/ «En bp mpn

. Hg aſieen uun mebiepn.

Bruyd.

13. 'H 19?eeó boo2 alòerhanbe ngobe /

#teate/ ppne/ # ſjet UgoDe /

5

-

{1}ie



Zions Luſt-hof, of

aaſe 3aï mp / HBie 3al mp/ -

3Ban be boob eeng maken b?p t

Bruydegom.

14. 1eoo! al une 5matigheben/

3Liene 232upb/ heb fft gebeben/

#oo! be boob/ Poo? De boob/

25geng fit u in# ſchoot.

ruy o

15 peer / uun lieffclphe reben/

geteſt mpm hert nu gantſch te openen/

# #en geruſt/ 'à 25en geruſt/

ſpant gn hebt mpn hect gefuſt.

Mey Liedt.

stem: De Winter is voorby geſtreken.

I.

H## lief'Ipſt komt be ſlºep nu ſtteelen/

ziet hoe het alleſ3 tmeelbig g?oeit/

zBc boogeſheng bie quinhelceren/
#oe mit ſtaat nu 't geboont en bloeit ?

#Be bloemen heecipk / 3Lieffelpſt van geur /

Hjoe gamtſch begeerlph/ ? Iſeg in 3pnfleut/

jlºen uberb begruht baat Deut.
2.

zDe bogelg gintg en tneber 5tnieren /

dºen pber geeft 3pn 5oet geluit/

#et beïb met fijng en beele bieren/

#Ben hof met aſbechanbe âruit;

afbaar ff mp membe/ 25oben of belleen/

#ä minn geen embe/ 19an de heerlpäbeen/

#it 't ſchepſel heeft ter ſeen. *

- - - 3• jºct
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-. 3°

jl het aanbagt moet ift gaan beſchoumen

De g?oote baben ban mpm 45ob/ .

@Be #chepper bie bit al ging boumen/

Hft enkel niet boo? 3pn geboD; -

H#oe bol ban ttoutme / JI)agt en#nu
gEn mpg in 't boutne/ Hºme Ilhajeſteit

#g alleſing berb?eib. *

4•

• Hoe ggoot 5pn alle utme tnerſten/

g?) {geere/ bie gp hebt bereib?

iſBie ſtam 3e al te faam bemetſten/

G#n pber geben 5pn beſcheib ?

QPe ?larb en (gemel/ 2ülleg ig berbulb/

13an 5oet gebuemcl/ Cn betaalt be ſchuld

KPeg menſcijen met gebulb.

5.

Jlºepn ſjerte/ milt ben #cere ſobcn/

&#n p2p3en 5pnen g?ooten maan/

âBant gn gaat 't ſchepſel bet te boben/ .

&#n beter alg 5p 3pn beguaan, -

#lin hert en ſjanbe/. «En uun tong bereib/

(GLot offeranbe/ Bobeg naam berbrein/

ſau en in tania in

t

2ülleen 3pt gp baat toe gebooten/

gºn uit be buiſternig gebgagt/

GPer 3onbe/ alg gp ging berlooren/

#n Iiefbe boog 3pn g?oote magt;

âBilt hem nu pausen/ Paar toe hebt gn ſtof

gën eet bemp3en / #n bcel ſiefd' en lof7

âDant 't ſchepſel íg te g?of. - -

-

Dank.
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Dankbaarheidt over genezinge van het

- Ongeloof.

Voist De Mey die komt ons by, enz.

I. -

't T 5 lang genoeg gemeent/ 45eſteent/

32u 't GBngeloof gaat inphen op be blugt/

'k Zie nu mpm #eſland hiaat / 19oogbnaar /

(GLot mp genegen / Dieg bppät al mp'n 3ugt /

## 3ie hen alg mpnuginb/

«En gantſch tot mp ge5inb /

jàu ſp?ingt mpm hett ban b2eugben op / T

#n byolpitfjeſb/ &#n met beſcheib/

(ILot in ben top.

2.

ſlºeg iſ nu al mpm 5ugt/ GEn bugt/

«En al mpu Hagen 3omber b2ugt gebaan /

dàu mil fft boo?tg mpm tpb./ 13etblpb/

2Zoo nutteloog niet ineer beſteben gaan /

dT2pn oberige tpb/

ſlPil ift in bgoolphtheib/

#n liefb en ſof/ in roem en eet/

Hilaet 3ang en p2pg/ #n beugben mp3/

25eſteeben meet.

3.

#oe 3oet o Ibeet ! 3pt gp / 2lan mp /

#oe aangenaam/ hoe gamtſch begeereipft/

#h buig nip boog u meet/JIBpm #eer /

45p mecbt mpm 3iel hoe langg hoe heetelpſt /

#n Iſefoe oberbloeb/

#n magt en mpgheibt goeb/

wºenade en barmhertigheib/ eb

62s

er"
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45ettou en maat/ 2oo boo, alg maar/

#n eeumigheiD.

** 4.

&Pch Dat iſ tot utu eer/ Hau meer

#oſt leben 500 gelph het mp betaamt/

#embt umen beeſt o geer 7 IIap leer/

3 Bant mpne 3onbe maakt inp 3eer beſchaamt;

H: oei mp/ bat ift niet meer

o5eleeft hebt tot utn eer/

#ſt maige ſteetg ban mpn migbaab/

ſlºpn #onben al/ #pn 5onbet tal/

2 Zeet ſtout en quaab.

5.

«Boet mp ban nu boomtaan/ #een gaan

#n ume mogentheib en ingoote# /

n alle tegenſpoet/ ſêol moet/

atuude ſtºet altpb ban mp betragt/

#n blpbſchap/ Ifefb en byeugt/

#n nebnigheid bol beugt/

- 25armbertig/ trouin/ oprecht en goet;

&Lot uuner eer/ #oe langg hoe meer/

jl?pn leben boet,

6.

3lig ſh 3aſ 3pn #eer out/ En hout/

gºn bat mpm Hichaamg htachte gantg be3tnpät/

#n 3ulſt een ſtaat/ ſtaat mp/ JDan bp ” 4

#au of ooit inmetmeer man mp niet mpät,
#eer / alg mijn bleeg en hert

25e5topften mil ban ſmert/

3Laat dan uun ſjanb in ipbeng-ppn/

JPun hert en geeſt/ 49erſterken meeſt/
&Iot mebitpn, -

Y -

De
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/

De Bruyd over hare Laauheid van Chriſtus

beſtraft en genezen, volgens

Openb. 3. vers 19.

zoo wie ik lief hebbe die beſtraffe en kaſtyde ik.

Stem ; Zoete lief wanneer &c, of: Als 't begint.

Bruyd. -

, K*H# geſu / mpm beminbe/

dPch laat u nog ban mp binbe/

iſBaarom gret / ſlBaarom geer /

iſépht gp van mp langg hoe meet?
Chriſtus.

2, 119el eet mag um gamtſche 3innen

3Bierig in mp te beminnen/. ,,

#aat nu laau/ JIBaat nu laau/

#n uun liefde n: en flaatſ.

ruyd.

3. ipeet / ih ben boog unde reben/

zeer ontroert/ och laat mpn beben/

ºn mpn hlagt/ «En mpn filagt/

oſjoebig bp u 5pn gebagt.g bp r:#

4, ſabet utme ſnoobe boelen/

gzal ſa u mpn ſmett boen boelen/

etn ban meer / &#n ban meet

ePp u 3ien in a: #t.
I'Ulyd. -

5. peet/ ih boel mpn g?oote 3onben/

alPamt mpn hert en bleeg bol monben/

# berbult/ #g becbuit/

egeng al mpn buna5e ſcijuit.

6. 'It
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Chriſtus.

d: '# Jºãoet u ſtraf en 5maar haſtpben/ -
3cboon mpn hert (g bol melpben/

GBp. Dat gp # Op dat gp
j?iet te ber en# #n Inp.

ruyd.

7. #eet/ Haſipt mp niet na tmaatbe/
#2iemant 5ou bog op ber, aarbe/

gPoſt beſtaan/ gºoit beſtaan/

3Wig gp in 't gerígt mou gaan,
hriftus,

8. '# #Zal u tugtigen met maten/ .

JPaat en 3al u niet nerlaten/

#choon mign hant/ schoon mpn ſjant/

GBp u bguſtt aan,#ant/ - -

ruyd. -

9; 2eerſ iſt mij um ſtraffe byagen/.
#Leiber alg u te mighagen/

#oet het 3pn/ JIàoet het 3pn?

ſtDiſt gene5en ban mpn ppn.
Chriſtus.

Io. 35alſem/ ofp/ ſpecerpen/

gºaberploebig boog bie ipen/

#pn bp inp/ Zijn bp mpn/
ſlot haat troef: #aken.

ruyd. -

11:,, Hilail mp ban u laten ſeſben/
#oo fit hom ban u te ſcheiben/

ſtrººit mp meer/ @Ereht mp meet/
3echoon met ſlagen en hertyter,

Schul
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Schuldige erkentenis van Gods

Weldaaden

Op den Trant van Pſalm 77.

I.

"Z# nu eeng mpm hert uit ſpºehen/

#tappen uit al mph geb2eften/

oEn mpm geeſt eeng geben ſugt/

2IIg een bogel in De blugt;

'a iDſi ban al 45obg monberbaben/

#Ban 5pn liefde en genaben /

#n mun gantſche leueng-tpb/

#u eeng meiben 62eeb en topb.
2. -

1ean bat ik ben booſt gekomen/

19ebt gp #eet mp opgenomen/,

o#n bp bag en magt beumaatb/

#n beel p?phelg mp geſpaard;

*f ſlaag in 't matec ſang berbzonſien/

oEn al in be #el ge3omſten/

zBoo, het buur geheel betteerb/

#gab gp |geet het niet gemeerb.

3. -

't Hktuit ber tatten al gegeten /

3Pat het micmant Hoſte meten/

'à pab heel ligt met ict geſliht /

zBaat ik haaſt boog mag geſtiftt,

'It Bab mnn Geenen en mpn armen /

112eſ gebgohen / of mpu batmen

&Boog begrotting gamtſch berteert / .

#au gp #eet get niet getmeett.

4, 'it H3ab
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v

4. •

'it ſºab mpn ruggegraat gebgohen/

&#n ſteetg moeten gaan geboften

d2a be aatbe/ alg een bier;

H3et gehoo! ſjab ligt een nierf

gPoft het teer ge5igt benomen /

'ſtil)ag ooit lang al omgekomen

QPoo2 een ſch?ift / Die mei een man

Hit ljet leben tuäſten ſtan.

5.

QBui5ent en nog meer clenbe

#)ab mp ſamen / alg een benbe/

GPuerballen en om5et/

H9ab uun hanb het niet belet;

'ſ: H#ab mpn Dagen hunnen filmpne /

#eene gaan met 5maate ppne/

#a buel eiſt oogenbliſt

"Hûet een gebDeeſt# ſchgift.

ſpeer / fjfer ober moet ift roemen/

jl2aar ik heb nog meer te noemen/

'H #eb nog oberbloebig ſtof/

(tot Iitn eer en ggoote lof/

Ban ueel heetelpſtet 3aften/

@Pie bit Iebcn niet en taſten/

jlànnen teebelphten geeſt/

(JPie belangt nog 't aſbermeeſt.

7. * -

13002 al ect ſft bmag gebooten/

43ab gp iſ?eet mp al bechooten/

gBrn te 3pn ban bat getal /

&Bat utu 2-oon betlofſen 5al /

gam te brengen in utp mooning/

RPaar iſ. Ieben 5al alg #oning/

oºn alg 432ieſter en H2gofeet/

&Paat men alle Dingen meet, -

j#2 8. 'It 45ing
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8.

'Ét 45ing beel jaren / tpb en ſtonben/

t?cen in blintſjein en in 3onben/

il)aar unanmeet. De uct en tpb.

Ai)an utm tnin inp mag bereid /

(Loen hebt gp Inp opgenomen/

dEn gebgagt bp al be Ugonnen/

dBaat hebt gp met ſilaar beſcheib

Jlap um meg gantſch uitgeleid.

9.

o@m te gaan in uſule bnegen /

1Dag ift Dom en ongenegen /

?It Liep ſteetg beele quabe paan/

#2og bgagt gp mp op de baan,

#eteetg hebt gp mp onberbue3en

32an utm metten uitgele5en/

'H #eb een g?oote ſchat het gaatt/

19an um megen 3eer betmaart,
IO,

2ºp 3pn mp3eer uitgele3en/

JI)eer ban al het gout gepge5en/ - -

#eet ban ooſt een meerelog menſch

“Hetg begeert na# menſcij:

#enigmaal heb ſi boogujanbelb/

lpoe gn iſ?eet incl hebt gehandeld

jii)ct uun ilserhe boeg en laat /

#jn gaat onberſcheiden ſtaat.
IE

ſlaat al monberiphe bnegen

q#p met jaar hebt in geſlagen /

#oe gp haar fieetg hebt uerloſt

«En bemaart op baten poſt:

dBoo5e / TBabib en 3??ofeten/

'ſ, ſºeb 3e mei gig op gegeten /

GEijiiſing toen bij ſpaart ºpenleeſt/
&#n b'?lpoſt'ien too? 5pn ſfeeſt, Ch2i

- I2. la'
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I2,

Ch?iſtug in 3pm @Ppenbaring

2an ſohanneg/ in berhlaring

H#oe 't be ſterfte 3oube gaan /

H3cbt gp mp ooft boen betſtaan t

2-oub? íſt al uuo goethetb logen/

#cet/ bie gaat 3eer bet te bouen/

JBpm beg?ip en klein betſtand/

#a De 5anden aan be ſitanb.

T-T-

Over de geeſtelyke Slaapzugt, of aandagt

op Hooglied 5. van vers 4 tot 8.

Vois: Leſtmaal quam Cupido my wekken.

. Emanuël

“L# quam &#manuël mp bnchhen/

GBaat ift Iag in mpn 3onben-luſt/

#p buoil mp 3oet'lph trehlten/

jl)aat iſt lag zeer geruſt/

#p ſp?ak/ JIann iLief inſit mekken/

âDant gp 3pt al mvn#
Ulruyd.

2. #ft (3eb mpn toft pag uit getoogen/

«En het íg nu biep in ben nagt/

&Poft heeft De ſlaap mpn ooge

&#5antſcheipft in haar magt/

@Baarom mpm Iief/ miſt booge

@Pat gp tpat na mp inagt.

Emanuël.

3. Doet mp bog open/ mpn beienbintte/

&P mpne ſchoonſte tpaarbe 25gupbt #

#Laat inp maat tot u binne/

dºlºnn ſiefbe bog niet ſluit/

jl? 2. 3 Pallt
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ſBant ik heb luſt tot minne /

(Ireet maar ten bebbe uit.
Bruyd. v

4. Strafig# iä mpme Deut ontſluiten/

JE2aat mpne 3Lief mag Doo2gegaan/

«Daat op 30 teeg fft buiten/

#n bgoefheid en getraan /

jàſemant bie kon mp ſtuiten/

âDant ift mag 3eer beiaan.

5. 23ft ging boog al be mpft en ſitaten /

'# 192aagbe be magterg ban. De ſtabt/

&Die mp ook bobe maten

ſBonbe en ſloegen mat/

JE2pn fluiët moeſt ſft laten/

«En gaan mpn eerſte pabt.

6. 2lig ſft een meſnig hab getreben/

120mb ift mpm #Liefſte onberimagt/

Onbet 3ugten en beben/

'ſ, iPad het 5oo niet gebagt/

Hººp gaf mp meer 3pn bgebe/

Sttalig Uerbmeen gamtſch ben magt. -

7. #ft hjierb 5oo bgp bat ift hem huſte/

#ſt Iefde hem ooit in mpm buig/

1lººp gingen t'3amen ruſte/

#n liefbe 3uiber ftuig/

t ſlBag ſiefde in melſuffe /

2 onbet het minſt gebguig.

8. 192inben en metge3el' miſt hooten/

'It âBiſ u be3 meeren ſjoub u ſtil/

39ilt Dog be liefb' niet ſtooten /

(Lot 3p het 3elfg 5oo mil/

iBant bie merb ligt berlooren/

2tig men raakt in berſchil.

Over
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TT

Over de regte broederlyke Liefde, of de

gemeenſchap der Heiligen,

Stem : Hoog om hoog myn ziel na boven,

' ' s I. - *

O' #oe 5oet íg 't alg be 19,omen/ -
&amen in# min/ -

#n De Liefbe ſamen ſtomen/

G#eng ban bert en eeng ban 3in/

GBnn tot maſhanberg nut/
GPm tot maſſtanberg nut/ e

3amen in be liefbe/ liefde/ liefden / .

gºm tot malhanberg nut/ """"" ,

&Paat ben een ben amber ſtut. . .
2.

hoſtelph ban hooget maarbe/ .

*#g. De mare bgoeber-min/

't HLieffelpitſte op ber aarbe/ - - - -

#aar ſteekt alle hoogheel in/ | |
2lig men malhamber ſticht/ -

ilàet moogb en baben licht/ - - --

#n een tenºre liefde/ liefde/ ſiefben/-
GP mat geeft bat een b2eugt/ - - ,

«Paar men leeft in liefd en beugt.

, 3

Zuiberiphe 252oeber-ſiefde

#eeft een blift nam 'g gemelg bjeugt/
Gaaat ben een ben aat geriefbe "

jl2et een liebenb hert bol beugt/

JBaat alie haat en mpt "

ſºlieb begre mpt en 5pt/ . . . . .

vPaat iſ niet alſ liefde/ liefde/ liefden/
JP 3 - " " " ºp 3oete
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op 3oete eenigjeſb/ - --

<Baat De 4Liefde nimmer ſcheib.

4 - -

dBob en Eijgiſtug mit betheeten

<Baat be mate 3Liefbe unoont/ -

“Dan 5oo ſtam men nietg ontbeeten/

3Liefbe al 't gebgelt berſchoont/

. ?

-QP ! matig liefbe 3oet/

2ºlg men maſhaat ontmoet

iſ het een teebee Iſefbe/ ticfbe/ liefben/

GP ! mat ſg Hiefbe 3oet/

#lig be Liefbe liefb' ontmoet.

5.

3Liefbe mij het 3ujaatſte b?agen

19an 't geliefbe/ alg 5e ipt/

OPm 't geliefbe te beljagen -

ſBerb men tag 3pm boogbeel flupt/

3Boog Liefbe merb men blp/

2ll raakt men in be ip / . . .

#Liefbe byeeft geen ipbe/ Ipbe/ ſpben/

2II guam men in de noob

3Boo, 't geliefbe aat, bt booÜ.

#Liefde iſ het pupft ber minne

1Aan## mate #53uibt /

oPm maffiambet te beginne/

#Buut of triater niet en ſtuit;

2ll gaf men al 5pn gout . . . . . -

oog be5e# out / . - ... . . -

ſºmmen gou hem finabe/ finabe) finaben/

+Boog beje liefde gaat . . . .

iſipäbom/ eer en hooge ſtaat. '

7. - --

12oog beeg 3Liefde quam ban hoben

gelu# troon) van
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n

32an be meetelb gantſch betſcljoben /

GPm te lpben ſmaat en hoon /

eſſa een berbloehte boob/

gPp bat hop in ben noob

119ebet 3oube iiebe/ Iſebe/lieben/

JI2et een bertupb genoebt/

3eamen Deele 3uut en 3oet.

-

Over de Verloochening aan de wereld, en

de Vergenoeging in God en Chriſtus.

Stem : Hoe ſchoon licht ons de morgenſter.

I, w

I# tmiſ niet meet 3pn aatbſch ge5itat/

«belpſt be moſſen ſteeht blint/

& Bie niet en bben aig ngoeten/

ſlPat geeft be aarbe bog aan mpm #

ſafetamberg alg maar ſinect en ppn/

#ft mil 3e hoogtaan ggoeten/

2lig een/ @Bie ineen

#aaſt te ſcheiben/- 3 onbet beïben/

19an beeg aarbe/

3'## mp boogtaan ban geen maatbe.

2,

#h heb al lang genoeg geleeft/

iſ 2et 't hect aan b'aatbe baſt gefileeft/

#In 3oggen en in Honntnet/

2lIg of het hbag mpn ggoûtſte beel/

'It Beb mp bemoeit met al te beel/

# ##'#" ſionitner/

[2 , * * *ein / ºf jl? 4 ?iſg
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2IIg maar ſmette / GPfe het hette

&Beeb be3unaten/ -

«En hoe langg hoe meet ſluam naten.

3.

eſſt maalt boomtaan een baſt bebing/ .

(Le Icben maar alg bgeembeling/ 7

QPis 3ig niet beel en Hteunen/

#oe. Dat het gaat of niet en gaat/

GBp GBob maalt ſft alleen mpn ſtaat/

#ſt huiſ op jefug leunen/

@Bie ig/ 45emig/

«En 3al geben/ - In mpm leben/

#Hàeer genoegen /

(UPan in al beg meetelbg 3moegen.

4. •

#et 3p tot ſchaamte nu ge3eib/

Gee meetelt, heeft mp lang berieſt

«En jammeripht beb?ogen/

JT2et haar blanſtetſel en bermiſt/

il3aat boog ift mp heb 3eer bergift/

Jàu 3ie ift. Dat 3e ſogen/ -

#Raat 3oet/ ºſg roet/

«En haar bieien/ Jàiet ban ſchgepen/

#9aat genugten

2ünberg niet Dan enftel 3ugten. N

"ſht inſl boo?taan nu 5pn te b?een /

iſ het Bob en ſtijgiſtug/ amberg geen/

#al ift mp bet genoegen /

#ft mij mpn liefde nu boo2taan

19an be5e meetelb gantſch afſtaan

#ſt laat be meeteld 3unoegen

GPn eet/ gºn meer -

3@chat en ſtaten/ 250ben maten/ 6, #ft
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'ft 4Eaat 3e morſen /

GPp Den 13einel 5al# Doelen.

#ft heb genoeg aan 45ob alleen/

G#n bege meetcl0/ maat ter leen/

âDit iſ al500 genieten/ -

2lig b?eemdelingen pleeg' te boen/

&Pie na haat 19aberland ſjaat ſpoen/

&Bog 5omber te berbg.fcten/ -

%jn ſuſt / &#n ruſt/

dlºet genugten/ #Zomber bugten/

àbiſ iſ, treebe

(tot ift einbig in be byeebe.

-

Komſt en welkomſt van Chriſtus tot zyn

Bruyd, in zyn Luſt-hof de Kerk.

- Vois: Leſtmaal quam Cupido my wekken.

Bruydegom.

"I# meen tot mpnen Hºof te honnen/

1GP ! mpne 5uſter / mpn b2ieubin/

JDu 5al iſt 5omber ſcI)gonnen /

iſºpn liefde en mpm min /

3chenken met bolie ſitoomen/

#ft noob u tot mp in.
(12) ! # f e

2. @P ! Inpn 252upbegom uitgelet3eng?! mpm ſchoonſte «Emanuël/T. 3en /

ſBiſ maat um b2ugten iet3en /

ſlBeeſt bog ong metge3el /

ſBant gp 3pt nooit bolpge5en / /
2-pt melſtom 50et ge3el. w -

jl? 5 Bruy
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Bruydegom.

3. âBaat op 5uit gp mp mtt trafitecten/

GP ! mpme 3uſter / o mpn 252upbt/

ſBat 3uit gp mp bcreeren/

21lig gp mp niet en ſtupt/

G2nm niet u te betiteeten/

ſlBat hebt gp al# #urt:
TUWGl.

4. #n ongen #of en aan ong beure/

JBaat metb De ſchoonſte b?ugt ge3ien/

3Die 3ulien u gebeute /

ſBſIt 3e bog honnen 3ien/

#p ſtaan al in haar fleute/

#öct homt 3ig aan bien.

Bruydegom.

5. © ! Hiefſte 252upb/ utn 5oete reben

(Itcht nu mnpn hette in utd min/

Hm aangename reben

«Beben mp 5eet beel 3in/

qÉn ume ftaepe 3eben

#Loftſten mp tot u in.

BruVdyd.

6, GEmanuël mpn uitgele3en/

gP! mpm geliefbe 25gupbegom/

âDiſt bog ſteetg bp mp toe3en/

âDant gp 5pt al mph roein/

Hun #Schoonheib nooit bolpge5en /

jl?aakt nu"# inonb al ſtom.

ruydegom.

7. @B ! mpm 25eminbe/ g mpn maagbe/

gä heb u lief mpm 5oete 25gupbt/

#oor u guain iſ op aarbe/

JPietg mag'er bat mn ſtupt;

gbm u na mp te aarbe/

€5af ih ben Heſten bupt.

Bruyd,
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- Bruyd.

8. #ft IBſſ boo?taan t1 eeuunig lieben/

GP ! mpn 3oete «Emanuël/

CPin u meer te gerieben

2licht ift alIeg maar ſpel/ n

3Laat het u bog gelieben/

QBat ift u ſteetg ge3el.

mp blagen in gebuit,

-

Over de Voorbereidinge, Betragtinge, en

Na-betragtinge van het Heilig Avondmaal

des Heeren; by wegen van een Samen

ſpaak tuſſchen Chriſtus en de

Geloovigen.

Vois: de Winter is voorby geſtreeken.

Voorbereidinge.

baat / Chriſtus. ben benieſ /

1, 2 ZSſe baat / baat gaat ben H3enteſ open

Z ft hoog een ſtem / 1Die bogſt bie ſtom /

#iet (g het al om niet te hopen/

33iet íg het hemelg-heiligbotn f

#omt mpm 25eminbe/ 2illeg ig bereib/

Hpiet 5ult gp binbe/ 132eugt en bgolphſjeſb/

jlºpn hert ig uitgebgeib.

elovigen. -

2. Ach iſ?eer/ hoe 5al ſh tot u homent

#ft boef mpn ſjerte 3 maar beſaan

jaet 5onben/ bie mp3eer boem ſchgonnen/

Hboe 5al ift tot u ftunnen gaan?

## gantſche leebe /. Hg bol 3onben-ſchuit/

## ſta te beetje/ @f gin langet 3uſt
-

Chris
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Chriſtus.

3. 't egg maar / uun zíjulb ig hooggere5en/

qEn meetder alg ſgp nog buci ubeet/

«bp moogt boo? mp met heilig ugee5cm/

g#n tonen bggefheit enDe leet,

3Pog nupn genade/ #g meer alg uur quaab,

&Die bgoeg en ſp.abc / JI)p 3ocht met'et baab/

3Boo? Die ig Ijulp en taa0.

Gelovige.

4. &#ft bal geſtabig in De 3onben/

't GHig of 3e ober nip gantg heetſt/

#Tapn 3ieſe htpgt ſteetg monn op momben /

«En nog íg 't of ift haar niet bgeeſt/

#ft boe 5oo meinig/ liragt en tegenſtant/

#lºpn 5ſel ontreinig/ 4?aat aan alle hant/

2lcij of gp ijtulpe 5ant.

Chriſtus.

5. ºſft heb be 3omben íog gelaten/

&Pie boo?naalg lagen aan een banb /

OPm mpm genabe bobe maten/

&Die hoger gaat ban uun berſtamb/

2lan u te toomen/ JE2pn getroubnigheib /

oºn mijn berſchonen / #oe bet Die 5ig ſp2eib /

(ILot in bet &#euunigheit,

Gelovige.

6. #aaſt 3oub' ik mp ban u betbergen/

(GLentuate gp mp ſtabig tiep /

2oo ſtomt mpn 3onben u te tergen /

GPog maar #ft tupſt/ 'ft u niet ontliep; -

2-pt mp genadig/ #enb uur hulp en htagt/

g#n «beeſt geſtabig/ âlBant ik op u magt7

39eet / mp bog niet beragt/
hriſtus.

7. @Bp hebt u boo2 mp biep te ſchamen/

#2aat ban tnp tophen moogt gp niet/

- "e

- -

dBat
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“Dat zoube u nog min betamen/

qEn mp aan doen nog meer berbgiet/

JBan al um 3onben/ @Legeng mp begaan

(Ien allen ſtonbem/ iſBilt u met betaan

QPin tot mp toe te gaan.

Gelovige.

8. ºſft mil mp boogtaan gaan bereiden /

2lcij iſt eienbig #elle-migt/

#eer / 3uſt gp mp ooit Daat berbeſùen/

JI)ag ſâ ooit ſtomen in 't ge5igt

19an 3go een ikoning/ H3eilig en heerlpit/

(ILot in um moming / Paat gp fcijenſt een blpſt

19an ume liefde tph 4

Chriſtus.

9. 25p mp ig fitagt en hulp bebonben/

oÇn mpm genaben ig genoeg /

sºft heb geb2agen al uup 3omben / }

dBanneer ſft to2ſte Dat ift 3uu0eg 5

d!)pm bitter Ipben/ ºſg boog u gctueeſt /

jl)nn angſtig ſitpben/ Hube 3iel geneeſt/

&Paatoin 5pt niet bebgeeſt.

Betragtinge.

Gelovige.

1o, ºſn ootmoet hom ih tot u tteben/

(Iot in um moming aan uub (Dig/ .

gPin utn gemabe / licht/ en b?eben/

j!2aaſt mp nu ſebembembe frig /

#cnb utme ſilaarheib ! JBoo? um aange3igt/

g#n boo, une maathein/ âDetbmpn hert betlicht/

&#n coft mpn bpamb 3tnicht.

I 1. iDat heb ift nu al boo2 te bgagen/

dàn gp mp bolle b?pheib geef -

«Dch Hºteer / gp ſtent mp en mpn Dagen/
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&pt bp mp 5oo lang alg ſH Ieef/

getoogt al mpu luſten/252echt mpn bpambghtagt/

&Boet mp ſtaag ruſten/ GBp ubn ſjuip en magt/

19an u iſt 't al betinagt.
-

- Chriſtus.

12, JIBpm 25?upb/ iſt hoog al uhne beeben/

#p 3pn mp aangenaam en #oet/

#omt nabet aan mpn Dig toetreeben/

(TBaat ift u ietſ3 Uertonen moet;

JBun g?oot ontfermen / ?{l ban eeuunigheib/

#Tºnn teer erbetinen/ 13oog u meggeleib/

#g ſtaag boo? u bereid.

13. &Baat ig mpn Bleeg bog? u gegeben/

JDaat ig mpn 25loeb boog u geſtopt/

&Pp bat gp eeubpig 50ube leeben;

Hun 3onben bie ut 3eer bemo2ſt
-

SEaliſt ſteetgujaſſen / @Doop mpn 25loeben 45eeſt/

«En op u paſſen / &Bat utu 3iel geneeſt/

#pt baat op onbebgeeſt. .

Gelovige.

14. Goe ſjter'ſpit en hoe uitgeleejen/

HAoe aangenaam / hoe lieffclph

S&#g bp u 5pn/ en biet te mee5en/

't Hig een portaal ban 't Hemeltpft /

Qiet ruſt mpm hette / &#n mpn geeſt berheugt

Spic mag bol finette / Boelt nu 5oete bgeiigt/

wºn 3emclg-bet geneugt.

15. Jeu ga ik 5oetjeg heen en treeSen/

dlºp ig het goede toe ge5eib /

Sp 3utit betijgoten al nipn beeStn /

Ritu goeben Göceſt mp aſtpo Icie /

RUD.it ſtip bºtſtuifiſten / Boog uur aangesfe5t

wÇili ogen biiiiiien/ Beer inpn gett bet!stigi f

WSBp. Dat D: 50tiöen 5ujigt.

N -
e
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Na-betragtinge.

16 45elooft #eet 5p umn naam gepge5en/

#ſt hen gemeeft nu aan ubu QBig/

Gbp hebt mpn5iele meer gene3en /

#ſt meib um'g ſtaamg gebagtenig;

2UI mpne 5onben/ #ebt gp mpeg gebaan/

JBie t'alſen ſtonbenf #pn ban mp gebaan/

«En mp 3eet had belaan.

17. GP #eer ! hoe ggoot ig ttto gemabe !

+luu ſiefbe Die íg monDerbaat !

d5p hebt mpn 3iele oberſabe/

&Boog uune goebheib boog en maat/

2lan mp bemeegen/ 45antg mpn#/
&P 13eet ! gepgee5en / 45p hebt mp berblpb/

#2u ig mpn hett bettopb.

18. Boet mp hoo?taan nu moebig treeben/

3Boog5igtig/ beſlig/ mpg / opregt /

#n ipt3aamheib niet goebe ſcp?eeben/

#Laat nu in b?eebe gaan uhn htnegt/

QDat ift ubn name/ JBelben t'allerſtomb/

't 45een mp 25etanne / jlâet inpn hert en monb/

&Ben loop mpng lebeng tonb.

19. (Bget mpn gemoet 3pn bol ontfermen/

(Éot bie op 't pab bet #eſien gaan/

«En 3eet miſDabig ober etmen/

«ën bie / Die 3pn met ſmett belaan/

JBettie te ſpoen/ @Pic 3pn in berbgiet/

«ën te berblpben/ Jibet bie 't goebe 3its/

jlºp baat toe buipe biet.

Ee#
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*

Een Lied ter inwyinge van het gerymde

Hooglied van Salomon; zynde een Voor

zang van Emanuël, en eenTegen

zang van zyn Bruyd.

Te zingen als 1 ô! Heilig zalig Betlehem.

Voor-zang van Emanuël.

I,
-

H# ſteutelpitſt mei cet op aarb/

il9ag &#Deng H3of/ berg ongeſchonben/

dPaat mag G50b met ben menſch gepaarb/

39olmaaltt in liefde baſt gebonden/

2.

#ict tegeng nam be Jäuſbcl raab /

Bot mpt en ſpint / iiet Ijen baat binnen/

QPaat b?oude fjn het grootſte quaab/

QBaat quam ijp 4,5obeg 25eeld berfijnben.

w 3.

#ier ober mag #5obg monbet-ſzoon/

oº manuël / niet uJel te b?ecDen /

H3n ſp?aſt / |ſt 5al bien finaat en hoon/

&Die mpnen Baber heeft geleben/

4.

ſl9eer brengen op ben 5egrepent/

#ft 5al hem 5pnen Hop berb?eeften,'

& Pic mpm eet en mpn iBabet ſchent /

2lan Die/ baat 5al ift mp aan ungeeften :

T.

ººft inſt mpn uitberhoore 25,upbt/
#lit 3pne #elſcije hſaauunen ruſtHen/

#ft
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A - r"

- - - -

#ft 3al boo? baat ben laatſten bupt

25etalen/ en 't 5al mp geluhhent

* 6

J2u 5al ik 't eeumig #eſſ-berbomb/

#dan mpn 25eminbegantg ontfoutme/

“Hft 5al 5e Ieiden in Den ggon0 /

dDaat op het ruſt in liefd en troubnet

7s

#ft 3al haar met mpm #erte-bloeb

G#n mpnen ®eeſt geheel beſchenken

&#n 3al haar beelen al mpn goeb/

#ſt 5al 5e fpp5igen en bgenhen:

8

“HH 5al haar met mpn eigen fileebt/

&#n al mpn heerlphheib boen pyonſte/

&#n bie haar Doet het minſte leet/

&Pie metD meer bubbelt in geſchonſte:

9.

JIºpn hert en oog 5al bag en nacht

en Itefde op haar 5pn geſlagen/

JBpm Eng'Ien geef ift haar ter bnacht/

#ft 5al 5e in mpn armen bgagen:

IO

ſlºepn bzucht en luſt 3al in haar 3pn/

#p 5al boo? Geeuunig bp mp moonen/ -

H#aat b?oefenig en al haar ppn/

&Baat boog 3al iſt baat Çeuunig kgoone:

III.

#h maakt haar tot mpm 3Luſt-pgieëel/

«Een #of maat in ig mpn becmahen;

#ft ſchenft haar nip ten eeumig beel/ .

«En 5al ooit richten al baat 3ahen: -
- I2. r

, #ft 6geng haar in mpng 13aberg juid/

GBm baar jaar #nis te becbgeugben/ 2,In
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gſm heiligheib/ in Iiefbe Huig/ -

Berciert bol glang en gemel-beugben:

13.

&Bug 5al 3p alg mpm ſchoone 253upbt/

«Een pyonſt-ſtuit ban mpm komſt en liefbe/

#2ooit bpecben toeet beg 5atamg bupt /

JBebopl ſft haar al5oo getiefbe.

ſ

Tegen-zang van de Bruyd, ter eeren hares

A -

t

Bruydegoms Emanuël.

* - - - - - I4.

GEmanuël ſft heb gehoopt

Hun hoſtelpſte Iiefbe-reben/

# heeft mpn gantſche hert boogboogt/

m met u in 't Berbomb te treben/

- I5.

ſBilt gp 5oo alled boen aan mp?

#ie baat ſh geef mp aan u ober /

âDat Homen mag/ en mat het 5p/

2UI gaat het onbet# Obet. '

t - HO,

Japm Iuſt en byeugt en mpm bermaait

gºal 5pn mpn 2.52upbegon te minne /

num genot mph byoefheit ſtaalt/

p hebt geſtoolen gantg mpn 3inne:

- - - I7, . -

Hun ſchoonheit heeft mpm ſjert behoogt/

ht bniſ# 5omber u niet leeben/

tm liefde heeft mpn hert boogboogt/

G#n 5al u meer mpm Iiefbe geeben: ''

' . * *, , 4 - - e , Mbº - - - - - - - -

dººp hebt mpm bamben Iog gemaakt./.

5 à lag in ſlavernp gevangen/ * -
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##
R. - -

apaat ober gp 5oo mag geraakt/

«Dat mp uur 5tſf3 aan 't Euig liet hangen :

19. - -

& Baat# bog mag 45obg eigen 2oon/

dººp miſbeliebet alieg becuen /

#d ipben gelſche ppn en boon/

#p 't laaſt 5oo ging gp boo, mp ſterben.
2O,

GP momber ! momber bobe maat/

aDat ſºobeg zoon om mp ging boolen/

dEn micrb om mp een bloeit en ſmaat/

de Liefde-baanb! o Liefbe hooien!
2 J •

gå boel mpn hect boo, Iiefbe-bmang/

GIot mpm 25eminben gantg ontfonken/

#h ging hem meet een liefde 5ang/

jûpn hert bat mert van liefde bromfien.
22.

amael gefug lief/ mpn 253uibegom/

4Dat mag u bat gp bug ging minne/

een fiegte maagt migmaaht en bon/

aan die u bert/ ſtool bie u 3inne?
**,

23. -

1IBoub gp um Bemelg heetiphheib/

qDm mp metachte gante verlaten?

ſau acht ift geen begeetiphheid/ -

25p u 5oo ſchat iä ſtoning3 ſtaten -

: - - - - A 24

Jaaat belt en ſcha/ een enftel niet;

GBp hebt mpm gantſtbebert genomen/

ſpet is mp bp u maat betbgiet;

oºi 25guidegom milt bp mp Homen!

* . - 25. *

3Laat ik maar meer um beeriphbeſt
Bantontoru en nabp be WOEn

v - #ºran ' - en
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; 45p 5ptmvn berts-begeerlphheib/
## bict De nºoi: rief te houtnen:

- - - - - - 2

egh miſ een troon ban 't fynſte goubt

dſbaan olegten/ om u te betecten,

jihaaat bat mpm liefde nooit berfout/

#f immer 5at merb ban begeeten:
* - 27.

gh moob u/ o Gmanuël/ -

ſaLot minnen 15of bol ſchoone b?uchten/

oëf pluät en eet / berjeugt u mel/

GEn mcent baat in# uun gemuchten;

2ö.

(Eot eeng het groote 252uplofg-feeſt

zal komen/ baat mp na betlangen:

/ſap roepen t'ſamen/ met ben gºeeſt/

#omt haaſt/ mp 5ullen u ontfangen !

*.

De korten zin van Salomons Hooglied.B

Te zingen als: 6 kersnagt ſchoonder dan de dagen.

I •

ja ziong Luſt-hof zal men binbe
oºmanuël en 3pn 25eminbe/

#n liefde 3uiberſpit gepaart;

#aar alſ 5pn 25aupb7 beluſt tot ſlaapen/

gzig aan be meereib gaat bergaapen/

«Dan mert sp einbelph verbaatt/
- 2 ge

“Dat haar 25eminbe ig gemeehen /

oEn heen gegaan / ja boo? geſtreehen;

QBan ig beculoogen al haat ruſt/ .

, (tot bat ze na veel angſtig 3othen/
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'I : -

s
s

te - i

“Door heel be #tab/ in alle hoeken/ - -

op 't laatſt meer uinbt baat letbeng-luſte

&Be 253uibbie hrpgt50mg ſpinter-blagen/

JIBaat baat na 3oete Soomer-bagen;

illBanneer De 3ang-tpt haar gemaaht/ *-

gaan ârpgt 5e meer alg een nieuw ſeenen/
GPm meer haar 3Liefſte aan te hleeben/'',

«De mpi hp haar al5oo bemaaltt. - -3

4• - g

«Emanuëſ met ſchoone reeben/, ,

QBie p?pſt 5pm 25;upog benalligheben/ ,

#oe Hoſt'lpft 5p ig in 3pn oog: :: -

(Be 25 uub meerom laat bein 't niet minne /

#p roemt hem / na 3e Itan bet3ínne;

#iet bliegt De Liefde moubet hoog. . . .
zº

5. . . . , , * *

Somg ſg be HLiefbe alg be fiſjeemen . '

(Die ſnelle ober 25ergen hemen / - is

2oo ſpoebig homt bp tot be 252upbt; . -

gaan meber ſtaat 5e achter mucten / 5

&Boog traalien/ en benſterg glueren/

iBaat boog ban ſchpnt be ſiefbe-ſtupt:
6

jl?aat raañt bcijfefbe tucer aan 't bganben/

Zoo b?eeft 5e boog geen ſcha of ſchanben/

&Pan bluft 3p buur en matet uit/

gaan kan be Doob baar niet berſch?ſhhen/

2p b?ceſt geen band of Belſche-ſitſhften,

QPit toont «Emanuël en 25gupbt.
k > * *

•

---

- - - -

d? 3 Aan
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Aandag over het Verbond der Verloſſinge

tuſſchen Vader en Zoon.

3Mmmeet 45obgſzoon/uaneeuwigheidgehoten/

#an 3pnen ſeaber. hreeg een gººgte gift /

#n aanp/mepngoon hetnie: ig berlooten/

#en goed getal heb ſh baat uit gezift; "-

#ä ſchenh bie u / mitg bat gp haar 3uit Hoopen/

ſiºen hoſten ban uun eige bierbaat 25loeb/

# #al 5e trekken/ om tot life loopen /

k geef haar uun ten erbe alg uïn goeb ;

p3ult 5e alg een #Luſt-hof gantg be3itten /

#f uun netmaal: 52l 5pn in be5en #of/

oºm bie te ſnoeien/ 3aeien/ en te ſpitten,'
grºot mpner eetl en linnen gooien lof.

#e #oon bie 3ei / 33 bat nu uit behaagen ?

't je ook mpn mij/ºn al mpm betten-luſt;

Hunter 5at ik ten luiſter op boen baagen /

#ug mett ong Regt en 3Jºſefte nooit gebluſt.

t

*

--+ 2.

6 º . w HET
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' H e T

HooGLIED SALOMONS

ſ 1 N R x M,

E ER STE CAP IT TE L.

Stem: Poliphemus aan de Strande.

Of: Pſalm 38.

- * I

- Bruyd. - : '

Gºt 3pn monú homt flp mp huſſe/

VIGEmbe 3uſſe;

âl3ant 3pn-groute liefde fpn/

&Die ſft boei een ſinaaſt ban binne/

#pme minne/ . . .

#g beci beter als ben impn.

2. -

Htme eſp richt 3eer âtachtig/

«En íg machtfg/s s
(Le berguſhhen 't flaatſtpe heet,

gEn uun naam 3eet uitgelee5en/

#g alg beesen , -- -

QPlp bie ariteitstºet.

“Daarom u be ſhaagben Iiebe/

«En getiebe: , - . *

ſteſt mp bog/ 5oo 5uſſen top ? -

#4 maloopen tot be monfug/ | | |
&Baat be #oning : : : :

#n 3pn binne-ſtamet nap - 's -

- - Jà 4 4, geeft
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/

4

- geeft gebaagt/ in beele b?eugben;

#Hube beugben -

abſe unp meerber alg ben hopn , - . . . .

jneelben/ 3uſſen t'alſen ſtonben/ * *

, en het ronben/ - -

G#n 5oo boo? hem banhbaat 3pn.

- 5 . . -

gk ben 3mart/ maat nogtijang fief'lphſpant 3eer bief'Iph - ff'lph/

#eeft men mp altpb geſteld /

(ſlot een ſlegte hocbetinne /

gzonber minne /

#n ben iemaattºp het beïb.

1Bant mpm moeberg eige Hinb'ten

jlºp 3oo hinb'ten / , - -

oBin bat mpme ſcheng-trant

jaet het haten niet geſplie/

# ift typhe; . . .

ug heeft imp be zon gebgambt. -

zegt mp/maat#l ſhu binbe:

iſlºpn 25eminbe! . .

#baat znt gn bog heen gegaan? - ,

#aat of g: uun aub.be meibetſ - 2

q#n berbeibet? - ,

#ſt ben ober u belaan. ” “ -

Jeruſalems Dochters. -

de op ſchoonſte aller ibroei !

Zpm berblpbe . . . . . * **,

#uit gp binben nu al blee/ -

op bi boetſtappen het schapen/# . ?. , & w

- * . 2.

»

* *

-- wens

4. #p
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p 3al ſlapen t - ,

2öp oe geroerd en haar 1àee.

- 9.

Bruydegom.

#ft gelph u/ o mpn maarbe !

25p De paatbe

@Bie in HPijato'g tpageng 3pn; -

Hube mangen mp berboeten/ -*

QBoft be ſnoeren

QPIn uun ijalg ban paet'Ien fpn.

IO.

'ft 2al um ſnoer nog meer bercieten/

Gºn boen 3mieten/

JI2et tpm 3ilber ## goub..

Ul
ruyd. -

119pl be #oning ig ge5eten

OPm te eeten/ **"" * ** * **-- --

fileht mpm daarbug menigfoub/ .
I ,I e

2tig een bunbel Haijte-hragte/

&Bie bernagte

(Iuſſen mpne bogſten goet/

&#n geſph een trog met Bruibe/ -

%in het Huibe / .

Aomaaät mpn Lieffieng Iſefbe 3oet,
- 12. * *

* Bruydegom. ,,

Ziet / hoe ſchoon 5pt gp 192ienbinne/

# ## m - -- - *p 5pt ſchoon/ um oogen 3pn

2lig Der# Die ##
gºn gemaſſen *, * * * * * -

#pn / in mcſh of roben topn:

, . - -

w - * * *

- v--- - - - - - - - - - - - -

#2 5 13. Bruyd,
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13

- Bruyd.

«5p 3ut ſchoon/ mpm ſpelbeminbe!

(ſaoft 5oo bind me

dan 5e 25etſte nu gamt# g?oen 5

&#n be baſhen om5et bui5en

#taan te b2uijen/

&#ben alg be Zeb'ren boen.

14.

dBm 5e galberpen plagtig /

#pn ook magtig/

gautº van ipereſſen houb,

oPoſt be poſten en De Deuten

2pn pbeuten /

GEmertoogen al ban goub.

4.

s *. - -

TWEEDE CAP1TTE L.

" -- -- Stem: als voren. "

1. . . . .

, Bruydegom. -

# ben alg # roobe too5e / ’

## ſchoon bloo3e t/

viſºleeg te sparon; en 3 eet 58ſit/
#ilig een fleſië bet ba #an " ,

Die in 3aaien : : -

#nhaab en nagbt.
2.

2lig een tºeli iſ te a /.

:#"/ -
-- #5ooben eenen &Boogne-bog;

- - - - - - * . . 2 Isoo
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10 *,

2LI5oo ſchat ik u mpm maatbe

25guit op aarbe/

25p en onbet 't gamtſche g?og.

3.

Bruyd.

2IIg een 2ppel-boom bol b?ugten/

(Lot genugten /25p be 25oomen ſn het mout/ ºv

#ig mpm liefſte uitgelee5e

JI2eer gepgee5e/

25p hem ben fit hoen en ſtout.

4.

gft 3it onbet 3pnem lommet/

122p ban hommer;

qEn 3pn 193uchte monber goet

12oogt geheemelt/ mpne tonge

119ert ontſpronge/

âDant 3pn ſmaah i3 emitel soet. s

5.

#au boert hp mp in 5pn helbet/ "

3Paat ift helbet *

UPginſt ban 3pne 3Liefbe-mpn;

«En geipâ alg een 25aniere/ ,

&Boet hp 3uniete *

#pme liefbe ober myn. &

ſlaſt mp met um Haatbug-fleſſe
#omen leſſe/ ee

#Bant ik ben nu kranft ban min; -

âBiſt mp boo2 um app ien fierhe/

qin beunerfte/ " ,

jaaaht mp âloek ban bert en 3in: ,

7.

JJBet 3pn linkerijamb ontfermt ûpf

en omarmt mp ::

... ... :45teetg
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#teetg met 3ume regterhand,
## betquift mpn hect met huſſe/

m te bluſſe

#Zoo 3pn teete minne-bgamb.

8

#oogt geru5alem geheten/

32ie gegeeten

25p be #inben in het belb /

ſBiſt be liefde niet opmelaſten/

GPf bertrefthen -

&Poen/ tot bat ijp 't 5elfg ſtelt.

9.

Pat 'g be ſtem ban mpm 25eminbe/

2tig een ſi)inbe/

ziet/ ſjp itount gelph een ſiljee /

25erg en Beubel ober fpgingen,

3Laat ong 3ingen /

ſDant bp brengt ong b2eugbe mee.
IO.

2UIg be blugge iſ hee/ Die implien25etg nog GBphen/ . e

oſaf geſpit een iDelpen-hert/ | | ,

# mpm #Liefſte ſnel in 't ſtoomen/

oo? De ſtroomen . .

#p ook niet betſjinbert buert. .
I I.

gºſet/ hp ſtaat nu alg te gluete/

2Ichter muere -

#pfit bp boog be bemſterg uit / .

2,5linkenbe boog om5e tralie -

GEmbe unalie/

aſbaar boo, batong liefde ſpruit.
12,

. : : : Bruydegom., ,

mapne 3Liefſte 5eit in minne/ --
mopn olenbinne! &D mpn
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GP mpn ſchoonſte/ ſtaat nu op/ -

âDant De HBinter ig gemeche/ -

qºn berſiteehe/

G5eeft um b?oefjeib nu ben ſchop.

I
3

dàu en balt geen teegen-plaſſen/

Jlſtaat het maſſen

19an het hruit en bloemen ſchoon;

Ziet De Zang-fpt nu gemaahe/

(Iot betmaakte /

2llicg ſtaat boog ubp ten toon.

I 4.

#oogt be ſtem bet (Logtel-buiben;
2iet be &Pguiben ve

&#n De 13pgheng 3pn nu uit;

't Hig of alleſ een nicum Iceben

#g gegcben/

ZStaat nu op mpn fcboome 2.52upbt.

15.

JIàpne Buſbe 3eer berboggen/

30ol ban 3oggen/

#n De Hoobe ban een rotg/ -

#ittenbe in ſteile plaatſe/

#omt berlaat 3e/

ſDeeſt niet 3oo brºamt en blog.

IO, -

4toont mp maar un rechte meege/
'H #al 't genee5e/

SPoet mp maat um ſtemme 3oet

#ooren/ mant um ſchoone moogbe ,

jlàp behoogbe/ * *

3lig ooit ubu gebaaante boet.

I 7.

Bruwd.

3Bangt gp ong. De#nt boſſen/

&Bie betroffen &Pn3eg



Zo6, zions Luſt-hof, of

denzee mepngaarte/ andere ſchoon/
Zullen t eenennaal beberben/ i

#oet 3e ſterben/ -

zoo nechtpgem 5p #ar loon

I

JJapne liefſte bie ig mpnt /

GEn ift 3pnt;
#p iſ in 5un lºof tºt ruſt /

dºm be 3Leliën te ujeibe /

oºm te leibe /

apatig al 3Png herten-luſt.
I9.

got tien bag eens aan 5al hoorden/3eooy be 192oomen/ s

#at beſchabum blieben 3al;

#eert u om mpºn #Lief gep?ee5en

iBilt boogt mee tºt .'

#een hert of abtester ſnel. s

DERDE CAPITTEL

2, PAUZE.

stem, o Heilig Zalig Betlehem"

I ,

Bruyd. *

mpmenteeger in ber magt/

ont ik ben die men 5iel beminbe/

Jlaaat te nergeefg hem baat becobagt/

#aat laat bp hem uan niemant biube.

92

cqk ſtant bang, om heen te gaan/

. - Door gamte be getat in alle mphen/ @Poſt
- - - P , , A - * * eBob
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QPoſt baar en trof ik hem niet aan/

19an bgoefheſb moub' mpm bett be3topheng

3.

#h bont be iPagterg ban be #etabt/

oÇn 5eibe / iPebt ## niet betnoomen/

# Die mpn 3iel toel eer be5at?

h bgee3 ban bgoefheib om te ſtoomen:

4.

&Poen ſh ban hen een meinig mag

qbegaan/ bomb ift mpn Eielg-beminbe;

39choon ſjp udoub' gaan / ik hielt hem baſt/

3Bant mpne liefbehan hem bimbe. *

5.

#ft bgagt hem in mpm Jaoeberg J(ILot in be binnenſte# buig/

#an haar bie mp gebaart heeft huig/
&Baat 5al be liefde# becuJefthen.

#oopt Bochterg ban gerusalem/
e #ſh 3 meet u/ milt bog niet opmeft hen

- gaſe liefde/ mant 5p heeft nu hlem/

CPp Dat gp haar niet boet bertreääen.T

- 7. ze

Jeruſalems Dochters:

- ſlèie ig 5p bie uit be ſDoeſtpn

@philimt/ en reiſt alg iïooh-pplaren/

25etooit met mírij en microok fpn/
QEn al beratum: UDaten ?

Bruyd.

\' - 13et 25et bat gealomon nu heeft/

daaar 3pn tomtom met geeſtig geſoen/

#Paat door een pber ſchzië en heeft/

(Let ooglooge of ook te beïben, -

# 2: . . . 9. 32g

- e
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- 9. -

- De koning maakte boo, 3ig hiaat /

«Een ſtoet5e ban Libalong-ſjoute /

“De pilaren ban 5iſbet 5maat /

be bloer bie mag ban funen goube: ,
e IO. *

3eam 19urper mag 't om hoog bereid?

Hieet iïefoe ban getuſ'Iemg Pachterg

#Bag het ban binnen gamtg beſpgelb/

Gºot cieraat boog al haar be5ochter 3.

I I.

OP Dochterg Ziong! gaat maat uit/

2ſlamſchout be #oning met Die Htoome/

mºaat me 3pn JIâoeber en 3pn 25tupb!

gem htoombe en 3ig 5oo bertoombe/
I2.

GIen bagen ban 3pn 252uplofg-feeſt/

oEn op ben bag ban 3pne neugde;

groen ſjn 3pm #53upb beſchonh met beeſt/

#oen zag men haat te ſaam bol jeugbe.

vIERDE CAPITTEL.

, , 3. P A UZ E.

Stem: als boven. .

I.

Bruydegom. t

gZ# 3pt ſchoone / mpm Dzienbin/

#un ongen bie 5pn Puibe-oogen/

GEuſſchen um ſchoone blegten in:

#m haſt alg beiten 3ig betoogen/

: T 3 2. @Pie

A
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|

2.

, VBie 't g?ag van 45ſſeab af ſcheert:

Hun fanben aig eeu áubbe ſchapen,

QPic/ mei geſchooten en bermeert

#n De maſch-ſtede niet en ſlapen,

3.

«Een pber brengt innelingen boont/

Göeen een ban baat bie jongeloog igt

Hun lippen 5pn met root geboort/

Hun fpgaah 5eer lieffelpä berpooſt ig:

4

&#en ſlaap tilng booft heeft een gelaat/
«belpht be app'Ien Der G5ganaaten:

Hun baig alg gaabſbg toten ſtaat/

«Pie mag geboub boo, 5pne mapen/
- 5. . .

JI?en hing baat buigent ſchiIben an/
en 't fiepgg-gemeer ban bgabe #eſden:

## 25o?ſten 5pn alg melpen ban

en ſiljee / bie m: bp 3Lelie fteſben.

(@Lot bat bien bag eeng homen 3aſ/

©at al be fchaoumen 5al unphen/

ſaZoo 5aſ ift bp be JIàigthe al /

«ën na de iBietooit-beubel âphen,
- ' 7. v :

beheel 5eer ſchoon 5pt op B,ſenbin/
#a 5onbet eenige gebgeeſten;

iñomt af ban Libanon/ tree in

2Bp inp/mant ze:am niet en ſp;eeken;

ziet van amana en zeniers/

Elg ooit van germon/ haar ſteeuminnen

&#n #Luipaarb#3pn/ ja felle 25eierg;
25p Inp/ buant Daar#" gp 't niet binben/

- - - - - - 9. 45p
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\

9.

&#p hebt genomen gantg mpn bett/ .

«? #zuſter/ o mpn 25pupb gepgejen/

4Hun ooge geeft mp alg bccubert /

âHun balg en heten uit gelee3en.

IO,

#oe ſchoon ſg uube 3Liefbe mpn/

&P Zuſtec / 25?upb 4 uun teete minne

&Pfe ig veel beter alg ben topn/

&Pf oip bie men kan bet3inne.

- II,

t - Bruyd,

Hun lippen b?uppen honing-3een/

GBlp en melk ig uube tonge/

@Pe reuh uung kleeberg hebbe 3upeenſ

qbelph be teuft ban Libanonge.
* n 12• -- .

- Bruydegom.

Jlºpn zuſter / 23upo / gp 3pt een gof/

#a een #onteine / titel bigt beſlooten;

dBp 5pt een 33atabpg tot iof/

39ol edele bguigt ban fgaaie ggooten:

13.

%pp2ug/daatbug/geaff'raan/#alnuig/

Häameel/ en aſberhambe 25oonnen

Ban ſlàigche/ ?lIoë 5eer ftig /

't #g al mpn bgeugbe baat te âoomen.

I 4e .

Bruyd.

Hºontein bet #ooben/ o gp put

3Ban Iebenb mater/ buſſt ſtaag bloeien ! .

GPntmaakt bog Jaoogbe-minb/ en ſtut/

, &#n boet dan uit ben guiben ggoeien/

*z, ex- t - " -- - * 15. &Boog

- - *

- - - - - -
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- - 15.

JBoog bnaait of/ opbatmetátat3De## fje

*ft #eb u mpm Liefſte lang bettnacht/

#omt bog/ 5oo 5al het alleg ggoeien!

enige

VYF DE CAPITTE L.

4. P AU ZE.

Stem: Zoete lief! wanneer zal 't wezen?

I.

Bruydegom.

"B# nu in mpm #of gekomen/

JIaet mpn obeeſt in bolle ſtroomen/

&P mpm 25gunb ! @P mpn 25gupbt!

'ft zal inpn #Liefbe ſtopten uit.

2.

#ft heb JERígrije / Spetetpen/

«En mpm #oning bam be 25pen/

gzoet dan finaaſt/ 2êoet ban ſmaak/

jºu gegsten tot betmaalt.

» -

3. -

«ëetet 13,fenben/ en boogb byenhe/

'H (9eb mpm topn boo? n geſchomfie/

âBeeſt betheugt/ ſBeeſt berbeugt/

3Bant bp# al utubgeugt. n

. 4.

Bruyd. ,

“Ik ſliep/ maat mpm bette maakten

pog mpn liefſte niet # ſtaakten/ir.

gepgaſt inp aan/ 5p?aft rimp aan/ ""

âDiſt mpn kloppen niet meetſtaan. - -

GP 2. 5. Bruyde
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5 • ,

- - - Bruydegom.

- Boet mp open mpn 19gienbinne/

#lèpn bolmaaâte / mant mpn 3inne

#pn op u/ ºpn op um/

o d'Iàpn 2-uſterw: niet ſchubn;

rss- - - - o - -

ſBant mpn hoofd en ſjait-Iohhen

Zpn met bauub/ ja ooh mpn rohlten/

#pn gantg nat/ #pn gantg mat/

o! ſlàpn 252upb/ muert mp nooit 5at.

7.

# . . . . . Bruyd. -

'H #cb mpn coh pag uitgetoogen/

H9oe 5al ift bie meer bermoogen

2lan te Doen # 23an te boen?

Grhu5eert mp / 3Liefſte hoen!

8

'â geb mpn boeten ook gelujaſſen/

«ſºn âan tang op u niet paſſen/

#oe 3ou ih / igoe 3ou ift

@Pie bezoetelen met ſlift :

- 9. -

J|Apne HLiefſte ttoft 3pn ſjanben

32an be beute/ tot mpn ſchanben/

«En mpm bert/ «En mpn ſjert

«Bber hem behommett mett.
IO,

#Ik ſtont op/ en koſt niet bueren/

'# #Zou mpn iLiefſte mat gaan hueren/

jlàaat bp mag / HTBaat hp buag

#?een getoogen op. Dat pag.

* * - Il I.

(*n mpn hert begoſt te breehen/

?lig ift bagt aan al 5ijn fpgechen/

«. *

*

“En
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Gºn betmaan/ &#n bermaan/ -*.

«Dat hp aan mp ſjab gebaan.

I2,

QPoe begoſt ſft hem te 3oeſten/

#a iſt 5ogt in alle hoeſten/

«En ift riep/ &#n ift tfep/

jl)aat ijp hielt hem of hp ſliep.

13. -

De Bruyd aan de Dochters van Jeruſalem,

#ſt be3uneer u / o mpn 19ginÜen/

%oo gp ooit inpn 3Lief 3ult binben/

dl)at 5ult gp/ lDat 5ult gp r

#ein Dan 5eggen al ban mp # - *

14.

QBat fft ſtranft ben mn 3pn Hiefbe/

ſl)adt boo? ſjp boogmaalg geriefbe

JT2pn gemoeD / JE?pn gemoebt /

&Die ià laag nu miſſe inoet. :

I S. -

Jeruſalems Dochters.

ſDat mag bog um 4Liefſte uuee5en/

HT2eer ban jennantg #Lief gep?ee5en 4

Schoone 25?upb/ 3echoone 25,upot/

Häomt ſp?echt tot# etilg b?p uit.

IO.

Bruyd.

25lank en roct ig mpn 25eminbe/

2ll upat aan hem íg te binde

#g 3eer ſchoon / íg 5eet ſchoon/

350ouen al ſpant ſjp be figoon.

I7.

Zoub iſ hem beſch?pben moeten/

39an 5pm #oofd tot aan 3pn 19oeten/

'f 19inb geen ent/ 'H 13inb geen ent/

4Daat. Dat iſt mp heer of ment,

- 2 ºp 3 SESDE
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Gesnaam - --- --

SES DE CAPITTE L.

5 PAUZE.

Stem : als boven.

I•

Jeruſalems Dochters.

W# mag bog uun ilfeffte bipben /

GP gp ſchoonſte aller ti)pben/

OPp Dat mp/ GPp bat top

#em gaan 5oeken maar het 3p.

2.

Bruyd.

JIBpmeg ſtieffieng ſtaag berbeiben/

#g in 3pnen #of te hueiben/ -

dPf 't baat aatt/ GPf 't baar aart/

#p De Lelien bergaart.

jfſapne Lieffien # be mpme/

«En fit ben ooit gamtg be 3pne/

Jaie baat usefb/ Pie baat meib/

25p be #ielien berbeib.

4,

Bruydegom.

G5p 5pt ſchoon/ o mpu 132ienbinne/

2: Ig #eruſalen te minne;

5cijgifthelph/ Abch?ifthelpk /

2ºlg áblagbogbeng bgeeſclph.

âHube oogen 3pn#e ſnoeren/

ſ?ent 5e/ mant 3e mp berboeren;

###gig geile gette feijaet:

ge autº en 6. Hºme



Geeſtelyke Gezangen. 2 F5

• • 4 -

- 3Boog haar gantg De #elle 5bnicht.
* * * * QP) 4 T

6.

tlane fanben 5pu alg #ochapen /

&Pie nooit eenfaam Iigge ſlaapen/

ſlâdat te 5aam / maat te 3aam /

(Leelen tubelingen bequaam:

7,

Htme mangen fraai in 't bloo5e /

2 pn geſpft de raobe toege/

GPfaig een/ @f aig een

&Stuft 45ranaate ongemeen:

8.

&Baat 3pn feſtig ſtoninginnen /

ſBombet ſchoon ban beugt en 3innen /

«En nog meer / GEn nog meet/

#onge JR)aagben 3agt en teet.

9.

JIApne &Buibe ig maar eene/

#Schoon ban 't hoofd tot aan haar teent/

3F2aap banaatb/ #gaap banaatb/

13an haat die oeber hupg gebaatb : -

IO.

?lIg be & Bochterg haar beſchouinen/

Samen met be &taat5-juffcouuuen/

9 |ber een/ 23bet een

#al ſjaat toenten ongemeen.

I I.

ſlBie íg 5p bie Homt 5eer ſchoenen /

2tſg De Bageraat hertopmen/

2lig be JBaan/ ?lig be ſl2aan/

#a gelpſt be Eoune gaan?
- J2 ve

2Ig een leeſët met 25aniere

#ochgiftſtelpſtig in het 3 miere/

ſBoo? 't ge5igt/ 19oog 't ge5igt/

3. Jºu
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- - 13.

jºu ben ſft cená afgetreeben/

ſlot ben ſaooten-ſjof beneeben/

GBm te 3ien / GBm te 3ien

GPfbe g?oene Uyugt baat bien;

I4.

GPfbe ſlapnſtok luſtig bloeſben/

&#n of De 452anaate g?oeiben/

Oſaf haar ſp?upt/ @f haar ſp?upt/

JIBet be 25otten Hoonnen uit.

I5.

qºet ik 't miſte / mag mpn 3iele/

&ap De mageng met De miele/

32an mpn bolft/ 13an mpm bolſt

JPie bgpbpillig 3pn #n tolft.

I

Hieert meer ! heert meer ! ſteert meer omme/

#Zulammiet / ep bog maar omme

2ºpt gp ſchubn? Zpt gp ſchutn é

2iet ong aan/ bnp 3ien op ubu.

17.

HPiſt be 2ulammiet niet mpben/

#iet fjaar aan ban alle 5pDen;

2tig een rp/ 2 Ig een tp/

13an tune H3eičten ſg 3p,

- , ,

* '. - z . *

: - - -- - - - - - - - & T' - - - - - - - -

. . . . . . - ZEVEN$ '
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";

ZEVEN DE CAPITTE L.

6. PA U ZE.

Stem: O minnelykſt Emanuël.

I.

Bruydegom.

G2e ſchoon 3pn uube gangen baſt/

#32inſen bochter / in uun ſchoen;

GPen onbgaap uuner geupen paſt t

#oo alg ſchoone fieteng boen/

QPie glab en ſterft / .

«Een ſtomſtig hanben-merft

#pn/ ban een 5eet goet fat5oen.
2•

Hun HBabel alg een beehet tonb/

G2ie nooit geen# ontbgeekte;

#Hun 25upk aig een hoop tatube ſtonb/

25p 3Lelſen geleehen: - -

Hun 25ogſten thnee / we

2 pn alg tmee melpen fiſjee/ -

QPie eben ggoot uitſtcehcn,

3- -

Hun galg alg «Elpen-been 5oo blank/

3llg 19pberg 3pn uuo CPogen;

Hm daeuſ geeft reuh / en nimmer ſtank/

'- Hun goofb ig aftpb bgoogen;

#Hun banb ban 't Raat/

#g alg purper boogmaat;

#ph 3pt gp in bermoogon,

e 5 - 4: Bruyd.
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- *

4•

-- Bruyd. · - - - -

“De Htoning ig gebomben baſt/

(Pp an3e galergen /

#Ban baat hp op ong 3iet en paſt/

# kan geen ttmeb2agt Igen:

oe ſchoon 5pt gp/

#ſa liefelpk. Daar üp; . . .

Gâ âLiefde in betblpen!

5

Bruydegom.

#4in lengte ig zeer fraap en prog/

obelph De Palm-bootmen , ... -

+äm 25ogſten ipht een GP3uibe-trog ,

gft 3eibe/ fſt 5al homen/

GEn alimmen op /

«En g?ppen 5pnen top,

GP 253upb ! mdfit m: uiet ſchgoonnen.

Bruyd.

#Hup #emelt' ig# goeben 119pn/

oºbantg ongemengt geſchonken/

oEn bie/ bie um 25eminben 5pn /

âDerben daar boog haaſt bgoniſten/

3Baar boog 3eer tag / -

RIBe ſlapenbe genag/ -

2II lag ºp baſt te ronken,

sh ben mens immſ en arm hart
Dat iſ tot in ##

ſpijn Lieft u gantá te geeben,
* * * * * * «. " -"

#omt Up mp iefſte hebt nooit ſmert/

JIàaar laat ong eeng ter beegen

Hft gaan # 't belt/ -

#Tapm hert iſ nu geſtelt -- - --

8, Bruyde.
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8.

Bruydegom.

3Laat ong bgoeg in ben morgenſtone

d?a ben ill3pn-berg begeben/

&#n 3ien na alleg in het tonb/

GPf 't b?ugt belooft te geben/

GBf 10pnſtoft bloeit/

GPf be 45?anaaten g?oeſt/

't #g nu um %oonnet-ſeeinen

9,

Bruyd.

GDe Bubaïm bie geben geur/

oºn aan al on5e beuren

dBaat hangen eeble b?ugten beur/

12an aſberhanbe fleuren/

jàieubbe en oubt/

13erbuarnenDe cn ſtot1t /

jl)pn 3Liefſte neemt be Heure.

AGTSTE CAPITTE L.

7 PAUZE.

Stem : als boven.

I.

Bruyd.

| D# gp mn alg een 35;oeber tnaart/

JBpm #Boeberg botſte 5uigbe/

# #ſh 3oub u huſſen 3eer bebaart/

#ia op. De ſtraat betuige/

ſlBaat ik u bonb/

eiſh ſtufte tuinen momb/

of 30u0e aat buige.# : &Poſt 30ube 3p ſj ſ! 2, 25ſt

*
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2.

*ſt 3oub u bgengen in het buig

JTAung Jſlâoeberg. Die inp baatbe /

«Bp 5oubt baat leer en mpn abuig/

13oog u ift nooit iet ſpaatbe/

#et 5p ban iPpn/

GPf 5ap G52anaaten fpn

19oog u ift 't al beubaatbe.

/ 3.

JBpm #ooft ruſt op 3pm Slimſtethanb /

Zpn ſïechterſjanb omhelſt mp:

'à 25e5uneer u JBochterg ban het lamb/

QBat gp bfc ſiefbe/ ect 3p

#et 5elf3 luſt/

#2iet malifter maaht of bluſt/

JI2aat laten 't aan haar ſleut b?p.

4•

Jeruſalems Dochters.

ſBie leunt baat op haat 25eminben/

- &#n ftlint op u#De #arna
w Ulruyd.

ºgſt heb u een3 mogen binbcn /

GPmber be ?ippelboom ban mpn;

#ft mcſtt' u baat /

g#n uune Jl)gebet 5 naar

25aatbe u met ſmett en ppm.

- 5 • -

2et mp/ o HLiefſten ! op utn ſjert/

een ooſt 5oo op utu atmen/

«belpſt een 2eegel/ bat nooit mett

33etfieeten of uerarmen;

ſlBant #Liefde ggoot/

#g ſtether alg be boobt/ .

%p Doct De 3ieſ betulatnuen.

i. - - - - 6. De
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6.

SBe 3Liefbe ig een hrachtig bier/

't #pn blammen ban ben #eere/

#p bgeeſt gemelt/ noch ppnen ſchier/

jl2dat Han het al betteete;

1Datet of bier/

#al nooit bit 3Liefbe-bie? .

Hitbluſſen of betitcete.

7.

2UI boob omg ſemant al 3pn goubt

13oog be3e 3Liefbe ſchoonen/

jºen achtte hem 3eet bmaag en ſtout/

&#2oft 39u0 men hem mei boonen;

âDant mat men 3iet/

'f #g bp bee3 Liefde niet

dl)eet/ alg een blaag met boomen.

8.

ſlºp hebben noch een zuſter teer /

dºlàdat ºp heeft noch geen 25o2ſten;

TBat 5al men met haar boen/ manneer

JP.en dan haar fpgeeſten boºſten ?

2 Zoo 3p een muur

#3/ of 3al 3pn een beur/

ilàen ſparen 3oub geen hoſte.

9.

#ft ben een muur / mpm 25o2ſten 3pn

<belph alg tooreng hoogen;

Gaoe gaf mpn?Liefſten acht op mpn/ .

Saoe mieto ſh in 3pn oogen -

2lig eene bie -

qBe 193ebe binb en bie/

#n liefde en meeboogen,

Io. #pst
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A'

IO,

Japm #Balotnon bab een ſlºpmgaat /.

(Le 25aal-ſjamon/ boo, begen/

#p gaf 5e aan be ºecberg baat /

&Be b?ucht ban bien te legen,

qºn naar 't attoogt/

2.oo b?agt een pbet boogt/

2Man &Salomon gepge3en/

I I.

ſBel buigent 3ſibetſingen ſchoon;

JBaat bp gaf aan be #oeberg/

oEen bgp geſchenk tot eenen loon /

(Lunee bonbett aan bie 19oeberg;

jBaat mpn ſl3pngaatt/ .

#eb ik niet met betoaatt/ -

#2ogtang bp noemt ong 35goeberg.

I 2

Bruidegom.

dB ! gp 25etboonſter ban ben 3of/

&Be metgezellen methen

Hun ſtem/ geeft obecoloebig lof,

#ſlâaat toont mp al ub tnethen/

qºn uime ſtem /

JPie boog mp heeft tieel klem/

JPit 3al uun hert betſiethen.

# -" - zen. /donnt / o input npn /

Gêf meeſt gelpſt beſtbeenen /

49f alg bet 119elpen-ljetten 5pn/

ºaſe ſnel sun op haar beenen/
, &#n ſpgingen op / * *

(ILot ober 25erg en top/

2Zoo ſtaaät mpn 3ucht en meenen.

1: " - , -

- * A A N
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AANDAGT over RoM. 7.

vois: Trompet Maryn. -

I

A*# mpn 3mate #onbe/

ſl2pn boobelpſte leert/

«5eeft mp uponb op nonbe /

«En ſmerte tot mpn finett/

#p merben meenig fout/

#emelbig en 5eer ſtout/ -

“# mpn herte/ tot mijn ſmette/.
d'I?p berffout.

2. -

ſlBaat fft mp keer of twenby
#oo binb ift niet ban ſchuib/

JT2et ſchaamte en elend -

#g nu mpn hert betbuſb/

iBan boben tot beneen/ -

#an 't hoofd tot aan nipn teen/ .

#boel 3e upoele/ machtig atotie/.
&Boo, mpn ieen. * . .

3. - - . - •- w

Tºt 3 aerb dan haar gehange/, ' . *
gEn benen meggeboert/

#eer ingeeb'Ipit en ſtrange/

«Be 3onbe mp beſoert,

GPoſt Dan manneer alg ſä/

#2a G5obg beboben miſt/

#omt 5e loeren/mp berboeten/

#n haar ſitſh.

- 5

4. 49!
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4

62 ! boob ban alle boob/

e uperb ik noch bebopb
m alle utme noob &

#oe 3oub' ift 3pn berblpb/

jiaogt ſâ eeng 3pn berloſt

#an be5en g?ooten poſt/

aaſe neel 5uchten / embe buchten/

geeft gehoſt.

- 5.

2ich 3onbe! bol ban ſmett/

gä uïnu/ bat ik ben aan

# baſt/ en alg betuJett;

ibie zal mp nog ontſlaan?

GPch!' mogt ift 5pn beb?pb

12an 5omb en alle ſtepb/

#oomt boch ?eere/ muil 3e bmeeten/

25geeb en mpt,

JBe tpb 3al haaſt ſtonnen/

&Pfen lang-geunenfchten bag /

3Pat ik met De H3goonnen

d6een 5ucht maah / of gehlag;

jaaac blptſchap ban tonbgonn;

oach ! mag be tpb haaſt om /

iſBiſt u ſpoebe / tot bit goebe /.

Beete ſtom !

* * . *, Over
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Over de Volmaaktheden van God,

Op de wys van den Spaanſchen Ruyter,

I, *

Of 45goote ſpob en Beet/

Il3ie 5al of kan uun eer

#2ſec ooit na maatbe roemen?

3Bie ig te regt bequaam/

&Ie ſamen op te noemen/

âHun beugben al te ſaaan?

2.

Jlapn 3iel heeft g?oote Iuſt/

GEn Han niet 5pn geruſt/

(dºen 3p iä uunen maame/

GB?oot maaft met roem en ſof;

2lch i3eer ! maaät mp behmaine

&Lotum eer / hier ig ſtof.

3.

dà! eeumig IBeejen ſchoon/

45p ſpant alleen be htoon

3Ban «Engelen en menſchen,

GBp boet het al beſtaan/

gaf 't foube haaſt uerſſenſen/

«En gantg te ggombe gaan.

4

gP! Iebenbige 45ob/

Hit u/ boog u/ en tot

H/ boet gp het al ſeenen;

30l mat ooit meegen heeft/

#ebt gp 't beſtaan gegenen/ -

«En 't ſteetg nog#' u leeft. . . .

t

k

- 5

Jitſ - 5. 45p
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" Bp 3pt oneinbig goeb/

qºn boog um obetbloeb / .

#oint gp het ſtaag bertjuiſthen;

oPng gamtſche leebeng-tpb/

eiſa Lºgeer eiſt oo hite / . .

jlâaakt gp ong b: uerblpb.

iſiecht en gerechtigheib/

dBaat boog u topt en 3pt;

obp en bergeeft nooit ſchulbe/

19oog bat bie 3pn bolbaan;,

Gbp meugt geen ſtouten buibe /

JI2aat 3ult 3e boeg boen gaan.
7. . v

Häm Liefbe mag 5oo gzoet/

Dat gp om on3en noobt/

+Hun Iſeben 2oon beet ſterben /

&#n ſchanbe bloeit en ſmaat/

GBp bat hp boog omg merbe/

Hun 3Liefde 3onber#aat. -

OP ! goebettierne 45ebt / .

3l3at mag u/. Dat gp tot

Q2ng 5oo um ſjanb moub memben

«En rebben uit Den noobt /

«En eeumige «Elenbe?

GP ! goetheib momber ggoot.

9.

dBenaberpfte ºeer/

GPng 3onbe/ hoe gantg 3eet/

ElBilt gp te faam bergeeben/

2EI 3pn bie nog 5oo goot/ -

«En menigmaal bebgeeben/ - va

#ſa ook alſ bloeb 5oo roqt- . . . . . .
- -?. - - MO, 25es
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- - IO,

25eſtenbig enbe maat -

#pt gp #eer / boog en maat/
oBp 3uit ooſt nooit berfſoulne;

& Bie op um goetheid magt/

«En op u #eer betroume / .

Q5p 3pt haar hulp en htagt, ' . -

II.

192eugbe en bgoolphtheib/

GBneinbig uitgebgeib/

#g geet um eeuunig ſlBeegen;

G#n op utm ?lange5ſcht/

#zullen um uitgelee5en/

«Poſt eeumig 5pn betlicht.

Nieuwe-jaars Lied.

Toon: O Kersnagt ſchoonder dan de dagen,

I.

H# oube ººſaat (g meer berbmeenen/

&#n 't nieuuuc in 3pn plaatg betſtijenen;

GP ! g?oote goedertierenheid/

QPat 45ob mp heeft 5oo lang geb?aagen/

JPut bueer bgie honbett feſtig @Bagen

«En bpf/ bie 5pn meer afgeleit.
- . 2. -

2lſ 't goebe / Beet/ ſtam fft niet noeme /

Beel min na maatbe baar boog roeine /

12an 't geen gp mp in 't oude #aat

#oo oberbloebig hebt beme5en/ -

qbp hebt mp obetſaan in begen; -

, Hä uit het"g mpn Inaat.

*- - - - - -- 2 -

- --

3. HR
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gk ben beb?pb En beel elemben/

zDie 't ſamen afg een g?oote benben/

dBerect te obetballen ſtont;

#mbien uun hamb mp niet behoebe /

#p babben mp/ alg felle roebel
«bantg 3iel en ligfjaam boog gcmont/

4• .

ogn alg um tugt mag boo? mpn ooge /

#oe naberſpit/ en bol mebooge/

ièag ban um romm'Iemb ingetmanb;

dBp ging u ſomtpbg mei berberge/

opin bat mpm 5onbe u quam terge/

jaaat haaſt boob gp mp meet. De ſjanb.

5.

- - ſlaat 5egen/ alg met bolle ſtroomen/

zpn in bit gaat tot mp gehomen;

#n 't Ieben beht gp mp geſpaart/

&#egont/ met friſſe nieume ftragte;

iPſe zou het alleg burbe magte ?
#ct minſte/ eerſºm ſft niet bDIGatt.

#n bgcebe hebt gp in mpn mooning/

; De ſchepſel ſmaken been alg honing/

gjin ouerbloeb/ in banäbaarheib/ .

«En ſomtptg ooit met bgoolphſjeebe/

#n 't hoote ban mpm 3ugt en beebe,

35elooft 3p #eer um goebigſjeſb!

7. -

45p gaf um goeben «beeſt tot leſbing /

op almpn meg/ en tot mpn meibing /

#Hun# en bietbaar bob'lph moogb/

dººp hebt het mp ook met boen ſmahen/

dam al mpm boen en al mpn Baſten /

«Daat na te rigten goo 't behoogb. 8. Hun '

* *
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8.

Hun mooning ſtont ſtaag boo, mp open/

&Baat heeft het IBenelg baum geb?open/

ſDel tttee en bpftig meehen boogt,

JTBaat laag ! ift moet het nu behlagen/

3Pat ift bie tpb en ſchoone bagen/

2Zoo meinig b?ugt bloeg na um moogb.

9. - -

Jau hom ſft H3eer mp tot u (nenbe/

2üch ! miſt op nieutn utn 45eeſt eeng 3embe/

#ſn 't nieuwne gaat een nieutpen geeſt/

19etnieutn ecng meber al mpn kragte /

GBp bat ift gantg u bpil betragte /

C5emoebigt en gantg onbebgeeſt. .

IO, . - -

25,eeht af mpn oube boe5em-5onbe/

&Pic ſtabig homt mpn geeſt te monbe/

qºn qupnen boen; ach 3emb#/
ſlBant 3omber u 5al 't nooit geſchieben/

JIàaat boo? uhn ſbeeſt bie 5al 't gebieben;

i?eet / op utp hulp alleen ift magt.

I I. " -

3Laat boch mpm oberige bagen/

12oogtg 3pn om u gantg te behagen /

3Boet mp in ume megen gaan/

33oo?3igtig / heilig / bnpg en ſpoebe /

«En tot een tieraat boog be goebe/

25eb2pb ban hoogmoet embe maan.
- 1 2. -

Jººpn tpb bie nu boogtg ho?t 3al mee5e/

OP HBeet/ faat bfe in uïne bgce5e/

12an mp ten einbe 3pn geb?agt/

G2p Dat fft ban albaar berſchpne / .

gPaar uur / bag/maanb/en jaar betbhopne,

#eet / op ubp"# iſt bmagt!

3
Het
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V

r)

i+

-

- - - -5 r.- - - - - - - -

Het Hemels Lied.

stem: 61 Heilig zalig Betlehem.

* * * * * * -- --
. ' * * -- -

-

- I. "

- • " alig leben / -- --

* - O####n ooren /

aBe Blank biet moogben doen mp goet/

Jafetg hau mpn berte 5oo behooten.
- - - -- - - - - 2 - * - , - - . .

et 5alig leben ig het al -

w:# egeeren ham of Iuſie/

JIBen nooit ietg amberg menfcije 5al/

"Dan eeuwig in boog ſchoot te fuſie.

* *

* *

v

t

-

- - - - - - - - - - 3

jlàp bumfit/ ik boel reetg in mpn hert

't 25egin ban 't 5alig eeumig Ieben/ .

laat ſtaag hoe langg ſjoe meerder mert/

qEn poogt na het bolmaakt te ſtteben.

', zº - - - 4. • - * * * *

, #et 13etnelg 5alig 5met JIBu5pk / .

Hälimät menigmaal door heel mpn hette /

gºn geeft mp menig ſchoone blpſt/

ſBaat boog haaſt unphen moet mpn ſmette.

- 5. - -

GP ! Zaligtjeſb / o ! #aligheib/

1Dat mert gp onbeſtent berſleten;

&Pie hier ban eenig goeb beſcheib -

#eeft/ 3ullen u n: tegt afmeten. -

boe meenigmaal ontfonht mpn geeſt/

" ?tig in een big banºn mag fmahen/

- - -
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l w

eiſa bat bermeht mp een 3oet feeſt/

- &#n boet mp al het ſchpn-ſchoon laſten,

7.

2 GB! #emel/ #emelg-heerlphheit/

JIBogt ift u eeng geheel geniete/ /.

#2et ſchpnt bat gp te lange beſö /

&Paarom 5oo som: mp hier berbyſete.

geomtpbg merb fft hier alg ban tmee/

«bebgongen/ ban het eeuunig feeben/

oEn om te blpben in mpm ſtee/

GPp bat ift u hier eet mogt geben.

, 9. -

JBaat 't gºeutnig heeft mpmhert behoogb/

3Pat Iïeffelphe 3aiig Heeben/

gaat heeft mpn herte gantg boonboogb/

GPm baat geſtabig in te smeeben. '' -
- IO, - -

't Hkan mp berheugen / alg ſft bemſt,

2lan 't 5alig Ieben/ eeuunig boben /

3Baar men nooit 3onbet oogen-hnenſt

#al 5pn/ om ſtabig 45ob te ſoben.

- . "II. - z

't &#g of fft ſamgg hoe meer hebat/

#et 5alig eindeloo5e leben/ .

&Daarom ſft hier bit Ieben ſchat/

Jaiet maatbin/ om baar aan te hleben:
- I2,

GP ! #eereiphe ſchoone ſtaat/ -

3Paar aſieg blinkt/ bol glang en luiſter/ .

2tig men ban baat 5pm oogen ſlaat /

#oo mert het hier gantg nagt en buiſter /

- 'IZR, •",

&Bat 3aſig ſiebe #nen heeft

&Bug 5oo mpn hert gamtg ingenomen/

H? 4 &Pat
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3Pat ſh'er 5oo ben aan gekleeft/ -

zij guam be boobſ in 3ou niet ſchromen.
- 14.

JBaat 5al ſh gaan in 't mit gekleet/

G5elpft ben bageraat in jeugben /

, JBaat 5al niet# #pn/ tot ſemante ſect/
JI2aat gamt# bol op ban 5ang en b?eugben.

I5.

'k 2al baat 5pm ſuiſte2tpft berciert /

3Der Zonnen-glantg 3eet ber te boben/

65een bag of magt men baat ooit biert/ -

«Been maanſb of ja: mogb baat betſchoben

JO,

@Baar 3al ſh/ o! boat 5al ſft baat

JIBp in ben 252upbegon bermaften/

RTBaat 3al ift hem 3ien Zonne-hiaat /

«En eeumig in 5pn liefde blaken. -

I7.

3Daar zal ik 5ien 45obg #eerlphſjeib /

Zpn eeuunige bolmaakte Betigben /

GPm eeumig bie te boen beſcheib/

#n lof en roem / in 3ang en b2cugben.
I

3Paar 3al ſä ſexug ſchoone 25gupb/

JIBpm 25goeberg en mpm beſte 123inben/

ſBaar mampn hert in liefden uit

«baat/ bie 5al ſit baat alle binnen.
I9,

&Baat 5al ſft 3ien / bie #btab ban goub/

32an 3Peetelen en GBiamanten / -

2lſmaar men eeumig 253uploft houb/

Jihet al be «Eng'len/ 45obg tramanten.
- 2O, - *

dBelmenſten (Dag/ Homt eens met Hragt/

#ect geſu ſpoeb u/ milt berſchpmen/ GP
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G2e 45eeſt en 252upb ſtaag op u magt/

GPp bat al 't aatbſche mag betbuopmen.

GPm. Dat gp 45ob betlaat,

Der Vroomen onluſt in de Godlooze

' ' Weereld.

Vois: Ik drink de nieuwe Moſt.

I.

! ſmoobe (Beerelb quaab /

: O## met mpt en haat/ -

#ft heb een knalg ban onbet u te 3pn/

#ft agt uup boen bergiftig/ alg fenpn;

3IBag ift ban u berloſt ! -

ſl3at hebt gp menig 3ugte mp gehoſt/

&Ban met bcbgog en beinſerpen /

&#n Dan net umcn baat/

QPie gp Dog nooit betlaat.

2.

#ft bcm u 3at en moe/

o ! ilBeetelb/ en baat toe

12ebt gn een afkeer / ban mp en mpm boen/

gPoit treffen tup te 3aamen nooit bet5oen/

«Bp 3pt mp in De meeg/ - -

«En met mp hebt gp nooit utn regten beeg/

G5p homt altpb ban mp te blieben/

ſl3p 3pn malhanberg ſmaat/

OPm bat gp mp impt/
GEn niet te b?eeben 3pt

3Pat ik het pab beg Bemelg ga met ſtift/

2Zoo gunt gp mp geen oogenblik. De ruſt,

- rº, iſDag
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IBag 't maar in utme magt/

«Bp liet mp hier geen tuſte bag of nagt/

zoo haat ſip mp7 o fnoobe âBeetelD !

-eem bat bog um gesicht/

3àiet beeie kan het licht.

- 4• -

QPoh ſpgeeftt gp ban mp quaat.

HHit ubuen boo3en haat;

GPm bat ſh obob en 3pn geboben min/

2oo hebt gp in mp en mpn Doen geen 5in/

GBp 5oub 5oo gaarne 3itn/ - 4

Gaat pber mp ooit haat/ en ban mp bIſen ;

2lig 't mp gaat tegen/ 5pt gp b?olpft;

dſbing ift ooft maat te g?onb/

2oo mierb gp alg ge5ont.

5.

obp ſteekt ben gupg en fpot/

Jſlâet 13,omen en met tbobt; -

GEn meent in be5e/ bat men 't niet en 3iet /

Zoo 3pt gp mp maat en ſtel tot berb2iet;

dºp leeft in hoogmoeb ſtout/

oën ſpreekt op um bermogen tnomber bout/

«En miſt geagt 3pn alg be 65obe/

3Boog ebel mpg en goebt /

1Baar op gp baan:beel moet.

hoopt iPeerelt voor het leſt/

GBp 3pt een ſtinſtent neſt/

«En een gebgoeb ber ſlange/ bol fenpn/

«Een Doorne-ûog / bie bol ban ſteeltelg 3pn/

G#p 3pt een bittre gal/ - -- -

#ſt meet niet hoe fft u afmalen 5al/

* * &#g 3gt inp ceneu g?ooten ggoutuel /

, 39eragt en 5ect met ſinaat."
* - * * we wet v. -

&#n ooſt ban obob gehaat/

7. 't ººg
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|E

7.

't Gjg goeb bat baaft be tpb. -

#omt / Dat ift ban u bnpD

2al ſcheibe/ eeng boog eeumig en aſtoog/

GP! 1Beereſb / mant maar be5e Hogte poog/

19erbgiet u bp 3pn 3eet;

Jlàaat Dan 3oo 3uit gp mp niet queſſe meer/

2lig gp 3uit 3pn in uwu elenden/

QEn u 3ien 3eer beſpot /

19an ong / en ooit #n Q5obt.

OP! ſlBeerelb bat gp nog

&#eng Dagt aan ubp bebgog/

gºn aan um haat/ en gobbeſong bebgpf/

lBaat in gp boo?tgaat trog en eben ſipf;

&Benkt bmie gp 30o benpb/ .

gºn met um hert en boen nog ſteetgbeſttpb;

H9et 3pn 45obg bierbaat uitbecſtoten/

ºſa ooh het 3out bet aarbt/

lBaatom gp mogb geſpaatt.

Die met hem ſtabig tuniſten;

"-

Aandagt over den Vreede-handel op het

Soiſonſe Congres.

D# hooge JBagten 3pn bp een /

GPf 't 132ecbe mezen 5al / of geen/

't @Pog íg baat op geſlaagen/

JBaat ift 5al 5ien op 5ob/ bie 't al

#2a 3pnen ſiaab beſtieren 5al/

QBaat 3al 't 3ig tla geb?aagen.

#oub 192eebe meegem benh ift ? meen/

45ob heeft geen 192eebe boo2 bie geen/

&Ben



235 Zions Luſt hof, of

@Ben Botelog ig aange3eib/

2Man 't gantg berbaſtert ſtijgiſtenhefb/

gZoo mei alg aan 33apiſten.

119aat toe 5ou Dog De 192eebe 3pn?

2p ig gehoogben aig gypn/

3Boog meelb en bactelbeebe /

GBob taaht nog berber uit het oog /

&Be 5ombe ſteigert #emel-hoog/

jàog roept men/ 132eebe! 19gcebe! -

ilaat 192eebet 5oo lang alg nien tragt

oBobg toogne met 3pn gantiſche magt/

&Boog hoogmoet / te ontſteeſten:

qbob 3eib/ mpn 19geebe geef ift niet / .

3Boog bie mpn ſtaag 5pn tot berbgiet;

2ilan. Die mil fft mp opgeeſten:

JIàaar mpne 13peebe ſchenh fit aan

ſlapn 19olft/ bie in mpn meegen gaan /

&Bie hebben altpb 19?eebe/

Geoh ban / manneer ben @Poglog blaaſt /

gaf 43eſt of Diere tpben gzaaſt,7

Pä 2 al die met heil behſecbe. -

172 9.
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M)

AANDAGT OP DE LEED IG

HEID.

dºet trooſt en bJeugt/'GEt lecbig 3pn/

25aart ſmetten ppn/#in mate beugt/

2ll in het eerſten; 2Zal fjp 3ig buenbe:

3[IBaarom iſt Die 2lig gp u 3et

gPoit haat en blie/ (Iot het G5ebet/

2lig quabe geeſten: GPm 45ob t'ontmoeten/

3l3ant op 3pn beſt/ 2pn aange5icht/

#g 't maar een neſt/

3Die bgoebban 3onbe /

âIDaar boog het ljett

25ebogbe mett/

#2pgt monb' op boombe,

KIBaarom um tpbt

25eſteet met blpt/

QEn uhne ueren/

QPie gp beſpaart/

3Booy q5ob betmaart /

3Pan 3ult gp beuten:

2lig gp Dan leeſt

2al 45ob 5pm 45eeft

H#aaſt neber 3embe/

QBie 't hert betlicht/

#al u begroeten:

Hun peinſe 3oet/

#2et aſ bergoetf

#n «bobeg baaben;

Zpn JBajeſteit/

«En goebigheit/

Zpn mp3e taaben/

IPaar boog het hert

#ateetg baat big tnert/ '

&Pm 45ob te pgp3e:

& Bie 5oo 3pn tpt/

25eſteet met blpt/

#g alg be mp3e.

zEEDE LESSEN.

N# methen/ maatig ſlaapen/

32eb?ig 3pn / en niet beet p?aaten/

«Berbaat hleeben/ maatig ſpp3e/

#pn ſeg bingen/ 3eet te pºp3e.
#Lehſtet
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HLekker eeten/ lang te ſlaapen/

iſ hoog te hleeben/ ggootg in 't bnapen/

ſlBeinig merken/ beel te meugen/

%pn feg Dingen/ Die niet beugen.

De Rykdom, Armoede en Middelmaat.

it laat ben fjoogen ſtaat/

Boog bie/ Die noepten luſten/

j|2aat in De JBibbelmaat/

19fnb íſt. De meeſte ruſten.

JBe 2ttmoe baatb ueel hoon/

H9erbgiet/ en jammer-hſaagen/

#p leeft ſtaag bp be boon/

dBe ?ltmoe ig een plaage.

JTBaar jlâſbbelmaat ig.eel;

@Beg mp3en mang begeete/

ſlBag/ geeft mp niet te beel,

«En niet te min7 o ! #eere. \

De Begeerlykheid des Vleeſch.

D# bleeſchelphe Iuſt/

#oal aig een ſlange ſleehen/

#oe meet 5p mogb gebluſt/

#oe meer 3p boog 3al bgeeſten.

De Begeerlykheid der Oogen.

H# oog buert niet bet5aat/

«En 't ſjert nooit ban begeeten;

H#oe meer men al bergaart /

#oe meer men 5at ontbeeren. -

-
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n/ De Grootsheid dezes Leevens. *

D# ſtºpgfjeſb/ Abchat en #taat/

- &Be Homſt/ het ebei bloet/

ma 2II boog be tpb bergaat/

- «En neemt boeg hoogen moet,

De Getrouwde en Ongetrouwde Staat.

D# ſtaat ig 3oet/

CBeeft ſtoffe boog een tuin gemoet/

«En onbekommert Heeben,

#TBaar GEcht nog meer geneugten geeft/

#anneer men t'saam in neebeleeft/

dBen «Echt moet boben ſtreeben:

4Bant thmee 3pn beter ban maar een /

3Panneer men gaſ een meg betreen/
-aan- GEmee Doen te ſigter ploegen/

#mee hunnen baagen 5maarber laſt/
h. Gºmee ſnoeren binten ſipoer naſt/

Jihaar een moet meerbet 3moeden:

GEmee kunnen tegeng tmee beſtaan /

Jlaaat een bie han men Higt betſlaan;

GEmee hamben 3uibet maſſe/

ſºlute marmen beter in behouin,

- gaſt boogbeel heeft ben tºchten troutn/

lg 45ob het maakt ban paſſe.

#Bant boe eerſt 2 bam mag alſeen/

«Boe maakte eBob ban 3pnen been/

«Een bgoutuſ op bejet aarte;

«,5ob

De
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q5ob ſp?aft/ en 3eibe/ 't ig niet goet

2iſleen te 3pn/ baat 3al en moet

«Een hulp 5pn bie hem aatbe.

HIBaat hont be ſterft in hogen noob/

Zoo bat De ſl2aatheit tot bet boob /

1Booy d'upanbg hanb moet bbpſten;

@Ban ig het beter ongetroub/

GPp bat geen joh of bamb ong houb /

#lig ballingſchap Homt âphen.

Klaaglied over de tegenwoordigen

Boozen tyd.

Te zingen als: Trompet Maryn,

J.

O; #Snoobe boo3e tpben/

1Berbuſt ban alle quaat/

#2u moet men ſtabig ipben /

JPat hoog en 3ien hetgaat/

G2e boogheib ſteigert op/

(ILot boben in ben top/

ſlBaat 5al 't embe/ «En belenbe/

't 45,onnig ſop?
2•

ààu iſ het al bebogben

#n ikecht en HPoieſp /

# gantſchelph berftogben/

e buaatheib íg aan 3p/

JBe ongerechtigheid

#g topt en 5pt betſpgeib/

ſBet
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ilaet bebyſege/ Cnbe Iſege/

JBen 5ſch bleib.
3. w

&Poo2gaang 5oo moet men 3topgen
: #n beje booijen tpb/

wºn met het herte hijgen/

CPm eengte 5pn bebºpb

#dan bit becheert geſtagt;

ºach of 45ob be5e nagt/ -

- #ſoe meere/ en netheete/

&Pf bet3agt !

4.

jaaat mie 3al het beleben/

2ºlg 45ob een# homen 3ai/

ºm 5pnen beeſt te genen/

g#n 2 ſong groot berbal

#al boumen ineber op/

ſ&Lot bonen in ben topf - - - -

#an 3ul 't 5ugten/ «Enbe buſſten/
#ouben op.

- 5.

#aat nu 5oo moet men treuren/

3l3pl men niet andere hoogt/

aan breuken en de ſcheuten/

iſ baat boog het al berſtoogt:

3lch! ach! hoe 5al 't nog gaan 4 ,

't #an 5oo niet langer ſtaan/ ; -

#pl be bloomen/ ſlºeggenomen/
#pn bergaan.

6.

ga! #eer / laat bog eeng komen/

&Pien lang bermagten bag/

&Be menſch banaiſe bgoonnen/

&Pp. Dat meer blºeien mag .. ,

: ve tnaarheid/ tºeg teoutin/ 49egi



243 Zions Luſthof, of

»erbirft ong 3ugt en routm/ -

dPaaht uncet jeugdig/ @#nDe bgeiigbig/

't #ecte floum.

| | | | 173o.

Beſtraffing der Spotters.

Stem ! Laat het weer eens zoomer zyn.

Is

S# ! ſtaaät utu ſpotternp/

G5p 3ult altpD 5oo niet ſpotten

JE2et De bgoomen/ bemht ljet b?p /

dBp 3pt Dog maar ban be 3otten/

&Paarom ſtaaät um bma3en ſpot

gºer gp tot un eeumig lot

38etſtooten mogb ban 45obt.

2 •

ſpilt gp ſpotten/ ſpot maar bgp/

#epottetºg/ met utn buna5e leben/

dPaat gp haaſt boog 3uit in ſp

2pn/ en dan boo, eeuunig beben,

GPan alg het 3al 3pn te laat /

gÉn alg gp ten einûen raat /

2uit binnen hulp nog baat.

3

&potten 3ult gp ban bol g?uin,

#pottetg/ baat gp me gebieden

43ebt ben ſpot/ Die 3uſien uïn -

#Pan beſpotten/ en herleben/

ſtºot um ſchand en groot berbiet/

# gp haar berheijen 3iet/

&Pie gp nu agt alg niet,

: 4. 3Luſt
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- 4-

#Luſt gp niet het beugben-pab/

#Laat ban af bam bie te ſpotten/

&Pie het 3ondig leben 5ab

2pn/ en met u niet t'ſaan rotten;

3Laat 3e bgecDig/ en alleen

't H#ennel-pab boog u betteen/

ſBant 3p 3pn boel te bgeen.

W.,

JIBaakt het ſpotten niet te beel/

&potterg/ Iaat u nog betaabe/

«En benht op beg4epotterig beel/ .

't Hig ben tpb nog ban genaabe;

QPp bat niet / alg 't ig te laat /

Gbp betoum htpgt ban uto guaat

«En ban um ſpot en haat.

-7

Aandagt op de kortheid des tyds.

Toon : ô Kersnagt, ſchoonder dan de dagenſ -

I.

H## blug berbliegen on3e jaaren/

&Pf'teen/ of meer / ofbuigent maaren/

&De tpb ig meg en nu boogbp;

#oo haaſt berſchiet beg menſchen Heeben/

obelph een bzoom/ of ſpoel in 't meeben/

&Pfalg een ſcijfp/ boog mint en tp,
e 2

JBe tpb bie ig toogbp gebaaren/

G5clpſt een ſchip in moeſte baaten/

3Boog tegenſpoeb / en ramp op tamp/

Zoo gaan Deg menſchen baagen benen/

G? 2 -/ 3Dé“A

2
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“De meeſten tpb met 3ugt of ſteenen /

GEn op het leſt / gebluſt ong lamp.

3

112el bui5emt tegen een / bie miſſen/

%jn haren tpb hiet mei te giſſen/

IBen byengt. Die boo? in pbelheib/

QP)f in be Dingen ban Dit ſeeben/

JIàet gantg 3pn magt baat na te ſtreeben/

(Lot bat De tpb ong uperb ont3eſD.

w - 4•

OP ! pbelfjeſb ber pbelheben/

@Baar niem be tpb maar moeſt beſteben

(Ier eere G5obg/ en 3aligheib

32an 5pn/ en 3pneg naaſteng 3iele/

& Bie gaat men 5maaſclph berniele/

- (Not Dat men het te laat beſchgeib.

5.

@P! #eer/ laat mp be tpb uithoopen/

&#n 3ien/ hoe ſnel mpn baagen loopen/

GBp bat ſft/ met een mpg beleib/

2lſ mpne gangen 300 mag ſchifthen/

OPm Iog te 3pn ban alle ſtrifthen/

Danneer ik uit dit leven ſcheid.

'Ziels
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Ziel - zugtinge na een zalige ontbindinge,

wegens gevoel van Zonde, en geeſtelyke
Duiſternis.

Vois: Wie ſleet heugelyker daagen,

I•

O# hoe 3eer berlangt mpn herte/

Om ban hier te moogen gaan /

gPagelphg betmeert mpn ſmette/

3eomtpb3 ben ik 3eet belaan ,

QPch! mogt fit eeng 3pn ontbonben/

'f 25en bit pbele 3Leenen 3at / *

Jlàaat nog meer mpn ſuoobe Zonben/ --

&Bie 't inp maakten moe en Inat / . * * *

&Die 't mup maaften moc en mat.

2.

&Puiſternig bebangt mpn5iele/ -

'f ſtaaft ſomtpbg in 5maaren ſttpt/

'f 19geeg ben bpanb mp betnicie - --

#Zal/ och ! hoe raaſt ſit beugpt ? : , "

'# Bleeg lºon 3atmp nogb verlaaten/ .
ſl9egeng al mpn boogijeit ggoot/ -

&Bug bcmaatt in be5cm ſtaaten/ p

iklaag ik u / o Boo ! mun noot /

iälaag iſt u/ o 45ob! mpn noot.

3.

Göp meet boch al inpn «Eſenbe/ - --

2li mpn noob ig u beltent/

. ſl3aat 5oub (ſt inp bene umcm.be ! -

#eet / u jaaſtig tot mp ment!

H2oogt mpn 3ugte ende bebe /

&#n al mpne boef gehlag/

âepzeeht meet tot minn 5ſel ban breebe /
- - &? 3 - , V. -- *- 2
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zonder u ik niets vermag/ -

2Zomber u ift nietſ, bermug. s .
2 3 4. • e

'à 19?eeg mpn Zombe 5al mp booben/

#9ate Hitachtig monbet ggoot;

3Boert mp eeng uit al mpn mocben/

G9! 45ob/ mp Doch niet herſteot/

jlàuat 5fet mp aan in etbctmen /

«En gebenht niet mpn nnigbaat/ .3Bfſt u obet inp ontfermen/ w

#n beeg gamtſcij bebgcefben ſtaat/

#n beeg gamtſch bebgoefben ſtaat.

Samenſpraak tuſſchen een Verlatene, en een

Opgeklaarde Ziele. ,'

Stem: o! Hollant, Schoon gy leeft in vreê.

Verlatene.

'I. Gelaag! mpm #fel ig in gebaat /

- ſl3ant G5ob heeft inp beriaaten/

jl?pn hert íg 5eet beklemt en uaat /

«ſbeen mibbel han inp baaten; -- *.

303aat 5al 't op 't Heſt nog beene gaan ?

## Han 45obg meegen niet betſtaan/

Q5ob ſchpnt mp mti te baaten /

19ant ijp heeft mp betlaaten.

Opgeklaarde.

2. @P! Ziel/ houb moet / @Bob 5al inci meer

#pn b2ſenbſchap tot u memben;

3TBant fjp gemabig ig en teet/

#Boo? bie 3pn in clenben, :

# 3pn gunſtig aange3icht/ - 4 -

laar boot uur #iele uiero berlicht/ 3D?

cet
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IBeer ober u boen ſchpmen/

âHuu Dgoefheit 3al becompnen.

Verlatene.

3. ?ſch! bagt ik bat 85ob op mp 3ag/

#n b2iendſchap en meboogen/

JI?p Dunfit/ 3eet haaſt becbmeen mpn hlag/

#n traanen ſmolt mpn oogen:

dilàaat menigmaal benit ſit/ Dat @Bobt

HPet mpn ge3ugt en tranen ſpot/

201 mp ! mpn bert miſ byeeſten /

âPant CBob heeft 3ig berfteelten.

Opgeklaarde. • -*

4. G5ob ig getroum/ en mpg / en goebt/

&#en Babet bot meboogen/

#et bitter maakt hp aſtpb 3oet;

d?p kan of 3al geboogen/

@Pat 5pn 25eminbe immermeer/

#et ouerhont / Dan tot 3pn eet /

«En baret 3ielen beſten/

G5p 5uit het 3ien op 't Heſten.

Verlatene.

5. ?Wimp! iſt heb 3eet 3ulaat inigbaan /

13et 3pn mpn ſnoobe 3onben/

119aarom bob ban mp ig gegaan/ - -

d2u bgaag ift ſteetg be monben/

GBe bitterheit ban 't 3onben-quaat/

#ft meet maarom mp 45oo betlaat,

3lcij/ mag fit eeng ontbonben/

3Dan al mpn ſmoobe 5onben! - - - - - - -

Opgeklaarde.

6. @Pet 3omben bitterheit en b;ugt/

@Boet 45ob u nu geboeien/ 2

ſBaat obet gp nu ſtabig 5ugt; s

JIBaat magt/ 45ob 5al 't betkoelen/

ſl3anneer hp boog# ſtethe magt - ,

*, 4



348 zions Leahof, of

3 Berb?eeken 5al ber 3onben htagt/ - / .

gºn ſchenken nieutpe bgeben;

#0ub aan in Den 45ebeben.

e Iaag! iſt b# h -7. #elſlûg ! eb 300 boeinig htagt

Cºen Juiſt in Den 45ebeben/ . -

«En of ik ooit al lange magt/

#lft malige ban mpn reben 7

#LBpi ift niet bierig in 't ſbehebt/ * *

#2aat flaaubo op 't goebe ben geget/ -

JBeeſt boe ift niet ban 3ugten/ . -

«En bat 3pn al be byugten.

- Opgeklaarde.

8. 5ebenht beel aan ben ouben bag /

#oe GBob u toel berheugben/ .

gen in beel liefde op u 3ag /

Çn gp 3pn roem en beugben

39etmelbe/ met een bankbaar hert/

gºn hiaagt hem / Dat het u nu ſmett/ -

gaat gp niet alg boog bee5e/ - 2

32oo tebet hem hunt bgee3e:

,9, tºn magt dan op 3pn Boebigheid/(ſbebaan in 5pn 25eloften/ w -

3UPaat in Ijp u heeft toegeſcib/

gÉn al 3pn b2pgehoften/ -

@Bat bp be 3pue niet betſaat/

JBaat tebben 3al ban alle quaat/

«En geben 5pnen byeeben/

#fet en in &#eubnigheben, - , , -

Verlatene,

19: 2deh geer! 3ent bog um hulp en taabt/
g#n boet mp op u magten, -

3Bant 't beſte middel niet en baat/

ſten 5p op ſchenht utp ſtrachten;

äm döeeſt boch allegieenent maakt

vs - - - -

* ?{ig
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?All3 uune hamb het hecte taaht;

#oet ºp Dit regt begeers /

KUDat bio ift u / o #eete !

Aandagt op Hooglied 5. van vers 9 tot 16.

en Capittel 6. vers 1, 2, 3.

Vois: Waar blyft myn Flora myn beminde ?

Bruyd. -

I. W# mag &manuel nu mee5en/

ilbaar ig mpm liebe 2.32upbegomf

JPpn maatbe 192tenb/ mpn uitgelee5en /

dlººpn ſchat/ mpn htoon 7 al mpnen roem;

2lcij/ Dat ift hem maar mogte binben!

âDaat ig mpn 3Liefſte heen gegaan?

#egt het mp boch/ mpn maatbe 19ginben /

il9ant fit ben ober hem belaan. -

- Jeruzalems Dochters.

2. iPat imag boch toel be recbe megen/

«Dat gp 5oo angſtig hſaagt en 3ugt #

àlaat ig uun 3Liefſte meer gepresen/

iPadt ouer gp 5oo 3pt bcbugt 4

#egt ong. De teeben ban uun hiaagen

il)aarom gp 30o uum 'Liefſte mint #

d?ooit heb ift 5ooA mpm leben bagen/

(Cot ietnant Interber# ge5int.

ruyd.

3. #oogt bog mpn ſièetge3el en 1eginbeu/

«baat u niet aan mpn g?oote ſmert/

gºp Die 5pt bp De #been of #ſnben?

3Pic iſt bemin/ ſeit in mpm bert:

#p ig. De ſchoonſte uitberhooren/

250oben al 't menſchclph geſlagt/

- g? 5 #p
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Hºp ig 5png Baberg «Eerſtgebooren/

#oo, dat ooit mag ben bag of nagt.

4. gmbien ik hem ooit 5oube Hoben /

Abchoon ik begin / fit binD geen ent/

#Ber 2omme-glantg gaat hp te boben/

iſeen 5png geiphe niet en kent: - - - -

2ºpn# tjan 't ſpnſt en bichtſte gouben/

#pn haſt alg mol/ alg ſneeum 5oo uit;

Jiaat af nan mp / mant niemant 3onben/

#a macrb / ooit treffen 't rechte mit. ,,

5. ſeatbat men ooit nam hem mogt melben/
3Dat ig# en oneinbig meet;

dBm mp hp 3ich ten hoogſten queſben/

3Booy mp ſeeb bij het grootſte beet,

# ig mp meer / ban al 't gepge5en /

at aangenaam beballig íg /

aBatig te ſamen in 3pm iſ Be5en /

Japn hert bat brand tot hem gemig.

Jeruzalems Dochters. ,,

6. @P ! @5p/ gp ſchoonſte aller 113pben /

3Laat ong nu 5pn um J12ebge5el/

ſºaat gp ooit gaat / mp baat ooſt blpben /

in Bant uïne ſtem behaagt ong toel :

ſpaat ſg um HLiefſte heen getoogen?

ſºaat heeft hp 5ich boch heen gement?

Hun reben heeft ong hert bemoogen/

#Bant uun geluft # ong beftent.

- ruyd.

7. gooit mp/ o Dochterg!'# 5al'tbcrftlaten/

# ſh bemeth um g?oote luſt/

ant ban mpn HLief bermeſù ſft gaten,

#p ſg gegaan almaar bp ruſt/

gºn bat íg tot 3pn lºof en liethe/

alſmaar 5pn Aepeterpen 5pn/

Om
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OPm te bermeſben in 3pm 1Dethen/

2l/ bp be lelie blank en fpn.

8. #ſh ben mpng 3Liefſten uitgtIrc3en/

JBpn 3Liefſte ble ig ooit b: mpn/ -

2.5p hem íg niemant 5oo gepgee5en;

GPch mogt fit altpb bp hem 5pn!

25p ſjen/ Die onbet b'#Lelie ubcibet/

(Eot Dat bien Dag aanbgecften 5al /

GBp hen mpn 3ieſe ſtecbg betbetûct/

3l3ant bp inp ig / inpri ?tl in al.

Een waar Geloovigen, of de Bruyd Chriſti,

zynde in achterdocht wegens het Liefdens

gemis van haren Bruydegom Jezus, waar

over zy hem vraagt, en hy haar

onderrigt.

Vois: Waar blyft myn Flora, myn Beminde ?

Bruyd.

I.W# blpft nipn 3Liefſtc/ mpn 25eminbe/

1Daar blpft mpm #tyug nu 3oo lang?

'H 25en opgeſtaan om u te binbe;

GPch of gp meber tot mp quann !

jlºpn 25eminbe! Laat u Doch bimbe /

3l3ant ## 3pt al mpn toen en Ittſt /

#ft miſ mp meer aan u betbinbc/

«Bp 3pt boch al mpn bgceb' en ruſt.

2. iBaatom mag boch mpn 3Liefſten btſbtn?

GP2aagt Ijp mp niet meet in 3pn hert? - -

GBie mp 30o lief'Iph plagt te boeiben/

HLaat mp nu booien/ bol ban ſmett , * -

#Zoub gp mp nu 500 gantſcij betlaten ? 3Pan
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GBan moet ik ſterben en bergaan;

Gén 5oub' u. Dat mel kunnen baten/

QPf met uun #Liefbe boel beſtaan?

Bruydegom.

3. @P! G5p/mpn áSchoonſte uitgelee5e /

#pn 3eer beminde #erte-byupb/

#Leg af al um jaloerſe b?ec3e 7

ſl3ant mpne 3Liefde nimmer ſtuit:

&Bat fft mp maar een tocinig berge/

#g om bat ſft u teng bep?oef/

«En utme 3Liefb te recht upil berge /

GPf gp bie altpb. "# D20eg. -

ruyd.

4. ?Ach! ift han uun af5pm níet b?agen /

3Bant ift bestupſt/ alg gp bcrttcht/

&#p 3pt mp'n trooſt in al mpn bagen/

Hun bp3pn beſt mpm Liefbe mcht;

JIBaar alg gp um uetbergt ter 3pben/

Zoo merD mpm Ieben uitgebluſt 7

2 cij. He5u lief! hoe ſtunt gp 't inben/

&Pat gp niet eeng mpm hette huſi ? -

Bruydegom.

5. Ha maat/ mpm Abchoone uitgciegen/

#ſt ben ook mpg / 3go mei afg goed/

iſlàpn af5pn 5al u meer gene5en/

gaan al mpm 3oet omljrijen boet:

#ft 5al u op inpn tp5 be3oeken/

GBp bat uur het te niet berf aauuut; .

Jlàaar boo? «Beloobe inoet gp 3ochen/ .

jl?pn troubn en buaatheit #ag ljetſtaaltbot.

* Bruvd.

6. ſlaſt mp ooh bi:# frcu5ceren /

HPpn 252uptiegon ! mpn Iiene #e int!

gaat ift utn 'Liefo 5oo hom blanceren/

#ſt ben boch nu 3eet bmaag en blinb: "Jig

- 't
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*t ººg maar / gp hebt/ met biete Geben/

JIBp utme (Itoutme baſi belooft/

&Pat ik ban ume HLiefb' en 13peeben/

3àu ofte nooit 3al 3pn berooft.

ruydegom. -

7. QBaarom / mpn iLiefſte uitbethoten !

ſlBanneer het ooit gebeuren mogt/

QPat gp mpn 19giendſchap hebt berloren /

3Boeb nimmer eenig achterbogt:

#ft 3al u tuchten en haſtpben/

#n mpne 3Liefbe tot um beſt/

«En manmeer ſit mp berg ter 3pben/

&ocijenſt ſit meet» E #rt leſt.

ruyd.

8. @P! mpm #manuël / bol trouttje /

#ft geef mp gantſch aan uum beleib/

GPp u alleen milift ſtaag boutme /

jlºpn hert ig gamtſch boo? u bereib;

ſlBant gp 5pt Doch al mpne byeugbe /

JIBpn toem/ mpn htoon/ al mpn cieraab/

QBoog u 5oo metb ff rpft in beugbe/

«En ooit berloſt ban alle quaab.

G3 ja/ ## &ch9. Ga ja/ mpn HLiefſte ! mpn3eet Rochoone !

#H 5al u leiben t'aiſer tpb/

GBoft 3ult gp eeutnig bp mp moone/

ſlBant ift mſſ me3en/ baar gp 3pt,

gep 5pt De luſt al ban mpn oogen/

daimmet ilt u betlaten 5al/

#ft 5al eeng al um tranen bgoogen/

«En u behoeben booſ ben bal.

Bitter
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Bitter Heilig, of de Zonde, dienende door

Gods genade tot Vernedering en

Voorzichtigheit,

'tG# boben mpm betſtanb/

&Pat Zonbe/ bie maat ſchamb

oEn ſchaamte homt berbuehhen /

aae zieſe ban bet ?tarb/

diºot dºbob en Bemeltnaarb/

oEn Chriſtug/ homt te trefthen;

#2iet uit haar eigen aarb/

#Bant 5p be #eſte baatb/

jaaat boo, ſpobſ groot ontfermen/

GEn 5pn genade goed /

jaaakt 25itter altpb 2oet/

#a angſt en bgoebig ftermen ;

Zoo goeh ig ſbob De 5pn’ /

âBathp het ſnoobſt fempn/

Bet heilzaamſt meet te maſten,

o! HBpgheit/ bol gema/

o! il ſcfbe / byoeg en ſpa/

zºait moet het herte taſten:

doch blpft het 2 onben-quaab/

ſpet aſſetmeeſt gebaat / -

#an bie/ Die jaar recht kennen;

TBant boog baat eigen aatb/

#p Doob en ipclſe baatb /

opie 3ich aan haat gebuennen.

Een8
",
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Eens Chriſtens afſcheid van de booze Wee

reld, en zyn overgang in den dienſt van God.

Toon: Adieu ſchoon Lief, ik wil gaan vaare.

I.

O! ſlaeetelb ſâ mil u bergeeten/

dit heb mpn tpb onnut berſleeten/

#ſt neem dan u nooptaan afſcheid/

3Pant gp hebt mp/ belaag ! berleib/

'##al nu mpn leeben/ 13eel beetet geeben/

(ºot Dienſt ban Göob ben ik bereid,

2•

dºlàpn boorig #Leeben mſſ ſit Iaaten/

#Be ſpeereſe han mp bog niet bgaten/

3 Bant alleſ moet bog eeng bergaan/

CBolt 3al fit hier eeng gaan ban baan/

##ſjoop mpm #iele/ 3 àiet meet 't berniele

âDant ik ben nu 3eer ſnel beraan.

3.

# #loſſ nu mpn ſchoone tpb beklagen/

Pie iſ beſteed heb gantg mpn Dagen/

#n pbelheit / netneemt ban 45obt/

&#n 3onder breeg noo:3pn Bebobt/

#n alle 3onbe/ 45antg ongebonbe/

25en ſhgemeeſt5oo bmaag en 5ot.

4.

#2choon nu be iPeetelb mp komt ſmaaben/

# #al 't alg een tiroone op mn faaten/ ""
'n 45eef niet meer om beg iBeerelbg ſpot/

'# geb boch met haar geen deel nog lot/

jlàp ig## / geen beter leeben/

19ânt if feb nu mijn been aan ºnbt.

5. 2 Ins
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-

- /

gmbien ſá 45ob maat mag genieten/

ſtºet meetelb 5al mp nietg berb2ieten/

#aag Gyon maat 5pn mpn beſte b2inb/

GEn ºje;ug gantſch tot mp ge;inb/

Jepn gantiſche ſtenen / HBit in hem geeben/
1Bpl ik hem ooit ban#t. minD.

maat mp ooit hier ooit mogt ontmoeten/

2II moub' mp boogtaan niemand g?oeten /

gPm bat De Bemel ig mpn paD/

2 I mietb mp gantg be meetelD 3ab/

# tuil het 62agen/ al mpne Dagen/

ot ſft belanoe in 4Boog ſtab.

7.

«En ſchoon het quam ooit tegeſchieben/

“Dat bie ilt lief heb ban mp bliebe/

dam bat ift in 45oog meegem ga / -

# ſcijſh mp ban tot ſchamb en ſcha/

eg geeten eere/ Zal mp betcete/

#Ig iä in 3pne byee5e ſta.
8

2lſ maar het ooit bat het geſchiebe /

“Dat ſh gehaat miecb nam de tiebe/

dBm mp te brengen in ben noob/

oEn mp aan unilbe boen ben bood/

dºm bat ſft geece / Hun iBoogo en leere /

*

is.

#Itpb met moogb en Daad betg?oot:

rº , 9.

#och miſ ik ſpeer / met blpbet herte
44 ionen / ooit in al die ſmette / •

t ..."
* *

oëeeft mp baat toe ſtaag hulp en fitagt/

ſBant ik het al ban u becuJagt/ - -

#p guit ook eeete/ Hun gunſtbeemeete /

Zoo gp te boen ook boogmaalg plagt. \

Een
•-w - ,
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Een 'Samenſpraak tuſſchen een Weereld

ling, en een Eerſt-beginnend Chriſten.

Toon: Adieu ſchoon Lief! ik wil gaan varen,

Weereldling.

I.W# goebe 19gienb! mat 3ult gprſtaften?

VV gft bib bat gp bebenitt utn 5aken/

"Hmmerg 5pt gp niet toel beraan/

&Bat gp u bug gaat ſtellen aan;

gººi miſt mpn 5eggen/ Boch obetleggen/

&#n begen"## Gaald.

Eerſt-beginnende. .

2. JIBpm 13gienb! ik heb mp bnel betaben/

#ſbant be3en boeg en kan niet ſchaben/

2lig gp 3e ooit maar recht bebat /

319pi iſt nu binb een ggooten ſchat/ *

GEn meerber byeugbe/ in mate beugbe/ 's

JBan of iſt gantſcij. De meetelb babt. s

- Weereldling.

3. Pch 19,ienb! 3uit gp is gaan begeben/

(Lot 5oo een ſtreng en bloebig leeben/ "

&Baat niet ban âomt ban ſchimp en ſpot/
Gºn ggoote ſchanbe tot uun lot? r

#oopt boch mpm reebe /. «En mpne beebe/

âBeeſt boch niet aſſgoo bmaad en 5ot.

) - . Eerſt beginnende. *

4 o19ienb! ban aſbie ſchamb en ſchäbe/

Jaaat gp inp 5oo ban 5oekt te rabe/, o

JBat íg maat dan een meetelbg hinb/ *

G2ie eben ooit 7 aig gp/ 3pt blinb/ .

GEn niet aan batten7 GBſe groote ſchatten/

&Pie ift met gantſchimpn 5ſeie miub. "

: " * " Gº H - - - - - - Wee
-

•w

* . * *

- - - - - -

W.

'-
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- Weereldling

5 poot tegieno! mat3uitgiº bangaan maken/.

2tig alum iDgienben u gaan laken ?

iBamt beel ligt/ hombert tegen een/

gzullen met in bien meg betreem 3

ſºaat te beſembe/ JBan op het embe/

2tig gp bug# uub boeg alleen?

'T - ; Eerſt-beginnende, -

6. jaapin 19gienb! bat hamſt ook ſnel gifſen/

Hmdaat ſh en 5at geen ºpzienben miſſen/

#ant ºobſ en Chriſtüg / maar ik ga /

ofºn maar ik git/ of maar ik ſta

Zalmp geſefbenſ en nimmer ſcheiden / .

ga ooit be «Engtien ngoegen ſpa.

! ! ! Weereldling, je g

7. maaar etſenb! guit up um soet betmahtml

35oog 5oo een ſecoen gaan berianen 2

zult jp ban al uur ſchoon plaisier /
Booytaim genieten niet een 3iet? 's

#een boog het ietſ mapntaan ten beſtel .

#Bant ſit meen dat 'h u mel beſtiet.
7 %. Eerſt-beginnende, e

8. ſlºeiſtungentunaai/h en beeineer uzeugben/

3eint ººk in Gºes en al spam ºpengben3 » -

### De GPeugt / :: - ,

eb ſûntpngoetſte metgeneugt, * .

# mij biebagen/ ionopt gaan beklagen/ -

#oo, mp beſtceb in poºie beugt.
,5 35 - 3 # :: Weereldling, : h

, zult mºeten en nam eet niet benham?"
ſpant om te feesen gaſt in haremhens is

mmerg moet ſport 5,n fatgoerto . : ' .

incy nooit te hard te noem/J.,, 2

#aat aidun ſchaden/ #nunchisenahem/ sº

- en miſt het voortaan noch bergoen. Eerſt
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Eerſt-beginnende.

1o. De pb'Ie eer ban al be menſchen Z1

#zal in het hºogte. Daaſt berflenſen; *

Jaaar mpn” en al ber 19goomen eet/. .

2al 45ob bermeeren langg hoe meet /

oEn 5al behipben/ «En altpb bipben/

KUPaatom ik nu niet bebecheet.

-

Een Geloovigen van Chriſtus ernſtig beſtrafte

over hare Boezem-zonde, by wege van

een Samenſpraak. .

stem: schoon Katryn, o Beeld der Beelden!

Gelovigen,

O | GEmanuël gepjeegen/

2pt niet meer op mp betſtoogt/

3Bant mijn hert ig boſ ban byeegen 4

# hebt toch mpm siel#ti * - - -

aat fit u eend meer genieten! •

ſBaaton both berlaat gp mpm # :

13et begint mp te berbgieten/ 3

G3bet u taaft ift in qupn, - ,

QPoenſſt# boegen/; -2. QBOen u plagt te 3 -

âIPiecb gp ſtout en Iog ban aart?

UPaarom acht fit 't beſt te wegenſ ,

&Pat íft u mijn liefbe ſpaart; - :

&am um ſnoobe nuile 25oelen/ .

gBaat gp nu 5oo 3eer aan kleeft/

Zal ik in mpn ſmett bnen boeien/ - ,

«bp hebt baat voor niet gebeeft, , ,
* * * *-f. - - - - - * :
* * * ** * * '. :*E - ; ; , - 4,

...al j: in 2 . . . . Ge

e

}
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ser,

- Geloovigen.

3. Ach! Emanuël bol maarbe/ -# behen mpm groote ſchuib ; s

ſit mp meer na u boen aacbe /

19ebt boch maar met mp gebulb,

mailt het imp te faam bergeeben/

«En mpm ſchulben al bolboen/

ſBant (ft ſtan al 5oo niet leeben/

oºi ſchenh mp boch meer ben 5oen!
- - - Chriſtus. - - - ---

4. 'It ſeeb u menigmaal bergeben/ -

GEn tuil 't ooh alg noch boel boen/

gZoo gp naar milt tebet leben/

GEn het boortaan meer bergoen ; *

gaan ſchenk ik u meer mpm (Etoubot/

oºm mpm (boebertierenheid /

aBaat gp ſtaag placht op te boume/
maat nu 3pt gg# berleib. '

elovige. -

3 eeer! ſh 5ie mpn g?oote 5onben/

'H 25en gemeehen ban unu pat/

dºen mpn hert ig bol ban toonben/

ºgh metbuan mpm Iuſſen 3at;

Hiaat boch boogtaan uto Genaben/

oºn ben trooſt boog utmen G5eeſt /

jnap geleibe bgoeg en ſpaben/

Kºot inpn 5iele meer geneeſt. "
Chriſtus.

6. #ºrgeliſtig ig uun herte/

&Boobelp#/ ban eenig bing;

ziele/ henât eeng aan mpn finette/ .
& Boem ik aan het litutſe bing/ -

«En bat boog bie ſnoobe 3onben/ -

&Bie gp nu 5oo ſtout begaab/ . . . --

«En nog ſtaag mpn hett honut toonben/

Ge

-: * «En hoe 3eer ge ui ook ſchaab.
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- Gelovige.

7. JBag iá 13eere/betbet ſpgeeſten?

- @2bet mp u boch ontfermt/

ſl3aſcht af alle mpm gebgeeſten/

«En nup boogtaan boch beſchermt,

25,eekt be kracht ban al mpn 3onben/

2Zuibert mp boog ubmen 45eeſt/

Zoo tnetb ſft boog u bebonben/

25eter. Dan ift heb getbeeſt.

Chriſtus.

8. Ziele! 3pt gp gantſch betaben/

33an utm 3onben/ hlein en g?oot/

20fteſtaan/ ooit b?oeg en ſpaben ?

132eeſt ban niet/ gp hebt geen noot/

# # 5al u mpm kracht boem boelen/

@Legeng ume 3onben/ mant .

#oe 3eet bie ooſt mogten bpoelen/

'fi #Zal Die byeeften boog mpm hambt.

Geloovigen. -

# ſpeet ! gp hebt mpn ſjert betnoogen/

PH 13oei um band heeft mp geraakt,

2Zal bien 2onben-bloet eeng bgoogen/

3Pat íſt teinber mett gemaaht ?

#omt/ be5it bog gantg mpm bette/

Zuibert mp boog uun geheel/

#oo bergeet ik al mpm ſmette /

«P mpn ſchat! mpn eenig beel!

Q

#

k'

ſ; 3 - Erken
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Erkenteniſſe over de voornaamſte Goederen

van het Genade-Verbond.

Vois: oneindig algenoegzaam Heer.

* I.

O# nooit boipgee5en #eet /

#oe ggoot 5pnum Ilbelbade/

ſpaar men 3ig heenement of heet/

't #g bol ban u 45emabe /

#cetiph! beetjpk! ígumen naam boltmaatbe.

-

2.

Hun zoon uit 3Liefbe bol gena/

GEn alleg t'on5en beſten/ -

#un 123ienbſchap/ #92eebe boo? en mg/

oºm gºaligheid op 't Ieſten/

#chenât gn 3eet blp/ aan mp en al be teſten.

3

&P ! #eer / matig um goebigheib/

een onberbienbe ttoutme /

3Boot ong al boo: 't begin bereib/

*t 2al u ooit nooit berouuue /

Jaooit3aſofhanuinliefbe/geer! berfſoumen.

4

GP ! maajeſteit/ mie 5al of ſtan

3Hun HLiefbe ooit uitſpreeften/

#at gp zonbaatg/ baat 1Block en 25an

3Boo? eeumig mocht opbgeelten/

#aoch meer in gunſt en buienbſchap homtaan

ſp?eehen ?

5.

3TBat moeſt ong 3iele niet in top

1aetmomber alg meg5iuhe,
,- * * @Baat

s
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S!Baat bnp het g?onbeloo5e ſop

& Per 3onben moeſten Dginſte/

&Paar tiep gp / 3Leeft! ift bniſ mpm #oon

noch ſchenken.

6.

ſlaat heeft u toch bemogen geer/

G2m 3uſhen te aanſchoubnen t

âl?p 5pn maat ſtank/ en ettet-3cet/

«En miſt gp ong noch troumen/

#n Chgiſti bloeb/en boogutm kinberg houtnen?

7.

CBch! bege gunſtig al te ggoot/

3Pat Zomb-#&oatang-ſlaaben/

2Zal hoſten (5obeg Zoon Den Doobt/

&Pm on3en boºſt te laaben/

&Pat 45ob3pm #oon# tot een iLoſſer gaabcn:

. @m 45eumigipſt in 3pnen (Iroon/

12ol heerlphtheiù te blinſten/

(die 3ingen baat het ºng'Ien toon/

3Bettnonbert tmeg te 3inſten/

. En toen en lof ban 45ub alg te bcroginſten,
-

* 9.

HDie 5al of han hier ooit be maat.

33an utine HLiefbe niceten/

#oe mpt/ hoe b?een/ hoe hoog hie gaat /

GJBat ham geen schepſel ineeten

2Zoo alg 't beijoogt; Hect / Dat bpp 't nooit

betgeeten, g

IO,

GP! #eer/ trekt omg meer gemel-lpaartg/

GPoet ong bat beii beſchoumen/

&Pp bat mp hier niet al te aartſ'

Gºn op het 5igtbaar houmen/

QPoetong ſtaag baſt op u/013eer ! betroublen:

ſ; 4 11. @Bcij
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II,

GPchbat! och bat! och bat betpb -

39an bolle bgcugt haaſt Hoome / -

o2m gamtſchelph te gpn beb2pb

19an buiſternig en ſch2oome /

#eer/ ſchenhtgebuit aan mp en aanbe39,oome,
2I 2,

GBp bat top in gemoebigtbeib/

GPng' loop en ſttpb bolen.be/

den boog u altpb.5pn bereib;

12iſt umen ºpeeſ ſtaag 5enbe/

Dat mp omg oog en herte tot u membe,

J3.

GPp bat manmeer ong lebeng-uut

(IEen einbe ig geloopen/

gaat bog ig ban een ho?ten buut/

qºn haaſt boogbp geſloopen/

iep ban bereib 5pn om tot u te Ioopen.

w

samenſpraak tuſſchen een Moetgevende,

en een Ziele bezwaart met duiſternis, en

overmagt van Zonde en Verlaatinge.

Vois: De Winter is voorby geſtreeken.

- - Moetgevende. p

1 • O! Gºreutig hert / miſt niet be5mpfie/

U): 't ººg maar / gp miſtnu al umb?eugt/

MBpſ Gºob met 5pnen ®eeſt gaat nephe,

3Bolhert bog maar in mate beugt/

analiſt niet berfloume/ ſhºppt bog meber moet/

moſlt op 45ob Uoutme/ #pn genade 30et

#g nog in ouerbloet. B
's - * G
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- Bezwaarde.

2, H3elaag ! ſh boel een groot berfſoutme /

#ft ben niet bietig in 't Göebebt/

#ft han op €5ob 5oo niet bertroubne /

GBf ſchoon ift mp baat toe al 3et; /

2ll mpn gebagte / 19liegen heen en meer /

«En ſchoon iſ, magte / 't 25ſpft al cben 3ter

Dettmert/ ja ſomtpbg meer.

Moetgevende.

3. @P2iel ! agt het ban hoge maatben/

ſBanneer gp maat het minſt geniet/

«En of gp ooit maat 5ugten baatben/

lºet treurig 3ugten Göob aan3iet/

#pn teer ontfermen/ &Bat ig mombet ggoot/

#p 5iet het hermen / 13an bie 3pn in noot/

#p nimmer bie berſtoot.

g # b be4. "Ha maar / benafg?onb ban mpn5onben/

& Bie byeehen log/ met ggoote kracht/

gén geeft mpn 5iel ſtaag bnonb op uponben/

2Zoo Dat mpn ſebeng-ficut berſmacht;

##3ucht'er tegen/jlàaat baat homtgeenkragt

#ſt ſta nerlegen / JTapm 3iele betſmacht/

(De 3onb' heeft D'obermacht.

Moedgevende.

5. 422fel ! uun toeſtamb ig elenbig/

HI)aat bp G5ob ig uun hulp en raab;

#p heeft belooft / en ig beſtembig/

#p 5aſ u rebben ban um quaab :

Gbob boet u boelen/ #et getnicht ber 3omb/

@Pie lag te ſtroelen/ dBp 5pt nu bertmond /

#2a beeg boetb gp ge5onb.

Bezwaarde.

6. #ft bool ſtaag om / 't ig of 45obg oogen

«Pp mp/ geiph bp #maals placht/

5
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Haïet 5pn/ ik ga in't 3 maet geboogen;

#ſch of nepbronnen mogt bien nacht! * *

#n booi ſâ omme/ 1Ban 3pm 5oet aanſchpn/

#â metbe ſtomme/ ?Ach! mie 3al nu mpn

G5emee5en ban mpm ppn? - 2

- Moedgevende,

7, goub moeb/ogicſ! bon heeft ontfermen/

Grºot die haar hert iſ, gamtſch ontbloot,

aBie haar begeeben in 5pn ernmen/

ziPfe neemt hp op in 5pnen ſchoot,

Zpnteer meöogen/iBpgbeſofmagten troubm/

al hp betooge / ?Alan uun herte floum/

an ſtaaht um b?uit en toum.

8. d5p 3iet nu reebg / hoe heel gemabe

Göob aan goo eenen noch betoont/

diën bat 3pn hamb ſteebg bloeg en ſpabe /

#l niet na um betDienſte loont,

naaat banneeſhiaatber/?lig gp meer berlicht/

oEn ook bebaarber/ ?lIg eeng um ge3icht

#bal 3ien/ ber 3onben micijt.
Bezwaarde.

9. #k miſ ban op ben #ecte machten/
qEn u bebanken boo2 ubu raab

2man mp gebaan/ getroum en 5achte,

oº geer/ mp in ben moon bpſtaat!

aBoet mn aanliſeeben/ ?tan u t'aliet tpb/

den niet begene /#eet ! mpnſject bermpb/

GBp bat ik metb netblpb.

- Eeni
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* -

Eenige Trooſt woorden, gezonden aanmyn

zeer goede Vrienden met Kruis bezogt.

G# nu ljeen inpm beſte 250obe /

(Iot mpn 192ienben/ in haar noobe;

192aagt eeng in bat beb?ukte buig/

#oe 3p 't tang hebben in haar lituig ?

GPf't5tmaat of ligt iſ / batU of 5acht/

gaf 't hert getrooſt ig/ ban of 't ſmacht ?

2Zegt/ bat ik haar gebachtig ben/

25p bie/ bie ong noch beter hen/

«En al ong ſmett en byoefheib 3iet/

Çn mebelpb in al 't berb?iet/

't 45een ong ontmoet in't tranenbal/

@Lot bat be tpb haaſt komen 5al/

@Pat al ong ſpben íg berbulb: -

2egt/ bat ift baat menſch beel gebuſb/

GÉn Ipb5aamhein/ in al haar ſinect/

QBoft een bebgebigt heilig hett/

#n hoop getrooſt/ ja mei gebaan/

&Pat al haar Dgoefheib mag bergaan /

#n bankbaarheib/ ſn toen en ſof:

't ººg bnaar / baat toe ig altpb ſtof/

312aar meeſt alg 45ob on3 bamben ſtaaht/ .

«En 't hert meer in be ruimte raakt/

2ilg buiſternig in licht betheert/

GEn bob al om5e banden meert/

GPe bleugelg ban 3pn goebigheib/

39an rombom ober ong berfpgeib:

12oogtg 132ienben / op het laatſt een bnoogb;

#oeftt 45on/ en trooſt u in 3pn 1TBoogb ,

#p 3p um 13ulp/ utn echfſb/ en Abtut/

Hub (Irooſt/ uun (Loeberlaat in but/ (Zot
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- @Zot Dat ong Hlagen 3p gebaan: -

beet boet bit alleg recht betſtaan/

«En 3egent bit beyogte buig/

#Been in um gunſte meg haat littuig ! -

OORZAKE van ZUCHTE.

riſiaagt iemant/tmaaton bat ift 3ucht?

#ft kan het tag bechlaten / -,

&Pgie bingen baart mp ongenucht:

39oog eerſt / Homt nup be3u0aten /

et pak bet #onben/ bat ift togg/
at Doet mp ſtabig 3uchten / N

«En bat ſh eeng mogt 3pm betioſt

3Ban al haar boobe b?uchten:

#et tuneebe / baart mp g?oot hect3eet/

(@Le 3ien. De ſterft beboybcn/

«En Dat De goede langg ſjoe meet /

19an tpb tot tpb Uetſtogben:

H3et berbe/ maaton ift besunaatt

25en/ en 3ucht met berlangen/

#d otn ban bier eeng Bemelmaatt/

«Ben iioningtpſt t'ontfangen.

AANMERKINGE op de zoNDE.

N## heb ift ban mpn bagen/

&#en 3umaatber htuig geb?agen /

32an 't Htuig ban emäel 2Zombe /

Die 3iele boob en monbe/ . . . . . . e
- 4. - ſt
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Çn 't Heeben bitter maakt/

Dat 3iel en lichaam htaaht/

JIBaat meeſt het herte taaht/

«En malgt tot bat men baaaht/

«ën nooit tot ruſt geraaht/

(@Lot. Dat men bie bet3aaht/

&#n Çbgiſti bloeb meet ſlaafst/

@Pan metù nien uucer bolmaakt.

het zonnig htuig &P! Zombe ſnoob/

#Baaht meer gebruig/ | Gbp baart ben boob/
&Ban al ong bambe ; GEn eeumig Ipben;

319ant Zonbe Doet/ |

&Bat 't herte.bloeb/ Doopt haat en blie/

#n ſchaatnten ſchanbe: I en 5oek te mpben.

'f TB2aag Iſeber He5ug 3achte juh /

2ll moeſt ſlt topſen. Dat ift buh ;

1Bant Hejug htuig/ maakt He3ug 3oet/

ilàaat 't Zombig Hruig / geeft en het toet.

Baatom fit bie

AANDACHT in den T UIN. ::

H# pber ietſ tot 3pn hermaah / . . . -

dbat dat het 5p ooit boog een zaak;

#Boo, mp / fit bint ben je of 3eet 3oet/

&ºot tpb-berkorting monber goeb/

#'#n het Boomen/ #plant en #ruſbt/
9e gher op 5pn mp3e ſpuit,

#at#loem of19,ucht in ei't meeſt belooft/ -

3Alg bob ben 3eegen niet berooft/

#oog gagel / GPnbier/ guirre 119inb/

f: &Pie 't al in hoten tpt, berfſinb; IBaat
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iſlaaat alg @bobg goebe mſſbe hamb/

zich opent ober 't bogte Lan5/

j

gaan meeb ben ºpofbelaan met iepucht/ .
«En leebert ſtoffe tot genucht, er

#oo gaat het eben met mpn hert/

3l3anneer het albaar zomer metb;

3dlg @bob mp met 5pn Beeſt beſproeit/

(Ban ooit ben #of# ſjecten ggoeit/

#n alle beugben tot 3pn ſof:

2! Beetſ begociat 5oo ſtaag inpn Hºof/ | | |
GBp bat ift obecbſoebig u3ucht/

Gºot utner eet/ en tot genucht

12an mp/ en inpnen naaſten oyaag/

gaat fft in't goede niet bertraag/

ilàdat groen en fleurig blpuen mag/

32an nu tot op ben jongſten bag!

âlBat men hier 3iet/

g enhet niet/

#nt/oe ICTjoon het ſcijpn

&Pat haaſt beebingant /

lgeeft niet beel maatbe:

HI?aar alg ong, hetty

#iet leebenb merb /

5in optemerken /

-

«Een ſchoone 3mier/

iban €5obeg methen,

iPant pber &eppuſt/

iñoept oberfuſot/

45ong g?oote baden/

# #pn tong beleib/

«En goebigheid/

Cºm in te baben.

**

#oo geeft het hier /
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... s-+-

Een geloovige Ziele, zynde in twijfel over
de# van Chriſtus, zoo we

gens hare Onwaerdigheid, als Chriſti

Heerlykheid.

Stem ! schoonKatryn, 6 Beeld der Beelden!

##tºen /I. #eBug ! noo t3en/

L# aan 'g 19abetg rechterhand

#pt/ oneindig boog nerheuen/T

19egre boben ong betſtanb: /

ſlBie 3al u na maatbe ſchatten/

gafte Iooben immermeer?

2lch! ih Han u niet bebatten/

«En noch minbet lieben/ Peet!-

2. #Zoub gp nu ſnel aan mp benhen/

2dan 30o een gantſch 3onbig niet # "

#ou bat ume dºet niet hrenâen/

2lig gp mp in gunſt aan5iet? ”

ſlBant ik ben geheel elenbig/

zoo ban boben alg beneen/

#n het goebe onbeſtenbig/ ---

#eer ! maar#met mp noch ſjeen?
* - , e-r GLIMIT1 • , , -- * * * *

zitle! miſt daarom niet bºteren/
w? mpn heerlphheid en#
2 al 5put om u te genee5en;

ſBaarom houb gp mp#4 º

&Bat ik u nu 3ou bergeeten/ 4.

gaan bat gp elenbig 3pt# #
2 |ft ben baaton hiet# .

14 APp bat ap teng werd be * * * • 6p
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-4. ©p komt 3on mpm eer te latenhem/
*» Triº an u berbeelden laat/ , e

* Pat ik aan u niet gebenhe/ A

ſepi ſh ben in hooge ſtaat: 2

#ä heb nu noch meer bermogenſ *

áboo, mpn beetIphheib en macht/

GPin mpn liefde te betoogen/ .

#ſg met eer in lpbeng-nacht.

5. Haeen! ik ben boch niet te b?eben/

@Tot ik geheel mpn erfbeel/ -

wafe noch ban mp3pn beneben/

dºeng boimahen 3al geheel:

## #al in mpn liefd en troumen /
33an u mphen nimmetmeet/

aſbaar op meugt gp altpb boubben/

3Jſ ig 't bat gp, mp ontbeet.

, Zwakgeloovige.

, 6. Cºach! hoſt ſh bat meer gelooben / .

ſpect ! mat mag mpm hect netblpb; ' .

#failt mpn ongeloof uitbooben/

Pat u altpb ſluaab betoopt:

* Pat ſh om al mpn bebgeben -

Zombe/ bie 3eet beel en ggoot/

#n netbeembinge 3ou lenen / .

3th, dat mag nooi, mp ben boob.

" Chriſtus, - . , ,

7. 'à leeb een maige man um sombe/.

in haar gelpk gp maarbig 3pt /

#al of kan fft u niet monbe/.

ièant het met mpm liefde ſtepbt:

#ft gaſ u met mate tucbten/,

jaaat mun boedertierenheid/

dàp dat ſip niet 3oube 3uchten / .

Ban u nimmermeer en ſcheid." ,

t: , N - - - -- -- - - - - - - - - ,, H EI
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* *

- --

't #g het beſte beei.
''

&

HEILIGE ZORGELOOSHEID,

Te zingen als; O? Mietje ſtout,

#1 mp! belaag !
A## bebſh meenig bagen/

#gn ºpb beſteeb in hlagen,

'# iBil niet meer goo Dimaag

#pn/ alg ſh boogmaalg placht/

25p bagen en bp nacht/

#oe ift het noch gaf maken/

#n het ſchikken man mpn 3aken/

't Been maat moeite bgacht,

2.

1Bat heb ik meer

ſtaan al hat poel jongen/ -

32an 'g abonbg tot en moggen/

GBan maar groot hect3eet /

&#n moeite en verbiet/

#a ſchaamt'/ en andere niet/ «

ſlºot ſchand en groote blame -

#n hoog ſlºooºn en ºpne Jåant/

CPie het mp bet bieb in

3

ſlap iſ belooft/ -

GBob 5aſ mp 5oo heel geben/

ºenoeg boog af mpn leben, «

#^aarom 5oo gegooft, * . * -

gºenoeg/ ſg immerg beel/

“Eenoeg/ ig immerg eel/

sbenoegen ig het beſte/

#g genoeg en han niet teſte/

4. ##
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----------4,-- . *
4.

GTſt mil, boogtaan , . . . . .

#pn 36 ge laten baren/ -

GEn mp niet meer be5ubaten/ .

#tig íſt heb gebaan/ -

jlàet al te 3maten laſt/ . -

*t ſbeen mp ook niet en paſt,
#ſt miſ mpn tpb en leben/ . k.

#Boo?taan betet obetgeben/ *

#a ik meen het baſt. " *

*, * * * 5.

JBaat làeer ! ſh mig -

(ILot Dit en alleg krachten; *

GPp u 3oo mii fit machten/

ſBant het bp u ig:

#Eicht/ #oop/ dbeloof/ en JPoeb/.

#g bp u oberbloeb/

iëernoegen/ (Irooſt/ en 1bgeben:

#eere/ ſchenkt boch mpne beben/

19ant gp 3pt wat aan! -

OPp bat ik meer / . . .

&Bug tot uun eer mag leben /

qºn aan u obergeben

2il mpm 30gge meet:

jiaocht iſ, meer ban bet ?Natb

3Log 5pm / en Bemelmaatb/

«En baſter op u bouuden /

#n mpm #ope en 19erttoutmen/

#oo mecb fit g;hlaatt.
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Verlangen na de Zalige Ruſte. .

Te zingen als: O ! Mietje ſtout.

I.

O H#eer ! tnanneer

Zal eeng bie tpb aanftonnen/

&Bat ilt gantg niet 5al ſch?omen/

gaf ooit 5uchten meer ?

2tch 13eer ! manmeet 5uſt gp

- JI2p nahem log en b2p/ -- --------

19an alle mpne bamben/

«En mp Doen bp u aanlanben/

QBaat ift 5al 3pn blpt

-- -- 2.

Gjn uku 43aïeig/

32aat niet 5al 3pn alg beugben/ | | | |

3Bol heeriphheib en byeugben: . . . . . .

H#eer7 boltrekt mpn reig!

25ſt mogb be ?latbe 3at / *- -- -- - - - ---

3Ban ſtrpben moe en mat/ . . .

#ft fitpge ggoot berlangen / '

& Bat gp mp eeng mocht ontfangen/

#eet ! in ume &tabt.
v - e

QBaat 3al ſit 3pn is

25eb2pb ban al mpm Hlagen/ - - - - - - 2

Gºn boobelphe plagen/ - ----

JBat mp ſtaag geeft ppn:

Jlapn 5emben ueel en ſnoob/ ,

#pn ſlimmer alg be boob,

gPch! mogt ift eeng ontbonben/ , " Er

####rn 3onben/. - *

p! In Illſ)2ſt CiJ00t ! , -

. € 2 . . . . . 4.4Bant -
. . . . X f
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-

4•

ſBant ik 5al/ Beer ! ! ; *

2Zoo ſang## moet IebenA

#ooit um 3oo eere geben/ -

2lig ik tnel begeer:

### boog# bagen/ .

JBet 3ugten en filagen;

QPIn Dat ift u moet berben/

@Baarom 3oub ift Iieber ſterben/

3l3ag 't um behagen. 4 -

Over de Hoogmoed. ,

&# #oogmoeb blaaſt ben men GT Op /D# alg een Puibe#h ſtaag op/

p mij geacht 5 en gebienb/

ie bat niet#%## nooit 3pn brſenb.
-

Over de Haat.

* -
-

D el?aat b?aagt in 3pn het te /

ie to2ſt een 3bnaren laſt;

3ſBie meet hoe 't hem 5al ſmette /

Gºet. Dat ſjp mert ontlaſt.

* * Over de Nyd.

g: Japbigaart betteert/

Q2mm# luit betutteett;

#Zgn oog fd boog/ om bat G5ob goet - . -

5 g/ en kwel aan 3pn naaſten boet,

Over
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Over de Toorne.

D# (Joogne ig een ra3ernp/

©ie niet lang duurt/ maat tag boogbp;

SPle 3ig tot (Ioogne ueel begeeft/

&Pie ſterft tecuppl Dat hp nog leeft.

Over de Wraakgierigheid,

&##92aaft-3ugt paſt ben menſche niet/

iPpl 450D bie op het hoogſt berbiet,

HIBant mp ſtomt toe/ 5eit 450D/ De tugaalt/

iPfe bat gp 5pt/ het bogechen ſtaaft. -

Over de Nedrigheid.

D# nietg ig in 5pn oogen/

Bett meeſt ban Bob geagt;

32ie laagſt ig meer gebogen/

1Bert 't aſberhoogſt gebgagt.

Over de Zagtmoedigheit.

#ſe gagt ſg dan gemoeb/
D# 't ongelpſ: Han bgagen/

Safe ig be mpgbeſt goet/

JP en 5al bam ſjen gelnagen.

A$ 3 over
*--*

,
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Over de Lydzaamheid.

3Lg 't al begeeft / bie ban houb moeb /

«En 5eggen kan/ ſl2pn C5ob i3 goeb/

#et gaat meer tot/ban mien het quam/

& Bie tg boogunaat een 3Lpb5aam Iain.

Over de Zelfs-verloochening.

D# 5ocht geen eigen eete /

jl)aat mei 3pm'g naaſteng nut/

oën altpb noch miſ Icere/

@Bie ig het land een ſtut.

Over de Liefde.

G# 3Liefhe boet een pber goeb/

A7&#n altpb heeft 3e goeben moeb;

&Be 3Liefbe bie bebekt beel quaab /

De Liefbe b?aagt nooit moguit of haat/

3Be HLiefbe ſmert een amberg quaab /

3De 3Liefbe geeft ben beſten raab/

&Be Liefbe maañt het bitter 30ct/

3Boo? guaab bergeld be ſiliefoe 't goeb/

JBe HLiefhe nítpb 3af beſtaan / -

2lig 't al geſpit ceng 5al bergaan,

3De Liefde oberujimb be JBoob/

JBe 3Liefbe bie en bgeeſt geen noob;

&Be HLiefhe operminb be Japb/

&Be Baat/ be @Loogme en be &ppt/

& De Boob bie Han haar niet berflaan/

#n't &Pogbeel 5al 5p u2p-uitgaan. - o
* *---- VC?
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Over de Hopens-kracht.

Stem : Wie ſleet heuchelyker dagen,

I.

30e 5alig ig het lºopen

O!Op een eeuunig 5alig ſjeil/

&Pat íſt in het Hogt belopen/

gën al ſpoebembe be5eſſ:

Jàietg en han ong baat ban ſcheiben/
$#onbe/ Boob / of ſpelſche-macht/ e

GPf een teehg ban tpb-berbeiben /

32íetg heeft op be #ope âracht ! *

JPietg heeft op be Hºope htacht.

2.

SUPuiſterniſſe/ €5obg berbergen/

jlàaaftt een lºopen.be mei moe/

JIàaar het boet De #oop alg tergen/

&#n bgingt meer na boben toe:

#13etb een buur te naauub beſlooten /

KJBaat na boet het meer gemelt;

iitpgt De #oop beci ramp en ſtooten/

GBaat na merb 3e meer herſtelt/

&Paat na buerb 3e tmcet herſtelt.

b??latbe 3aſ mp nië lang houinen/

'It lâoop bp Chriſtug haaſt te 3pn/

gam baat eeumig 252upſoft t houtnen/

gºn te bginſten Hºennel-mpn;

QBaar geen 3onbe ooit 3al honnen/

KIBuiſterniſſe of becbgiet/

&Paat beſch2ſh boog angſt en ſch;omen /

&#eubnig uit het herte blieb/

G#euuuig uit het hette bſieb. * *g uit het ſje & 4 4, 'k Zal
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4

*H 2al be ?Macbe ligt berſaten/ .

'k ſteig na beter 1Babetlanb/

#lmaar #achatten 3pn/ en #Ataten,

#oningcphen 3pn maat 3amû:

JI2aar baat 5al men eeuunig blinken/

«Enfiei ban Gbobg l9eiligheib/

&#eubnig uit 4.5obg byeugbe b2ſnhem/

«En 3pn Peugben boen beſcheib/

«En 5pn QPeugben boen beſcheib.

vT-ar

Over des Kerks Elendigen Staat, en

nakende Oordeelen. -

Toon; O! Holland, ſchoon gy leeft in vreê.

I•

W# 3iet men 't mate Chriſtenbom 8

IBaat 5pn be rechte 192omen ?

19an 3mpgem merb ik bpma ſton/

Jſlapn hect htpgt g?oote ſchgonnen:

#Bant (5obeg #echt / o nare ſtaat !

g of 3p ſjiet te g?omben gaat;

it ftan men álaat beſpeuren/

JBaarom huilt met mp treuten !

2•

(Ihang boet men met beſBeetelb mee'/

#an men maar gunſt behomen /

JIàen bleit/ men buigt/ men 5ocht haar bgce'/

# 3ig het minſt te ſch2omen ,

ſlºten boegt 3ig beel na haten 3in /

#Ziet men baat maat 3pn boogbeel in/

n Hleebing/ pgaat / manieren /

#og kan men met haar 3mieten,

t 3. ?tch!

f
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3.

,. Ech! ach ! maat 5al 't nog heme gaan?
t ſlPogb alg ben macht 5oo buiſtet:

2lf mp! iſt ben met ſmert belaan/

IPant Zfong gamtſche luiſter

#Leib in het ſtof ter meer gebaalt/

CEen pber op 5pntmegen omaait;

dlaen toept mei/ 'g #eeten (Lempel/

dºlàaat 45ob ſtaat op ben bgempel.

4s

QPen bag ban ombergang gemaakt /

@Ben abono ig gehomen/

iPant 19geeb en 3Liefb íg tpeg geraakt/

iſ 2og meet men niet ban ſchroomen;

GPe g2p3igheib ig reetg berſpgeto/

&De bootſtceh ig al lang boog5cië:

#eer/ 5iet bog aan bic 3ugten/

&#n uube g?annſchap bugten !

5.

H#oe lange / #eer ! 5uit gp u nog

33an 2ion 5oo onttrefthcn ?

dººpn hert roept ſtabig och! och ! och !

iſBilt niet geheel bertrchhen !

dlºaat 5oo het in utu raab beſtaat/

eBng 3Lamb en Herſt boch niet betſaat;

âIBp 3pn 't unel bubbeſo meerbfg/

&#n gp bDaatt 3eet tegtbeerbig:

6.

ſBant pber gaat in boogheib boogt/

JIPen Hiteunt 3ig niet aan ſlagen;

iBie meet hoe bat &#ob ig berſtoogt/

H19pl niemant meet ban b2agen/

gaf 5eggen / 1Bat heb fit gedaan ?

#cn pöet blpft 3pn negen gaan:«Een p pft 5p & 5 ga #TBfe
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ſBie 5ou nu niet met 5ugten/

«En 45obeg g?amſchap bugten ?

7.

GP Beet! aanſchoubn/ en 5iet bog aan/

3l3ilt 2-ion bog meer boutnen ;

Hun hectclphen naam boogtaan /

3Laat ong. Die meer aanſcljoumen:

19etſjeft ubn Häecht eeng uit ben ſtof/

jl2aaftt gantg De aarDe bol ban lof/

t gên ban um heerlphheben/

Zemb 2Zion heil tºnen!

2 ziet bog op 't 3ugten en getraan/ w

13an bie 't aan 't het te ſmerten/

QBat gp 300 mpt 3pt meg gegaan;

't Schpnt of gp 't niet ter ſjetten

G#n neemt / Dat Zion gaat tc g?omb:

2tch 3ect! Dat gp nu eeng opſiont!

ſtl)ilt u me ſterfte boumen/

&#n tebben uit bemoubben !

Over der Vroomen tegenheden.

Vois, Ach ! hoe zit ik hier alleen.

I,

A# tmat maakt eeng Chriſteng Htuig

1Beel gebguig/

Zoo manmeer 45ob íg gebnehen:

GP2oefheib / ſmert/ geſtlag en mee/

65?oot onbgec/ -

%ou het hette mel boen bgchen.

- * * 2. ?tig
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2.

2IIg men al be tranen 3iet/

13an 't berb?iet/

QDie be 192oomen hier ſtaag bmeenen/

't l?ert ban bioen' en 't oog ban traan/

2 Zou bergaan/

«Dag en nagt 5oo 3ou men ſteenen.

3. r

JBaat (ſºob míl niet bat be tpb /

3etaag berflpt/ *

#n te hermen al omg bagen; l

d?een / GBob geeft ooit ſtof bam byeugt/

«En geneugt/

QPnl baat ban ooſt te gemagen.

4.

SPgoefheib maaht het hert incl klein/

jl2aat niet rein/

#zoo be blpbſchap niet quam helpen ,

Jlàen berfmolt boog hettg-betbgiet/ -

G5antg tot niet /

2&og be blpbſchap niet quam ſtelpen.

5.

âDant eeng Chgifteng beci en Iot/

3Pat íg ſjobt / -

Ch?iftug/ ja ben gamtſchen H#eemel/

g#n bet uitbeth.ooten ſchaat/

3Boog en naar /

JI)et het aatbrpft#n 't gebDeemel.

ſlBie begeert ooit meerber goet/

JBat bolboet? -

JBie het aſieg heeft berhregen/

iſian bie niet bbel bgoolph 3pn/

#arantanºn in Ittuig. Doo? al 3pn leben

, 7, 't Gig
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't &#g bog banden en goet

3Bat 45ob boet; :

ePoſt be tranen. Die top ſtijgeien /

s 3. Berben boog 3pn mpg beleib/

3Zoo bereib ſ : -

&Dat bie merben on3e teien.
8.

3Laat ong ban in ongeluh / 2 -

GEn in bguſt/ * * * .

GPng baat aan 5oo 5eer niet fiteurten/ .

#2aat nog ſjoube goeben moet / *.

't 19alt 3.oo 3oet/

23jn het futuig op 45ob te leunen.

9•

ººl bie 't gemelg pab betteen/

#ier bemeen/

#oet 3pn Rruig geſtabig b2agen ,

319ant bie mel geſtteben heeft/

«Eeuunig leeft/

19an 3pn dàaam 3al men geudagen.

IQ,

25Ipbſchap / bgoolphheib/ en b?eugt/

&#n geneugt/

#an# 3iele ooit ontb2echen ,

@Bie in 45obeg bgee3e leeft/

ààimmet beeft/

Zºechoon men mietb in 't gaaf berftechcm.
II,

G5obeg baberiphe hert/

#litplb ſinect/

# het ipben ban 3pn kinb'ten;

aatom mil hp met haar hier /

3Zpn in 't bier/

GPp Dat nietg ſjaat 3ombe Dinb'ten. -

12. 3Laat



Geeſtelyke Gezangen 285 :

\ 12. r,

'Laat ong 3ingen tot beſlupt, * * .

&Chgiſti 25gupbt/ A

#an ban hem niet 3pn bergeten;

# bat 5p ooit quam in noob/

f in boobſ

deeeft bp in haar plaats gegeten.

- -- - en-m" - -

'Minne-lied, tuſſchen Emanuël en zyn

! Bruyd. :

Stem : Geeft een Aalmoes an de Blinde,

Bruyd.

“I# ig'et trooſt te binnen/

1Boog bie in be 3Liefbe blaakt:

dBoet mp open / mpn 25eminben!

dàa u gantiſ mpm bette haaât;

3Laat u binben/ 19an ubn b?inDen /

«Eer mpn 3iele taaät in gupn/

#efu! helpt mp/ Heſu ! helpt mp /

GPfilt ſterf ban ſiefbe ppn.

Bruydegom.

2. âDie komt mp 5oo laat ontruſten/

- ' GEn 5oo Hüloppen aan mpn beur?

'Ht #eb mpm tpb ooit om te ruſten/

'it ?ijgt tang tranen of getreut:

G5aat nu ſjenen/ HT2et utp bnemen /

G5aat al 3ugtenb' na ubn jupg/

3TBantum Iiefbe/ HIBant um Iiefbe/

19onb ift boog nºg#at äupg.

r

tà geſu lief!#t ber.ſchoonen/

eeft Inpin ganſche ſjett boogbOOntft mpn ganſche ſj 2 ' wat
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3Dat-ſht u 5oo quam te hoonen /

oEn gebaan bat ggoot afſpont: -

PR JBoet bie uure/ dàu be3ute / 's

3Poen# Huete bijouU met mp , -

jaaar iá bmaa5e / iPaar ik bujaa5e/

iefnb mp nu gantg in De Ip.

Bruydegom. -

4. '# #an uun tranen niet meer b?agen/

- 45antg mpm ingemanb ontſteekt,

e

#om mpm 3Lief! iſt 3al 3e bagen/

imaet mpm hert in bloed geſmeekt ?

#nn 25eminbe! Liefſte #inbe !

# #al berbimbem al um ſmert/

ſeant um Liefbe/ iDant um 3Liefde

(ºot mp / ſteelt#aniſtie ſject.

ruyd.

. 5. Laat ſh maat u in gunſt bectmetben/

GP oºimanuël ! mpn 3Lief!

#Lieber moun ift noo, u ſierben/

zBan te miſſen um gerief, -

3Liebet ſternen/ Pan u betten/

&#n te smer ben ban u af;

#ant be ſiefbe/ iBant be liefde/

#g ueel barbec ban het gaaf:
A Bruydegom, - -

6. © Japm ſchoonſte 25;upb bechooten!

3Lienet mag ik alieg qupt /. -

dºet ik u 3ag gaan belooten;

ieeeft getrooſt/ ja meeſt berblpbt/

#iſt mg bee5e/ #2iet meer b?ee5e /

oº, mpm #Lief! 5pt boch getinſt/

#ant begjiiefbe7 ſlBant be 3Liefbe /

25p mp aſtpb blpft en tuſt.

- - - - - - - - - - - - - - Bruy
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- - Bruyd. - - - .

7. @Pch ! mat íg bat ttooſt'ipht ſpechen/,

&P «Emanuël ! mpn 193inb!

'f boel mpn hert begint te byeehen:

#pt gp nog tot mpn ge5int?

QBaat ift ſchulbig/ JEenig bulbig/

gºn ooit maatbig ben be boobt;

2lch! mpn leebe/ ?Ich ! mpm ieebe/

«Eeuunig lumen toen berggoot.

Bruydegom, -

8. &uſter ! 252upb! mpn?Lief! mpm ſchone

+litbechoote! mpm: 132ienbin!

#ſt 5al eeumig bp u moone / -

#n mpn liefde en mpm min:

#h moeſt ſterbe/ ©in te merbe -

#l boo, mpn beminbe 252upbt;

dPoot mpn 3Liefde/ Boo, mpm 3Liefbe /

25luſte ift De #elſe uit. . .

- Bruyd.

9. ?Wch! ik heb u niet te geben/

GP mpn ſchoonſt GEmanuël ! -

dPan een hect/ Dat ſtaag moet heben

- 12an gebgeh/. ach ! bat herſtel:

gaat mpn maatbe/ Hlen bog ſpaarbe/

dan te aarde na utn 3in;

âDiſt mp Heere/ «En beheere /

GPp Dat ift um gunſt meer min.

Bruydegom.

19: #mpgt/ mpn Buif! um ſiefbeoogen
32oen mpn herte beel gemelt;

#ft 5al u mpn gunſt betogen/ : :

GLot gp 5pt boſmaaitt herſtelt,

'It 45a nu ruſten## berluſten. * :

TU VCl,

#uſt inp noch eeng meſbehacht;

3Liebe Heſu! liebe geſu!

e

2

#oub
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goub nog ouer mp be bmagt.

In...?Laat mp in um armen tnſten/

#tuſt mp met um 5oete mond /

aap bat ik mp ooit berluſien /

renar boo, merb mpn hect gejonb?

apatum tiiefbe/ Jiap boogggiefbe /

oā mpn toen ! mpm 25pupbegom!

Bruydegom,

alafit mat beiben/ ſBilt mat beiben;

in2ant/ be tpb. Die ig haaſt om.

<

Smeek-beede aan Chriſtus, om zyn komſte

tot zyn Kerke.

Stem: Geeft een Aalmoes aan de Blinde.

I.

H# gegu ! inilt geboogen/

3Pat ſit tot u boe mpn hiacht t

#unt gp 5ſen met goede oogen / .

reat ſh, ſchiet ban bgoefbeſt ſmacht ?

ſBſIt u menbe / @Lot b'elenbe/ -

3zemb boch umen goeben 45eeſt;

ſBilt u ſpoeben/ ſlBilt u ſpoeben/

q#n um Zion Doch geneeſt.

2.

Hunen ?of bie ſtaat te qupmen/

Pegg aig ban be 2on betbgamb:

oet mpm fmerten eeng becbmpnen/

Jaoo, um macht en goede band,

IBilt mpm oogen/ eeng afbgoogen;

Heeere He5u ãomt boch rag7

GBp. Dat g?eejen/ Jlaag/ en bloejen/

&Pat boel eet 300 bogte mag,

« , . 3. (Toont

ſ".
.. -
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- 3.

(Ioont botij eenſ uun melgebalſen/

#lan bie 't tot in 't hette ſmert/

&Bat uun ſterft 500 íg becballen/

&#n be bgeult ſtaag g?ooter boerd:

3Laat mpn hermen / H etbermen/

13ebt mceboogen met um 2.52uibt /

2Ziet boch meeÜer / #iet Duch neeber /

33an ben hoogen #emel uit.

4

#ebt gp 2-ion bam bergeeten/

«En betlaten / nu 5oo 3eet /

ZBat het bpma ig betſſeeten/

't 45een gp hebt geupgocht mei eet &

2ich um berbe/ 12an um &#tbe /

&Boet mp ſterben en bergaan;

'geer ! hoe lange/ #eet ! ſjoe lange

di2oet het noch 500 0goebig ſtaan ?

5.

ſlaſt boch eenmaal eëng gehenken/

2dan het goeb/ bat gp meſ eer

2Jan uun 2ion pleeg te ſchenken A.

(ILoen um g?ooten dàaam en dºet

#ber meſbe/ &#n betteſbe;

(toen men met een unillig hert/

1Bol ban Liefbe/ 19ol ban 3Liefde

#onbe b?agen alle finect.

6,

(ILoen het buut ban liefde bganben

13oog um ſjeetelplten 32aam A

dPoen leeb men beel ppn en ſchamben;

12uut noch mater mag bequaan/

qBin bie Huſſen/ Hit te bluſſen/

3Pie gp boog um 3oete monb/

2lan um 2ion/ 2lan um #ion

Göaf/ en bieeben al ge30n0.

&L 7, Potu
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7.

3Doen gp in het mibben tuoonben/

GPccò gp oog aan oogen 3fen/ -

QBie al 't leeb en bult betſchoonben/

3l3ant ubn gunſt han 't al boog5ien :

&P ! hoe leefben 't/ &#n hoe fileefben 't

H3ette boe alg aan u baſt/

&Doo! 't G5cioobe / @Boog 't Gbeloobe

&Dgoeg men 3acht be 5maatſte laſt.

8. -

beet ! gebemitt boch aan um (Itoutne/

2lan utn ſlBaarheib/ en um IBoogbt:

ſlBiſt utp 2，ion boch opbouube /

GEn Deg Satang cpft becſtoogt !

&Doet boog 't Ieſte / Jaoch eeng reſte/

#iong luiſter tot um roen/

ºfoob en i3eiben/ 3Dfſt eeng meiben/

q#n Den ?lInticijgiſt betûoen.

-
9.

2-oo 3af 2 arb' en 3ennel juichen

GPber unne goebigheib/

Jl)en 3al boog is nebetbuigen / .

ſt)et be ggootſt' ootmoebigheib: ,

't #al al beeben / 2lig gp 't leeben

45cben 3ult; &#i homt boch tag

(Lot ubn liethe/ @Bnn te bueche/

GBp. Dat #igng b?euft genag.

IO,

3.oo lang #ſon niet gemeegen

ººg / ſjeü iſt geen blpben bag/

*# 3ie mp ſtaag aan / alg een theese/

QPie geen b?eugh gebeuren mag:

'Hºt 3al mpm oogen/ #iet afbgoogen/

ſBoo? Dat ift een3 álaat mag 5ſen/

#iong Iuiſter / Hit ben buiſter

tromen/ en ben nacht berbifen. Ont

• - --- - - - * * Int
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Ontloosde Kommer, in den ſchoot van Jezus.

- Ziele,

I,H# #23ug ! maar 5al 't been 4

iBiltgpum# ten eenenlaaſberlaten?

CZUS.

GB neen! ſft paſt mpn hoſtelpſte baten/

&#n Dan bettteſt ſit boogt /

(Iot ſoob / en ooit tot 13eiben/

CPin Gie te 3aan te melden

QBoog mpn 45eeſt en# ſlBoogbt.

' Ziele. . -

2. #eere ejeju! blpft bp ong! -

1Bant bbie Han uuJ#nussen 3.

CZllS, -

iſlºpn ſtinY ! m.pngunſt tot u 3al nimmer ſterben/

iBaut alg mpm âDoogbt bettreftt/

GBan becbipft mpn IBoogb en 45eeſt

25p u noch mei aloccineeſt/ .

&Pie 't het te ſtaag oplucht.

Ziele. .

3. ?Ich gle3u lief! ff byeeg/

Pat gp ong team: 5ult oue3tomp'Ien.

CZUlSa

H 5al ift mimmier in beſmette bomp'len;

GBf 5oo het ooit gebeurt / .

3Pan 5al iſt mpm genade

H ſchenken b2oeg en ſpabe/

Zoo Dat gp niet en ttelict.

(át 2 Een
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Een Trooſtelooze klagende Ziele, en de

Vertrooſtende Jezus.

Opden trant: Onnozelhert! o duive zonder gal?
ſ

Klagende.

I.O “He3u lief ! maarom betſaat gp mp4

Hun af3pn b?engt mp bgoebig in be ip;

egh 5ſt in 't bufſter/ alg een een3aan mug:

GPcij!mpn treurighett/JBat betbmpntban ſmert/

GBrn bat ift u / laag! moet berben/

2li mp ! ih byee5e ":# ſterben.

C1US,

2. ſlPaatom bettteuct gp u/ mpnliebe 25gupbt!

“Hig't om bat nu een molſte ong alg ſtuit 4

&af benkt gp / Dat mpm gunſt tot u berhorſt ?

j?een/ mpm Iſefbe ſject/ Bat ſpb onn uun ſmett:

ººft 3ai al utm tranen bgoogen/

&P QPuif! in liefbe/ en meboogen.

Klagende. -

3. Bebt gp mp lief! o 3octſt / &#manuëſ !

119aarom ban laat gp mp bug in gcquei !

“jft 3ie u niet traat ift mp heer of buenb:

#tch! mpm hert be5bnpät/ iPpſ uun liefde mpfit

Hft mpm oogen: ach ! mpn oogen/

GP liebe #esu ! \niſt 3e bgoogen.

CZUIS,

4. JIBpm tiefſte Lam ! fft min u t'allet tpb/

&#n al5oo 5eer alg gp niet bp mp3pt/ 1

& Ban rommelt noch mpm gamtſche ingebmant:

GP mpn liebe Lam! Boo? u ih Doch quam /

jE2pm htoon en mpm rij2oon te berben /

Om eeng boo? u De boob te ſterben.
-

- 5. ſl3.ccſt

-
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5.##ar geruſt/ bemhtop mpm bnoogb en

LOII

Jl?pn Iſebe 252upb! mpn uitberhore 192oum!

JT2png herten-luſt/ mpn Ieben íg bp u:

&Poch mpn berben boet/ H nu meetber goeb/

32an mpn 5oetſte HLiefbe-huſſen,

GPnn utme byeembe luſt te bluſſen.

Klagende.

6. #ſt heb migbaan/ hebt boch metmp gebuſb/

iPaſt af mpm buile luſt en 3onbcm-ſcljuſb/

&#n byeeft baat hracht/boo, ume groote macht:

?Ach ! fft ſjeb migbaan/ milt niet berbet gaan/

JP2aat u ober mp ecbermen / w#n uttne liefde en ontfermen. n

Jezus.

7. #ft ftan um 3uchten / en um treurigheib/

«En al. De tranen/ Die gp om mp ſch?eib/

J2u niet meer 3ien; mpm ingeumamb ontſteeltt/

G5p bettuinb mpn hert/ JPoo2 uun HLiefbe-ſmett ;

GT3p hebt nu mpn hert geſtooſen;

o 3Lief! uun liefde boet inp booien.

Verblyde Ziele.

8. HH bacht/bat op mij niet meer om mp Dacht/

jlBaat ume HLiefbe houb altpb be bnacht/

IBanneer ik ſlaap of ſuf/ meht gp mp op:

g?! mpm troume 3ong/ HDeeſt altpb mpn 25org/

42m mp beo2taan te behocben /

2ll mag het ooh"# en roeben.

CZUS,

9. #ſt 3al mpfi oog en hert/ in goebigheib/

32ooit heenben ban u; boch 3pt ſtaag bereib/

&#n machtban op mpm gunſt/ manmeer't mp ſuſt /

42m een 3Liefbe-blph/ 12an mpn 3Liefde tph/

2lan u/ o mpn 25?upb ! te ſchenhen;

GBpch upilt mp ban ooit nooit betbenſten.

ſº 3 De
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a"

De roepende Stemme Gods, tot Nederlands

Vernedering en Bekeering, wegens zyne zware

Oordeelen in de Jaren 1738. en 1739. maar

byzonder 174o. wegens die zware Vorſt,

en daar op volgende Elende en

Dieren Tyd.

vois, o Holland! ſchoon gy leeft in vree.

I.

Z## baat het mee / be myahe G5obg/

Zich ober ong berfpgeiben /

qDm 't leben/ banbeloog en trotg/

3ſ1Baat ban men niet miſb ſcheiben;

2iet eeng/ hoe 45ob ong nu benaautnt /

JBat meenig een 5pn tonge ſtaaubut/

32an 't maat en bange me5en/

ààu oberal te ſe5en:

2. -

TIBpl G5ob ong 2larbe p5er maakt/

3Ben H#emel alg ban hopet/ w

- De bieten (Epb nu bittet maaſtt/

JPe tminſt ig ſcijgaal en ſoper/ .

en plaatg ban ruim in oberbloeb/

âBaat boog men ſjab het bett en 't 3oet,'

qEn leefben in be meelben / " -

't âBag of 'er niets aan ſcheelben.

3

ſlàaat n! hoe 3ucht nu 't iſfunber-bee/ r

#Paar ig boog haar geen, 119eibe/'

#et 2Watbeph Deelt ong fchter nietg mee; .

#g 't niet of alles ſchieſbet
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«En noch en meent het herte niet/ -

očn heeft in 3onben geen berb?iet; , , k

# be plagen b2uftften/ .

Den hoogmoeb mij niet bufiften.
4.• w

H3et ſchpnt/ 45ob íg nu opgeſtaan /

#pn toogne ig aan 't Ugan10e / -

€Pin Jaebetlanb te boen betſtaan / | | |

&Ben boon/ be ſinaab / en fcljanbe/ r,

JBie men 3pn Jàaam/ Dag/ Dienſt/en &#ct/

#eeft aangebaan; en ooit hoe 3eer

JIPen inentelt in De 3onben/

2lig 3umpnen/ en alg ijonben.

5.

4Diſt gp niet treuten / Jaebetlanb!

45ob 3al 't u bitter maſten; ,

dBen gemel en be 3latbe ſpanb

(ſbob tegeng u ter inzaften:

oEn mee, alg 45obeg felle bn?aaft/

gzich tegeng u heeft opgemaaht/ ,

3Ban moet gp gaan te g?omben / .

«En metben haaſt betſlomben. -

6. e

o 3Lamb! o 3Lamb! o JBebetſamb!

âHun 3omme bie gaat onbet/.'

dBe toogme ſjobg ig 5maat/ en baanb /

2ſa tuſt op u bp5onbet: -

iBie ziet noch 't einb ban utn elenb?

119ie meet maar 't G5ob tang heenen toenU?
ſBie ftan be bueen beſeffen / :: ºn

KPie u noch ſtaan te treffen? • '

s

r

--

7. * *

#erleeft niet geoboin in ong 3Lamb /

acht/ b2agſtben#n hoogmoeb/p? #', gababen/ jl?et
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gſm geile luſt/ en builen bgamb/

gºn in maſſtaat te ſchaben ?

HI2et moogb en baab/ ma pberg macht /

JBen 'g naaſteng onbergang bettacht;

#au komt het CBob be5oeſten/

#ier en in alle hoeſten.

8.

GP Haeberlamb! 45ob toept u toe /

62m u tot hem te memben /

Gann noch te ballen in 5pn ſioe;

iſ Bie meet/ hp mocht D'elenben

39an u/ in 5pn 25atmljettigheib /

32och aan3ien/ baatom u bereib/

Hun 5omben te betreuren/

3Boog 45ob um hect te ſcheuren.

J. P AU S E.

Q. -

GP Bob! um hamb bie b2ukt mpn geeſt/

&Boog alle uune baten/ -

3Die ober mpne 3iele meeſt/

#au heen en mebet baten:

# bgage um berbatenig/

ſe tegeng 't Lamb ontſtooſten ig:

#eer / milt mp omberſchzagen !

3ſ2ie kan uun g?amſchap Dgagen?

IO.

Hun toogme bgamb geſpit een biet/

#p bgeigt ong te berfſinben/

«En ban ong te berttehhen hiet?

gPoit laat gp u niet binden/ .

3Ban bie/ die in be b?eſſe ſtaan/

haar ſmechen homt gp af te ſlaan/ #
- dit
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baat beeb en 3uchten ſmooten/

45p boeigert haar te booten.

I I.

OP 4,5ob ! maar 5al 't noch heenen gaan?

iſ Bilt gp 't gamtſch bonſter maken?

QPch! Doet het ſºeberſamb betſtaan/

iſl3aarom. Dat ume mgaſten

H#et alieg ban rontom betteett/

«En bat gp umen 3eegen meert/

«En ſlaat met felle toebe /

#ſa beg beroumg 3pt moebe,

12,

252echt in / o 45ob! breekt in het heet/

qEn miſt het ſlot afſcheuren/

JIBaakt biepe monben/ bat het ſmett/

GPp Dat het raakt aan 't treuren;

25eſlaat het hert in maten toum/

2oo 5al ong 3iele mat en floubo /

en bipbſchap meer herleeuen/

GPm u al b'G#er te geeben.

13- -

OP ! G5ob bet geeſten aſſet bleeg /

#staat op / upilt eeng ontmahen/

&Pat 2íong hyeuhe meer gemeeg/

(Itch u eeng aan haat 3aften:

#Pat &#enbracht/ 3Liefbe/ @Itoutn/ en 19,eel

dIàag honnen in be plaatg ban mee /

«En 't naar en D2oebig one5en /

dàu oberal te le3en. -

I4

GEi/ 3iet boch mpnen jammer aan/

JIBpn 3uchten en mpn hetmen/

'JPie beele jaren 3pn gebaan;

3Pilt u boch eeng etbermen / -

(E 5 #Bee
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zDempl um geeft ſtaag meer berbumpnt/ .

oEn ume #echte gamtſch betſjupnt; -

2lf mp! mpn oogen treute/

oºm zíong bgeuit en ſcheute.

15.

JJapm bagen bie betgaan in finert/

gä 3ſe niet alg clenben/

#an tpb tot tpb/ bie meerbet mett;

Jlap bumht fit 3ie het ennen/

#n dºjobeg gamtg bertrek ban bier/ -

dºm 't groot geraag/ en 't beel getiet/

#Ban 45obeg boob' en hmegten /

Die ſtaag malltaat bebegten.
I6. -

«Een boob geraamt/ of beenberbuig/

zDat heeft be itech beſttechen,
#gaat ſlâaagbe-liefbe/ teet en huid/

#oog geſug/ ig getmeelten;

#e meereid heeft haar gantg beräragt/

aBe 3omben heeft 3e in baat magt/

jaet bie gaat 5p boeïeere /

#ot ſmaat ban u/ o 19eere!

II. P AU ZE.

17. w

Den Heemel meigert 't Zonne-licht/ .

gEn 3oete marine bagen/

pet #atorpit bat hout 5ich ook bicht/

den Ham geen byugten b2agen/ - -

#ochoon mei bereib en 5eer getee; -

#Ben #Lambman roept/ ſDee mp! ?Wch mee!

ſpet lot is mp beſcbooren/

#u moet ik gaan beciooten.

| era

18. #et
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18.

H3et jeugbig G5?oen/ be 25loemen ipbt

#g nu/ maat 3iet/ hoe bogte /

#3et qupnt en treurt/ het 3ugt en Ittpt;

JIàen hoopt geen (Coytel hogte /

45een lieffelpſte 13ogel-3ang/

@Be herten metben maat en bang/

dTàen bugt nog 3maatber plagen/

(Le 3ullen moeten D2agen.

I9.

QPit ig een ſoogt-gelphe ſitaf/

&#5elpft Die ban &#gipte /

&Poe 45ob tnel eer/ beog JIBoyeg ſtaf/ --

#3et aſIeg 5oo affinipte/

dBat in ben @Pogſt en âomer-tpbt/

H#et alleg ſtomt in maat gehtpt;

't 3taat nu ooſt 3oo te treuren/

3l3at 3al ong nog gebeuren ?

2O,

GP Hamb! bit ig uun 3onbem-ſcijuib/

3Boog alle ume bagen/

gſbob heeft 3e 5oo lang/ met gebult/

#n u noch miſſen bgagen;

JIBaat nu en Iuſt het hem niet ineet;

Gbp hebt 3pn@Pienſt/ 5pn ſlPoogb/ en #Leet /

#2iet op um ſjert gebonben/

Jaaat reuheloog geſchonben/

• 2 I,

&Boch inert utm hette nu bereib /

* In maarheib 45ob te ſoeften/

gBm 5pn beſtier en goeb gelepb 4

#oo 5al hp u berftſoeften/

Q5n tebben u uit al, ump b2uft/

Hit eeuwig mee/ en ongeluk/
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QBat amberg u 5al treffen;

ſBiſt bit bog mel beſeffen !

22

jlâaar alg gp nog tot 95ob niet heert/

GEn u berhatt in 3onben/ -

Zoo tnert gp gantſtljeſpit betteert/

oºm 't eenennaal betſſonben:

2tch ! bat gp bit te herten nam /

«En op 't bemoebigſt tot hem quan/

45ob íg noch bol genabe /

«En bp boogt b2oeg en ſpabe.

23. -

dàog boon het leſt / o #eer ! ſft 5ugt/

ſBilt ſ2ebetlanb beubaten/

ſl3fſt met um 3mate ſioeb en @Lugt/

Hm goeben 45eeft ooh paten;

GPp bat het 3Lamb eeng meber heer/

(ILot u haar Bulp / haat goebe HBeer /

oPng #ochiſt/ ong #ochat/ en Leben/

JPie alle heil boilb' geben.

24

(42 45eeſt beg (Beeten! boch ontbnaaſtt/

GEn blaaſt in ume booben/

gPp. Dat het meer in 't Heeben raakt/ ºp

#lanſchout bog 2ziong mooben! -

Beer geſu ! ſpoed u tot het feeſt/

3H 252upb berlangt en bnagt uun 45eeſt/

1Berciert haar met um beugben/ v.

200 buert fjaat toum tot b?eugben.

J E R. VI: 8.

Laat u tuchtigen, Jeruzalem, op dat myne

ziele van u niet afgetrokken en worde; op dat

ik u niet ſtelle tot eene woeſtheit, tot een on

bewoont Land. -

Over
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Oorzaken van de ſteets toenemendeOordee

-
len Gods.

J. &#t Ch?iſtenbom 3eer banbeloog/

#n gemel-hooge ſchulb gere3.cn/

«En baat bp gantg betſtanbeloog/

&#n Han (ſpoog & Bo?beel niet meer feesen:

#9oe hart (5ob ſlaat / hoe 3ubaat hp D?eigt/

JBen blpft alg p3et onbemodgen;

dàu ſchpnt het of ben abomb neigt/

oÇn 't macht 5al unerben boog ong oogen:

Heet 2maart/ o! bugeet berflimbent 2maart/

@Pat bgeigt nu «bob ong toe te 3enben;

GP H#eet / um H2eiligen bemaatt/

«En milt u gunſtig tot haat menben!

dſBobg 3bnare hamb Jºl haar dºcberſamb/

3Die b?uhr het HLanb/ | 19ol onbetſtanb/

2lan aſle Hant / iBil aan geen bamb/

jlàet ſcha en ſchanb/ | 3geeſt ſchanoch ſchamb/

QBoo2 beele plaagen: l.ſ?ocijftoh/noch ſlaagen.

4.5antg dàeberſamb Dat legt in boobſlaap baſt

te ronáen/

#n hoogmoeb/pgaalen pyacht/ in melluſt gantg

ber3onken/

#ſn geile buile baanb/ in gelb en tpb-berquiſten/

24n"# / ſpeelen/ en gemeen 3pn met 12a

pijten:

JBen 25uſh te maken tot 3pn 45ob / en 't Zab

bath- ſchenben/ *

#et liegen en 't beb?og / bat tergt 45ob / 3onbeg

enÜcm / . * - A

-* «#is



3ok Zions Luſt-hof, of

«En 't boet 3pntoo?ne heftig bgamben en ontſteken/

#ierom milbp bital/ Dou? beele3Plagen m2echen.

-

D EN L OF VAN JE ZU S.

#n gegug íg mpn mate ruſt/

M# iebeng-fleut/ nipng herten ſuſt/

Jſlapn ſchat/ mpn eet/ ín unien ift toen/

jiann 3ieſg-bermaak/ nipn b2eugbe-bloem/

jlapn trooſt in Ieben en in boob/

jlaan hulp in al mpm byuit en noob /

#fiapn herten-b?ienb/ bie al mpn hlagt

gzeer gaatme hoogt/ en neemt toel agt

GBp aſ mum ſinect en bpoenig leeb/ -

ieaat tegeng bp 3pn gunſt beſteet, g

ſBanneer fit ben met b2ult belaan/

gZoo mag fit beilig tot hen gaan.

ſlapm #ſno! mpn Lief! mpm #Lam! 3eib hp/

#omt 5et u nebet Ijfer bp mp;

#n baagt men oogen afban traan/

dán boet mp met een ſtug meer gaan.

Jepm #c3u lief! ſh ſchat u hoog/

dàneindig meer / ban 't 5fen ipIt oog

#n gemel of op ?larbe 3iet /

ant in u eindigt inpn berbgiet:

d5een 45oub of GPiamanten ſchoon/ -

dſbeen #schepter / of geen honingg-hroon /

obeen inenfchen-liefhe/ gunſt/ of eet/

ft bp mpm #le3tij ooit naarbeet:

# ſg-inpn 2lſ in al/ . -

# mp alleen bernoegen 5al; .

#l 'g ilBeereſog luiſter/ pyonſt/ en pracht/#5p #e5ug iä een ggoumel acht. # V

2 - ſt
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en gesug 3ie fit 't eeuunig 25eeſb

32an 45ob 3pn 13abet ongebceit ,

#n 25esug 3ie ift al 45ebg goeb/

(Iot ong gebracht in obecbloeb;

&Poo? 2 ſe;ug ig «bobg #eetiphíjeſb/

&Boog aſſe &#eumen uitgebgeib,

#n ºgeyug 3ie ik al ſhoog Ilhacht

#n bolle #eetipäijeib gebgacht;

KPoog 2ſe;ug iſt Den H3emel ſchoon

1IPpb open 3ie / en G5ebed (ſlijgoon

JPºp alg toehnſht/ en 13peebe bieb /

eBIn bat mpn Hesug/ JESUS hiet.

#et eeubnig 3Lof- en 13geugbe-lſeb/

1Ban al 45obg #eeclpäijeib / bat 3iet

GPp 2ſe3ug/ G5obeg IDonber- 5oon;

&Pſe eeng berliet 3png# @Ilygoon/

GEn al 3pn glang en heerlphijtib/

(qLet 3pben alg ſjab meetgegeleib/

QPin 45obg geſchonben eeubuig recht/

&Boog hem ten luſter opgeretijt;

&Boog fmaab en ſchamb / boo? bieft en ſpot/

%og filoIn mpn Hegug bueer tot 45ob/

GEn 50mb De iLiefde ban om hoog/

&Boog 3pnen Göeeſt: dàu 3iet ong oog

GBp Heyum/ in eenboubigheib/

&Poo? mien De Liefde ig bereib;

gPng Heyug bgaagt be 3Liefbe-ſtroom/

19an 450b tot ong/ bie al ben ſjoon

«En ſmaab ban 4.5ob / gemillig bgoeg;

#2u gaan mp tot ben laat en bgoeg/

iſ het al ong laſt en ſchulden 3tmaat/

&Booy Heyum/ on5en jl?ibbelaat,

âBp binnen hem bp G5obeg @Ibzoon /

g?)ng opgemacht/ baat pleit hp ſchoon

&#n b2p / al om5e schulden ggoot,

A

##

t
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Hºpp ig ooh bp ong in be noob/

«，5een hamb of boet heeft eenig beer/

ſBant 24eyug íg ong 3oofb en LBeer /

GPng Häoning/ Schilb/ en 25gupbegom/

& Bie ong omtingt ban rom- en- tonn.

GB He3u ſief! mat 5al ift nieet /

6 Lot Hof en luiſter ban uun Çer /

Hitgalmen tnet mpm ſnaar en Dicht?

&Pch! babb fft «Engelen ge3icht/

2Zag ſf uun ſchoonheib ban combom/

Zoo Uici mpn pen/ mpn monb mietb ſtom /

#ft 3onhe meg/ en bmietb begrukt:

2lch Heyu lief! het mp meer ſtiftt/

&Bat ift uun ſchoonheid meetbet ſten/

«En bbie gp 3pt / en mat ift ben :

GP ! HI2innaar ban een helle-buicht/

«Ei balt Doch meer in mpn ge5icht/

GBp bat mpn liefde in u Dool;

dàu miſ ik meet / bp u ter fchool/

dI2p 3etten aan utn boeten meet /

KILen einbe ift bennebiteer /

Hun 45obbelpke #eerlpkijeib/

«En JIBibbelaarg-begeeripſtheib/

#oe in um al 45oog 1Bolheib boont /

ſBaat mebe gp De ume kroont/

ſlâet IPpgheid/ HLicht / en H3eiligheib/

#oo alg um tnomb het ong toe3eſD.

ſlàpm #e3ug ! th toep u nu uit /

1300? Lcetaat ban het gantſch 25eſluit/

Ban 45obeg «Ecuunig-mp3en fiaan/

«Bie gp tot in ben ggomb betſtaat/

gÈn ong bethlaart het 19gee-berbomb /

&Pat in De «Eeuunigheib al ſtonb;

oe 45ob heeft ben geballen menſch /

oo 't ſjen betaamt/ en ong na urenſch/

-A-
-

#et
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erſteſt in 't recht/ en bol genot/"

an 't eeubnig heil / en beel aan 45obºt

qDit al berftlaatt ong boog ben 45eeſt/

GPng 2ſeyug tot het minſt en meeſt.

oºi / #eere He3u ! alg 192opbeet/

#Leer mp bocíj meerbet alg ſit meet/

#oe 3alig ig uun onbettopg/

&choon íſt oub ben / en tnetbe g?pg;

g3 Geutuig 332ieſter ! Die ben 3oen

jàiet boog een (Luſſchen-ſpgaaft moeſt boeit3

jl)aar boog uud Ghoolph eigen bloeb/

ſpoeft metben onge ſchuld geboeb/

#zou 65oog geſchonben eeumig recht

(IEen luiſter metDen opgetecht;

J2u ig G5ob boo? u mei te ugee'n/

dàu 3pn mp boo2 u met @Bob een /

#au han 450b in u / op ong 3ien

en bolle gunſt ; nu moet geſchien/

öBat al ong beeb en menſchen Hom/

32u 45ob bolbaan ig ban ronbom/

2IIg mp maar bibben 5oo 't behoogt/ .

2üſ ſcijpnt hp ſong op ong betſtoogt/

QDempſ hp 5oo een H3gieſter heeft/ -

&Bie boog omg bib/ en altpb leeft/

oPp ggomben ban het hoogſte recht/

2lig 3nm geliefde Zoon en Hänecht:

2tch Beete #cyu ! aig mpn hert

25ehlemt íg / en in ſchuſb bettmert/

@Pat ſft niet 3ucht of bibben ſtan/

dBebenitt mp bp um 19abet Dan,

&#n maſt mp in u 19geebe-bloeb/

1Berquiht het naar ontſtelt gemoeb:

JTàpn ſiebe #ſcſug! iſt beſchouin

H / alg ong iioning 5eer getroubn/

«Die ouet Duivel/ z:', en QPoob/

*,

-ef

dBants



3o6 Zions Luſt-hof, of

oBantg heetſt; en alg ik ben in noob / .

Ibaaſt tebt boo? utme ggoote âtagt/

19an u ift al mpn buipe magt,

âIPp ſtrpben onbet um 25anier /

2üſ 5pn mp aten en 5onbet 3mier /

qbp geeft men moeben altpb. htagt/

&Bie maar op ume ſlechte imagt:

Sjft toep it toe/ ei #oning ! Heeft

#n mp/ en in um Hiethe 3meeft/

#Berſchpnt eeng in uln heerlphtheid/

qEn uune 3ielg-begeerlphheib /

&Be 25gupb en geeſt/ bie toept u toe/

#omt ſpoeb u haaſt! mett bog eeng moe/

&Ben boob-b2aaä ban uun teete 25gupb/

#aar 5iel betſmagt / haar geeſt gaat uit/

%p ſmafit na u/ haat 3Leebeng-bgon/

#aar #uip/ baat geil / haar 3Licht/ haat #on?

2ſch! tebt ong eeng uit al ong noob/

't IBerb tpb bat gp nu buipe boob/

19erſchpnt met GBeeſt/ met htacht en licht/

GPp Dat De maate boob eeng 3bbicht/

JBie nu ubn hecht bebangen heeft;

GP HLebeng-19ogſt! berſehpnt/ ſjerleeft

qEeng meet/ aig in bien blpben Dag/

JBoen men utn ik echt in luiſter 3ag/

JPoe Liefh'/ en 19geeb' / en Baatheib blonk/

&Boe heiligheib ſtonb in bepgonſt/

JIBaat nu/ belaag ! De maate Doobt,

Q5p #eere 3iet/ hoe ggof en ggoot/

&Pc meetelb utme #erft berfttaebt /

JBen huichelaar haar obernacht/

«En hoe ben boogmoet bominineert/

"Ha hoe 450b5aligheib berfteert

#g/ in een ingebeelben maan; -

ach weet ! maat 5al 't nog ſjenen gaan? ve
- --

-

-
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gPit hiaag ik u / uit heel mpm bert/

SJBe ſtoffe ban mpm ggoote fmert,

#ft 3ugt tot u / homt boch met ſpoeb/

JI2et al uun heil/ met al utn goeb

G2p Dat ong traan en 3ugten heet /

#n byeugb en lof/ tot utnet eer;

#Htm 25,upb en @Logteſ-buif bie macht/

#eer #feyu ! op u / Dag en nacht,

39erquiat/ berblpb/berheugt# geeſt/

#oint haaſt u met utn 252upſoftg-feeſtſ

&Paar lange al ig opgebmacht:

&P ! Doet eeng aan um ggoote kracht/

25eheert uin oub berſtokte 1Bolâ /

«En maakt haar tot utn toen en tolft:

dàu buig ift mp ootmoebig meet/

«En leg mp aan ubn boeten meet,

GB geju! #oning ! magtig g?oot/

&#f brengt meer 't ſeeben uit be boobt;

Hit Duiſternig ſchept gp het licht/

3Boo, u be ?larb en gemel 3bpicht/

2iſg gp maar ſpyeeht/ bat 5al geſchien/

#oe 5eer 't boog ong ſchpnt onge5ſen/

2IIg 't Aochepſel op utu menk maar magt/

KPe 2latbe ſtaat boog uhne kragt/

&Be Zon/ be JBaan / en Stepten al/

JBen Bemel met baat ggoot geſchal:

HBpm #oning #leyug ig gebugt/

dPie ?ſſarb en #einel en be Lugt

ſiegeert/ bat alleg beeft en kraaht/

@Bie ſtoningen en 1962ſten maaât/

«En 3et 5e af/ en op haar @Iroon;

HIàpn #oning ſpant alleen be kroon;

#pn 12aber geeft hen al 't gebiebt/

12an al matig / en schepſel biet:

gang #egug idl,5oo gangeph-ſchoon/
QBat al be Gºng'Ien b: htoon/ 3JIg

2. - -



508 Zions Luſt-hof, of

2lig tnerpen boog 3pn boeten meer / - - - - - -:

&#n 3ingen/ #alelujah! H3eer ! , - '

#nbien mpn ſtem 5oo g?oot en 3maat / *

iſioſt toepen al maar menſchen maat / -

2ºp hlonſt van 2 ſe3u heerlphheib/

ſlºpmg ſtoningg 3eer begeetinſthefb.

#2u roep ik nog / tot een beſluit /

&Pen ggooten bag ban He5ug uit/

“Dat bp 5al ſtomen ban 5pn (dEcoon/

2lig ſtigter en Beg menſchen Zoon/

GPm hier beneben/ 2lbang 2aab/

(Le tigten pberg goeb en guaab,

#p 3al ben bennel en be atatb'

2lanſpgehen/ #tomt bp een bergaat b.

#iet t'ſamen boog mpn ſtigter-ſtool/

ººft 5al u ſtigten) na het boek

3Ban mpn 45stegtigheit en ſpet/

&Bie/ ujie hp 3p/ ooſt mag ge5et;

®en gobbeloo5en 3al bergaan/

# in ### blpben #/
iſ 2aat bol ban ſch?ift 3pn/ en agſt ggoot?

(De boobe ban be tuneebe (UPApobt;

JT 2 en 3al 3e boeren boog ben (Igoon

3Dan Ch?iſtug/ Göobg gebugte Zoon/

Gaſe een beo? een / 3pn lebeng-tpb/

2lig uit een boeit / 3eet bgeeb en mpb/

GP2bentelpft bethlaaten 5al/ -

ſl3at ig geſchiet/ bp bDat gebal /

ſlBat 3onben pber heeft begaan/ ,

«En mat gebagt/ en niet gebaan; # . -

ſlBaat op ben iïigter met een moob / .

#n g?annſchap op haar 5eer berſtoogb/ -

9zal#/ 45aat nu megh ban hier / ,

1Berbloehte ! in het Belſche bier/ -

&Pat boo, Den Dupuel íg bereib/g,

- - - - - - -- t
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#aat toegh ban mg / in eeuwigheid:
#aat al Die Gººij?iſtug heeft gehogt/ * *

&#n met 5pn 25ſoco en 45eeſt begoijf/ - -

$21e 3ullen boog haat rigter ſtaan." . . . .

## boot haat 25ong/ ble heeft bolbaan/ .

#ie haar man ſtraf en ſchulden af/ "'s A

33oog Ceumigb bpp berálaaten 3al /

&#n mp3en baat in 't gºeitunigj tcgt/

$2e #ualigheit/ haat toegelegt. -

&B daag! o Luiſterphe Pag, " - - - - -

13an on5en 252upbegom/noſe 33g

#Riet gaarne/ dat be tph berſcheen - - -

32an koning He3ug/ en bie geen ja e-3

"Bie met hem 5pn berb?tiát genueeft /

Boſ b?eugben op bat 232uiloftg- feeſt / -

#n monneebaate hertiphbein/ " " ' t

# ſpat van die haar bab benpbt : «

#n iſ mijn hert in blam en uiet/ - 2
G2 in. Dat iſ mpnen #e5um liet gat »

d2iet 5ie gefient/ geëert/ gelieft/ -

#elooft/ geroemt/t gebient/ gerieft: # ::. ,,Je

2lcſ) ! ſjeipt ing #en 5#nen lof! . . . *,

#n ##5ug ig omtinoſch ſtofj, " " 't ! ! -

#n ig het Geumigh ſoblpſt Iſcht/g: - 5

SPen glantguan 'g Baberg aange;icht; + 2'

#2e mgäbeſt gº oog iſ het reumjgt, tpoogj/ * * *

#at meet alleen uit ben geijboºt, ". ºf

#p ig een ºpen die eruujig iceft/'t . . . . .

#oo, mien het aſieg 3ici, bºnneegt;

#?en 5p be eeum'geſjtetipſiljefo7

#2an nu tot in het centnigheid. - 2 a

# #ngºlen! roeuit/ berheft om p2pg/ za. e

####t/ ona honing/ maghtig opg/ 5
Beréert hem 5oo ueeſ aig gp fian, 'Tº 3

«èch ! mºogt het ook#iaan wanne -...":

* 3 -

- --

->

JP
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“De gamtſche aacbe/ mpb en hgeebt/ :

Glen ſppt ban alle bie 't 5pn Ieet;

3TBant #egug 3Lof en Reeriphheib/

JIàoet buuten tot in &#eulmigheid. -

#alelujah!

Den 15 Septemb. 1743.

Sterke Luſt en Begeerte na de Zalige

Eeuwigheit,

Stem: ô Kersnagt, ſchoonder dan de dagen.

1,

Op nieubn begint mpn hert te leeben/

dàu alled byeigt mp te begeben/

«En b'«Eeubmigheit mpn hette ſtreelt:

GP CEeutuigbeſt ! komt bogh maar binnen /

25ebangt mpn gamtſche bett en 3innen/

gPp bat mpn geeſt ban breugben queeit.

2•

#ft 3ál bogh &#eubnig bp u leeben/

312e tpb 3al mp hier haaſt begeeben/

JBit 5ombig leeben metb een laſt;

«Btn bat ift 't &eumig leeben berbe/

3Berlang ſlt bagelphg te ſter.be /

#2pn ſuſt na b'Gºeubnigheit meer hbaſt.

- 3

GP “Eeutnigheit! ſft 3al beriangen/

GIot bat gp mp eeng 3uit ombangen/

ſBoog ſteuinig in utm 3oete ruſt,

$2aar 3al ſit &#eutuig &eumig ruſten/ -

# «Eeubnigheifg-meliuſten/ -

RPaat metn mpn luſt eerſt recht gebluſt. . an

N -



Geeſtelyke Gezangen. - 3 ºf

4. -

#ſt boil inp boogtaan meer bereiben/

19an hier na b'«Eeuunigheit te ſcheiben ;

3Bat luſt mp langer hier te 3pn?

i?íer mig ih 1Babetlanb en Uginben/

IP2aat Daat 5al iſt het alleg binben/

25eb2pb ban alle bguit en ppn. - - - -

S.

ſBel bui3ent booben moet ſft ſterbe/

9m. Dat iſ 't «Eeumig ſeeben berbe / -

&Paatom 5oo uuogb iſ moe en mat/ -

«En 5uchte ſtaag na 't «Ecuunig leeben, -

GB (Ipb! miſt mp nu maat begeben/ 7

#ft ben Deeg lammetje al 3at. - - - - - '

en moet ik hier nu nogb mat blpben /

#oo miſ iſt ſtaag be tpb behpuen / »

2lig buteeb / om bat 3p tegeng banſt/
JIàp ban het Geuboig ſeeben ſcheibe, r

dàogh 5al iſt b'Geubbigheit berbeibe/ -

2ºlg mpne ſppg/ en alg mpn bgamſt. - -*

7.

dàfetg 3al mpm 3iehe Ziel genee5en/ . *

&Ban b'«Eeubnigheit/ Die 5al het ubec3en/

@Bie mp bam al mpn ſmert en ppn/

al in een oogenblift berbinben;

e Ceulmigheit 5al 't al verſlinden/

Çn boot/ en touuu/ ", 5ucht/ en qupil. -

19oogte tmiſ ik mp gemeenber maaften/

ſlâet b'&#eubnigheit/ om al mpn 3aaften *

HIàaat af te boen/ op. Dat be &Docbt

«En &#euunigheit mp niet begtaſſen;

#ſt heb nu maat op ſtaat te paſſen/ -

(ºot 5R imp 0?engt in 286 ſchoot. iſ

: 19 4. #ect !
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9.

ſpeet! miſt hier toe mp ſtaag bereibe/ - ”

GPp. Dat ift millig ban hiet ſcijcibe; #

G5eleib mp altpb boog uub @Becſt/

JPoet mp geſtabig op u magten/

#n ipb3aamheit unu mſi betrachten/

d!?et Dappetſ)eit / gantg onbebgeeſt.

I O.

OPp bat ift in beeld boo5e tpben/

#ſlap beel met b'&#eubnigheit uerblpben/ 2

2oo buert mpn ipben ligt en Hogt, 5

&Poet mp boogtg bp Den Dag meet leben # . *

«En ſtaag na 't &#tuunig lebcm ſttecucn/ * *

SPan 3pn mpn lenden opgeſchopt/

2 I, -

GBm u mpm 25gupbegonn / te tmagten;

&#n aig ift ſomg be5unpit in kragten/

200 bocht mp op / in nieutbe luſt/

GBp. Dat mpn lampe altpb b?ande;

25eb2pb mp boch u002 ſcha en ſchanbe A

Çn boert inp in um 5aal'ge tuſt/ .

I 2.

OPm eeubnig mp eenā te berluſien/ -

32an 3onb' en bgocffenig te ruſten/ - - -

SPaat 3ugten/ meenen/ en gehlach/

3Boog eeuunig altoog ban ong fcljeſben/

@Baat 't Lam G5oog eeuunig ong 3al meiben/

#n 't eeumig licht. Healelujah ! -

I3- -

OPm 't eeuunig HLieb oeg 3Lang te 3ingen /

OPm ecuunig ſu (ſbob op te ſpgingen:

GP «Eeubnigheit ! Homt ſpoeb en tag! - , .

&Be 45eeſt en 253upb hoint u beg?oeten / - --

-

Jaie 5eggen/ #omt ! miſt ong ontmoeten/ . *

«Pch! Dat ben 3ongſten gaag biet mag. ,,,,,,
Het

k *. *
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Het gezegende Sterfbedde, of eens Chri

ſtens Zwanen-zang. - - - - -'

Vois: De Winter is voorby geſtreeken, :

* ' -

-

I. - - - ,

H ga fft heen / nu tmiſ ift ſcheiben/ -

#ſt heb mpm loop en ſttpb belbaagt/ - 2'

't HLuſt mp ooh biet niet meer te beiben/ - '

Hi?eer ! op uun #atigheit iſ, magt: : : : : : : : - ,

âIBilt nu niet beibe / He3u ! tjaaſt u/ hom

@Lot mpn berſcheibe/ #eert mpm tpb. tjiet onl/

«En maakt mpnupant ſtom. . . . .
2 - -

- ..J. - &

jou miI ſh mp niet meer behreunen/ . . . 2

ſtºet 't genen bat bit leben taaht; 3 : : : :

&Pp u geer 5e5ug! miſ iſ, ſteunen/ ºf
't Zal bbel 5pn/ 500 alg gp bet maakt; . . . ...,

#2pn teeb're 5iele / Jneemt bie ſnum ſchoot/

&Bie u bebiele/ QPoe ift 'g u aan bBob / 'ºf

QPoſt nu bie niet betſloot. ' . . . . . - &#.

- - 3. * . :-

2#bieu nu 12,oomen! maatbe 19;ſnbcn/ .

#k ga na 't H#emelg honingrpſt/ ? *

25p GLI)?iſtug. Daar 3ult gp mp binben/ - : -

&Paat 3ullen bpp eeng / aſ getph/ . - - - --

#n bjeugbe 3ingen/ #onber finert of ppn/

#in Göob opſpgingen / #n 3pn 3oet#/

:1 r. - 4

J

-

«En eeubpig bgooipft 5pn.

- ', 4• . . . . . . . - --

ſDiſt ober mpnen Boob nooit treuren/ | | | | |

23ſt ga na 't ceulmig 25auplofig-feeſt/ : : : -

T- 19 5 't G5een
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tºt 4,5een mp geſchiet/ 3aſ u gebeuren;

GBp aacb' 5pn top berbguht gemeeft: * . * *

2pt met mp blpbenſ H. in 45ob becheugt/

(Len allen tpben/ - In een boate Deugt/ | | | |

Gén 3oete betgeneugt.

5.

JBen goeben #otrpb heb ift geſtreben/

*t 45eloof en #oop ift ſteetg behiel/

% in beele 3ugten en gebeben /

#erſoon bat ift menigmaal ooit biel;

't IBag al ten goebe / iPant 45ob op mp3ag/#pn tugt en toebe/ Bie ijp op inp lag/ w

3l3gogt in mp beel ont:n.

ſlapn reben 3al ift nu gaan enben/

#pn 3iele heert nu tot mpn 45ob /

Zpn dBeeſt mil ijp u t'ſamen 3enben/

CEn leben Doen na 3pn 45ebob: -

Hun ſterkt miſt boumen / #eet! in al haar moob/

3l3ilt. Die aanſchoutnen/ Boo2 um goetheibg?oot/

3ºch ! neemt 3e in ubu ſchoot!

7.

ſlâpn oogen 3al fit haaſt gaan ſluiten /

#ottahg ſcheib mpm 3iele uan ber aatb/

# han mpn geeft 5oo niet meer uiten;

ch/ Jeete je5u ! mp betnaatb:

ſ?fſt u erbermen/ 119pi mpn kragt bergaat/

«En mp beſchermen/ Boog ben boo5en taat/

#eet ! mp nu niet uit:at.

iſ Bpn abem buſi mp nu begeben/

#et lichaam tnerb al houb en ſtpf: - -2

jfſapm #esu lief! gp 3pt mp HLeben/

32u mp be Boob komt op het ipf:

3biſt u ontferme/ GP mpm goebe Beer,

f, zº *--

-
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«En ook beſcherme/ Jau han ik niet meer/

#iet leben tot um eer.

9.

QPeltlagerg gaan al op be ſtraten/

JH2et toum-gemaat, maar matig. Dit ! * --

dºen moet niet treuten bobsn maten/

#ſer bonen gaat men al in 't mit: -

#eft op um oogen / gemeImaart/ 5oo 3al

Hun traanen beogen, gebet mpn gebaſ/

33aſt becl meer blp geſchal.
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Zuchtinge over des Kerks elendige ſtaat. .

Bladz.

13 mp ! o H#eer/ iſt toepe 2lch! I 3.

. Als ik Kaarſen zond na lieve Vrienden.

2lig bit Licht niet genoeg ſtan ſichten/ 28.

Samenſpraak tuſſchen een Chriſten, en

een Zwak-geloovigen.

2ich! ik ben 5oo bol ban 30?ge 137.

Samenſpraak tuſſchen een Trooſtelooze,

en een Moetgevende. .

zich ! ik ben belaan/ J4O.

Aandagt over Rom: 7.

2lch! mpn 3mate #onbe/ . 223,

Heilige Zorgeloosheid.

2ti mp! helaag! - 273

over der Vroomen tegenheden.

?ſch ! bDat maakt ºns ºnline #tuig 282

Verjaaring van Anna Verdonk.

De mocbet Samuël / 42.

Lied over en op den Ruſtdag.

QBaat ig ben Bag meer aangehomen/ 148.

Vrede- handel op het Soſſonſe Congres.

«De hooge JIàagten 5pn bp een / 235.

etrouwde en Ongetrouwde ſtaat.

&Pen GPngehuubben ſtaat ig 3oct/ 239.

Over
- --

- * *



Bladtwyzer der Liederen,

*

Over de Liefde. "

RBe HLiefbe boet een re: goeb/ - - - - - 278

over 'sLichaams ongeſtalte a

Eg 19aber: 3iet mpn ſmert/ 5 8

k- e

Antwoord op een Prezent.

2{at 3Liefbe-bgiefje g?oet 35

Trooſt- woorden aan een Vriend met *

Kruys bezogt.

Gºaat nu hcen mpn stij 25oobe / 267,

Eens Chriſtens Roem. -

Heit "He3ugK ift ſtom tot u nabet / 24,

orgen Lof en Bede. v

#eer/ ubn goebertierenheib 6I

Aandagt op Pſ. 9o.

#oe ho?t ig 'g JTBenſchen Ieben/ IO5.

Gods heerlykheid in de werken der Natuur.

#3oe g?oot ig utme ſlàajeſteit ! IO8,

Den Zondaar van Chriſtus gezogt.

goe lange 5uit gp #onbaatg btmalen I22,

Een Zwak- Geloovige, zynde in twyffel
r.- - over zyn ſtaat. -

I3ecr/ ſft ſtome 3eer berſlagen 13o,

Belydeniſſe der Zonde, - --

#eer/ ift ſtom"E / -
162,

ey Lied.

#oe lief'Iph homt be ſeen nu ſtreelen/ 17o.

De Bruyd van Chriſtus beſtraft en

genezen.

#eere 5e5u/ mpn 25eminbe/, 174.

Ter Inwyinge van het Hooglied Sa

lomons. -

ſ?et heutelphſt melieer op aarb/ 192:

- J Nieuwe



Bladtwyzer der Liederen:

Nieuwe-jaars Lied. -

#et eube #laat ig meer bezbineenen/ 227,

Aandagt op de Leedigheid,

et Leebig 3pnt/ 237,

» Aandagt op de kortheid des Tyds. 3 i

#oe blug becbliegen om5e jaaten/ 243:

Samenſpraak tuſſchen een Verlatene en

Opgeklaarde ziele.

Belaag! mpm #leſ ig in gebaar / 246.

Aandagt in den Tuin.

#eeft pber ietg tot 3pn bermaak/ 269,

Smeek- beede aan Chriſtus, om zyne

komſte tot zyn Kerk,

geete Heyu! miſt geboogen/ 288,

Ontloofde kommer in den ſchoot van

--2 Jezus. - -

Peete gesug! maar 5al 't been? 29 IS

orzaken van de ſteets toenemende

Oordeelen Gods.

#et éCh?iſtenbom 3eet #nedes/ 3oI.

. Onderhandeling tuſſchen Chriſtus en

zyn Bruyd.

GE3u lief! manmeet 3al 't toegen/ 168,

Verloochening des Weereld, en Ver

genoeging in God.

## mij niet meerd# aatbg ge3int/ 183.

Komſt van Chriſtus tot zyn Bruyd.

3ſt meen tot mpnen bof te komen/ ... , 185.

De korten zin van Salomons Hooglied.

#n 2 ſong 3Luſt-hof 3al men binbe 196.

* Rykdom, Armoede, en Middelmaat.

#h laat ben hoogen ſtaat 239.

Minne-lied tuſſchen Emanuël en zyn Bruyd.

#tamerg ig'er trooſt te binden/ - 285.3

CI



Bladewyzer der Liederen:

- - K. - ,

g, Verjaaring van Kornelia Verdonk: -

(P)rnelia 13etboniſt/ - -

Vreemdelingſchap van een Chriſten.

*it heb mp meenigmaal gequeſt/ 29,

Avond Lof en Bede.

'ft ſtom meer boog u mpn 45obt

## Ontbindinge.

#omt 3eer gebDenſte Dag/ I35

###éods weldaden, 3

'# #al nu eeng mpn b: uitſpgeeſten/ 176.

Eens Chriſtens Rykdom.
2dat ong 33golpft 3pn IOOJ

L Geeſtelyked:# over Hoogl. -

5: 4-6,

3Left quam &#manuël mp mehſten / 179.

Een Geloovigen, zynde in twyffel over

de genegentheit van Chriſtus.

'Liefſte gesug! nooit #man/ 271,

- #### de Steen had.

UTJIn goeDer ſief/ 32,

M# van Katarina van Aſſendelft.

JIàpn maatbe «Echtgenoot/ II2e

Een Chriſten, komende uit Duiſternis

en Aanvegtinge. ,

#lâpn 3iel/ maakt ggoot ben ſpeer/ 15I.

Aandagt over Pſ..23: 1.

#lapn hert bpil nu eeng uitbgehen / 158.

Het Hooglied Salomons in rym. r

JPet 3pn monb Homt ge mp kuſſe/ 199:

Den Lof van Jezus. »

JIepn gesug íg mpn mate ruſt/ 3Oz:

Over

)



Bladtwyzer der Liederen.

N.

Over de Liefde Chriſti in 't Vleeſch,

-
QPoit binb ift meet bermonbering/ 18.

w Over de Chriſtelyke vrolykheit.

Haooit heb ift meetber D2eugt op aarbt/ 48.

Lelykheid der Geveinsden, en Lof

der Opregten.

#ooit ſlimmer alg «beueinſt te 3pn/ I ſ9,

- Zeede Leſſen.

3àaarſtig bpechen / maatig ſlaapen/ 237.

Aanmerkinge op de Zonde.

3àooit heb ik ban mpn bagen/ 268.

Het gezegende Sterf-bedde, of eens Chri

ſtens Zwanen-zang.

3àu ga ik heen/ nu uit: ſcſjeſben/ 313

Vierige begeerte na den Lofvan Jezus.

Ch ! hoſt th eeng meer na maatbe/ I.

Avondmaals Belydenis.

&P #eete/ matig bat een monbet/ 3

Klagte over het Lichaam der Zonde.

GB JI)pn 45ob! ift hom u hlagen/ 6,

- Over Gods Goedheit. -

&P 45ob/ mat ig uun Çöocbijeft ggoot/ I f.

Klagte over het argeliſtig Herte.

GPch! och ! matig het H3ette liſtig/ 22.

Luſt na Heiligheid.

GP geſig/ 19eilig/ #eiligheid/ . 26.
• Aandagt over Pſ. 148. . .

GBp mpn hect/ miſt 45ob boch p2p3en / 4o.

* * . * Aandagt over Hooglied 5.

GPp mpm 5fel / maatom 5oo triftig/ 43

: Klagte over de Doodigheit des herte. -

&P! @Poobigbeſt mat 5pt gp maat/ . 52.

. . . . v * * * * * - - - - - - - - - VGT

': - G-- -



Bladtwyzer der Liederen.

,, - Over het Aankleven van Jezus. . .)

g?! #oete fesug/ eenig al/ . . . . . ' 54.

Over de Eenzaamheit eens Chriſtens.

GP ! âBat íg be «Een3aamheit 57.

* * * *# Inbreuk der Rynſe
-- Wateren. g, -- * * 't

&P! #eer / ik kon ootmoebig 68.

Over de Vrede met God.

UP! iſBat íg 't een ggoote ſchat 72•

Over de bedriechelykheid des Weerelds.

&P! 3emoobe meetelt boſ bebgog/ 8o.

De Dierbaarheit van Gods woord.

Q! #bchoone gaben -

Ziel-zuchte over Onvriendelyke be

. Er handelingen.

GP «Bob! aanhoogt mpn bgoebe Hagt/ 87.

Gebed aan God de Vader.

«Pch 13abet! 3iet mp aan/ 25elaan 89,

&P ! zi b##God de Zoon:

! HLiebe Heyug / 2.52upbe 92•

, ... Gebed tot God de Heilige Geeſt. " "

eP! #eil'ge feeſt/ Homt als een mint/ , 95.

- -- Aandagt over Pſ. 1o2. . -

&P 45ob! aansiet mpm &#reurigheid/., , 98.
- Over de heilige Zorgeloosheid. .

GP Beet/ laat ſft 5oo niet meer 5opgen/ - 11o,

Vermaning aan de Jeugt.

&P! Slegte ei ble jeugt/ . . I4Q.'

Nederlands hooggaande Schuld. 43

&P ! @Bertei Jaeberſamb/ I45

, L. De Zoetigheid van Chriſti liefde. -

«P! Hesu/ #egu/ liebe Beet/ 164,

- ## der Heiligen,

&P! #oe 5oet ie 'taig he13gonnen/ 181:

-t: . - # Over



Bladtwyzer der Liederen.

Over de Volmaaktheden van God.

«P! GB,oote 4Bob en #ect/ w

Het Hemels Lied. -

“P! &#eumig 3alig leben 3oet/ 2

Der Vroomen onluſt in de Weereld.

225.

«P! Snoobe âBeetcib quaab/ 233.

- -- Klaaglied over de Bóozen tyd.

&B! Áenoobe boo5e tpben/ 240.

'o ſj! h ## na#e
cij! ſjoe 3eer beriangt mpn herfe/ 24.S. -

* * Eens Chriſtens afſcheid van de 45

7 Weereld.

e?! ſBeerelb ſlt mij u bergeeten/ 255.

Een Geloovigen van Chriſtus beſtraft,

GP ! GEmanuël gep?eegen/ 259.

. Erkentenis over de Goederen des

. Verbonds.

,43meinbig nooit bolpgee5en #eer / 262,

Samenſpraak tuſſchen een Moetgevende,

* * en een Bezwaarde ziele,

OP! @Iteurig hect/ miſt niet be3umphe/ - 264.

Verlangen na de zalige Ruſte -

de! #eert man neer . - 275.

* Over de Hopens-kracht,

«P! #oe 3alig iſ het lºopen *, ,, 279,

Een Trooſtelooze ziele, en de Ver

, trooſtende Jezus. - -

GP3: lief! maatom betiaat gp mpt 292.

terke luft en begeerte na de zalige

Eeuwigheit.

op nieuw begint men het te leven. 3io

S Beſtraffinge der Spotters,

13ottetg! ſtaaftt um Apottetnp/ 242.

- 3 Para
*---

-

-
- --



Bladtwyzer der Liederen.

T.

»- Paragram of Puntdicht.

#g tag ge5eid
-

Dankbaarheid des herten over des Hee

* * * ren weldaden, volgens Pſ. 1 16.

'GE ººg lang genoeg ban mp ge3tmegen / 117,

Dankbaarheid over genezing van het

Ongeloof.

'GI gg lang genoeg gemeent/ C5eſteent/ 172,
itter Heilig. w

't Gaat boben mpn #aans/ 254,

79,

Verwagtinge van een Kind Gods. -

2tºn bc #omben ceng ontſlagen/ 38,

T - W Oorzake van Zuchte. -

1àgaagt iemant/ waa# bat ift 2ucht ? 268,

Eens Chriſtens verlangen na den Hemel.

e 3ou niet buille 3pn / I5,

W3 3 Eenige Raadſels opgeloſt. 5

3Bie heeft be g?ootſte ſchat ? 36.

Op de Beroeping van Do. B: ten Dam.

âDilt um ljett en ſjanb bereibcn / 46.

Proteſtatie tegens de Zonde.

âDeg #onbg niet uun ſnoot bebgog/ 76.

Aandagt over 1 Cor. 13.

ſBaat íg be *## ijeen geteegen/s 1o3

- ver het Zingen.

il2p mogen altpb bgooſpit 2 ingen.' II4,

Over het Geeſtelyke Kindſchap.

ſl3at ig. Dat geete bon2 een grooten 5egen/ 155.

Aandagt over het Verbond,

ſlBanneer 45obg #gon/ 198

Aandagt over Hoogl 5: 9, 16, 6; 1-3.

âDaar mag «Emanuëſ nu me5en/ *###
- ' - - } 2 e;

, zº



Bladtwyzer der Liederen.'

De Bruyd Chriſti zynde in agterdocht,

ſDaar blpft mpn 3Liefſte / mpn 25eminbe/ 25r,

Samenſpraak tuſſchen een Weereldling

en een eerſtbeginnend Chriſten.

ſBel goebe 192ienb! mat 3uit gp maken ? 257.

,- , " Over des Kerks Elendigen ſtaat.

1Daar 3iet in.cn 't buate#tilliams 28O.

, Des Chriſtens moejelykheid in dit leven.

&Po gaat beg HBemelg tnambelaat 34

Voorbereidinge, Betragtinge, en Na

betragtinge van het H: Avondmaal.

2ºie baat / baat gaat ben ik?emel open/ 187.

* Roepende ſtemme Gods tot Nederland.

#iet baat het bijee/ be mgafte ſjobg/ 294.

: Zeede-leſſen. 238, 239, 276, 277, 278.

E Y IN D E.
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c ATAL O GUS

VAN NEDERDUITSCHE

B O E K E N,

Welke by

H. van PELT en A DOUCI, p-z.

Gedrukt zyn, en meede te bekomen by

vele Boekverkoopers in alle de

Zeven Provintien.

NB. De Pryzen , agter de Boeken vermelt,

zyn tegen Ingenaait gerekent.

:: In Quarto. 1

D# (J.) Hitlegginge ober het 25oeft ber

(9penbaringe ban #ohanneg / met een

- 1Boogreben ban C. van Velzen, HP2ofeſſo; te

«5goningen/ 2 Deelen/ de Prys is 8 gl.

GEij?iſtug «beltruiſt / of het JBerg beg
Guangeliumg / hooggeſteſt in 72 33gebiflatien

ober 23jes. Li 11. Dit is onderhanden.

Luther (M.) ober be 45alaten / 5pnbe een meer

galoo5e 13erijambelinge ban De HLeere beg 45e

loofg/ bet ſiechtbaerbigmaſtinge/ en ber123pe

Q5emabe/ en3. de Prys is 3-4. -

Ten Dam (B.) ALph-ſieben op Do. Muntendam

ober Gen. v: 24. 3pnbe een hºogte en hilare25ee

ſch?pbinge ban '# IBang &Bobt5alig Ieben/

&#uangeliſch3?gebiften/ en Zalig uiteinbe:9ſt.

v' ' # 3 Eerſte



Catalogus van. Nederduitſche Boeken,

Eerſte en Tweede Herderlyke Brieven, ban ben

25iſſchop ban London , 3pnde ingerigt om be

qthgiſtelpſte abobtgbienſt te bebeftigen tegen De

?{theïſten/ ºfoben/ en5. De Prys is 16 ſt.''

gPnuercierbe 25ctpeegrebcmen om een Ch?fficn te

3pn/ tot het 3elfde «Einde alg bouen ingericht.

De Prys is 8ſt. "

In Oêtavo.. . . 4

Unjan (J.) ober be parabcſen bam bcm Pha

riezeus en Den Tollenaar, en ban ben On

vruchtbaren Vygeboom , ourt 3Luc. xv 1 11:

1o-13. en HLuc x 11 1: 6-9. De Prys is 16 ſt.

Borſtius (J.) 45ecſtelpſte 45emeegfronſt / inhou

bembe ſtaabt tegen bc @Doobt / en JI)ibbelen

tot een gºeuunſgbuurembe 45c5onthcit GBe 3rg

be GP2uft/ Inct ccn 13oogteDen ban B. ten Dam.

De Prys is 1-1o

Brakel (W. à) &#touhettige 252ſef / met een

13oortebe ban Do. J. Hanappier, ober eer 25c

gemabigbe tiracht- en ſl)achteleggijeit / 4 ft.

Brown (J.) otter fict 45ebeb. De Prys is 1-2. .

Brunsvelt (Z). Hitroeijing beg JI)efſlag; 3nnbe

een hegte en filate 13trijambelinge ober het 3In

ben #e3u Çijgiſti / in 334)?tb. De Prys is 1 gb.

Breda (J. van) Rianmaninge tot ſhuttig Qmber,

3melt ban het Detbonbt bet iPerhen / en be

dBabeſpite gºeboog3aamheit ban Ch?iſtug. De

Prys is 11 ſt. - - 4

--- 13etantinoogbinge tegen Alethophilus

Orthodoxus : 3pnbe bit tot naber Bethlarin

g: / en dºeneſtiginge van het bonengemeſte /
e Prys is 1- 16. -

Durant (P.) ſl)artelboobt. De Prys is 2 ſt.

Drie Tractaten ban de 25eheeting in ene:
&
Vrº.

.



Catalogus van Nederduit'ſche Boeken.

de Prys is 1-6. En deze Drie Tractaten zyn

ook ieder apart te bekomen. **

Erskine (R.) #3et Sterben aan beſBet / ober

&#al. II: 19. De Prys is 11 ſt. - "

Hitacbt het #onbe/ ober 1 dºor. xw:56.
De Prys is 14 ſt. -

«Bobbeſpite GEigenſchappen / ober pſ.

Lxxxv: 1-1. De Prys is 7 ſf.

-#tmangere 23elofte en hate 192ucht/

ober ſpaſ. 1v: 28. De Prys is 1 gl.

- het geſcheurbe 2oophangſel / ober

iſBatth. xxv1 1: 51. «En het 3febt ber #btrp

- ben #erhe / ober 43ſ. c1: 1. De Prys is 11 ſt.

- - dBe Gºgoote 192age ban be &#uangelie

Gatechigmug/ ober 3Patth. xx11:42. #nbe

3??rbiſtatie ban be# 19youme/

ober #oh. 1v; 29. De Prys is 14 ſt. -

S. #et #aiigmahent 45e5ichte ban dºobt

in Chriſting / ober job. x1v: 9. «En be 25eſie

35e2gſtellinge/ obet #ct. xxx: 2 r. de Prys 15ſt.

Erkine (E.) JBe 19er3eheringe beg 45eloofg ober

geb2. x: 19-22. De Prys is 11 ſt.

- H3et GPngeloobe <bebagbaart en pers

oorbeeit / ouet foh. HI: 18. G#n be 25anſere

Deg #3emelg/ ouer #ef. Lix: 19, de Prys 1, ſt.

- g#ootgitleine Oberbipf5elſoberdºpenb:

Tv: 3. Gnbeſiegenboogc beg30erbonbtg/ niet

gPgenb. 111; 4. De Prys is 1o ſt. ’’ T

- &Beiïeige een 'g 45elonigen/ ober #oogf:

- v1.11: 5. «Een schat ban &#uangeliſche dºbena

be/ ober Grob, xx: 2, 3. «En be ſtºet begeëe

# / # 3es. II: 3. en fiom. III: 27. De
rys is 18 ſt.

- Ch2iffug in be 2ºrmen ban een eBeloo

bigen/ ouer Luc II: 28, 2Benebeng noch bpf
- S - , # 4 - - - - - HPge



Catalogus van Nederduitſche Boeken,

r #aten ober berſcheibe (Ierten. De Prys

1S I e
-

De Prys dezer twaalf Tractaten is te zamen

7-18. ingenaait, en 8-18. in vyf hoorne Ban

- den. - - - - -
-

Flavel (J.) Bon?bereibingen boo? het Alpben: of

# 25eſte IDerſt in be Slechtſte (EpUcn/ ober

#anij. xx I: 13. De Prys is 14 ſt,

Fruytier (J.). 45etichtg-banbelingen beg ?lIIere

hoogſten/ Die 45obt met j#ebetlanbtg 19oſftg /

en lietfie gehouben heeft / 2 bcclen/ koſt 2-io.

Hoy (AE, de) Beeſtelpſte 192pagſe / tuſſchen be

: #2cete #e5ug / en beg Satang 25ocicn/ ober

#o5. Il: i8, Io. De Prys is 14 ſt.

- H3et GBpoot &#tföcel ban een maat 45e

ſoobiſge/ ouer #oij. Ill: 36. De Prys is 8ſt.

Halyburton (T.) bebenh-#echgiften / in 3ich

t# het iLeben / De 25citeeringc / cu

ſl) erft maarDige 45eballen / nebeng 3gn Žin

guliere ?lfſtecuen. (5eer nabguſtheipft om te

lee5en) De Prys is 22 ſt. * !

#iſtorie ber #Zee-mo?men. De Prys is 4 ſt.

Kruger (S. J.) @Bobt in ben 2onbaat berfecte

Ipht/ bolgenſ ben «Beutuigen ſtaabt beg 193e
beg. De Prys is 1-4. a t

Koning (J. de) 49ermeetberbe en 19erbeterbe #ie

##f ; of 45eeſtelphe Q5e5angen. De

rys 1s I4 1t. ſ 1 , ... : : : : : " Tº

Koelman #5 mei het ber 3ieeraren in Çpben

ban Berbai/, en een# -ſ?gebihatieobec

- He5, 1x: 12-16. De Prys is ſamen 14 ſt. -

- ohet bejagahtph beg 3babbatg/ en over

ſjet 45enaben-13etbonbt. De Prys is 11 ſt.

- - - - - ###/ De Prys is 8 ſt. -

-#- Pnet de liefde aan gijgiſtug. De
Prys is 6 ſt. 3 s , Lode*-



Eatalogus van Nederduitſche Boeken,

e

Lodeſteyn (J. van) #eerlphheit ban een maat

Chgiſtelph 3Leben/ uitblinkenbe in een G5obt

3aligen ſlBambel/bettoont in 163Pgebihatſen.

De Prys is 18 ſt. e 2

Le Roy (D.) @Be 19iet laatſte Hit-einben ben

JBenſchen / bertoont in haar Boobt/ GPpe

ſtanbinge/19erſchpninge ten Bozbeel/en «Eeu

buig ilBel of #muiph lieben. De Prys is 1-16,

Chgiſtelph #timber-Åechool / 9e GPguit.

De Prys is 2 ſt.

Myſeras (L.) ber 192omen ®nbecbimbinge. De

Prys is 5 ſt. »

dſtijgiſteiphe GPpmething. De Prys is 6ſt.

- opet 't Ig. 3ibonbtmaal. De Prys is 6ſt.

Myners (E.) gesug. De ſtenenbigmahet bet Hits

berhorene @Booben. De Prys is 4 ſt.

Maagden-Cierſel, iniſipm met&Ierten/koſt 1 ſt.

Overſtraten (A. van) 45eeſtelphe G5e5angen en

qBebichten. De Prys is 8 ſt.

Ouboter (D.) [Beginp3er tot be #enniſſe bet.

ſlBaatheit. De Prys is 5 ſt.

Proteſtants Beſluit, gebenbeſiebenen/bdaaromt

bp geen iPapiſt miſ 3pn / na be 25ſte GP,uit

bertaalt. De Prys is 4 ſt. -

Pot (D. vander) 52 45eeſtelpſte 45e5angen ober

be Catechiſmug7 en ſbebfchten op Do. Evers

dyk en ambere 192omen. De Prys is 7 ſt. "

Roldaan # #ogte / Schgiftuuriphe en 3gaſta

tiſtaie 5teſſingen / booggeſteit in berſcljeſbe

oPeffeningen. De Prys is f gl.

Rosſ (Juffrouw) Göebenktnaardige / en G5eeftea

Iphe Peffeningen/ 3pnte eenſge aanteehenin

gen ban beg #eeren mombeciphe Banbeſingers

met haar gehouden : met een aanpapsenbé

3eoogteben ban Do, J. Hog. De Fry:7 ft.
** - - - - - iHDGITA2



Catalogus van Nederduitſche Böeken.

Sibema (B.) 5alomong #tpaart / ſcheibem.be

be riemonſtrantſche ban beiïegt5innige il cete.
, De Prys is 7 ſt. - 's -

Schot (J.) #et#aan na be 7e GP2uft

: bertaalt. De Prys is 1-5. . -

Troſſe (G.) 5pn Hitachtbabíge 25eſteeringe/ en

16 #oſteiphe 252ieben. De Prys is zamen 1 1 ſt.

Tricht (J. van) dàoobig ſtierraabt ber25?uiloftg

, #inbeten ; 5pmbe gcfcbtfit tot een 19oo?berei

bing en ſºa-betrachting Deg #?. ?tbonbtmaalg,

De Prys is 6 ſt. v

Vedelius (Profeſſor) Hºeilige 192olphaarbt/ 3pn

be geſchiftt onn ben JBenfclj in 3pn GPgoebigfie

(Joeſtant aan te toonen / Dat'et noch beel tea

- benen boo? hem 5pn om 45ubt te Jºhanſten/ en

niet te ſlàutinuteren. De Prys is 8ſt. .

Vink (W.) 25eſch?pbing bet 25eenberen/ 5pics

, te en 35ſoetbaten ban 5'Iſèenſchen 3Lichaam/

3 JBeelen / met 32laten. De Prys is 3-6.

Zaſſen ( R. van) #iſtoriſch 13echaal ban 3pn

ſBaatachtige 25eheeringe/ en eenige 252ieben

ouer het #3ebenbaagd @Ch?iſtenbom. koſt 8 ſt.

Ziels-verluſtinge, in beeſtelphe 4Be5angen boog

berſcheibe 192ome 3Leeraatg. De Prys is 22 ſt.

In Duodecimo.

B'# (N.) Legaten ber 2eiſigen, 5pntie een

P#mst ban be 25eloften (ſºobtg. De

Prys is 8. {t. .4 w

Mackovius (J.). 45obtggeleerde gamberſcheibin

ge / en Cobtggeleerde en iDpggeetige ſiege-,

Ien. De Prys is 8 ſt. , - - - 1

Roogers (T.) «Erfeniſſe beg gemeld / en Wij

lekens Achoonheit ber#/

inet, een 39oogteben ban Do. J. Muntendam.

De Prys is 8 ſt. Ben



Catalogus van Nederduitſche Boeken.

Binning (Hugo) De 1Berneberinge beg 9ette/

booggeſtelt in berſcheibe ?gebihatſen. Dit ig

nog nooit in het dàebetDuitg gebguht/ en ſtaat

nu eerlang uittehonnen. *

Franken (A. H.) @De #eilige en 19eſlige 3Beg beg

G5eloofg, koſt 1 ſt.

Ook zyn by dezelve Boekverkoopers allerlei

Soorten van Goede Boeken te bekomen,

als ook die Dagelyks uitkomen, tot

- een Civile Prys.
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A A N H A N G S E L,

of TWEEDE DEEL, van

ZIONS LUST -HO F:

G E Est E LY KE
GE ZA N GE N,

In zich behelzende

LOF- EN LIEFDE-LIEDEREN,

BID- EN DANK-LIE DEREN,

ROEM- EN KLAAG-LIEDEREN,

Alle by verſcheide Gelegentheden te zamen

geſtelt, tot gemeene Stichtinge, en tot

Opwekkinge der ware Kinderen Zions,

D O O R

P I E T ER DE KO N IN G.

T E RO T T ER DA M,

By X HENPRIK VAN FEI-T, # 7st.A D RIANU S DOU C I, p z, w

Boekverkoopers.



- - - -

·

·



voo R RED EN

#Eliefde in den Heere, nu kome ik voor,

het laaſte, zoo ik denke, (dewyle myne

dagen beginnen op te korten, ende haaſt

S#$2 ten einde zullen geloopen zyn ) UE.

nog met ruim 30 Liederen verëeren, nevens

verſcheide Rymſtukken, en onder dezelve een uit

voerige beſchryvinge, van het elendig en zondig'

weeze der Proteſtantſche Kerke, en hoe dezelve

van den Heere door zwaare plagen gekaſtyt , en

inzonderheit door den Antikriſt, in groot gevaar

gebracht werdt : en al ſchoon hem de Heere wel

eens, op eene onverwagte wyze, gedwongen heeft

vreede te maken, zoo weten wy zynen doodelyken

haat, om de Proteſtanten geen ruſt te laaten; dog de

Heere zal hem, na zyne beloften, in zyn eigen

zwaart doen vallen, en hem op degepaſte tydt, heel

verwoeſten en van denaardtbodem wegdoen: waar

op, ofte ondertuſſchen, de Heere de Jooden ſal bekee

ren, en de heerlyke ſtaat der Kerke zal volgen. Dit

alles zult gy in een Rymſtuk ontmoeten. Gelukkig

die, welke die heuchelyke tydt, daar zoo lang nage

wenſt en om gebeden is, zal beleven, en met geeſte

lyke oogen zal aanſchouwen: en alhoewel het voor

tegenwoordig nog daar zeer verre van afſchynt,

zoo koſte egter die tydt wel nader zyn dan wy

denken; wyl de Heere een Godt is die groote en

onverwachte, ja onapparente dingen, zeer ſnel en

ſchierlyk door zyn almachtigheit, (waar door hy

dingen die niet en zyn roept, als ofze waare) daar

ſtelt. Zoo heeft de Heere van oude dagen het ligt uit

de duiſternisher voortgebracht, en zal ook, volgens

zyne belofte, nog eens weder het leeve uit den

doode verwekken : zoo redeneerdt den Apoſtel,

2" 2. ſpre



V O o R R E D E N.

ſprekende van aanneming en bekeering der Jooden,
zeggende, wat zal het anders wezen dan een leven

uit den dooden. Laat ons, geliefde, ondertuſſchen

die gewenſte tydt, met vrolykinwachten, veel door

den geloove te gemoete zien ; en zyn als die ge

trouwe dienſtknegt, die op de komite van zynen

Heere wachte, Luc. 12: 36. In veel biddinge tot

onzen Bruidegom Jezus, om te komen tot de

Bruiloft des Lams, en dat hy zyn Bruidt tot dat

Avondtmaal van die Bruiloft haaſtig## to

Openb. 19; 7. zeggende met de Bruit, Openb. 22:

2o. komt Heere Jezu, ja komt haaſtelyk, Amen. De

Heere Zegene de7e myne opwekkinge aan u en

my, en verquikke ons in het zingen dezer Liede

ren. Ik blyve UE. liefhebbende broeder in Chriſtus,

PIETER DE KONING,

Lidmaat in de Gemeinte

van Vlaardingen, 31 Mey

1761.

*

Zions
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Z I O N S L U ST-H O F,

O F

G E E S T E L Y K E

G E Z A N G E N.

Den Hemelſchen Reiziger.

\ I

Ie: boebtſtap bie ift boe/

(Lxeebt ift na ben 13emel toe:

Sjeber iſlur / Pacij/ ſlâaanbt / en 24aat/

Tºtaalt ih baſt Den H#emel naar,

2.

SHeber 3ugt/ en icber beef

geber traan/ en icber mee /

iPfe ift om De 3onden boe/

19oerbt mp na Den H#emel toe.

geber g?aallup/ en #ter ſppt/

geber ſmaabt/ en ſpot/ en mpbt /

3Pie ift Uan be ſlPeerelbt b?aag)

JBaat boog merbt ilt l#emel-g?aag.

4.

gebet plaagc ober 't HIambt/

dPun. De 30nde en beſchal1t/

3Paat ik Ober boete boe/

ZPyingt mp na ben H#emel toe.

5.

#belheibt ber #belbeben)

12an al mat bier ig beneben !

### ift#

Pieg ik mp ten gemel ſpoe. -

2l 3 - 6, gift
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- * 6. -

gh toºg het 3uuaare paſt bet3onben/

JPie mp bagelpfig berujomben:

dPm aflichting te ontfaan/

jl2oet th ſteebtg ten H3emel gaan.

7. r

Pan Homt ſtijgiſtug mp ontmoeten/

dBm boog al mpn ſcijuit te boeten/

2llg ijp al mpn funden-laſt/

3Boog 5pli 25loebt en een afboaſt.

3Dan 300 ſtap ift bgolph blugge/

3IPpſ mpn pah glpbt ban mpn rugge/ .

#Ba ben gemel 3eet berblpbt/

&Bug raaſt iH mpn pahje Humpt.

9.

?Ilg ik ooit ga oberleggen/

ſlBat mpn hooge Haaren 3eggen/

3Pat ik haaſt ban ijiet 3al gaan/

&p.0ebt ilt mp ten H#emel aan. - -

IO,

H#emel! H#emel! ig ijet al/

3Paat ift QEeubuig boe5en 3al: . >

H#emel haaſt u / Homt met ſpoebt / -

GPp bat merbt mpn luſt geboebt.

II

3Pat 3oum mp op aarbe ſuſten/

dBm mpn Beeſt baat in te ruſten?

'GL ig maar alleſ, ſtof en aart/

UPat Dzingt mp ooſt Hºgemel luaart.

I2. '

23ſt ben ban 45obt uitberhoore/

GLot een l#emeling geboore/

&Paat ig al mpn ſchat en goebt/

aPieg ik mpn ten gemel ſpeebt,
-

- , 13. 'â âDit



Geeſtelyke Gezangen. g

I2.

'ft 3TBf mpn oogen# O /OPm ben l#emel te beſeffen pijeffen

GEn al mat baat omme gaat/

#n Die lupſteptphe ſtaat.

I4.

&Pm met al bie IBemellingen/

45obe Blof en Çet te 3ingen/

&Lot iſ. Daar ooh ſtomen 3al/

&Paat 4,5obt alieg 3p in al.

I ſy,

H#eere gegug ttcht mpn hert/

3Poo? u liefb' en 3Liefbeng ſmett/

JPie gp hebt om mp geleen/

jl?aaht mp maat met u gemeen.

2o Maart 1754.

Chriſtus te beſchouwen, en te gebruiken

als Propheet.

Vois : Adieu, ſchoon lief, nu wil ik gaan varen.

I ..

O | 'HIiebe & Te3tig / bol genaben/

24H boembt mp tot u byoeg en ſpaben/

45p 3pt oneinbig ſlBpg en goebt /

23p u ig alle operbloebt/

alBat men begere: of ooit han Heere/

3Paatom ilt mp / ſteebtg tot u ſpoebt.

* 2.

GBp ſp?eeft l buie ſlegt ig miſt maat Homenſ

1P2pmoebig 50mber eenig ſch?omen/

JPie Heere tot mp boeg en laat /

1Boog ieber een ben ift te baat/

& Pie tot mp ſtomen: hoeft niet te ſch?omen/

?ll buag ijp ſchoon ten einben raat.

- 2 4 3. #ooit
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3.

3?ooit heb ik iemant afgeme5en/

52och om 3 in 3onben 300 migpyeeyen/

&Pat Ijn beſchaamt ig ljeen gegaan/

2ll una5 bp nog 5oo 3ubaat belaan/

#Rie op mp nachten: met al haar krachten/
JPie heb ik altpbt bpgeſtaan.

4.

dlººpn 3Leering ig 5oo uittermaten /

#Par al mie aan innn boeten gaten/

3Deel ujp 5et 3pn in hoten ſtonbt /

#at luat ooit ſtuain uit 'g merelorg monot/

Sºlº illple lippen: 5pn joning ſlippen/

«Die icber âiele naaſt ge5olibt.

## upil ben mcg beg Hlebeng leeren/

«En hoe men hau met 45obt berheeren/

dºll iuie bat bobt mpn 1Baber ig/

“En 3pn genabe 3cer getuig/ -

#!'n glinſt en b?eebe: bie ijp beſteebe/

&Pit al bp mp te leeren ig.

6. -

iſlºpin naam ig ſtaat/ ik ben het aDeejen/

#an Celtuigbeſt hen iſ gepleejen/

## ben be upgbeibt abobtg7 en 't ligt/

#ct becibt ban 'g 1Baberg aange5igt/

#ft uwag gebooren: en uitnerhooten)

1000? 'g ſPerclotg grond baat toe gericht.

7.

#ſi heb een monber groot bermaahen/

#Pen menfcbe #alig bung te inaalien/

3ll upie inpn leering ljeeft gebat /

3Pie uuerben nooit ban leere 5atj -

#0e illeerber leeren: hoe meer begeeren/

(Lot iſ, tjern ſchenh de volle ſchat,

8, #tet
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Y

Pauze.

- 8.

#eer ge5ug/ buſſt mp meerber Meeren/

qEi laat mp meer met u berfteeren/

Jſlaaaht mp mpm 3elue meer bekent /

q#n hoe bol5alig bat gp bent/

H#oe mpg en goebig: en operbloebig/

&Pp dat ik mp meet tot it buclubt.

9.

3Leert mn mun boobiſche leebe hemenſ ,

Hlºpn Ho?ten front / op bat ift moeillien/

25eteibt te 3pn Jan hier te gaan /

2ül mag het ooit ban ſtouben aan/ .

&P ! goebe Hºeere: guilt mp ſtaag leere/

45ebuurig op de wacht te ſtaan.

IO,

qBeen uute ja geen oogenbliftken/

dPfiſt 5ouuu raaſten in beel ſtrifthen/

%jubien gu mn niet na en gaat/

giën onberuppſt boo: umen raat/

alPat ik moet mpben: en treen be5pben /

qPln niet te ballen in het fiujaat.

II.

GEn boben alſ boet mp beſchouujen/

H#20e 2alig 't ig op u te boumen/

H#3oe gp ljaar 3elier leiden 3al/

3Poo? Dit clenbig tranenbal/

gEn dat al 't HuJabe: Ijaar nooit 3al ſchabel

alPallt gp beboebt baat boor ben bal.

I 2•

JPoet mp ooit al beg merelbtg luiſter/

j'Peer 3ien / hoe al haar glang maat buiſter /

gEn dat bet 192ínſen gunſt nuaat boint/

JPie in een horten tpbt perſſint/

20 5 #ſa
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|

gfa al boat heerluft: haaſt berheerſpit/

TBan 't geen men hier benebe bint.

I3.

HPoch bſbt ih Ibeer ban u te lteren/

#oe ggootelpfig gp 3ult bereeren/

3Pie b00? u teng uolleert 5al 3pn/

&#n b2pben 5al uan al haar ppn/

Hoor gp baat ſchenken : en 5al boen bgenhen/

1300? eeuiujig ban u ſ3geilgbe-mpn/ -

I 4.

1Doo? 't Haaft/ L'eet gejug upilt mp leeren/

5l 2et 450bt JPgieëellig te berHeeren/

gEn hoe mp boo? u met 45obt een/

392p tot ben 13aber mogen treen/

Jlſ)et gantſcher Hºherten: in al ong ſmerten/

JPug uberben bbp met 4Bobt gemeen.

4 October 1746.

Chriſtus te beſchouwen, en te gebruiken

als Hoogenprieſter. -

Vois: Laat het eens weer Zomer zyn.

I.

Hº:# / ſ5obeg HIam/ .

litoſtelpſt ban hooget maatbe/

&Pfe eeng ban ben Igemel Hubant/

«El! u met bent menſche paarbe/

GP! upat mag u liefbe goot /

3Pat gp om ong fjoogen noot/

3Perliet u 'g 1Baberg ſchoot.

2.

opp upierbt eeneg menſchen Himbt/

ga berſchobe ball be uienſchen/ 19

Gil
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3Pan geen bleeſcijen oog belminbt/

âIBie hoſt u ooit beter menſchen/

3TBie babt Dat ball It gebagt/

&Pfte eenigſing beruJacijt |

19an 't geen gp |jebt betracht?

- 3.

?Il ong 3onben/ blocſt en ſchult/

#ebt gp millig ujillen bgaagen/

G#n 45obtg met in ong betuitſt /

2ll ong ſmerte/ al onſ: plagen/

3leebt gp in u liefbe ijert /

GEn u #lichaamg g?oote ſillett /

@Lot gp berbyolien uuert.

- 4. , ' - - - - - -

3Pitg hebt gn 5oo 't eeuunig ſjeil/ . . .

&Bobeg gunſt en 3pne bgeöen/ .

JPie geen maat en tjeeft nog pril/

(@Lot in aſie &#eubuigtjeüell / .

«Banſch berhaegen en geitlaaht / -

gaat mp boo? u u:p geraaät/ - - - - - - -

GÈn al ong banden ſlaaitt/

5.

«Eeuunig lofſ en ſtoem / en dºet/

H)eere gejug hoog berljeben; | |

&P ! mie 3al u 33;ng en Gter /

gPoit na maarbe ſilinnen geben?

3Pie gp baaroin usaarbig 3pt / -

3Pat gp 4Bobeg tooeen leibt / . ' -

ſPaat D002 bop 3pn #ºr

5àu 5oo mogen mp b?p gaan / -

@Lot u 1Baber b?oeg en ſpaben/

3Pant gp ljebt genoeg gebaan/ - :' - -

&Bobt han ong, nu nooit berfmaben/
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appl be kracht ban ume boobt/

dPie boog GBobt 300 monbct g?00bt/

&teebtg bibt in on5e noobt.

7.

Schoon mp nu 3oo roobt al# 25loebt /

2pn berbult ban 3maate 30liden /

illume boobt bie pleibt ong gocbt /

Hboe 3ect ſchulbig up beuonbell/

âDant gu hebt het al betaalbt/

2Zomber bat 'er iet aan faalbt /

2ll gaan up ſteetg berbubaalot.

Pauſe.

8.

H#oogenprieſter ge5ug/ upilt

jl?p altpbt gebachtig une en/

25p um Paber rph en milt/

«Bp merbt nimmer af gemue3en/

2II buat gp moo! ong begeert/ - ,

aPat en moerbt u nooit gebueert/ *

?Iig ong ietg bgeigt of beert/

9.

«Bp 3pt bog eBobtg eigen Zoon/

âIPp be Schapen umet boeiben;

2llg mop homen tot ben (Lb?oon/

alPie 3al ong ban @Bobt ooit ſcheiden?

3lºpi gp boog een icbet libt/

23n haar naam baat plaatg be3it/

«En ſteebtg boog ieber 25ibt/

1O.

3ſſBie Han u meboogcnt hert /

H#oogenp?ieſter gesug/ meeten?

4.5p b?aagt ong ſteebtg op u hert/

2lan ſbobtg ſïegterijambt ge5eten/

2Hmmerg hanbet ooit geen traan/ ſit
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1 lit ubn ſtinberg herte gaan/

69f bat gaat u ſteeüt# aan.

I I .

?Al ong ſchulbt en al ong noobt/ -

24g alg in u ſjert geſchºeben/

jlhaar boo2 uupe liefbe boobt/

sal bie merben uitgenogenen /

2lig gp maar een blikje 5embt/ ,

gÈn ong toonbt bat gp ong henbt/

13etbmpnt al ongelenbt.

I 2.

25ibt gp #eer in al ong noot/

2lcij! gebenht aan ume ſterhe/

3 Bieng elembe ulomber ggoot)

3 Bilt bocb met u beeſt eeng merke/

#laat het merben haaſt be tpbt/

3Pat u Zion buerbt uerblpbt/

Zoo uuerot ong berbt berupbt.

I 3.

'Ha be atlberg,ootſte ſchat/

JPie upp nimmer hunnen miſſchen/

#g/ Dat gp Dell 19aber babfj

Zpnen 4Beeſt in ong getuifſen/

#ent hem boch geſtabig neer /

&Pp bat bie ong 23ibben leer/

«En ooit ong trooſt bermeer/

I4.

GEinbelpſt en boog het leſt/

#oogenprieſter boſ ontfarmen/

«Bp boert al ong nooben beſt/

#et olig ſtaag op ume armen/

?Ilg een Zeegel op u ſjert/

&ap. Dat gp gebachtig ubert/

âDanneer up 3pn in ſmert.

8 October 1746. - Chri
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Chriſtus als Koning, te beſchouwen en te

gebruiken.

Vois: Zoete Lief, wanneer zal 't weezen ?

w I•

W# 3al utme hooge maatbe/

#toning He5ug ijier op aarbe/

49! buie 3al / 9! unie 5al /

Almen (of bermeiden al /

2

25p u macht en groote luiſter/

gig ber &#ngelen glang alg buiſter /

3ſBomberlph / ſlBomberlpli/

#eere mie ig u gelpft?

3

(9! gp 3pt 300 hoog ban baatbel

#toning &Heyug/ mat op aarbe/

'ſ&L ig alg niet/ '@L ig alg niet/

?lIg men 't Up u recljt be5iet.

4,

2II bet lºtoninklphe (Lh?oonen/

2ll haar luiſter/ al baat Higollen/

'&L ig alg niet/ '@L ig alg niet/

?lig men 't bp u recht be5iet.
1 5.

GBantſch be 2latbe en ben Igemei/

2ll 't geſchapen al 't geboemel /

2II mat leeft/ 2II mat leeft / .

&Poo? u fitacljt het # beboeegt/

3Booy tt moet het alleg blthhen/

2Zomber u 3al nietg geluliſten/

2lig gp fugeeft/ 2lig gp fpgeeft/

Q5p be #ee jaar golben b?echt. -

s ; 7. Alg
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--

7.

2ll het raa5en embe uuoeben/

32an Der Bobloo5en roeoen/

&#p berbleelit/ app berbrecht/

2ll# gp ſtilot baat niemanot ſujeeht.

8.

2ºlg u @Looren raakt aan 252anben/

Saan berflint gp u ºppanden/

2ll haar firacljt / 2II ſjaar Hracht/

3Pero boo, u tot niet gebracht.

9.

#elle/ 3Boobt / en iPuinel/ Zonben/

#ebt gp boo, u macht berflonben/

een gemaaiit/ «En gemaakt)

3Pat u Çrue bip geraakt/

Pauze. ,

IO.

#Binnelpfie liebe honing/

3Pie uit utmen boogen buoning/

#faag aanſchoumt/ Staag aanſchoubot/

?Al die baat op u betrotunt.
II.

2lig een hiloh bin bare itſchen/

#teebtg berbergt in bare buiehen/

# 2003 het humaabt / iãoo! het #tunaant/

3Pan Der boo5en liſt en taaÜf/

I 2.

illume teer beminbe &chapen/

#toning He5ug/ 3uſſen ſlapen/

#n it Schoot/ #n in &cljoot/

3Degeng ume liefde g200t.

13.

TDonberInft ig uune 3orgen/

3Dan ben auouot tot ben Inloggen/ & In
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gn ber #Bacht / #n ber ſlacht/

#oubt gp obet haat. De macht.

I4.

3MPie 3al ooit u liefde meten/

(ſºf omuangen/ ofte meten/

d?! hoe groot / 49! hoe grootl.

zp berujimbt een meebe Poot.

I5.

2lig be aboluen embe 25aten/

42ber ume ſtethe baten /

zgn bie noot/ #n bie noot/

#g u hulpe buomber ggoot.

16.

3Paarom 3ullen top niet bgeselt/

#eer / om bat gp bp ong, mue3en

#uit altpbt / Zult altpot/

#n ben groobtſten noobt en ſirpbt.

I7.

Heeere/ miſt bog eeng ontubaaften/

&Pcij! milt u nu eeng op maaäen/

aïBant be noot/ HTBant De Iloot /

3Pan u Zion ig 3eet g?00t.

18.

3Laat u heerſchapppe eeng blphen

3Poet ong Duiſternig haaſt mphen /

aPoo? u 4,5eeſt/ 4Poo2 u 45eeft/

aPaat boo, gp 't 3eet haaſt geneeſt.

19.

ſlBilt ong herten eeng berblpbell/

JPoo; u homſte in beeg tpben/

ſBilt opſtaan/ HBilt opſtaan/

qEn ben ?intiligiſt betſaatt.

3Poet
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2O."

3Poet eeng al be meetelbt meten/ 1

3Pat gp 3pt ter hulp ge3eten/

1Pan utm ſterft/ Høan um "ſterft/

H#eere haaſt u tot bat buerh!

11 Octob. 1746.

Anagramma, of Letterkeer, op de naam van

PIETER DE KONIN G.

Predikte in ENOCH.

Vois: Van Pſalm 77. Of Filedaatje.

I•

'tH# mpn hert een byeugt gegeben/

3Pat ift Enoch hier beſchgeben/

&#n mpn naam boog 3Letterheer/ -

# in Enochs leer:

noch heeft met Bobt gemanbeſt/

Enoch heeft met G5obt geſjanbelt/

Enoch mag Bobtg trouuwe byint/

Enoch luag ban 45obt bemiilt.

2.

Enoch mag een 3Ligt in buiſter/

25lonft gelpft een ſterre luiſter/

2lan ben #enlei ban 45obtg ſterft/

dſbobeg eet mag Enochs merft:

2ll 3pn pogen Pag en ſlachten /

2ll 3pn luſt en 3pn gebachten/

2lſ 3pn liefde en bermaalt/

3l3ag 4Bobtg eet en 45obeg 3aaft/

3

HIBag be ſterfte aan het 3inſten/

3Bilbe bie bpma berbyinken/ +---- - -

25 3PG93



I4 ,,Zions Luſt-hof, of

3Poo? beg ſlPeetelbtg 3onben bloet?

Enoch ûgong baat aan tot boet:

ſtofte ftpbe i35ete nehken/ .

Zpn beſtraffeng moo:bt niet trekken? is.

ſlaagden 5p gelph alg bol/. i . . .

&cljolûe ljem ljet lpf ſtaag bol? ,' - 2

4.

Enoch hreunbe 3ig geen ſchelben/

âDpl bn hlaat 3ag en ook miclöen/

(ſtijgiſti Dag alg ball nabp / | | | |

apie een ieber uJie bp 3p/

ſiehening 3af moeten tooien/-

«En een ieder 3al beloonen/ . . . . :

1Dan al 't geen ijp heeft gebaan:

Enochs 19;teken ging Dilg aan /

#

- 5 • -

lhoe bat ſh?iſiug met 3pn «Engelen/

#tomt om al die ſtoute bengelen/

TBie nu in De H9el al 3pn/

2an te boen een groote ppn:

Enoch ſjabt getuigeniſſe/

iBan 45obtg monbt en 3pn gebniſſe/

gaat ben door 3eer lief en maatbt/ . . . . .
lgaaſt 3ou nemen van der aarbt.

«En hem eeuwig 5ouuu boen 49gaalen/

Zonder dat 3pn lichaam halen/

3u bet 453af). Die ſtale 3Dct/ .

SPie een ieder ig ge5et. .

Enoch hoſt ban 't ſteunuig HIeben

#Buſbelph 25eſchypuing genen/ /

dºm bat bp 't Beloof bejat/.

«En de hoop die groote ſchaf.
ef
*-n

--

- ---

* *

z

- 1 -

7, 1Poi
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- ººk - j.' 17 f: - - - 3 *, * - - -

1eol van Liefde en verlangen/ # # 1 -

âIBag ſtaag Enochs bert bebangen / * *

gPm te mogen 3pn oerloſtſ 7 * * * *
12an 3pn migtig 'ggoote poſt. - A ! . - Y

1Ball 45erechtigheit en 't leeben/ - :

JPie boo? ſtijgiſtug voetbt berHtegen / . . . . .

H#ab ong Enochfitlaat ge5igt/ 1 : : : :

&Paar boog upierbt ee: ſterk geſtigt. '; ' . . .

v U 'f : : : : :

Enoch fpgah ban al bobtgraben / . . . . .

qºn ban 3pne monber-baben/

Enoch bdag bol buut en blant/ º ..."

2lig ijp aan het H33echen kugan: . . . . "

Enochs l#eilig liebe Hlebenſ. ' . . . . . . .

I geeft er beel een#ait - - - -

(dLot &Bobt5aligheit en beugt/ ,

Enoch mag ber enE bgeugt. " "

auZG, -

- 9.

'it blpf aan Enochs leben hangen/ .

Enochs leben mp bebangen/

&#n mpn gantſcijen 45eeft betijeugt/ * * *

Enochs leben al mph byeugt: ,, . . . . . .

'lt mil mpn 5oete Enochs leben/ - ,

Boog geen honingg lenen gebeu/

Enochs leben al mpn ſchat/ | | | . .

Op mpn Bemelg waubel pat.
• IO, - - - - - - - - - - -

'lt trooſt map bat ik Enochs leben/ --

3teebtg ge5ogt heb na te ſtreben/ | | |

#Poo? mpn gaben / boe bie 3p/ - ; - - -

## mp in mpn 45ebt berûlp: - - -,

'Ht heb ooh ſmaat en b?uit geleben/

49m IIlpm Dicijten en mp11 reben/

25 2 &Poo?
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3Booy be booyen ban mpm tpbt/.

'jt heb haar ſmaabt en bitter mpbt /
I I. * *

iſlaoeten pgoeben en be5lturen /

&laaren/ ſlâaanben/ NBag/ en iſluten/

HIBaat boo? menigmaal mpn hert /

3Poo! en boo? beruponbet operbt;

#lig ik 3ag 45obtg @Laren bgamben/

&Pm be 3onben en beſchamben /

32an ong banbeloog ggſlacht/

&P5ie GBobtg ſlagen niet en acht / .

- I 2. :2 -

'it heb mpn 2iele moeten Hºmelen /

gin mp een3aam treurig ſtellen/

Jøm te ſmeken boog het ſlanbt /

(ſºf 45obt uoch berloſſing 3aubt :

#ſlaaat het buierbt ſteebtg banbeloo3et/

#Langg hoe meer berſtanbeloo5et /

Hboe ſjobt ſloeg nog meer berijarbt/

#a men alg ben #emel tarot.

*

13.

3Poo? in hoogmoebt op te ſteigeren/

Zuungent ſp?eſten en te meigeren/

gla te 3eggen / 't Iuſt mp niet/

dºobt te breien ig berbgiet: -

'it upil be ſchaal niet ebenaten /

Hlap met Enoch net te paren/

#Pat 5oum 3ureemen na ben tot3/

Enoch mag een bobe ſhobtg.

I4.

HIºaat mpn boel in al impn leben/

G#n mpn ueberharing eben/ -

Hitoint 3eer ubel tot mpneu trooſt/

Enochs ſleben en mpn ſtrooſt,

'it 3al
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'fſt 3al nu haaſt ban hier gaan ſcheiben/ -

'Hit boel mp bagelphg bereiben/ ... ' s '

dBm bp mpnen Göoot te gaan! , " * *

'@L Enochs leuen groeit ſteebtg aan. " " --

* * * ** - --
In W.,

'Hit fmaſt en ijpg bp e# te komen/

, te

SP?inken uit beg lebenig ſtromen; -.

'it merbt bit 3ombig leben 3at; -

Zeer berlang ik na bie ftabt /

SPaat ift 3alig 3oet 3al ruſten/ . *

fiuſten eeumig in melſuſten. , ,

#eerel homt haaſt met bien bag/

RPat ift u genieten mag. 6 * .

e IOe - *

JIAet u uitberkorelingen/ . w #

3D?et haar H3alelujach 3ingen?

«En het bgiemaal 13eilig l9eer/

ill Hoint toe 3Lof 192pg en Gºet/

(@Lot in alle gºeumigijeben.

&P ! mpn €5obt / bat 3pn be reben/
3IPaarom bat ift u ſteebtg mach / -P

3a Igeer Homt haaſt met bien bag.

20 Maart 1747.

Anagramma, of Letterkeer, op de naam van

KATA R IN A VAN ASSENDELFT.

Leeft in dank vaſt SA RA na. -

Vois : Onherroepelyke Jeugt. 49f: Zoet Gezel

ſchap dat met my. s” -

J. -

S# bmag 3eet mei te b?een / -

A een te treeu/ ...
ſlâet baat "g 3 illit
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glit haar Hambt ban maagbt en upinben/ .

#nepi bat 3oo 45obtg buille mag/ - - -

Sara boigben alg. De blinden/ -

geteebtg jaar Abram op 31m pag.
2.

OP! matig bi 't / . . . . . . .

&til##al
Sara mag ook met te beben/

en te trekken maat het 3g/

p geloofben ook foutg rebenlº

«Bobtg getobt ombelgüen 3p.

e

Leeft in dank vaſt s# na, | |

12olgt mp ook ift u #toen - - - - - - - - - - - - - - -

3Pa ong Baberlambt bier boben/ . . - -

3Laat ong trehhen uit ong talibt / » -

gienet bier alg nrcembt berſchonen/ -

3Pan te blpben bier geplant. - -

- 4- * * *

#Bu ik u boog letterheet) -

#lhet een nieuwe #Baarn beteer / .

žocht bie bagelphg te ſpelden/

qEn te leeren tot Dat gp/ -

apaat 3ult homen baat gp gelden/ ' '

«En geen 323cembeling en 5p. -- -

5. -

#Ieeft nu Sara op het leſt/ | | | |

12an u lebeng-tpot noch beſt | | | | | | | |

zTPankbaar bode boot al 't gotbe/

3Pat bp aan u en ooit inp/ .

2tan ong Abram en Sara/ . . . . . .

5taag betopſt in operbloebe/ . - ' . . . "

ſlot 3pn ſter en ſtoem #t 31/ -- -

3Pug 3oo Hleben bo vaſt na/ . . . . .

Kºot
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&Iot mp haaſt eeng 5ullen blinken/ -

gn bie &tabt ball 5uibet epoubt/

GEn uit 45obeg melluſt bginſten/

3Paar men eeuunig 25!uiloft joubt.

6 April 1747. -

–
–

Over den Oorlog door Vrankryk, opgeno

men onder het beleidt van den Geeſt der Jezuſ

ten, om het Proteſtanſche wezen te verdel

gen, begonne 174o. en noch durende 1748.

Als ook over den val van den Antichriſt,

en de heerlyke ſtaat der Kerke, met

de Bekeeringe der Jooden.

te . *

, n, ºrt

Vois: O! Heilig, Zalig Bethelem,
T.

D# 'Antichriſt betroomſche beeſt/ Openb. 11:7.

&charlaſte roobt ban 2Sloebt te 5uipen/

3Pie toont hier ubeet 3pin ijonben geeſt/ .

GPm boo? 3pn booût 5pn laatſte ſtuppen/

2,

gIn Hºelſche bo?eebe (Lieramp / * . *

3Pe Hitech boo? nooör en bnobt te bruhhen /

gËn 500 4.5obtg boaatheit aan een 3m / 1

%jnbien ljet ijen 30g Han geluliſten. : - .

3. --- -

H#p ſtelt 3pn gantſche macht te boetkf

GÈn Die fjn baat toe Han bemeegen/ 1 • *

gam met hem in bien ſirpot en perft 1 º

#em Dunht nu alg ten top geſteegen. | | | | | |

4. - --

#nn Beeſt tol pracht en obermaetf

5?lt [jp Den 39yoteſtant gebonden/ - - - - - - - -

25 4 45g).
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«Bebleit gekocht met gelbt en goebt/

ieetbonhen 3iet in alle 3onben. '

5.

3àu meint ijp kan bp met gemah/ -

3Pe maarljeit haaſt ten g?ombe bempen/

19erſlimben ſtop/ en 25ieg/ en @Lah/

«En ban gaan bloehen / #rumſ ſchempen.

«En thgotſen op 3pn opermacht/

«En bie 3ig tegeng jefn ban ſtellen?

(Le plagen 300 bp Dag alg macht/

#n eer en goebt/ ja alle huwellen.

- 7,

«En op het laaſt een meebe boobt/

3Pie onber 3pn gemelt niet bufilten.

5àu bgeigt ong 4Bobt met bee5e noobt /

«En 't ſcijpnt ben ama in 3al 't luääen.

1Ban megeng 't banbeloog beb?pf/

3Peg Chriſteng ongebombe leben/

&Pooy alle 3onbe ſtout en ſipf/

3Baat toe bet 3ig tang heeft begeben.

9.

«Bang baſt beränocijt en ftpf gehegt/

RPat hoe ºf obt ſlaat niet beele plagen/

'GI ig eben 30o alg of men 3egt /

#h upil en 3al Ila u niet bgagen.

OIO.

3Bug heeft ben hoogmorbt 't hert behoort /

#l?en ig in melluſt gang ber3onhen/

#n jobaarbp en p;acht berſmoort/

3Pug legt men gang en gaat berbyomſten.

II,

Jºl?en bualgt ban 't 3alig heilig moogbt/

men wil tia «Bodeguet niet booren/

«Ecbtg
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eBobtg eer en bienſt maar meer betſtoobt/

Pug mil men in 3pn 3onben ſtnoteil.

I 2e

H#et hert ig alg een Piamant/

Zoo barbt gemaaht boo; alle 3onben/

#ſlºten heeft geen ſchaamt j nog eet/ nog ſchant/

#oe hatbt 45obt ſlaat ulen boelt geen muguben,

n -

3.

ſlBaar toe 30ubt langer 3pn/ 3pt G50ht/

## 3al mpn eet bug lang geſchonden/

«En mpnen naam tot ſmaat en ſpotl 4

GEn maarheit bie fit heb ge5omben / *

I 4.

HIBeer ban haat ruſthen tot haar ſmaat/gift 5al mp tot een aliber ºnenben/ t

JPug 5al iſt lonen al baat humaat/ - - -

&Poo? plagen bie iſt jaar toe 3eliben. -

I5. .

'GIot bat ift baat na aan haat 3aabt/

2lig ik ben ?inticijgiſt 5al plagen/

25erouuu 5al tonen ouer 't Hubaabt/ .

?lig ift haar heil bueer # bden Dagen.

I

"Hä 3al mpn oubt nerſtokte bolſt/

2llulaat iſ, inp ſtrafig beene menben/

G#eng maken tot mpn toen en tolft/

UPie 3al iſt ſttalig mpn 45eeſt toe 3enben."

17. -

«En 3etten baat in mpm berbonbt/ Zach, 1o: 6.

#lºpn beetipſiheit 3al baat berſcijnnen/ -

ſPaat boo? Die bp haar 3pn in 't ronbt/

#n ſchaamte 3ullen alg #town -

I 85,

JPlig bºeib ik mynen vleugel uit/

49m 't gamtſche aatberpft te ligten/
25 5 (49In
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o2m innnen ſtoning en 3pn 25guibt / . . . . . . -

«Een googlen top toe op te ligten.

JIBaat aſbereerſt 3al ik het bloebt/. . . . . .

32an mune linegten bubbelt togeeften 1 -

2lig ik ben ?lInticijgiſt berboet / . . .

gen in ben afgronot 5al verſtreken. Openb. 19:19.
19.

&Ift 3al bat tu?eebe roobe 25eeſt / . . . . .

gBang oponſien ban al 'r bloebt te 3uipen/ -

#Zoo trappen bat 3pn 25loebt en Göeeſt / .«Belph men treedt per bruine huipen/ s

2O,

3Poenſt?oomen boog het gantſcijelambt / Openb. 14.

3Pe bloebtſtabt ſtomen 5al iſt plagen/ .

3ft 3al die ſtellen tot een b?aubt/

zeeg vuurg: men al van haar gewagen!
2I

«En 3eggen/ meel o! meebieſtabt/ Openb. 18: 16.

JPie bol ban meelben en njeſluſten / . . -

Poop al haar# loon bejat / Openb. 17. 16.

32u ig nerologen al baat tuſſen. : - -

- 22

«En 't monſter 25eeſt ben toomſche H3aug /

gele 3al men tot een ſpreehugoorot ſtellen/

&#elph men pleeg te bden ban oubtg/

2ulg men een 3ot met eer gaat huwelien.

23

&Pit 3al ten ſppt 3pn boo? De geeſt/

#an al be belſche #ie;uiten/

42m dat haar baber albertmeeſt/

«Ien fpot geſtelbt en ſchamp bermpten.
2

&#n boomtaan niet mººi om alſ , - '

3ſbaat bat men hem ten bloeit maar "ire
w- --
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3TBie leeft alg dit gebeuren 5al/ ---- -

Alg al bit humaabt 3al ſtomen gelden?

3Pan 5al ben Bemel en de aarbt/ . . . . .

32ol ureugde ſtaan om 4.5obt te pºpgen/ "

gee «Engelen zullen ook geſchaarbt/ ,

(@Le 3amen «Bobe eer toe mp3en. -25. - -- V - - -

jlâen 3ai ban blpbtſcijap-b?olpk 3pn/

#n ſhoot balu bgeugben. alg opſggingen/

(@Lerbopſ ben 2ënticbgiſt bot ppii/ | | | |

Zoo 3al 45ebtg aan "g doen alg 5ingen. - -

«En 3eggen/ looft en papſt bien 45obt)

2oo boomberbaar in al 3pn übegen/

3?u 3pn mp bie boogmaal#ten ſpot/.

(GIer hoogſter eet ban GBoöt betljeuen.

27.

3Lof pgpg:3p hem in fellupigheit/ . . . . . .

gla tot in#"
JPie bug 3pn moogbt# 5og lang boostitt,

?lan onguerbult en is: beſleben. '
2.\ - e - -

H#alelujah! laat ong, het liebt - - - - -

32an dllo3eg en beg HLältig nu 3ingen/

jºu paſt ongrouane of bero;iet/

JRaat beel meet in 4Bobt op te ſpringen.

29. - -

Zingt &#ngelen 3ingt #oſten alſ

2lpofiel-ſchaat en 23ſoept getuigen/

aaht al mat abem heeft geſchal/

3laat ong te 3amen boot bobt buigen.

39- . . . .

&#n 5eggen/ HIof in &#culmigheit/ -

o: eatſ uit met an al uw want s.
-- --
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aBe 23guibt beg 3Lang ig nu bereibt/

ligiet ig be lºgeerſpäljeit ber ſterken.

- 3 I.

3TBaar na 30o lang ig op gemacht/

Ibeer ge3u haaſt u/ miſbt u ſpoeben/

JIepn bert berlangt u bach en macijt /

«En bo?ſt/ mogt ik ooit 3ien. Dat goebel

Anagramma, of Letterkeer, op de naam van

de Huisvrouw van inyn overleden Broeder,

M A R I A DU BB E L T,

M. u libberdaat.

Vois. O! Kersnagt. &c.

If,

Mº: beeg hoom fH u eeng ontmoeten/

dBm boog u libberbaat te groeten/

25eme3en aan bat ſtint mpn 3?igt/

3Pie gp bereert: ik boil het noemen/

«En 3al 't boog al be merelbt roemen/

3Banneer bit merk ook komt aan 't ligt.

2.

«Bp hebt in be3e baabt beme5en/ .

(Le 3pn een ſpeebet ban be ſiPee3en/

gEn bat be boobt geen liefde bluſt/

iſlāaar beeltpbtg meerber raakt aan 't blamitten/

2lig eben 25ohag aan 3pn ſtammen/

&Poo! ſtut ook haren mocber huft.

3.

#eeg naam maar meeb ik u berette/

ijl libberbaat ig ban ben #eere/

* * 3Pie
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&Pie u beſchonkt met bege gift/

gEen gift veel meer alg al be ſchatten/

JPie ötye metelbt han otnbatten/

3Pa 't H3eilig bu00pbt te tegt ge3ift. ve

4.

4TBant boat 3aſ al be ſchatte baten/

&Pie ieber hier 3al moeten laten? *.

qEen liber hert maaltt ieber bijn/

1 lit een regt Ib?iſielph mebogen/

eEen liefde gift na 3pn bermogen/

zºeit ſtreeft de mereſot per boogbp.
5.

«En berber / 3omber te flattere/

All ſoon alleen 3p ban ben H#cere/

3Pie 't 3eheriph bergelben 3al / .

2，oo bit en al buat gp beba25en/

2lan armen/ mebuupen/ en meegen/

«Bobt 3p u eenig ?II in #

«En alg u namaalg 3ult ontbreken /

SPan 3ullen bie haar bambt uitſtehen/

3Panneer u loop 3al 3un bolent/

gPm u in 't itoninärpſt 't ontfangen/

2ll naar top 3amen na berlangen/

Schoon ong. De boetelbt niet en kent.

7.

#ft ſluit mpn Picijt en meng bp be5en&Bobt miſ in alleg met u#w 3ein/

#p ſtethe u in al u 3ulah/

#p 3p u hracht u ligt en leben/

Hºlm trooſt en byeugt/ bp unil u geben/

#ier na het geen u hier ontbrak,

1747.

• - - - 4.

- * * * w- Hef,
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r --

-

Heilige begeerte, om uit de volheit van

Jezus meerder genade te mogen ontfangen.

Vois: Onherroepelyke jeugt, 9f: Zoet geſel

ſchap &c.

A:# Infin hom/
ot u alg mpn bguibegom/

'it heb u 300 beel uoog te bgagen/

gºn te ſmelten met ontmoet /

GEi berhoogt mpn beeb en filagen/

«En berbult mpn leeg gemocbt.

V 2.

2onbet u Han ik niet gaan/

5?och geen oogenblik beſtaan/

HLaat u goeben 4Beeſt mp leiben/

33at mp bp De regterhanút /

320ert mp in u graagbe boeiben/

3leibt mp in een effen landt.

3.

9He5u lief/ gp 5pt 5oo goebt/

&#n gp ljebt een oberbloebt/

&Pm bie miſbelph te ſcijenſten/

#Liefbe/ upgbeit/ ligt en hracht/ . . . . .

HPilot mp uit ubu bolheibt bgenhen/ -

'49p bat tft u eet betracht. ' '

'Ik heb boel luſt uum boeg te gaan/ -

3leibt mp op be rechte baan/

3Poet lmp moebig bgoipſt loopen/

ſlBpg / boo:3igtig/ effenbaar/

JPoet mp ſteebtg ben tpbt uit hopen)

ſpordt mp oog voor al 't gebaat.

- 1
-
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:

5. - - t

#Pat boo, al geen trotſe maan/ *

3 lit mpn hert of monot mag gaan/ .

SPoet mp na u beeſbt meet aarden/ - -

52ebezig/ 3agtmoebig/ teet/

«En alfpbt met beel meubaatben /

ill?et mpn euen meng Eaar

&chenſt mp ool, een jammer hert/

&Pber. Die bie 5pn in finert/ . . .

SUPat tft milt blpmoedig gepen /

g?aar iſt fian en 3ullig bermag/ 1

#a bat Dat mag 3pn mijn leben/

«Boet te doen ben gan.fcijen Dag.

«En beanneer ik 3uf of ſlaap /

#an be merelot mn bergdap)

3Dilt het nimulermeer gedogen /

(CIreft mp haaſtig meer tot uuu/

qPat ift bog niet mert bebgogen/

«Pf ooit ban u meroe #mw.

3laat mpn 3in en al mpn ſtift/

#nu ſchoonheit 3pn gebluſt/

#aait impn bert meer tot ſtuu buoning/

3Laat in u al mpn berinaaſt/ -

#n uun mooybt mp 3oet al# joning/

#pn tot dat ik bp u raah,"

- 9.

Hºtan het um belicten Hºgeer/

#Sºcijenfit mp u hoe langg boe meer)

&Loont mp al iung #eerſpſiljeben/

&#11 uun ggoote goebigbeit/

3Diſt berijoren af inyn beben/

&#er ik uit dit leue ſcheidt.”

ro. gſc3it
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IO,

ge5u lief/ ei laat nu 't Ieſt/

32an mpn hooge jaren 't beſt/

#toont mpn oberige leben/ * * e

3Laat bat 5pn tot een 3ieraat / .

gºn miſt haaſt uun iterhe geben/

3Pat bie komt in beter ſtaat.

Meditaatſie over ChriſtiLiefde-bewyzinge.

Stemme: Hoe zit ik hier in deze elende. &e.

I, -

Wº: hmouberg mp te beurt geballen / .

#h bie een ſnoot en ſtout rebel/

3Pat Q5obeg oog op mp geballen /

49p mp/ een boetrieſt dan be 13el!

Blºoeſt ſft een bguidt boog Ib?iſtug bue3en?

3Boo: «Eeuwig 3p u naam geprezen.
2.

ſlBel gesug/ hoe hoſt gp behagen

(Poit nemen in 3oo'n ſnoobt ſtatpf/

«Bie nooit eeng na u htmann te b?agen ?

d?! âPat een monberiph beb?pf/

dBat gp be onmaarbigſte ban allell/ ,

qPoh 3uift een lot te beurt boet geballen.

3.

UPat ſobeg 2oon op mp berliefbe/

GBp mp een 3matte moo! en blint/

49m nup ben fietſen hemel hliefbe/

&#n merbt een arm berſchobe hint.

G9! #liefbe/ liefbe bouen maten/

UPat gP om mp u tij!oon ging latefi. -

-D . - 4. ?ſch!
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4

2lch! Hoſt iſt u nu meber minnen/

&#n liepen na mp11 ljetten ubenſcij:

l?eer 23 e5u / ſteelt mpn hert en 3innen/

«En boobt in mp ben ouben menſcij/

3Bilt bog het nieume H#emelſch leben/

#u meerber firacijt en ſterftte geuen.

y.

3TBilt bag en nagt mpn hert beljoeben/

#ſlàpn bpambt. Die ig loog en fel/

qEn bp imp ig geen fitactjt ten goeben:

lheer ge5ti gp meet mpn geſtel/

ziPat ift tot binken ben genegen /

&P5ement te bunalen ban#" bUEgell.

RPat bog mpn oberige bagen/

Hſiaogt 3pn tot uuber toen eet/

dBm u in alleg te beljagen;

HIun goeben €5eeſt mp leibt en leer

&Pp bat ift nupg boog5igtig treden

(ILot Dat ift eindig in De b?eben.

7.

1eoo! 't laaff / Heeet boet mp aan u âleben/

3Pat 3onben/ bueerelt / 5atan ſnoot/

JEàp miummer ban u af en bgeben/

25cmaart mp alg in umen ſchoot:

Jſlapn liebe He3ug/ miſt mp boebe /

25eſtuurt al 't Hujaben mp ten goede.

G

ee

ikt

GE Dank
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Dankbare erkentenis wegens Godts groote

Genade, bewezen in de Eeuwige vrye Ver

kiezinge, Ro:# , en Regtveerdig

makinge,

Vois: O! Kersnagt ſchoonder als &c.

I• - - i

45obt / mpn ſchep eyen/

O * 2 it upil boogtaan#ay
iſ?et hert en monot in blpben lof/

### geben/ºpg en Hoem en Eere geben

## heb ik oneinbig ſtof.

2.

12an Çeumigheit/ boo? ik geboren/ .

# gp mp tot uur hint berhotelt: -

! monberiphe goede ſpobt/ -

#ſlâoeſt ik een 3pn ban ubu beminben/

3Pie gp ban &#eubnigheit be3inben ?

#ſlâoeſt gp ooit 3pn inpin beel en lot ? -- .

gh / bie 300 buil urinoir in 30ltben/

2oo ſiloot 5oo hatelph bebonben/

3Pat niemant op Hip Hoſte 3ien /

3Pan met een malg en ggoot afgrp3en/

2lan bie u bgpe gunſt toe mp3en/

3TBat eer/ o ! / homt mp geſchien?

«Een ſlaaf van alle blik luſten /

QEen moren hint/ bie niemant âuſten/

JPoo2 heilige genegentbeit/

dPie merbt ban 4Boot bug hoog berijeben/ g:

ll
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gËn bmeer een nieutoe naam gegeben/ .

#a alle gunſte toe ge5eit. | | |

ſ'.

JI?oeſt ift uit buigent een ook me3en/

32an gºeumigheit 3.oo uitgele3en/ | |

Illit al 't beruoppen ?lbaing 3aat? . . .

Ellaoeſt ik/ een baanbthout ban oer helſe/

JPie eeuwig mp babt moete hunelle/

3&pn op geſch?eben in # taat? -

69m u mpn ſchepper hoog berijeben/

3Pooy meber ſchepping te boen leben: ,,

d2! be5e gunſtig al te groot/

#lepn boot/ mat 5al ift u uergelben? "

24h mii u ggoote goebtijeit meſben/ -

iBan nu tot 't einde man mpn boobt.
- 7. w

H#eet/ hoe 3uit gp mp eeng berhogen /

3Pannect gp al mpn tranen bgogeti / |

JPie gp bergaart in al impn noot/

gºn ban mp heerlph boen blinken/

&#n boen uit uuJe moelluſt blinken/

1900; eeltbmig in u liefde ſchoot.

(9! H#eer / ſjoe 3al ſft u beſt pgpyen/

JPpn banäbaarheit aan u bemp3en?

&Pch! maakt mpn bert meer uitgebgeit /

2Laat u mpn mout en hert meer lopen/

ilàpn Göobt en ſchepper van bier bomen ! .

&Lot bat De tpbt mp merbt ont5eit.

- \ - 9. - -

ilàpn leben/ luſt / al myn bermaften/ .

2lleen ig om u groot te maken/

SPat íg mpn bgeijgt en element: : : : :

#oe 5alig 3oet ig 't u # ppp5ell/ den
2.
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GEn niet ong leben te beoop3en/

aPat gp 5oo goebt en beerlyft bent.
1O,

ſpilt daar toe ſteetg u 65eeſt ong ſchenfien /

gen uit um opctbloet olig ogendien/

52a 't goebe moogot ong toege3eit:

de! 19cer ſ mop 3ullen op u wachten/

heerſterft ong langg hoe meer ong Hrachten/

&Png hert bebt gp boo, u bereibt.

Een Dankzegging aan Godt den Vader,

over het Genade Werk, zoo van Eeuwigheit
va als ook in de tydt bewezen.

Op de wys: O ! Hollant ſchoon gy leeft in vree.

I.

G# licfbe Han 5oo groot gebagt/

opeen tonge Han 't uitſp?chelt /

3Pan on3eg 1Baberg liefde hragt:

ofer bat op in gebarſten !

#erſlooten 5ouben 3pn ban ºbobt /

zoo ſp?aſt ong liebe #aber/ tot

#un ſituen #oon/ milt heben

#an uujen tb?oon aftreben /

2,

. «En boem gelph gp hebt belooft/

3Boog bie iſ wel be5inben /

dEn oan mpm beelbt nu 3pn berooft,

(GIreebt af mpm boel beminben ?

Berloſt haar ban haar ſlaoernp/

#laaaht jaar ban al haar banden bgp;

#choon gp um tijhoon moet betben/

«Dp 3uit bie meber eruen. ) -

3 e:
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t!

3

63! @#euuuig 1Babet ban uur 2-oon/

âDat heeft u bug 25ebuogen/

ilbu Zoon te 3eube ban uur thgoon/

& Bat ijp hier 30uuu betſcljouell/

gBelph een arm hint beracht?

3Die babt Dat nooit ban u berujacht/

JPat gp om JPogbt-bpanben/

illun Zoon byellgt in olig ſcljaliben?

4.

ſl2ag uube liefbe ban 5uo ggoot/

3Pat gp um ſtint liet bolen/

3Paat ijp lag in u liefbe-ſchoot/

H#abt gp ijcin bat bebolen/

&Le Derue 3pile beerlphijeit/

3D oog bie baat geen begeerlphljeſt/

HEaar enkel ſtanſt en 3ollben/

lºp b?agen 30u Ollg uuonben?

3.

3Lof 432pg en ſter en Heerlpſiljeit /

d3! 12aÜer bol ontferunen /

&Pat gp mp ooit hebt boogbereit/

gên nu mp ſtount omermen/

#l het ume liefbe bie 500 groot/

3Pat gp om mp uuJ Zoont boobt/

qAp bat ift &#eulmig leben/

gPln u ooit &#et te gebeu.

6.

gh mag een ſtottt rebellig hintſ

3Pie leefde in be 3onben/ -

Heernpremt uan abobt/ gangſtechen blinbt /

3Perbuilt boo? al mpri buonben: -

#ft mag een ſchaap bat altpot bunaalt/

@Pat nooit na 3pllen berbet taalt/

& 3 #Baar
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o! mpm 45obt en 12aber/

#p 3clfg kwam tot 1up nabet/
7.

«En ſprahſ in uwen bloebe leeft/

ga leeft in «Eeumigtjeben;

Kiºot mpmen zoon u gantſch begeeft /

#laet ſmelten in gebeden;

#Pie tot bein honuit belaſt belaan/

Pie Homt 1211 nimmer afteſlaan/

aPit ig mpm boelbeljagen/

ijl Igeil 3al in hem*#
3UIZC,

3Poo! eeuunig huiſ iſt banâbaat 3pil /

ft 3al u gëeuopig lopen;

Baat ift beroient babt belſche ppn/

«En gºeumig mutſj gefcijoben/

erºp mp o! Babet bebt gelient/

gn al mpm 3omben en elent/

Gêp bat ik niet berſinoren/

gEn GEcuuoig gaa berloren/

9.

GBp gaaft mp ooh u goeben «Deeſt/

3Pie mpne 3ici berligte/ . . .

giën mp geleide onbebgeeſt/

dem mpnen mech te rigte/

Fiecht aan tot unu beminbe #oonl

apie bonbt ſh op 3pn liefde-tb200m/

€5ang teberipft betoogen/

#n liefde en meboogen.
IO,

&Pie byeibe 3pne bleugelg uit/

#p nam mp op 3pn armen/

#p hufte mp/ gelph 3pn b?uit/

•# Woonberiph ontfarmen:

-' #2et
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een gp o! 12aber 3ag mp aan/

giën fiudaun mp te gemoete gaan/

2Llg ik in mpn elenden/

#et na ll 3ogt te menben.

I I •

45p nam mp ooit in uun betbombt /

g#n ſp?aft mp na het herte;

45p Huſte mp met ume monbt/

3Paar boog berbueen mpn ſmette;

«Bp trok mp aan het beſte. Hieet /

gÈn ſp?ah / bat niemant ooit mp lect/

q9f onmin/ 30ube toonen/ -

312aar boog tjp u 30u ij00llell.

I2.

ſlBat al genaben hebt gp mp /

og)! 12aber/ 3int beboe5en?

Zag fit bie 't 3amen op een rp /

oºk een einde mag aan 't Ie3el1/

32an al mp ſcijuit bie gp bergaf /

giën ſteetg 5oo bunaal fit ban u af/

dB ! 1Baber bol genaben/

&H ga met ſcijuit belaben.

I 3,

Göeen bag / geen uur / ja geen menuit/

49f iſt maakt nieutoe ſchulden/ -

«Bp belgt bie baberiph ſteetg uit /

&#n 5ult ooſt nooit gebuiben /

3Pat mpnen bpant triumpheert /

d?f ban gaat boerbe ouetheett/

iſiſ?aat gp 3ult mp ſtaag tjoeben/

ſBoog alle humaabt ten goeben. '

I4.

G#n alg ik hier mpn loop en ſtripbt

#al hebben uitgeſtreben/ . /

- 2 " 4 4 UPain
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3Pan 3ult gp |Babet uit beeg tpbt/

jlºp heen Doen gaan in bgebell/

gÈn nemen mp in uune ruſt/

&Paar 45eubuig bgeilgbe en boeiluſt/

#n u genot 3al me5en.

#lof 3p u/ #eet gepge5en!

Een Dankzegging aan Godt den Zoon,

over zyn Middelaars Liefde, zoo van Eeu

wigheit als in de tydt bewezen.

Vois : Myn zoete Engelin. Of: Nooit vint ik

meer , wondering.

I •

O! GKobeg £oon/ o! trotime bgint /

* HDat u0ag u liefde ggoot / . .

3Pat gp ball «EcuuJiglycit ge5illt /

qPlm oli5e booge noodt/ .

(Le berbe ituJe lºecripſiljeſt/

&Le lpben ſinaat en juon/

HPoo! bie baat geen begeerlpſiheit/

ſIe berben uuJell tij20Qn ?

2.

&P ! @Bobt ban Ibeniel en ban ?larbt /

qDat mouberlplit min/

iſPat gp u niet bel1 menſclje paart/

d@mg uleeſcij en bloebt neemt in/

qPm al ong laſt en bloeit en ſcijuſt/

3 oog &#euunig boeg te boen/

âDanneer gp bug 0ng plaag betbult/

&#n treft al50u Den 30en. *

GBp hebt be byebe dients gemaakt/

op! He5ug brede/ legebe-bolſt/ - &Pfe
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&Pie eeubpig 3oube 3pn geſtaaht/

gaat heeft u bloet gelioſt:

*Peg iBaberg gunſt gebt gp berbient/

gEn ooſt Der Eng'len mee/

%a bat het al met ong beugient/

«Ell llietg ong Doen 5ou ſDee.

4.

ill hoſtelpſte I hemelg beeſbt/

3Pat p?ent gp in ong ljett)

gËn ſchoon 'et noch 5ett beel aall ſcljeelt/

(@Lot 0113e g?Oote ſtilett /

gBp 3ult/ 300 gp ong ljebt belooft/

'&L bolnlaſten in 't geljeei/

&#n baat ban nimmer meer berooft/

qPoſt niet in 't minſte bccl.

J.

gên ſchoon bop ban be uperelbt hier /

jl2aar 5pn een ſcijimp en ſpot/

3Dp 3pn h! ume oogen bier/

&P! Bobeg 2oon/ ong lot/

&#n bbp u eeuuuig erfbeel/

illum bier gehogte panot/

3IPp geben ook aan u geheel/

&Png hert en on3e va:

&Poit hebt gn umen goebcn G5eeſt/

@ng altpbt toege3eit/

GPp bat mp ſtabig onbebgeeſt/

Zoub' merben boogt geleibt/

#a 't Ibemeltph ong baberlant/

3Paat al ong ſchatten 5pn/

3,Daarom uup na geen ſant of 3ant /

?ll bier begeerig 3pn.

es 7. &#n
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7. -

G#n mat al goebt in dberbloet/

H#ebt bn ong al belooft/

obu laaft ong ſtabig niet uum bloebt;

3Danneer Mop 3pn berooft/

âDan alle brugt en #eiligheit/

â00 maſt gp ong ubeer ſchoon /

G#n leibt ong ſtaag in beiligheit/

GP! On5e ſcijfit en looll.

Een Dankzegging aan Godt den Heiligen

T

Geeſt, wegens zyne inwonende verligting,

vertrooſting, en verdere weldaden.

Vois: Geeft een Aalmoes aan den blinde.

I•

Gºebe ſobt / n! 45eeſt beg Eeetc/

I 3Bie ben iſt een 3Gulbig niet /

3Pat gp ump 300 holnt berecre/

RUDoo? u gunſt aan tulp geſchiet?

'It ujii na De5e / tl ltleet bgee5e/

JDaniibaar bue3en inct Inpl1 ſjert/

GEn mpn ijanbel/ in impn ooanbel/

&Pp. Dat gp gep225ell uſett.

2 •

O! buat hebt gp beel ujeſbaben/

2lan mpm 3iele boel betoolſt? -

4.5p hebt mp alg oberlaben/

#a niet 3egen alg gefigoOnt:

àbat al uuonbenſ te allen ſtonben/

#3oc beei 3onben tegeng 'ubu /

gſt bebgeben/ gp bergeben/ -

#og uberbt gp ban mp niet ſchutſm.

. -
3. #oe
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3.

Hoe veel trooſt en Bemel-ftigting/

123ebe/ blpbtſcijap / Hracht en moet /

«Bobbelphe 31elg-berligting /

Zent gp ſteebtg in mpn gemocbt?

app benjaart mp / boog gebaat b?p/

«En gp ſpaart mp boog het hujaat /

ziPag en nachte / boubt gp machte/

gEn geeft mp ben beſten raaf.

4.

ofeumig 3ult gp bp mp blpben /

gÈn mp nooit berlaten ineer/

ga mp altpbt boen beſtippen/

(ilot ift in bolmaalttl)eit heet:

Alme ooge / in meÜ00ge/

2 al niet boogen bat ift huppn)

aar uur plagen/ ende ſlagen/

zal mp 3pn mpm #2ebicpn.

5.

3Paarom H#eer moet ilt u p?p3ell/

GEn u ioben met ge5allg/

1Boog um goebigbeitg bebop3en/

âſlap betoont mpm leben lang:

ill genaben/ en melDaben/

32goeg en ſpabell/ Die gp mpn

13ebt beme3en/ uitgele3en/

qEeubmig boil ift vanwaar 3pn.

dPoit hebt gp / alg ſft berloren/

#Bp ban eeumigijeit gelient/

iBoo; u moning uitberhoren/

#l in minneng-tpt gement/

(@Lot mpn hermen / met erbermen/

3Poo? uum ermen ttoh gp mp/

1llit mpn mooben / embe booben /

3Poo? u metöt ik eeuwig b?p/ 'w- -

7. #eer /
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7.

heer / miſt bog meer in mp uberſtein/

25laaſt in mp met tlu)en uuſtit/

ſlPilt mp na ben geeft berfterſten/

2tl mpn 3onbcn gantſclj berflitſt:

3laat mn fleurig l ellbe getitig/

52iet meer treurig benen gaan/

3Bilt mp leibcm / eube meiben /

%jn mpn noobt altpot #haar

d?! mpn trooſtet / ligt en leden/

13eiliginaiier / al inpin kracht /

Zomber u 300 3oubt iſt beben/

3Booy mpu uplanbrg ouermacijf:

3Poet mp ſtrpben/ alg iſt lpüell/

@Lot uerblpbcn/ trittmpljant /

3TBilt imp ſterlien / en beuJerſten /

25iet mp ſteebtg be regterijanot.

Een Klaagliedt over Nederlandt, wegens

Godts zwaare Oordeelen, die reets drukken

en verder dreigen, om het bandelooze

en Godt - tergende leven in alle

zonden.

Stemme: Van den 6. Pſalm.

I.

O! #ulate ltate Dagen/

jºu treffen ong &#obtg plagen /

2oo menigmaal bo025eit /

&#n buie 3iet nucl) ljet en De /

3Baart 95oût na toe 5al ubenbe/

35aul 't geen nog ig bereidt ?

2

2ülg 450ht 3ig op gaat maſten/

een 5ig bereidt ter waaften/
apan
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3Palm byuht 3pm tooren 3kmaar/

JPie b?ambt tot in bet bellen/

3Paar uueeningen en huuellen/

3a tant-gehnerft 3eet maar.

- 3.

&Pntelbaar 3pn 4Bobtg roeben/

@Pie op ong ruggen buoeben/

&POci) baart niet. Dan maar buint/

GÉn batbigbeſt beg ſjerten/

dlaen u0elt nog ppn nog ſmerten/

(@Lot bat Göobt 't al berſſiut.

- 4.

H#et 3u0aarbt ſtaat boog be beuren/

&Pie 5al het ſlot afſcheuren/

&#n ſtellen ong gang maakt /

GPf peſt en hongergnooben/

&Pie bui5eube 3al booben/

JPit ig bobtg oude uu;aaſt.

- 5.

GÈn 5al men nog niet ſjooren/

gÈn boo? 't gaan in berſtooren/

&og 5al Dell ?lliticijgift/

dſl2et 5ieſ en licijaanig fibdellen/

obig plagen nog ber5ellen/

âDaar boog men 't a# 1niſt.

3Pit ig mpn 32gopljeteren/

«En oclj of bobt het meere/

di2pn oogc ljet nooit 3ag;

ditaat uit olig g?ttubel bue3en/

#g auberg niet te lezen/

dPan plagen jaar en bag/

7.

&Lot bat Çobt op ljet Herunen/
3 al liceren tot ontfermen/

r

Alg
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- r

*

2IIg bp be clenben 3iet/

3eam bie ble 3pu betlaatein/

oEn 3ugten bomen inlaten/ * *

#an morgeng al 't vºet * . .

apan 5al ſBobtg ingeulanben/

alPeer rommelen en hgaliben/

offen in oen noot opſtaan,

#aar ach! upie 3al 't belenen /

#lg abobt bit goede gebeu/

#a treffen van beel humaan?

9.

de! ſheer / gp 3iet het me3etl/

2lcij! ſtaat eeng op in De3en/

dier reboung ban uun ſteth ;

HEiſt haaſt u Zion boumen/

ciën teöben uit bellouuwen/

apatig alleen illum merft.

Anagramma, of Letterkeer, op de naam van

WILHE L M US à BRAKEL.

Samuwel Habel Ryk.

O# BRAKEL mag een man/

Hièieng meerga naaum te noemen/

dſbetuigen 5pn bier ban/

zpm #3ochen bie hem toemen.

git binot boog letterheet / .

ſpem Samuwel te beren/

ziPie &#3atël uuel eet/

'Allg eene ber 192opljeten/

(Len ligt en boogbeelt gaat:

zoo 3al ong Brakel ligten/ . 2

- 00.
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200 lang. De ſlBerelbt ſtaat/

G9In 45obegiſterſ te ſtigten.

&Png Habel ſpgeeft nu nog/ .

&cijoon dat ijp ig geſto?uen/

JPoo, bootg gemabe bog/

#g ong. Dat li?eil berujogben/

UPat uJaarbeit en pyahtph /

#oo filaar / 5oo mpg/ 5oo firagtig/

Z00 uitgebgeibt 3pn ſipä/

### /! goebljetDt t# 3eet ggoot/ .

#n deeg' uun ſterk beube5en/

&Pat nu 590 tlaaſt en bloot / .

illu uJaarijeit boog gepge5en/

45ebgacijt iſ aan het ligt/

2lci) 3ent u abceſt o! #ecre/

&Pp Dat u ſterk geſtigt/ .

Zoo htpgt u naam de gºete.

ver

Een Dank en Vreugde gedigt, uit geboe
zemt ter gelegentheit over Godts miraculeuze

verloſſinge, van Nederlandts Kerk en Staat,

van onder de macht van Vrankryk, begon

men in het Jaar 1748 in April, en voltrok

ken met een plegtige Dank- en Beden

dag, den 13 Juny 1749. -

49ſalin en is 1. Looft den Heere myne Ziele,

ende al wat binnen in my is zynen Heiligen Naam.

ME deugt, en bolpſiheit / 3ocht elberg uit
te lugten/ - ,

&eg al# Een nieuwen âDpn/ of ſchoone 3omer
b;ugten/ Hºe

t
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#et# en het ſp;ingt / ten Han niet binfielt

pUen

«En alg tft hier nu 3bueeg / men niogte mp

behpuen/

49m. Dat ik boogmaalg meet/ ban eeng een klaage

ſteun bigten/

't 4TBag ſchriftboeban tomtoln/ ban bnegeng 45obtg:

gerigten/

't# maate meen op meen / bie ieber een beet

eben/

âIPpſ ong een bugeebe boobt / boog b'oogen ſtont

gefcijgeben.

ma:# # tegterijant / maat niemant bie ong

EllUEll

#làen heeft ter linkerljant/ mie 3ig 3ou t'ongboaattg

buenbell/

(@Lot dat men op het laaſt / 3ig 3ag geljeel bet

looten /

&Png HIant en ſterk en Staat 1 in 'g topambtg

macht 6eſchoren;

3Pot ig G5obt al ontbdaalt / in uponbetlph ontfere

men/

3'n ong/ alg boogmaalg meer / te helpen in bee

- ſchermen/

23u 't ruſthen uit be magt / ball om5e boobt-bp

anben/
giën# haat ten ſpot / in 't bypben uit be

candell,

libier # juigt mpn ijcrt / en ig alg opgeno

Illell

?lig epen g5raël / uit 1?haro'g baubt ontho

IIlen -

(19!#" @Bobt/ hoe groot ig Iſbu Q5ema

g!!

s

I#oe
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lhoe#" utu ſlaagt / hoe #eilig ume pa

Pl! :

RPen# juigt en gaſint / en al be ſºmgelen

3ingen -

3Bel maroin 3ou mpn geeſt/ ooſt niet ban bjeugbt

Opſpgingen/

2,In# myn &#eumig heil/ mpn 3alig beel/ mpn

€UCIl :

#ſlapn #" en tonge Iagt / ift 3al hem eere

geben.

aan: # mp G5obeg bolft / buigt met mp utme

Illell

?Aanbibt hem ) geeft hem lof: en 3ou bat niet

geſchien ?

3Pant uit 3ou 't amberg boen/ ban bie (5obt heeft

geſchapen /

&#n tot an eer bereibt ? I#iet ig u beugt te ra

pen

3Pant Bobt miſ niet gebient / ban met een bloe

lph berte/

Hºeft op een bjeugben-toon / buant hp heeft al

uim ſmerte

G#n #n ubel ge5ien / bp heeft aan 3pn genae

ee:van ouben tpbt / 300 bloegen alg ben ſpa

&Png elembt/ alg mel eer / moeſt eerſt ten top ge

GEn #in al5oo niet / met ſºeberlanbt gele

âIPp uJaren gantſcij ter boobt / en ſlagting op ge

ma## ºns g?ooten noobt/ beſchiſit ong 45obt

bet leben/
-

&P 3Dp
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3Bp# gantſch berliogt / met habe / Ipf en

&#n#" heeft bat al / meer gunſtig ong

#ier# ik hooger op / en oberleg «Bobtg pa

m" En CBobtg hmegt / bie ggoote boonbet

#gh# in een Zee / bie fit niet kan boo?

ººit 3ubent en 3inhe boeg / en bunaal in al bie

baben/

zan,#" heerlphheit / bie buiftermig ten ſig

ſ2

4Pntelbaar heeft geupgocht : o ! #eerlph ge3ig

ſe /

3Daar in GBobtg liefbe blinkt/ en boomberlph out

fermen/

2 pn teberiphe 3org / 3pn 1Baberhuft erbermen.

H#p heeft nu berg en nieubo / boo? eeuuoig 3p

- gep2e3eit

Oſbobtá ljeerlpfie 32aaln / 3pin ijltlp aan ong bee

boeken;

jl?pn #mons ſteen / tigt ik hier ter gebach

ten -

eEn bogberg 3al ik nog / op g?ooter heil 45obtg

- bbacljtell ;

«En # pe hem gelieft/ eer bat ift bier berſchei

- ell

(ILe # 3pm #toninärpit / tot 2Hoben en tot lºei

- en /

#n luiſter opgerigt; en bat De laatſte plagen/

3Pell #lann betboe : 0 ! Dan 5al 't al geulae

Jell

SPat
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3Pen#" en lugt / 5al baat ban boebete

gallileil

iſ 2en 3al Dan anberg niet / Dan %uigent 3ingen

3?)ſalinen.

#ft 3ie ble Dag te moet/ en of ih ban niet leben/

#Zoo boop ſh boog 45obtg troon/ ſjen baat uoog

eer te geben. 's

#ft ſluit met beebt en 3ugt / Dat 45obt ong lambt

betmaren/

3Poo? alle lâelſcijen raabt/ beg ?ºntich,iſtig ſcha

Tell /

eÇn bat 3pn goeben Göeeſt/ een leben uit ben boge.

ben/

*n: " het hort. o! 13eer / gp 3iet ong

I1000Ell

zent mannen na u hertl in herh en HPoliſpen/

#oo heert myn ûgoeffcilig/ al meer in nieuno uete

blpen.

Looft, den Heere, want hy is goedt, want zyne

Goedertierentheit geduurt tot in der Eeuwigheidt,

Annen. Halelujah.
-

Op de Verjaaring van myn waarde Vrouw,

als zy den 14 July 1749. in haar 67 Jaar

tradt.

1" babt / o! maatbe Pyoum / al ruim tien Haat

geleben/
-

13et bonnig ban u boobt / al in mp hett geſcljge

ben/
-

H#et#" anberg niet / 5oo alg het 3ig lict

3tell

49f u bertteſt ban mn / 30uur moeten haaſt ge

ſchien/ GP 2 #
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HEI st:# nam fietstoel boom uitgeputte hrady,

o ſtomt het Haaren lang; mie 'sZo boarſjten/ # ang ; babt het hunnen

spat Eºs goebe bambt/ maar boo! bp momber

qI btig #n heeft geſterfit/ en ook mpn buh ber
€

-50

dºom al wat. Dat u banbf/ in 't bumpelphſe leben)

#g ## 300 finap en blug/ 3pn eig te hinnenge.

«Een 220uur ban 623aat/ en 6 baat bp geuoegt/ -

aaen Bemel 3p gelooft / bp maakt ong bergcnorgt/

qºn Doe n onjen trooſt / een reekg ban beele #a-

tel!

3àog blpben bp ben aat / it! 3egen en melbaren:

âPog 5oo alg @boot het ſchiht / ljet balt ban/ of

het ſtaat/

aPat 3al het beſten 5pn/ na 3pneu top5en raat.

dP! #eer / ſchenſt ong u «Beeft/ bp 't oberige leben/

dPp Daf ong g?p5en tpbt/ u eet en lof mag geben; -

«Beeft dat up onjen loop / luet blpotſchap en met

bgeitgt /

gjin goet doen t'aHer tpbt/ boleinben met geneugt.

&P ! L3eer/ beujaat ong bog/ bp Dagen en bp nag

ten /

on:# onberſteunt/ bermeert ong 3maääe

Ragten;

3Perlaat ong niet te 3eer / na ligbaam of na 3iele/

«Peij! Dat ong beeb en 5tigt/ tl aftpbt wel gebiele;

«En alg ong 3mahhe pleeg/ 5al eindelph begeben/

Zoo neemt ong bp u op/ in 't «Eeuuuig 3alig leben.

Een
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:

:

:g

Een Klaagſtem , opgeheve over dengantſch

deerlyken ſtaat van Nederlandt, in 't Jaar 1748.

als den Wyandt Maſtrigt belegerde, en men

nog moeſt Illumineren.

1 •

GBlaag! fft boe impn ſlagt/ -

flºpn hoop berûulpnt in nachtſ

3IPpl 't galitſcije gtubbel ujc5ell/

#n ſterft en burger ſtaat / .

#2og aangroeit in ljet liujaat/

23ia ſliumumer alg boog bejen.

2.

HIBpl 't Humaabt niet mogbt geloont/

3Pe boo5e gantiſch berſchoont/

3Paarom be goeÜe treure:

3Bergeefg heeft men berujacht /

3Pat men met al 3!!11 inacljt /

&P'e buetten in rigeute.

3.

3Pie 't eenemaal berſcheutt/

ſlPaarom het lanbt mu treurt / .

&#n gaat biig gantſcſ) te g?ollDe :

qDg of het Bobt beet 3ien/

dBm nog be bambt te bien /

KILot boering ban be 50llbe/

4.G#er bat het ig te laat/ w

3Die meet/ 65obt mogt het Humaabt/

'&L geen meenig lang u00:3eibe/

#hog memben ban ong af/

#pm 3eer gebguhte ſtraf/

gÈn boen ben 19pambt ſcheibe.

::--- -- &P 3 5. #12aat



5o Zions Luſt-hof, of

5. .

, maar alg men voort 5al gaan!
4,5clph 'er ig gebaan/

'Socrceren/ bloehen I 3meeren/ .

#n pionſi/ in paal en pracht/

#n bobbelen bag en nacljt l'

zoo 3al olig 4500t w:au.

gà 5ie ong gamtfcbe lant/

2lig 3omber moet of bant/

3Pog eindcluſt berlooren/

ºm bat men 45oot blig tergt/

qEn bem ter ubtaalte bergt/

49! ügocuig lot beſchooten.

- 7.

aPoo! onje pomp en p?achtl

4，5ccft groot ong 13paubt macht;

#og benht men om geen treuren/

#lſ ſchoon het grootſte hubaabt /

jºu alg ooo? betire ſtaat,

dBclj! mogt ljet monºgaam.

jºu roept ſºobt tot gemeen/

jlâaat ureugde ongemeen/

&P ! 3inneloo5e byeugbe/ -apaar ſteigert bit na toe? A

zeug maakt men gjobt alg moe/

GEn ſpot met 3pne betigbe.

-.

9•

glſt ſluit met mpn gehlag/

gn meeneu ach! ach ! ach!
oº! #Beberlant milt treuren/

of er aſbobt onggantſch berlaat/

4Pum al 't bebteben hboaat/

iiaat ong ong bette ſcheuren/ - - - ,
-a - t. - ---- 1e. Gºtt
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IO,

«En buhlte in ben ſtof/

«En legge 't 3icraat of / .

dſl2et treuren/ meenen/ hermen/

Jſlâen ſtort een tralien bloet/

gil unaate 3onbelt-boet /

3Pie meet/ €5obt mogt erbetIncil.

/

Een Afbeeltzel, van den aardt en bedryf
der Goddeloozen.

D# ébobbelo5en raat /

- ?Iſtpbt in 't buiſter gaat /

#p kunnen 't ligt niet dragell/

ElBaat blieben boo? ben bag/

«Bp bat men haar niet 3ag /

32in ban haar te geupagen;

#p 3pn alg 't macjt geſpuig/

aPie homen uit haar hitlig/

?lIg 't ligt en Zon gaat onbet/

&Pm 't lºeiſig Hºrmel-3aat/

(@Le b?oluuben alle hujaat;

ſlàaat 't miſt haar altpbt boonbet/

âIPpl 45obt 5rer figflambt/

3Pen bomen biet be bambt/

#p 5al haar betten ſterften/

#n bie baat ſchilt en bo;g/

H#)aat toe berlaat en 30rg/

# 5e met 3pn blerſtenſ

oog al het belſche 3aabt /

GÉn jaren boo3en raabt;

3 Bie han ong. Dan beſchaben?

3 Bant alg 45obt boo, ong ig/- :

JP 4 #Zoo
* ** :-
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Zoo ig al 't moeben mig /

dPet bo05en en haar taaÜen.

Over het Hinken.

Vois: Van den 6 Pſalm. wilt my niet ſtraffen

Heere.

I -

W# ig 't bie niet gaat binhen/

1Dieng 3onben niet en ſtilläent?

?llg men bie miel beſchoubt/

2öp 't ligt uan 45obeg me5cm /

Jaaar 3al men bie beſt le5en/

&#n uJat be 3onbe bgoubt.

2.

«ſbobtg bloch en alle plagen /

&Pie 3al een 30llÜaar bgagen/

RPie in 3pn 3onben ſterft;

&Len 5p ijp 3ig beheete/

#ll baart)eit tot ben lºyeere/

GÉn ſtijgiſtug hieſt en erft.

3. .

iſlāaat op tubee 3pben binhen/

3Poet meeſt be 3omben ſtinken;

&Poch alg men bie betreurt /

#E2et een boetbeerbig herte/

JPie alle 3ouben ſinerte /

«En niet een goet en heurt /

4

«En ſtaag te buille leeren/

3 ſlâet berteipft begeeren/

«Pm in «Bootſ voet te gaan; . .

'- e - - ---- --
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2il ſchoon uien ban mogt binken/

Zoo 5al men nooit bet5itlftell/ .

312aat &#euunig blpben ſtaan.

Een der Liederen Zions,

Vois: O ! Hollandt ſchoon, gy leeft in vree.

I .

We 5alig bp bie Zion Hent/

- JPat Žion boog uerheben/

(Paar ſtoot uJoont en ig. Daar gement/

3Paat ig ljet ujaate lenen,

UPaar ſchijnt bp met 3pn aange5igt/

&Pte al be Zionicten ligt,

SUPaat ſcijenlit ijp ugeugt en blebe/

qPaar hoort 45oot haar gebebe.

2.

UPaar blinkt hp nu 3pn heerlphheit/

3Paar ſcijenfit ijn al 3pin ſcijatten/

&Lot bolle 3ielg-begeetiphheit/

&Pie men niet han omuatten;

UPaat Huuſt typ 3pn beminde 26juibt/

3Paat miſt bp al baat ſchulben uit/

3Paar ſugeeft hij na jaar herten/

&Paat 'g melluſt 5onbet ſinetten,

&Paat ig be vaak ban (Bobtg buoon/

3Paat ig bp in 3pn ruſten/

#Paar plant bp 5un genabe-tbgoon/

3Paat in al 3un beriliſten; -

SPaat 3iet bp 3pn beminben aan/

Cn baagt af al# bluſt en traatl

5



Zions Luſt-hof, of

49! bereipft ge5ichte/ - - - -n

&Paat moet de beoefheit 3unigte,

4, -

SPaat oefent ziong ºtoning ſtraf/

& Baat boobt bp 3pn bpatibenſ

jl het 3pnen 3maaten p5eren ſtaf/

«En maaltt 3e 3aan te ſchanben:

lgp ſtelt ooo! 2 long poogten macht /

gºhl ljocbt 3ptn Zion Dag en nagt,

âPic Hall Daul Zion ſci)abell /

JDie uoi ig Uall gettabell?

5 • -

H#oe 3alig ban bie Zion ftent/

Sºln liefde met berblpben/

gÈn ſtaag na 2ion 't beene buent;

450öt 5al bie abel bebgpben/

3#co; 3onbe/ buſbel/ bel en boobt /

«En reüben baat uit al baat 1100bt,

&P ! Zion/ buiſt niet bgee3en/

3Pault (Bobt 3al m: u bUE5ell.

1Berljeugt u zionieten al/

G#n built nu b?olpſt 3ingen/

GEn juigt met upolph blp geſchalf

#la miſt ban byeugt op ſpringen;

3JBant (Bobt a Bgieëenig u bemint/

3Ban Ziong ſtoning 300 ge5int/

3looft bent met hert en luonDein/ - --

#Pit en ten allenſtonben. -

39 Sept. 1751.
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Aandagt op het beſchouwen van Aäron,

den Hoogenprieſter.

Vois: Laat het eens weer Zomer zyn.
I•

D# op 2 rond 3ieraat 3iet /

Jl20et aan 94e5ug luiſter betiften/

2 png gelpft en iſfer niet/

23jn tjem Han men 3ig betogeniten;

94e5ug luiſter 't al berſÏilit/

oo? een âZiele bie hem mint /

H#et alleg in hem bint.
2. n

&choonber in ben Haemel niet/

ſlBat 3ou biet op aarbe but3en/

'dL ig bp 24 e5tig maat berögiet/

#c5ug/ He3tig/ uitgele5elt;

#ſe5ug/ ig ljet eenig al/

“He3tig / 24e5ug/ Goeraſ/

UPet «Engelen blp gefcijal/

3.

gegug beter ban Jet 45oubt/

3Patelen / of 3Piaunanten/

9f bie throon en ſcepterg houbt/

*iet gemaaben/ en HPanbanten;

'GI ig bp "He3ug niet meer baatt/

&Pan een ſtofje ban bet aart/

UPie men bp een bergaatt.

ge3ug min ift boºm al/

€5u#ig mpn Beumig tepen)

####en.
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ge3tig eouts benuinbeul 2-0011 /

#g mpn ert/ mpn roein/ en ſiroon/

2öp bein ig niemant ſchoon.
5.

ſBg! bat ik myn leben lang/

5?iet mogt ban aan geytig beriften /

3Dan hem bicijten inpin ge5ang;

&Pg! inpn 93e3ug / built inp ſcljemhen /

iiif it bolbcibrg Oberbloet/

# cijenkt mp ban u honing 30et /

?Alleen inp baat m: boeot/

&Pp ber aarbt mp niemnant ſuſt /

3Pan it ºge3tig mpu benninbe/

# e3u ſtount Inpin 3iele Huft/

#eo 5al 't allegboel berfſinbe;

4èat mn beert of Apat mn ogtiht/

?lig u gunſt mp maar gelulit/

&Ban 't alleg boot mp buſit.

- 7.

ge3lt 5et mp op u bert/

3lig een 3egel op u armen/

gºoo berbuipnt al mpne ſmett/

ſpilt u ober mp erbarmlen;

«Aeeft mp aſtpbt moet en kracht /

190ebt mp ſtabig bag el! macht/

Zoo uuo;bt inpn l: bolbgacht.

'Allg if 3omg baar benen 5uperf/

&#n in ſtrihfie ben gebonben/ -

'2ºlg geſchiet 300 menig merf/

&#i geneeſt ban meer mpn buonben;

34iebe #e3u gp mp Hent/ -

&#n mpn bunaaie boel gement/ ,

41 ſterfg meer tot mp buent.

. . 3. October 175 I. ' -- -- - Op
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Op my verjaaring, als ik in 't Jaar 1751.

in myn 67 Jaar tradt.

Vois: O ! Kersnacht, ſchoonder als de dagen.

I.

Tº: blugt 3pn 66 #ſaaren/

«Een ſcijoonen tpbt / boobp gebaaren/ .

G9 ! goebtheit 45obtg aan mp betoolit/

#n al bie GHaaren/ Pag/ en iſluren/

âPug, lang gp mp hebf boem brrbituren/

&#n ſteetg 300 iPaberiph berſchoont.

2

&P ! Hºeere/ alg ift oberbenhe/

Il ſteuuuig heil aan mp te ſchenke J

?tall 300 een Zollbaar alg ih bel1/

UPie in 3pn gantfcbe iebeng-ſtonben/

Göebaan niet ban maar enftel 5ollbeu/

âBie ben ik li?eer/ bat gp mp hen? ' -

3

Zoo filoot / 5oo buil/ ban ſlºoeberg Ipbe/

3fenpnig boo? al mpn beb?nue /

2 oo alg ift al mpn boegeli 3ie/

l)oe hoog en ſteil 3un uupe uaben/

&#3! HBcer / u afg?omt ban genaben/

?lan mp / ſjoe moilberlph ig bie?

4.

?Allg ift gebenſt aan al bat goebe /

gºn ooit be tugt boog ume roebe/

#oo 1Baberlph aan mp beſteet/

3Banneer iſ ſchier mag meer ge5onſten/

24'n 30lmöen-ſlaap bpula berbyonſtell/

b30e gp mln. trooſte in 1ulpl1 leet.

5. 45p
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5.

GBp niet en beet na al mpn 3Gmben/

#ſlâaat na u goeUtijeit onboogggonben:

r

G3g! uDag lilpin bett en tolig beſtuuaat11/

H 30ng u lof bp oogenbliliften/

lf gp 1mp ret uit Dui5eilt ſtrihſten /

3i 2aalit imp u berbet#numaan

2lcij! Dat mpn oberige bagen/

3Beel beter. Hºeet u inlogt beljagen/

JPalm Die ban IIIp 3pn Üoog gebracht;

alBilt, boog u Çeeft mpn ijert bereiden/

Gºtt imp in al u uJegen leiden/

2öeboet mp bog bp Dag en nacht.

7. -

«En alg ift meber raak aan 't buyaalen /

dººg! goeüe libeet/ milt ulp meer baaten/

3Pantili tot ijinfte ben geteet;

25eboet mp eiſt oogenblilihen/

... 25egaert inp boot beg sauſuelg ſtrifften/
Cn t;Goſt nlp in nº, bgtilt en Icet.

t iſlºpn g?nje hairen bie betmeeren/

#ſlapn friſſe htachten bie berteeren/

#ſlºpin boarm bloet tg beel berhout,

g?! H#cere/ ſtaat llip bp in be5e/

«Bebellfit mp Dat ih ben u ube5e/

(Lethmpl ilt nu uJerôt Houbt en oubt.

- - 9.

JI)pn leueng-tpbt ſpoebt ſnel na 't enbe/

&#n alg dat Homt built it ball boeitbe

(Lot mp/ matineer mpIn 1Bleeſch be5muph/

3Beeſt ban Den rotſteen ban IIIpn herte/

dPp. Dat de boobt mp niet en ſmette /

#Peelnt In!! Dan it, it 3alig rpft.

- - , 1o. @tu
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IO,

&Pm inp ban Ceuluig te berluſtell/ * *

ſBan 3onb' en b;deffenig te ruſten/

SUPaat mJeenen/ 3uugtenſ en gehlag/

3Pan Inp en al &#3o0rg ſiebelingen/

HPeruviſſelt 5p in 4Eeuunig 3ingen/

#eer / op u 5aiigijcit ilt uDag /

. Het vermaak in Tranen.

Op de wys: Laat het weer eens Zomer zyn.

I.

ſïanen ban 25oetbaatbigheit/

UPat Inen ghobcg beeit berlooren/

«ſºn mell onder bloeHell leibt/

JPie ong eeubuig 3ou uerfinooten;

dà! bie tranen 3pn 3oo 3oet/

?Illg men 5oo 3pn ſchulden boet/

&#n bmaſt 't in ſtijgiſtug bloet.

2.

@Iranen ſtopten ig banſtct/

2llg men ouer 3onbt bie ſtopten/

9In 't betbgeeſten ban Göootg ſlBet/

3ſſPaat men G5obeg beelt boo! lnogſten;

&P ! Dat bueenen in ben 45eeſt /

«ſBuer 3onden aſberm leeſt /

#ſa Dat alleen geneeſt.

3- -

'2tig ſºobt 3ig ter 3pbe bergt/

3Ban 3pn heilt- en gunſtelingen/

&#n 3oo haare liefhe bergt j

“Pclj! Dali ſcij?pft ijp bittere bingen; UPant
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3Pan aan 't borenen ach! ach ! ach !

#lmig roepe nagt en bag/

3Paat boo? 1nen hem bertmag.

4

#cylig fian geen traliell 3ien/

iBan 3pn 25guit en bertſ, beminbe/

&Pf ijp holut 3pn gunſt baat bie11,

2tig een ſteef of HBert / of 49imbe /

&pgingt ijp ober berg en Dal/

«En ijp trooſt baat Oberal/

23ſa maakt een byeugt-geſchal.

&Pug 3pn tranen wdiumaant - ,

3Pan 5oo pgoeft men 't bitter beilig/

&#n het 5uur bet 3omben fmaah /

G20h ljet 19emelg pabt hoe beſlig:

&Tranen moeten 3pn geſtopt /

GBf ong 3iele blpft bemogſt /

ga metöt alg onaan:

3Pie bier ban geen tranen meet/

Zal hier namaalg q#citnuig uueenen/

Baat be 3onben 't recljte lcet/

2 al boen tranen / 3ugten/ ſtrenen/

ſºllit bet bang en naar gemoet / .

3Pan 500 ultigt men na het bloet/

32an ſl)?iſiug bie het boet. r

7.

JPoe be 30nbareſſe Rujalm /

Wiltſten 5p eerſt ge5tig boeten/

«En baat bp baat 5alue malin,

dBm oprecht haar ſchult te boeten/

&to?ten 3p een tranen-bloebt /

JPie 3jn 3e5ug altpot 3oet)

Cn ſp?ali na jaar gemoebt. 8. 49:
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- vele ſjaalt niet maar: Ijalg/

* . .

3Paat Inen Dapper oun moet tueelleil / . -

3Lant en literft bie 3inht geijecl/

3Paate b?Oomen-3pn betoueenen / | | | |

«Dobeg Göeeſt ig uueg gegaan; -

&Pcij! H#2cer / boet bat tecijt berſiaan/ . .

&Pp. Dat bop niet bergaan. -

14 April 1752.

- . 8. :

49! boat 3pn be ſtoffc beel/ .

* * * *

Een Klaagliedt over Nederlandts elendigen
.' ſtaat. ' . . . -

Te zingen: o, Kersnagt, ſchoonder als de

dagen. - * *

w * * * - - - * .

- 1.

O! Ibeer / mat 5al 't op 't laaft nog me5en?

\ J. * Jſlapfi bert beuangt mp bele oge3en/

&Pat gp ong gantſch berteeten 5al/ -

GBp ſtraft omig ſambt met bele pſagen/ -

dPie men geboeſeloog 3iet bgagen/ - .

&Be gip3igbeſt ig ouer al. - - - ,

2 •

Heerleben ump niet Sobomg bagen? * t

Bl?en 3iet en hoopt niet ban geudagen/ - :

1Ban ouerbaabt/ ban praat en p?agt / -

Ban Ijoerberp en ouerſpel/

Ban byinherp en ngolph ſtuueelen/
ſ@an botminineere bijg ell llagt. '

3.

H#et onberb?uſtſte ban 3un naaſte/

&#n ſtraffeloo3e/ ooh be hujaatſte/ -

w
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ape goebe ham men niet meer bulben/

ineen ſaab op haar be grootſte ſchulden /

#og weinſt men goebt / al is men bal#.
4

aeit ig ben ſtaat van on3en laubel
32an groot en Hlein / nietg ig theet ſchanbe / .

aan 3ig te ſchifthe na 45obtg wil,

Epſe 3ig uan 't boo5e afgaat ſcheibe/

dºm boot ben 4Beeſt te laten leide/

zpaar balt men op met veel btoil.

5.

3au moet men in beeg booje tpben/

#n alleg ig betheert/ maar ſpben/

#at oot en 3ien en al bergaaf/

zpat tegt en hem / bat ligt in buiſter/

een bat be albaarheit leit aan Hluiſter /
#laen bie in bambt en tº: ſlaat.

ape oube HPetten na be bocht/
aPie 3pn oerboohen en gamiſch 5oche/

#n algem ig het ſlecht berheert /

&#n maar men 't ooit al beene buenbe/

#en oint maar overal clenbe/

#et recht voetbt van De banſt geboeett.

/ *

geoo, 19,ohureur# en ?Ebbokaten / .

3Pfe uutten hºom haaſt tecijt te plaaten/

#en ſtichter laat haar al begaan/
eºn Han het 3ien met goede oogen/

# #bt het ſlecht gamtſch hom geboogen/
aſbug âan het lambt n",lage ſtaall.

TPc âBachterg op meeſt Ziong muuten/

able 3ien muel beel/ boch 't ig naar glucten/

in 't pitchen ſlaat men over 't ijg0ft/

er

&Pit
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| |

#p hunnen 't met be ueerelbt ſtellen/

#Zp meeten ban geen 5iele Hupellen/ .

&Poſt 3pn 3e ban ſbobtg 45eeſt berooft.

- , , 9. .

&P ! maart tpbt / 0! boo3e baagen/

3 3ier ban 5al 't 5Pageſſagt getuagen/

2llg @bobt 5pn 4Ceeſt meer geben 5al/

qBin 3pne iterſt meer op te richte/ 4.

gËn Doen ding buiſterniſſe 3buicijte/

jl2aat nu ig 't Duiſter ober al.

IO.

2tch! H#eere/ milt u tot ong bucnbe/

2lan5iet bog alle ongelenbe/

#lºpn bagen die bergaan alg rooſt / .

2lanhoogt mpn hermen en mpn 5ugteni/

RIPoet mp haaſt be5e tpbt ontblucijten/

23ſt ben een 19geembeling biet ooh.

den 19 Auguſt. 1752.

Aandacht over den Ouderdom.

D# hoogen 4Puberbotn/

GÈen gaſthuig bol geb?eſten/

3Pie baat noch niet toe homt/

3Pie han baat niet ban ſpgeeſten:

24'n be5en jammer ſtaat /

&#n baat niet beel te hlagen/

jl2aat b?agen G5obt om taat/

#n be5e Hubabe bagen;

#p bibbe ſteebtg tot € 5obt /

4?! li)eer/ milt mp behoebe/

& cijenlit Tijgiſtug tot mpn lot/

25eſtiert nipn hert#" goe0e,

E 2
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32u ih ben 6Pubt en houbt/

qElenbig boben lmaaten/

ill Hracht mp onberijoubt)

alBilt mp bog niet berlaaten;

3Leerbt mp be blugge fpbt/

iſlàeer in 3pn ſneltjeit bucten/

H9^e haaſt bat bie berglpt;

dPoit boet men baat bp boeten/

3Pat gln in horten tpbt/ *,

HBpn ſpobt en 't &#eutuig leben/ * -

3zoo Zalig alg gp 3pt /

Zult uit getlabe gebel1;

1Berfilmiht hier boo! nupn hert /

3&oo lang ik hier 5al blpben/

4Pp bat baat boog mpm ſmett/

45ebuurig mag berbauben. -

HPoch biot ih boog het leſt/ -

3Laat 't oberige leben/

1Ban mp 3pn noch het beſt /

(ILot ift Den € 5eeſt 3al gebell.

3o October 1753.

-

#

Op myn Verjaaring, als ik den 12 No

vember 1753. in myn 69 Jaar tradt. -

- H.,

#'E## Dat ift##/ -

ant uit Inpn moeder eet teer32u 68 gaat berſchenen, pf 3 /

JPie tpbt bie ift heb boog gebracht/

25p 1uuren/ Daagell/ en bp nacht /

Zpit beel bergaan met 3ugt en ſteenen/

2. #it
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2.

jàu bmerbt ift oubt / bet baagen 3at/

49In Dat ift mig. De l#emel-ſtabt /

3Paat ift boſmaaht eeng hoop te ruſten/

1Ban 3onben/ ſtupelling en berbgiet/

UPaat geen ber50ching meer geſchiet/

&Boog tegenljeben en onluſten. '

3.

3Paat 5al iſt lumpnen 24e5ug 3ien /

3Pie iH bolmaakt 5al bulbe bien/

JD2et liefbe-armen 5al ombangen; -

JI)pn nieren. Die betlangen 3eer /

3Pa u mpn maatbe liefſte libeet/ . -

& Bie u oin mp aan 't It?uig liet hangen.

4.

&Pch! mogt iſt haaſtig bp u 3pn/

Jlºpn hoogg neemt toe/ 'h boel ppn op ppn/

dBm. Dat iſt u moet berpen/

JPie oun mp ſtapte ban uur tijgGon/

&En b?oeg om mp een booten figoon/

&Pp 't laaſt noch ging gp boog mp ſterbe.

5.

2lcij! He3u lief/ mannect 3al 't 3pn/ .
JPat gp ban al mpn liefbe-ppn/ S

1Bolmaakt mp 3ult gene5en? 2,

«Eſ ſtamt boch maber bp mp in}

1Berhuuſht mp met u liefbe-min/

3Perb?pft al mpne wººnt

Bertooſt mp/ moet ift noch wat ſjiet

ill miſſen / ſeibt mp goebertier/ -

25eboet mp boog al 't boojen; .

?ïcij! Heylig lief/ mpn leueng-kracht/ -

de 3 . . - 23e
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23emaart mp ſtabig bag en nacht /

3Boo! al be @Bobbeloo5en. - - -

12 November 1753.

Anagramma, of Letterkeer, ter gedagtenis

van de Verjaardag, van

CATAR IN A SONNE,

verſpelt in: O ! reiſt na Canan.

Stem: Zoet Gezelſchap dat met my.

I,

C# Sonne, miije niee?

ledigt olig ball op on3e treel

jaa ljet gemelſch «Lallaan boben/

(Lot imp komen baat te lanbt /

aPaar men «Eeuwpig “Bobt 3al lobell/

gán molmaahte liefde-bgambt.

2.

*dLig nu beertien gaat geleen/

3Pat gp boog olig oog berſcijeen/

G4in een hamer bol ban menſchen /

3ilmmaat Göobt mpn mondt ontſloot/

#n u 't eeumig heil te menſchen/

#tch! bat gp het nu genoot.

sens assist is bij te
3 zig aan# biebt / en mie

GLot hem homt lyp bie ontfangen/

«En omhelſt in liefde blp/

#a ijp ubacijt alg met bierlangen /

&Pie maar komt mie Dat bp 3p. ?{ig
- 4. l
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4.

?lig gp ban na 4Lanaan gaat /

3ſBagtje boog beg meeteſotg finraabt !

#Boog baat mobeng/ eu maniere/

#bel ſnappe / ſtaljetp/

#92omfie/ HP,aale/ en te 3ubietel

gſballtg. De uJetelÜt Dan aan 3p.

J

ſlBant bie na ben #emel treebt/

TºBillbt een ſcijat bie niemant meet?

IPaat al 't aarbtſe bp te ſchatten/

#g ban nul en geenet maarbt/

âlPallt De bief/ en mot/ of ratten/

'@L half berteerbt en bie 't bergaarbt.

Zal men na ben lºemel gaan/

3Paar ig al mat afteſtaan/

il?enſchen eert/ liefde / blee3e/

3leibt 3eet na aan ong gemoet/

3lPil men 23 e5ug eige uJet5e /

jl?en Dat al ber3aften moet.

7.

#ebje luſt ben boeg te gaan?

25ico u ban aan He5ug aan /

l#p 3al u ban uuel geleiben /

lºp ig magtig/ uupg en goetl

JPie 3pin ſchaapen ujeet te nutſbellſ

«En tjp maakt ljet #st 30eſ.

GEinbelpht en tot een ſlot/

25ibt en 5ugt geſtaag tot 45obt/

3Pat bp u bp magt en bage /

3Pil geleiden boo; 3pn Göteſt/

#a alg in 3pn arinen b /

&Pan 300 3pt gp#" a

# 4
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Op myn Verjaardag den 12November 1755.

vois. O! Kersnagt. &c.,

- I. - . -

11 filim iſ op ben top oan Haaren/

&Pe 3ebentig b002bp gebate11 /

jl)pn haarg bie raaht nabp be ppp; -

49! groote trooſt / Doo? @Bobtg genabe /

JPgt mp be Doobt of iet Han fcljabe /

2ll brebt bie eeng een felle mpp.

- 2.

#ſh mobe oubt/ en 3at ban bagen/

&Pm ban bit leuen niet te magell/ -

3Pan Dat ljet ig nlaat pbelheit/

94a pbell)eit Der pbelljeben/ - --

3Pol moeite / ſmert/ en tegenheben/

&Lot op het laaſt men ban bier ſcheit.

- D •

jl)pn ſuft ig ook hier niet te beïben/

25eljaagt het Bobt/ iſ mii mocl ſcljeiben/

ſBant mpn berubiſſeling ig ggoot /

3Pat ih een ligbaam bol ban 3onben

H#ier laten 3al/ en Dan ban ſtonben/

gſbaan ruſten in Ong ?lbgalng ſchoot.

- 4.

G5elieft het u/ o! I#eer ber beeren/

pn jaaren berber te bermeeren/

up mil geſchieb' bie ig het beſt; N

#Poet mp aan 't 5ulaatſte niet beel tillen/

#3og ooit in mpg beſtel bebillen/

3iegt op bat ſnoobe ſteebtg arreſt.

- 5. ct
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-

w

5.

«Bebeukt mp dat ſh bol clenben/ -

3Paat ilt mp heer/ ulaat ik mp uJenben/

«Been oogenblih Hall ift beſtaan/ - -

&Pfiſt leg bloot boo? fcljant en ſchabe/

&Pf ligtjaaing ofte 3iele HuJaabe / .

#n inpllen Uguh 30uun # betgaall.

3Poet Inp ſtaag in bie ſjoope leben/ *.

3Pat gp mp uit gella 3ult geben/ :

JBe Hgoone bet rechtbeerbigheit/ w

3Poo! ſtijgiſtug uuben Zoon berágegen;

ill Göeeſt geleibt mp in uur buegen/

&Lot dat ik neem dan hier afſcijeit.

7. .

©in Geubbig bp u in te mbollen/ -

&Pln uit gellabe mp te loonen/

312pn onûolimaaht gebgefähig merft/ - "

&Ieruopl myn luſt is, bobt te loue/ .

2tſ ben iſt jier ell nog niet botje/

UPaat toe ú ſfeeſt/ g! gat Imp ſterft.

#ſt 3al ban op u g0ebtijeit buagte/

C9! goebe (Bobt/ bermeet mpm Hrachte /

jàa 3iel en ligbaan tot It eer;

d?in ban op 't laaſt/ gelpft be 3maanen/

3TBanneer nipn leueng-3on gaat ſtaanen/

&Le 3ingen H#alelujaij #eer. -
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Dankelyke erkentenis aan den Heere, over

het ſpoedig genezen van myn Been-breuk, na

- myn 7o Jaar.

Te zingen: Hoog om hoog, myn ziel na boven,

I.

Ch! [geer/ laat ift u meer p?p5e/_J GEii u loue t'aſſet tpbt/ p

eEn myn banlibaatbuit beuop3e/

3laet een boſpit hert becuypt/

«Duer uune gorbtijeit g?oot/ -

"Hn be5e boöge noot / -

2lig th lag ter meer geſlage/ ſſage /

3Boog een gebgoolie 25een/

'&L udag aan ſtuk en gantſch ban een.

2•

&Loen 3ag gp in mpn henoume /

&#n ſp?alt tot mp / ugeeſt gantſcij niet/

3Dilt in be3e baſt betroume/

#n mpu liefbe bit geſchiet/

diën tot mp11 eet en pºpg/.

# 3pil ll# g?pg/ / ſj00ge/

Poo? u 5al mpn naam berijooge/ ſjooge

eeft ſtil/ en byeeſt bog niet/

ä ben met u in 't uero,iet.

3

&#ben 300 gp babt geſp?oohen/

#eere / 3oo hebt gp gebaan/

3?ietg en heeft trip ooit ontbgohen/

ilhaar bier moet ik ſtille ſtaan/

3u opgetogentheit /

i30e 3agt #eet gp imp leibt/

. 's &#n

l
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gEn nu 5oo Homt trooſte) trooſte/ trooſte/

#n inpn berlegenheit/

iPaat gp inp in babt geleibt.

nu up my wat hem betalen,
gÈn alg boore been han gaan/

âDit if uuben lof bertellerij

#Ban al 't geen gp jeüt gebaan/

#n al mpn leueng-tpot /

# banſtbaarheit#, - t
11 tl maan te p2p3e / p2p3e / p2pje / .

JP! Hbeer##"

- &teetg te roemen umeu naam.
5

&Pch! hoſt ik mpn laatſte bagen/

Pie ik nog belebell 5al/

gPuer al u naaln genuagen/

#Bie oneindig/ 3onbet tal/

?lltpot moet 5pn gemelf;

decij! mpm 3iele/ bertelt

abobrg groote baabel baabe/ baabe /

3Looft 45oot bog t'aller tpbt/

illaet een 19eilig va: berupt.

52u buil fft boogtg bene trebent

qºn ſtaag letten op mpm tree'n/

jl het uitſchietenbe gebeben/

&Pp dat ik niet mal baat heen:

Jauagl iſt meer bier en baat/

Q#n #n th in gebaat / -

âlPilot mp ban uleer tot u ttchke/ trehke/

3Poo? Itume liefde g?oot/

Hgeer/ geleibt mp tot be boobt.

7. Hºeer/
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* * 7.

H#eer / ik 3al u Çeumig 3ingen/

ſlºet be uitberkoote ſchaat/

illuJe biere liebelingen/

dBm u baben altegaat/

#Pie 3amen 3onder tal/

2lan ong beme5en al/ - -

gIn ong gantſcije leben/ leben/ leben/

GP! hoe 3al 't baat een#3pn/ -

«Eeunoig in u. 3oet aanſcbpm. Halelujah.

4 Maart 1756. -

Aandagt op den Oorlog, aangeſtookt door

den Antichriſt, om het Proteſtanſche wezen

uitteroeien,

Vois: O! Kersnacht. &c,

- I.

D# bagen bie mp nu beleben/

&Born icber iPyoteſtant nu beben/

32an megen 't al-dermoeſtent 3 maart

3Peg 2ïnticijgiſt / bie boo, 3pn Huipen/

#n alle Lºoben miſt te ſluipen/

&Pm 3pn bloebtbogſtig ouben aatt.

- 2.

JPie lang gehºopt/ nu eengbertonen/

H#6e bp ben #Proteſtant 3al Ioonen/

#en boen 5oo alg hp oubt tpbtg plagt /

#2aat naam en faam gantſch uittetoeien /

«En bie te ſlaan in bant en boeien/

RBie 3pn geboden niet en agt.

3. UPlig
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-

3. -

Plig ſchpnt bp nu 3pn laatſte ſtuipen/

2Zeer m.geet om bloebt te millen 3uipen/

@Len ſchrift ban icber HProteſtant/

3Peuopl ijp bie in goude banden/

45eſlagen babt / 0! g?oote ſchanDen/

dPie ſjein Hoſt binden aan een ballot.

4.

JI)et ſch?fſt 5oo moeten upp beſcljoubuef

I#oe maat en bonfiet 't ſtont gebgoumeſ . .

23in 't laaſte ban 't booggaanbe jaar/

aPoe ſcheent ben ſàpambt al geuponnen/

#Ba uJeng/ 5oo alg bp 't babt bet3onnen/

Hººp bagt nu niet meet 0In gebaat/

5. -

3Pat iemant hem 3ou ſtunne ſtuiten/ ’’

jl)en ſpeelden al op ſnaar en flupten : -

dI2aat 3iet / 45obt Die ig opgeſtaan /

GEu ljeeft een ſB02ſt / gering in lnagten/

&Pmgogbt met Dapperijeit en fi?agten/ -

apen 19panot mann: boen berſlaan. ' '

aPit ſtuit nog niet beg ſepambtg grotunnel
H#p boil nog buaage buebetonnnne /

?ll hoſtent Hop/ en tah) en bieg: * .

&P! Igeer/ komt bog ben 1Bpambt tegen /

1Berbeek 3pn macht boogt allerupegen/ -

(Lot bp op 't left het al berſirg. . -

7.

252engt op 3pn ſtop/ al 't bloebt bergoote/

1Ban uube biere gunſtgenoote/ -

Zoo uugeebeiph ban hem berinoogt;

#Laat op hem homen al bat herunen/ .

1Bali ſlBeyen/ 1Bebuujen/ en Gºrinen/ -

&Pfe in haar woning 3pn geſtoogt. 8 o:
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8.

op! «Bobt ber opgaafie / miſt verſchpnen/

3Perloſt uur ſterft haaſt ban bie 3uipmen/

3Pie umen mpulgaart bug berteert /

#aaht baat aig Dieſt en ſlpli ber, aarbe.

ilm liebe iterH / ball beele maatbe/

o@cb bat gp bie bog haaſt betcett/

Hleet heilig ligt/ en #an ban bObe/

#laet hope/ liefde/ en gelooue/

3Dcij! bat ben lºemel haaſt ontſloot/

opn1 %jong boobelphe buee3en)

(dLang biep in booötſlaap / te gene5enſ

GB! ipeer/ bat gp baaſt buipe booot
IO

Ipoort bog het 3ugten enbe ſmeken/

3Pan biel bie meebelig jaar gebgehen/

(ſpoſt Ziong bgeuit ter bette gaat/

ieie bag en magten tot u 3ugten/

ºli ugee5e/ en u gramſchap bugten, -

45! #oot/ aanſcijouwmt ong jalumet-ſtaat.
I I,

ameſit uit beeg groote bomfierheeben/

gºeug meberbalen met u b2cebell:

d?! #toning ge5ug/ Homt bog haaſt/

amecht uit de boobt nu eeng ljet iepen /

op! Heueng Boiſt/ miſt nu eenſ geben /

aſieaat ober ieber ſtaat oerbaaſt. -
I 2.

queſt met u glang uur ſterk beſitaalen/

aPoet zatang tph ter ueberbaalen /

apen 2Intichriſt berteert bie baaft/

diën laatſe op haar tanden bpten /

spat belg geſpuig Der Heytiluptell/
#aaaht bie uitginnig en verbaaſt, w

- I3. 20G
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I 3.

Zoo 3ullen mp/ o! Hºeet/ u ſobe/

2llg gp 5oo met u 45eeſt ban boot/

%jn mebebooge tot ong Heert/

3Pan 3ullen bup ban byeugt op ſpgingen/

il lof- en liefde-lieberen 5ülgen/

JPall toerbt olig ttaalien Daaſt gebueert.

14.

, Hitount ban o! I')eer ber heitſcºjaren /

#ſlâet uuuc En'glen nebetuaaten/ -

19eruult be aarÜe met it ſof/ - ”

1Bethubiht uuj biere liebelingen/ ,

#oo 3ullen ooit al b engelen 3ingen/

«En met haat 't gantſche Hºennel-ljof. '

24 February 1758.
- -

-,

Anagramma, of Letterkeer, op de naam van

den Welgeleerden, en Godtzaligen Heer,

de Heer, : .

JAK OBU St RO ER IN G,

Verſpelt: O! JABEs ruikt nog.

- I Cron. 1v. 9, 19. . . .

- 1 • - - - - - - ,

2lg iſt be qºet/ mpn l#teri

illaet Jabes u gripfie/ ºf

aeug bleit mpm letterlirer: -

24H hoef ook niet te uſphef -

2. *-

1Boog bitte/ 't lelpft 3Pier/

dom bat ik oubt ban bagen/

&ttahg 3ebentig en biet/ -

laag iſ, maar Gbobt bejagen. 3. @ng
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een man vol v: uuelbabe.

Pat 3ag bp D90? gelo0Ue.

3. . .

ſPlig Jabes mag bereert/

HPer bouen 3un geſlagte /

«Een man ban bobt geleert /

JPie 45oûtg geboût gettagte.

4. -

«Een monter van 3pu tpbt/

babbe Göobt gebeben/ . .

lg bp 3pn lant beruopot/ -

JPat ijp jet 3oum beſteden/

T. '

(Lot eere ban 450htgitaaln/

&#n nut ban 3pile naaſten/ .

«En bat be tegenbeit/ ., -

l#oe g?00t/ ja 't #arantini

l#em 300 niet ſmetten 1nogt/

49f dat ijp 't Honbe b?agen:

aPit ig ljeun toegebgogt/

12an ſ50bt in al 5pn Dageil.
- n . 7. :

qEen groote 3aah boogunaat / .'

zoo'n man/ boot 45oötg geliabe

Zoo treffelph/ alg raar/ -

3Bie boo! beg l9emelg geeſt/

Hiton 'g âBereſötg eer vertrappell/ .

qEn treden onbeugeeſt/

#het Hloche treen en ſtappen.

H#et hooge Bemelg pabt 1 , .

#ef 1Baberlanút hier boben/

gaat mag 3pn grootſte ſchat / .

fo. 313el

A.
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IO,

3Bel maatbe #eer/ mpn lºeet/

3Bergunt mp t alu5eere /

aPoo; bit mp11 3letterheer/

3Baat meeb' iſt u betrete /

I I .

iſ?et Jabes &cijfſberp.

gift ſluit met bui5ent men3en/

3Pat Jabes 4,5obt b'u 3p/

3Pat u talent nooit ſlen5en.

I2 •

TI reult blpf altpbt 30et/

(@Lot in be oubtſte Dagen/

&#n 't Htuig hebt goede moet!

@Bobt helpe u het b?agen.

13.

ga bat gp alg een ſjof/

1Pol 3iereiphe b?ugten/

HIAoogt 3pil tot 45obeg lof/

«En ieberg ggoot genugten.

I4•

GEn 30o u bguit etbaart/

'ſt bibt ooit het u niet finette /

aPpl 't hmaat beel ig op aarbt.

JPit woenſt u byienbt ball gettt.

8 Octob, 1759.

# Anas
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Anagramma , of Letterkeer, op de naam van

den Welgeleerden, en Godtzaligen. Heer,

- -- *

*,,I. .

v- de Heer, - - - - - --

LAMBERTUS ESV E LT,

Verſpelt in: Sulamit ſel betºre.

't Hoogl. vi: 13. . .

w

lf.

W# ig De Sulamit 3eer 30ct/

2ºp 3ocht altpbt be byeebe/

jl?et 45obt in een opregt gelnoet/

qEn met 3ptn naaſten meebe, … . *

- , 2, . ' -

&p kan niet leben in ben thuiſt/

ºp jaagt ſtaag na de b?eebe /. -

2lig 't maat 45obtg cere niet en miſt/

UPan ig ºp met te verbe,
3.

âDat bat men baut haar benht ofſp?echt?

jl)ag 3p maat bgebe t2effen/

l)aat hert/ ilſ #e3lig bloebt getoeeft/

#g altpot ſtil en tºt
- - - - - - - - ; 4. J. * . . .

3Piig gaat 5p boog de boereibt onl/

Zp ugeeft geen ſcha, of ſchamben/g

HBaat 3agt gemoebt maakt ieder ſtom/

#p ſchrikt ook niet boo, banben.

- 5.

2ll Human De Häel met al haar magt /

Zp ig gelpſt be bergen /

5àog blpft 3e baſt en eben 3agt/

#oe 3eer men haat homt tergen, 6, 42 :
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1

6.

, 49! 3iet-gemaat / 49! p?onſt-jubmeel/

1Dan geju bguibt / die ſcijoonen/

ſlPaat in 3pn gantſche luſt geheel

23g / 0In bp baat te boonen,

7.

Om bat Ijp in haar aanſcijpin 3iet/

&Be trefiſten ban 3pn me5en;

qDun baat leet lju eeng belſcij betbgiet/

GPp. Dat 5p buierbt gene3en.

b

OPm haat ijp uit ben gemel trabt/

&#n liet 5pn figuon baat baligen/

JPie &#euunig 'g Baberg ſcljoot be3at/

3liet 3ig aan 't Higuig ophangen. -

9.

«Bobtg tooren) bloeft/ en belſcije ſtraf/

H#eeft ijp boog haar gebgagen/

1Boo2 baat bp 5iel en ligbaalm gaf/

32a 'g 19aberg butlbeljagen.' - *

IO,

Op bat 3n alg 3pn ſchoone bguibt/

2pn. Sulamit 5oubu me5en/

25etaalbe ijp ben leſten buit/

&Bug heeft ijp gaat gene5en.

II .

&Poſt opge3iert met 3pn gebuaat/

&Ptig pgollät 3p uitermaaten/ .

#a 3buiert almaat 3p heenen gaat/ .

«Pp 'g gemelg booge ſtraaten.
12. - , -

@Lot bat 3p Homt aan 'g #toiiiiigg ſjof/

(GIe 3amen met haar magen/

69In baat beg ſtoninggº bogen ſof/ . -

Boo? &#euwpig te geujagen. Pſalm 45: 15, 16,

7 ºf 2 7 - 13. JPug
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13.

ſpits ſchenk ik u inpn Beer een prent/

3Dan on5e Sulamitte,

#3:5iet / mum 19eer / of gp het fient/

GEn in u ſjett be5ittel

I 4.

#Be trchhen ban bit ſchoone beelt/

Op bat up'er op berlieueſ

/ den boontgong gantſche berte ſteelt/

ga on3en 45eeſt boogafebe.

1 5.

#Pit bibt iſt libeer boog u en mp/

dºen al ſpobtg gunſtgenoten,

#e ſjobt beg Ipemelg miſt en bap/

zal niemant ooit #amat
IO.

all bie maar met 3pn lebigheit/

G#n ootmoet tot hern Homen/

äBie heeft bp alleg toege5eit/

(diot trooſt boo, al De Ugonnen.

18 Octob. 1759.

De WISSELBEURTEN DES TYDS

D# ig tpb ban ploeg en 3aaijen/

dºen tpb ban oogſten en ban maaijen/

dºen tpb ban planten en ban boumen/

oſten tpb ban breeken en te houuden;

d#en tpb ban ruſten en ban ſlapen/

d#cm tpb uan merken en ban malien/

dEen tpb ban ramp en tegenſpoebe /

«Een tpb man 3egen en het goede,

«Een tijd van rouwe en van 3ugten/
* * * * * * &#en
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qEen tpb ban b?eugbe en genugten /

q#eil Ipb ban binnen en berlie5ell/

g#en tpú ban 3onner en ban bgie5en;

qEen tpb uJanneer men buerbt gebooren /

gëen fpb manneer men gaat berlooren/

gEen tpb ban Hrpg en oorelogen/

G#en tpb ban bgebe en meebogen;

G#en tp0 ban 3oeften en ban uinben/

gEH ooit een tpb om te berſlinden/

GÈen tpb ban ſcheuren en ban naaijen/

3Pan buil te maken en te graaijen;

GEen tpb ban liefbe en ban baten/

geen tpb ban 3oeſten en berlaten/

gëen tpb ban 3uungen en ban ſpreken;

jlhaar nooit een tpb. Oln 3ig te butchell.

geen HIBp3e neemt be tpb uuel buaat /

JEaar 3otten honnen in gebaat;

alèant ig be tpb bet 3aligheit

1poogbp/ men 3ig te laat beſcljgeit.

Bruilofts-liedt, ter inzegening op het Huwe

lyk van den Eerzamen Bruidegom,

AN TH ON Y R U IT E RU S,

En de Eerbaare Jonge Dochter en Bruit

C O RN EL I A V E R DO N K.

In den Echt verzamelt den 8 van Bloeimaant 1746.

Vois: O! Heilig Zalig Bethlehem.

I•

«En menſch bergiert met 45obeg beelt/

D &#n alle# boat weg ſton betmaſten/

3 - -

A
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52og iſfer iet/ 3eit G5obt/ baat ſcheelt

«Een buipſ om samen al haat 3ahen/

- 2 •

(@Lot mpner eer en tot baat b;eugt /

dêp aarbe 5ainen te berrigte/ -

3Cug alleg in bolinaaſte beugt/ - *

âDaar boo? belt een ben aat 5al ſtigte. -

3- "

Spe ſlaan bie bient een fittiſe #9;ntruyf

3Be 1930uuj 5al 5onbet ſlaan niet leebe /

35et 43uubelphi / ben &#gt cn GLtoum / .

#Die 5al iſt ſjaat ten 25guitſcijat geeue.

- - - - - - 4,

&#ſt 3al haar binben baft aan een/

gſen moonber-Hnoop 5al ilt gaan leggen/

633 licern een rib ban 2lbaing been/

ſlot bie 3al 'jp Manninne 5eggen.

5. . .,

19et bleef bat gp omb?aagt íg mpn/

dſºp 5pt ooſt been ban mpne beenen /

p 4Boltbct/ uponbet 3onbet ppn/ .

#ie if it boog inpin een ºntſlaan -

iſºtt 3ie iſt bat bbp tube maar een/

âſant iſ, ben uit een ſilompie aarbe/ . ,

gºrt gp een broâſtie ball bat geen/

o bobtg monter dit ong paarde. . . . .
7. - - - - - -

42at ong nu jegent of ontmoet/ . . . .

3ïl ig 't olig trn 't 3al beſte raaften/ -

3)et bitter en het 3oetſte 3oet/ | | | |

#Pat 3::llen bop te sam: finaalien.

(Ebufeijerten 5pn bier 3aan gepaart/G5eblogten en in een geboeben/ gepaart/ .

\ - L)iet
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bier ig ben Demel op bet aart.

Biomt laat ong Cobe tere geuen/ .
9.

1Doort uponber-boerft ban 3pne macht/

gËn uupg beleit en ggebigljeben/ - -3laat ong hern p2p5en Dag en nacht/ e

HI2et bert en monot en al ong leeben. > *

IO.

@Len 3pnen lof geſtaag bereit/

3Dan 3al ong alleg upclgeluhhen/ .

3Den HBemel 3al ong boen beſcheit/

2II 't ſchepſel 3al ban noo! ong buääen.

er - ºr

- v- II. -

?II b &#ngelen menſen ong be byeê/

3Den H3emel Hlapt alg in 3pn banden/ | |

ape 2larbe en 't onnoo5el IDee / ,

âBie groeten ong alg ljant aan ſjallben.

- I 2. - -

#ct roept Gng alg te 5ainen toe /

3Daart mel geliefbe tújee op aatbe/" , " ,

'f gig billift bat iſt ooſt 5oo boel ,

o 25?ttiÜegoln en 25?llibt; 4.50bt aatbe/

- .. ! ! ! 3... -

gºn mahen u 5oo 3egenrpſt/

'Alg boogmaalg maaren die tunee menſchen /

#pn H#emelg 25eelt en Hºtoningrpſt/ -

JPie ntuumer out mert of berfſenſen/ -

... 14 . . . .

H#n rigt bie in u op te 5aain /

Hººp boet u tot een 3ieraat boe5en;

&Zpn groote l#eerelpſte naam / . . . .

3Pie boogbe ſtaag ban u gepgee5eil.

- - I 5.

«Bobt ſchenhe u beel Hºgenelg 3aat/

#Pie 3pne literft op aarbe ligte /
3f 4 650bt
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& Bobt boe u 3ien een beter ſtaat/

3Pan 3pneiterh/ en bat haaſt 3tuigte /

16.

Ben Hºelſchen meeben 2Intfhrift;

32ſt menſe up van ganſcher berte/

&Pe blee5e Bobtg u nimmer miſt/

gºn bat bet filmaat u niet en ſmerte,

17.

dºldaat eer fit bug mpn menſe ſluit/

*al 't u nuel gaan en ooit geluähen /

#eet 2öguibegonn en ook gp 25?uit/

«bp moet boo, honing "He;tig buäſten.

18.

33erlaten Bolſt en Baberg buig/

gºn eigen 3in en mij en luſten/

SPit lºuuuclph met hem ig huig/

2targ bind men in #pij bert nooit ruſte.

- 19.

#p ig g'jaloerg bie in 3pn eet/

# #rute minnaar ooit zal buiten;
#aat die oprecht in liefde teerſ

«Bie waſt bp ſtaag dan al baat ſchulbein.

2O,

gººit heilig Ibemelg t?oluun-berbonbt /

#at ubiſ bp met ong 3aan oprigten /

#obt. Doe 't onghennen in Den g?olibt/

«ºn al ong gangen naar na tigten.

Een
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*

\

Een Liet op het voorgaande Huwelyk.

Vois: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſter.

, - I.

GEbaart/ hier eiſt een groot aanbacht/

H#3et buuuclpſi moet 3pin bettacht/

- gEn met 450bt gang begonnen;

1200; bie ig alleg dan gereet/

H#2aat 5al nooit Deeten eenig leet/

gla 't ig ban alg gemonnen;

45ob ig: ſjemig:# belofte: bie hem 3ochten/

#Dooit ontbgolien : 2ll buag men 3cet Diep berſtoſteu

2 •

2lſ mie ben #3emel mint en bient/

3Pie ig gebuig beg l9emelg byient/

H#eum Han het humaat niet uinben/

3Be antbe boo? Die ig te ſtout/

3Ben H#emel ig boo? haar gebout/

«En al beg #emelg b?inben;

&#g 45obt: 4Png lot: 4Buggenuchte: @Piebup bitchte

&#n De eere: Pan Han ooit geen quaat ong beetc.

3.

H#et 5p boat ong ban ontmoet/

Hºet bitter muert het 3oetſte 3oet/

dBoot ſtuurt het al ten beſten/

iBoog hinberg tg het grootſte beel/

2lan bie 300 beelt 85obt ban 3pn beel/

g#n op het laaſt be reſten;

«En mie:#al bie:ášchatboog g?onben: ſBfbermonben:

«Pfbebcnſten:'t 45een 4,5obt 3pil 3Liebling5alſchenſten?

4.

«Een hoten loop ig haaſt gebaan/

&Pen #2citiel moet ſtaag open ſtaan/
- - - # 5 €3111
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dBm 3rgen af te gieten/---- --

gae «Engelen 3ent abobt ſtabig uit | | | | |
oBim 3pin beinfilbe/ ſtijgiſti 25guibt/ * * * *

(ULe trooſten in berûgieten, - -

«Bobg hert: Hºccft ſmert. Pber 't quabe: «En beſcljabe/

3Palm De 3pnt; &#n geneeſt baat ſluiert en ppne.

* * * * - -- -- 5.

JPit aſſeg Muenſen mp II toe/

«En noch al meer/ bat 45obt u boe

«Een 3egen ſtaat beër ben.

g#n buſjemben uan 32ageſlacht / | | | | |

iſlit uuje ijcupen doorgebracljt/

JPie nimmer uit en ſternen; - -

qºobt toe: ,,Daar toe: ?ll uiat beſlig: ggenbeilig/-

(Lot 3pm cere: «En ueel laten u bermeere / -

19oo? 't laaft noch 23:uibegom en 25guibt / .

jl)pn ljert bie bloeit ban 3eegen uit / . -

©m 3e ober in te ſtorten/ .

jlâpn monot bie ig uupt op gebaan/

&Bobg fiecijterijamb buil met u gaan / | | | |

JPic mil u ſicerg op ſchopten;

tºp 5p: #! bij; ogenbliſilie: Pat geen ſtriffie/

#l beuatigen: @Ldt gp bouen mert ontfangen. -
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Een opwekking, aan onzen Gewenſten

Erf-Stadthouder,

WILLEM KAREL HENDRIK FRISO. ,

Vois: O! Kersnagt ſchoonder als. &c.

- --

- I.

Çt p?onh-cieraat ban alle beugben/

&Pie 4.5oot en ſl)eng op 't ijooſt betijeugben/

%g laag te 3pn in hoogen ſtaat/ --

g#n ieber een ijct 3pn toeubp3en. -

ô 4,5goote H?ging/ unie moet niet p?p3en/

illu Deugt/ alg 't al ten gg0llbe gaat? - 2

2.

5àabien gp 't HIambt Homt onberſcijgagen/

qEn boo? u 't ligt homt op te baagen/

33a 30o een nare bonkere nacht /

3Pempſ mp icber oogenblífiften/

32aſt lagen na be JPoobt te ſnifiſten/

33etabemt 3pn gantiſch onbetuJagt.

3.

#oubu go5fa in uun herleben/

3Pieng naam iſt um ljiet mebet geben/

&Pcij! Dat bie & 5eeſt ooſt tot u fieet/

dPie 35raël boo? «Bobtg gemaben/ -

gºn ſterft en 3Lambt uit bui3ent humaben/ s

45eret heeft boog €5obtg hant boel eer. - . . .

4.

3Bel maarbe 33ging) bobt ſpaar u leben/

H#p miſ & ſosia'g Beeft u geben/

«Pm boog een idemelg pber 45eeſt/

SPng ſterft en Staat ban g?umelijeben/

JPoo? Daat en boogbeelt en gebeben/

#erſtellen 5oo 3e ig gemeeſt.

-
-

#ſlºpn
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5.

mpm bert ſtaag booi uur in gebeden/

cſºn al 45ubtg heurlingell llleben/

anºn ſinechen uooi um bp ben @Lijnoon/
dPp bat ſpoot uuj met hracijt betfierhen /

dEn ſteetg bebeaſten met 5pn bierhen/

#p boebe u b00? fuaat in ij00nl.

«Ecbtg GEngel uit ſtaag bp u me3tnl

23p Dag en nacht op dat geen ogee5en /

@f eenig hujaat/ tot u gemaakt!

apſe boe al 'g 1àpanbg helſe ſiſten/

die ſchanten en maar tput perhuniſten?

ð ſpring/ ban 5pt gp uiel bewaaiit
7.

Gºobtſboe u beele jaren leven/ . . -

oEn ook een dlnaulpli 5aat u geden/

#ie na hun boogijcitg heene gaanl

dBoot, ſterk en laubt ten 5uil ºerſitehhen/
15p toe ong 1Bpant haaſt bertrehſten /

G#a ben tot in Den u", berſlaan.

1tum 3pinſelpſte luiſter groeienſ,...

b' ºranje stam moet reumig bloeien/
o eo:ft uan JBaſſottuig bootje &taln /

#nn hert bat bloeit ball 3eegen beeben/

#cot wil u alle5ilig befilreben/ .

#het 't geen ooit dan ben Bemel âwam.

; - ; * * Aan
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Aandagt, op Markus 7: 37.

Hy heeft alles welgedaan.

Vois : Onherroepelyke Jeugt, ©f: Zoet gezel

ſchap dat met my.

l .

GE3ug bie heeft nuelgebaan/

G9! HIPie 3al het al berſtaan?

Zoub men Dit ten bolle melben/

&#ng'le tongen ſchiet te ſtopt j

%je5ug 3lof moet ijooger gelben/

24e5ug/ ig olig lebeng 1Bogſt.

2.

24e5ug al ban &#euunigheit/

ſBall 3un iBabet boogbereibt/

&Pm eeng in De fpot te ſtomen/

12oo? ljet uitberhooren 3aat /

2Illeg babt ijp opgenomen/

#n bien ſteunpig bgeöen raat.

3.

49! hoe 5oet ujag He3lig mont/

2Ilg Eba bat buoogbt berſtont/ .

&HH bie ben u 3aat/ 0 ! 13.20ume /

'Hit 3al u rebbell ban De Slallg/

«En al boat u 5al bel10uube /

Ziet op mp u leben lang.

4.

3Dat heeft ge3ug melgebaan /

3Pie ſteunt al bie liefde paan/

2ll bie uuonberiphe megen/

#Zoo ban 4Pube Dagell af/

Hlºet 3pn hinberg in geſlegen/

iDan jaar upieg tot aan haar g?af?

5.
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4. "

3TBat al leeben/raat en en kracht/

ge3ug haar heeft toegebgacht/

iſ it moat noot en 3matigljeben/

- ºp be 3pne heeft bep?pt / , .

#n berijooring baat gebcben/

&#n te ſterfte in ": ſtrpbt.'

gegu# bie heeft me gebaan/ ,
1Pan 5pn tijgoon ig bp gegaan /

qEn ig bp ong homen booolle /

gin ong eigen 1Bleeg en 2ölocht/

#baar bp mag bobte eigen zoone/

oep dat bp ong fcbulde bott. -

7.

'Alle bag/ ja uur en ſfont/
#n 5pn gantſetje leben ront/ g

âBag bp bol ban liefde baÜen /

ſlBaat ijp njag en ujat ijp bee/

'GI mag beruult van Geodig gellabelt/

gEn ijp beelde nºg Illčſ. * .

' ginbelpſt 3pn loop berbult/ .

zoo betaalbe bp ong ſchult/ "

Hieet ben thoren bobt# te boeten/.

#n 3un 3ieſ en al 3pm leen/ , ,

. #an het hooft tot aan 3un boeten/

JPyoeg ong. He3ug al ong-bocell. -

- 9. -

aſbug heeft Heilig melgebaanl

een ig baat uit opgeſtaan / . -

dEn ten Haemel opgenaren/,

geaat ijp al be 3pne trelit/ * .

#,-. Alg ijp nalnaalg haar o t. -

trº: . - 1o, ge

-

-
*

- "'
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IO.

, 3esug! He5itg! @He5ug 3oet / .

e# meer mpn gemoet/

Hlaat ift u meer lieue lobe /

#23p3en al mpn leue lang/ -

ſlºot ik home bp u bobe/

«Pmber «Engelen ge5ang.

III •

&Pcij! mogt fit bp. “He5ug 5pn/

“He5u lief/ geneeſt mp11 ppn/

JPie 5oo lang iſt u moet berbe/

&Puuten 5al impn ſebe lang/

3leert mp meer. De 3onbe ſterbe/

3Bant Die maſten 't mp meeſt balig.

I 2.

dPoſt be boo5e ſDerelbt humaat/

iſlit baat Ilpbt en bit3en baat/

3legge lmp ſteetg liſt en lagen/

&Pm te filmbellen maar ljet 5u/

Ipeer/ bat hom ilt u ooit ſilagen/

Jlaaaht mp baaſt ban alieg op.

14 July 1752.

Aang
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Aandagt op den ſtaat der natuure, en der
Genade.

L# 'mag ift nooit geboren /

âPan ban ºobt niet 5pn bemint/

2ziel berloren al berloten / - -

aPan ig men een 3Puibelg Hint:

#aat te 3pn ban ºbobt perhooren / .

GEn boo? ſtijgiſtug b?p gefiogt /

eÉn boog 3pnen 45eeſt oneerbooten.

aBat bient op het hoogſt ge50gt;

#nberg ſterft men in 3pn 3onben/

apan 5oo baart men na be 13el;

#aat ble oliet tot ºbgiſti njoliben/

#Pie/ bie gaat het altpot met 1.

apie mag 3ig op 't hoogſt berblpbell /

jlaibben in 5pn bguſt en Rupel/

#l 3pn ſnert en al 3pn lpben/

# bp 't G#eumig mee maar ſpel;

ie heeft 45obt tot 3pnen Babet !

dibliſiug tot 3pu Quotſte 25port/

GEn 3pn 25,uibegom nog nabet/

ga moat ig of 3ig beroer;

ſát moet hem al ten beſte metht/

Ipemel/ 2larbe) 3Lugt/ en zee/

3ïBant 5oo abobt ig boo, 3pn Hierfie/

Zoo moet alleg buftfit lnet.

13 Feb. 1754,

Hoe
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2

-- - , r-L.-"

Hoe Jezus, in de Wedergeboorte, de zyne

lokt en tot hem trekt, door den zoeten

Honing des Euangeliums,

* *

l

- I.

W: iſſer 30efer alg ben honing/

2ilg men bie met de tonge lcát? -

&Bneindig 3oeter ig inpn ſtoning/

2ïlg Up 3ig aan De 3iel ontbcht.

2

4Been moo!ben 3pn baat toe te binben/

l#oe heerclph / boe oberſchoon/ . w
2lig 24e5ug toont aall. 3pll beiniubell/

Zoo alg ijp ig 4Bobtg eigen Zoon.

3.

H#p ig ban &#ellmigtjeit herhoren/

62m 't uitperhoore 2toamg 5aat/ ,

GBp. Dat die niet 3ou gaan berloren 1,

&Ie loſſen uit haar bleek en humaat. -

- 4.

3Pit toont impn He5tig 3pil bemimbe /

ſlBanneer ijp aan haar bog? 3pn Beeſt / .

dEn moogbt/ roept/ Homt gp ſlegte blinde /

Biomt maar tot mp/ meeſt onbeugeeſt.

, 5. -

2ºp hoopt 3pn mooybt: 3ou 't 5oo mei bijejen/

Penht 3p/ 3ou He3ug ooh boog inp/ .

200 een/ 300 ſmoot geneeſt bgo? De5en;

3àu raaft 3e berber ".De ip/ -

apoo! oberveinst van haar onbet
H#oe g?of/ hoe g?umclph en gºogt/

#### t9ter 3ililit5e ill gaat inlODDEtſl00t,

45 7. &#et
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2',

aean weet met Gooig beſluit en raat/
, - J

7. o -

& Tot bat baar ge5ug meer Homt 3oeheni

qEn ſpreekt tot baat: bouot egter moet/

#p mp ig balsem/ minbel#! Dochen/
#oo! bie oprecíjt 5pn #om boet :

Iſlapn bloet han al in 3onben-plaſſen/

zon ſchoon/ 3eo ooit/ ja 3onbet ulth /

dºoft unſ ik u uan binne maſſen.

ape 3iel gelooft aan. Dit geſpjelil

9.

«En geeft haar gang aan He3ug ouer/

Jpet al baat 3omben en gebºeit/ -

#bug metot 3p ook een abobe-louet/

dEn ge;ug metot haat 3ielen treft.
IO,

geit ig ban Heglig boning lefthen/

Teit ig te proeven/ hoe bp ſmaaiit/

#Bug komt bp 3yn beminde trehlien/

âlg bp baat ooit gewillig maakt.
I I•

Hilaet ge3ug treet 3p tot ben iBabet/

Jſlâet gegug Homt 5p in haar arm/

dºetſt gang ban oerſ te met nat nabeth

d:n bijt bat 4bobt 3ig baat erbatin- »

I 2.

o@f bp ben ſcepter bet 4.5tnabe/

ſpaar toe mil mp3en na 3pn moontl

#ier boubtſe aan/ 5oo unoeg alg ſpabe/

2il mert 3e 3ointpbtg ubel geſt00gt:

1 2.

3Pan boo? 't ge5igt ban al haar 3onben/

3Pan 3eibt ben 19pambt/ 't ig te laat /

ill 3omben 3pn te beel bebonben:

3. ?tig
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l

I4.

2IIg gp bog niet 3pt uitberhoren/

UPan ig 't bergeefg al uDat gp Doet/

UPalm Inoet gp &#euuuig gaan berloren/

&Bp Hirpgt geen Deel aan ſtijgiſti bloet.

I 5.

3Pit alleg Han be 3iel met htmetſe/

jl2aar €5obt bie retſe uit haar noobt/

RBuoy met 3pn HDoogbt en 4Beeft te letſe /

&#n blpft bp baat tot in Den boobt.

16.

'&L 3al op ong einbe al aan komen/

dBobt leiÜe ong in 't rechte pabt /

3Poo, 3pnen beeſt/ tot bat upp homen/ .

3Paat boben in De H#emel ſtabt. -

17.

3Baar 3ugten/ bueenen/ embe toutme/

32002 &#eutuig niet ineer 3pn ell 3al/ \

3Paat 3al men ſteunuig 252uiloft boumeſ

3Paat 45obt 3al 5pn het ?ll in al.

11 Sept, 1751.

às:

gb 2 - Haer
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Hertelyke zegen-wenſch, aan den Wel
geleerden, en Godtzaligen Heer,

JO HANNES GROENEWEG EN,

over zyn Perſoon, Bediening, en Famielje.

Vois: O ! Hollandt ſchoon, gy leeft in vree.

-

I.

't GEupenſte groen ig in be ſtºep / ’

G ?lIg al be Hèogel# 3ingen/

apan ook leſbt ieder jaar een ep/

39an byeugt het al ontſpringen/

JPan men langſ groene uuegen gaat/

aPaar 't 'g buimterg alleg bogte ſtaat:

alBaſt niet/ o! G R. o EN Ew E GEN,

#Zoo ook met u gelegen?

- 2. - - - -

JIºaat Çobt bie Han een bogte ſtoſt/

(Len boogfien top bereeten/- '

H9ein 3ieren met ben HPgiefiet-rok/

gÈn bie noch ſteetg bermeereil;

Zoo heeft bp ooh aan u gebaal1/

ill uit uub Baberg buig boell gaan/

# 3pnen inlont te upg3en/

Illit bui5ent uitgelezen. ,,

GD! jſlaan eerd hebt ſfeetg goebe moet/

Bpl &Bobt tt heeft geroepen/

#p maaäe al u bitter 3oet/

gën ugeeft geen belſche troepen;

ill #eer aan ume rechterhaubt/

JPie Iſlaaht 3e 5aam ten ſpot en ſchant / 3Pi
* * * 8



Geeſtelyke Gezangen, 97

18 Jan. 1752. --

w

JBie 3eibt ooſt/ breeſt geen menſchen/

âDaut 3p 3eer baaft uetſlenjeu.
- 4.

Hºu meng ik u/ geuwenſte ſlaan /

«Bobt 3p u beel/ het beſte/

«En al mat Dat ih uienſche ſtan/

dPaat bp 3al dan nietg teſte:

«Boot meng ik 3p u ?ºl in al /

ill trooſt in b?ult en ongeball

#p upil u bienſt beſtaoouen /

iſ hier en namaaalg loonen.

-- . - . * 5. - -- --

gft bank u ugo, it ſiefbe-pligt/

5au en boogtpbtg bemeyen/

abobt 3p u htacht en leueng-ligt/

ill eet/ u lof/ en bgce3e,

#pn oog u bag en nacht beſchut /

zijn rechterhanot u onderſtut/

H#n geue u 3pn b?eebe/, -

#it ig ooo! u mijn beebe.

Inier ſluit ik met mijn 3egen-bee/

ſBobt unil Die boeu behlapen/ .

2lan u/ en htm 23:luinde mee/

JPie u en hinber# ſipuen/ -

25enebeng bat uit baat geteelt / ,

1Persiert ook Ghobt met 3pnen beeldt!
Zp maſſen 5aan in beugben/ s

#ſlâaar QSobt u hoogſte b?eugben.

Op
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-+-

Op het Navolgen van Jezus.

Vois: Van den 6 Pſalm.

I•

ge gesug na mil rpben/

âPie 5aſ ben ſmaat ooit ipben/

aPie gegug heeft geleen/

eigen ſpot en ſchimp bet boo5en /

gPer ſlBerelotg gobbelooyen/ .

JPien moeg moet men betreen.

2 •

ape 3TBerelot met haar ſlPp3e/

zal u met bingerg mopje/

GEn bouben u boo? 30t/

dºm bat gp niet milt ſpotten/

g#n 3amen met haar rotte /

ziet moat nu 3p u lot.

3- -

dPf gp oprecht in troume /

Hilaet #feyug niet upil bgoume/

#aar hem geheel en al/

#et gici en ligbaam hulpten/

ijl in 3pn bienſt berſipten:

Zoo 3et u ban ooit pal/

- 4•

32oo? 'g mereſög bloehl en ſchinipe/

gº'n 3omber in te htimpe /

2ll hoſtent lpf en goet;

aPat nuil ong 45obt berleenen/

d?precht en knel te meenen/

«Delph ben Pjoomen boet.

- * - zº 5, Palt
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5.

3Pan 3al 45obt met ong bme5en/

UPan boeft men niet te bgc3en /

3lBat hujaat ong. Dan ontmoet /

3Bant 45oot ig met ben 192oomen/ .

3Pie boeft geen humaat te ſcij?oulen/

H#p maakt baat bittet 50ct.

+-

- Anagramma, of Letterkeer, op

CORNE LIA VERDONK,

C: over al in donker.

Vois: O! Heilig, Zalig Bethlehem,

s I.

't I# eben 300 met u getmeeſt/

G5elpft iä hier u naam berfpelbe/

1Beelſing in buiſter en bebgeeſt/

dBooggaang be3ubaatt/ maat bgolpſt 3elbe,

2•

dPch! of be l#eere/ boo? 3pn G5eeſt/

u Duiſterniſſe op buii hlaaten/

«En geben bat gp onbebgeeſt/

jl?et bleugelg moogt ten H#elnel baatell.

3.

2ll buierbt het ſchoon ban oberal/ *

2ülg in u (Iroubmeſ rontgom builier/

2lig Bobt maat ig uuu ?li in alf -

UPe 3Pereſùt ig bog maar een fluiſter,

4.

3Peo! bie het Benelg ligt beſchouuut/

JPie ſluit 3pn oog boo? 'g 3Pereſorg luiſter;

gPie met 3pn ljert op @Bobt bertroubot/

Bie homt ook ": in 't &#ruupig buiſter.'

4 5. Pit
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- J.

3Pit bibt ift u ban ljetten toe/

G5obt boil 't u uit geniabe geben /

liep boe baat 500 en 300 nog toe / "

«En bogberg een va: upolph leuen.

3Pat íg een leben bat 95obt eert /

&Pprecht eenuoubig/ 3onber byeeye: |3Pic bit en meet bp 93e;lig leert/ * •

3Pieg naam gaf CEetttuig 5pli gepge5e.

27 Sept. 1751.

Een Lof- dicht, op den Autheur, tot ſlot

van dit Zang- en Dicht- Werk.

op de wys: o, Heilig, Zalig Bethlehem.

E### bmag#jlaan/ ben/

oon in hoog . opgeljeben

JPie# ueel ſl)aat gejang/ :

Heeteerden in 3pn liebe lepen/ -
, 2.

2 pm leben ig gang onbeſtenbt/

42m bat bp 't# tenen leefben/

#pn hert mag ſtaag aan bobt geulembt/

qDm baſt en bigt aan hem te fileben/

er was ºm tºt eind
3Pie ober Ziong#/

## ook upolph en nerblpbt / -

ientalit bgaagt beel ſchoone blugten.

- -- 4 ºp
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- gËu gesug| en buat na dit leben /

* 4.

#p ig een 3ienber in bobtg herh/ }

&Pie 't Humaat ban begre 3ag en melÜen /

#an leben ig bol bibbeng merli/

"Hn noot 500 baſte ijp niet 3eſben.

J. . .

I#p ig een ſchrift boo? 't boog geſlagt/

gËen byeugbe boo? bie Bobt beminben/

&Pin. Dat 5pn inont nooit boogt en bgagt/

TPan 't geen olig aan ent Doet berbinden.

op bant een groot uit van coutſ
w

#et #eumig erf-beel en lot/

1Ban bie baat toe 3pn opgeſch?eben.

7. . . . w

HBp 3ag ben g?umel ban 3pn ijert/

ſlPaat ober bn in ſtof en afſcijen/

23enauupt mag in beel angſt en ſmert/

#n He3ug bloet 5ogt b: te buaſſchen.

#et grootſte boren in 3pn beeſt/ * - -

3l3ag 't boobelpſte nare me5en/ .

1Pan Hant en #terh/ die onbengeeſt/

“Hn #emel bogen ſchuilt geregen.

º - 9. -

H#p 3ugte ſtaag in 3pnen 45eeft/ . . . . . .

32an hier te uierben eeng ontbonben/

25p 45obt te 3pin ljet allermeeſt/ . . .

«En gantg beugpbt ban alle 5onben.

IO, - -

&Pm baat het briemaal ſºepſig heet/

#oog Bobeg throon te helpen gingen:

2lcij! #eer / bereibtong langg 'hoe meer/

“En leert ong ſtaag baat na te bingen,

BLADf:
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BLAD TW Y ZE R

G E ZA N GE N. .

Heilige begeerte, om meerder Genade.
i

2lclj! mpm He5ug lief/ #an Bladz. 26.

Een Liedt op het Huwelyk.

25cbaart / biet eiſt eena: aanbacijt/ 85.

Anagramma op Catrina Sonne.

ſlaatje &olineſ usilje mij 66.

v Over den Oorlog, begonnen 174o.

ºpen ?Intichriſt het ſtoomſche beeſt/ - I9.

Een afbeeldzel van een Godloozen. *

zper ſbobbelo5en aart/ 5 I.

Aandagt op Aaron den Hoogenprieſter.

#Bie op ?irong cieraat 3iet / 55.

Aandagt over den Ouderdom.

RIPen joogen Quberbom | 63.

Verjaar-dicht.

#Pit ig ben bag bat ilt ubel eer/ 64. |

Den Oorlog aangeſtookt door den Antichriſt. |

3Pe bagen bie ump uit beleben/ 72. |

Wiſſelbeurten des tydts.

aPaar ig een tpb ban ploeg en 3aaijetil 8o,

Bruilofts-liedt.

geen menſch berciert met ſpobeÉ beelt/ 81.

Op het navolgen van Jezus.

aſpie GHie;ug na upil rpbenÉ 98.

Lof-dicht op den Autheur, t

een ſmaat en ſchilmpw# be3e mall/ , 100

- Dankzegging aan Godt den Vader. º

4,5cen liefde Han 5oo groot gebagt/ D #
allK- -
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Dankzegging aan Godt den H: Geeſt.

«Boebe Boöt/ o! (Beeſt# 13eere/ 38.

Chriſtus te gebruiken als Hoogenprieſter.

I#oogenp?ſeſtet / 4BoDeg Hlain / 6,

Klaagſtem over Nederlandt.

H#elaag! ik boe nipn Hlagt/ 49.

Opwekking aan onzen Stadthouder.

H3et pgOnh-cieraat ball a", DetigÜen/ 87.

Den Hemelſchen Reiziger.

geber boebtſtap bie ih boe/ H.

Verjaar-dicht.

%jſt ſjabt / 0! baatbe ſèguuuu/ 47.

Aandagt op Markus 7: 37.

23 e5ug bie heeft me ava:f 89.

-
Aandagt op natuur en genade.

HLiebet b)ag iſt nooit ur:nl 92.

Anagramma op Maria Dubbelt.

jl 2et beeg Htootn ilt u eeng ontmoeten / 24

Dank-dicht op Nederlands verlofſing.

#lºpn Ugeugt en bgolphijeit/ 43

Anagramma op Jakobus Roering.

#laag ſli De eet/ mpn o:/ 75.

- Verjaar dicht.

32u Hlim iſt op ben top# jaren / 68.

Chriſtus te gebruiken als Propheet.

49! 3Lieme #esug/bol gemaben/ 3

Erkentenis wegens Godts genade.

49! «Bobt/mpn Schepper hoog gepte3en/ 3O.

ankzegging aan Godt den Zoon,

49! «fobeg zoon/ o! trouwe o;ſnot/ Kl 36.

- aag
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Klaagliedt over Godts oordeelen.

o! 3udate nare Dagen/ C
- Anagramma op Wilhelmus à Brakel. 4O.

Ong 25gahel bdag een mall/ - 423

Klaagliedt over Nederlandts ſtaat.

€9! H#eer / mat 3al 't op 't laatſt nog me5en ? 61.

Over het genezen van een Beenbreuk.

@ch! #eer/ laat ik um: pºp3e/ 7o.

Anagramma op Katharina van Aſſendelft.

&ata mag 5cer# te v#nu I 7,

Anagramma op Pieter de Koning. -

't H#eeft mpn ijert een b?eugt gegeben/ I3,

Verjaar-dicht. »

(Ier blugt 3pn 66 jaaren/ - 57.

Het vermaak in Tranen. - *

(Iranen ban 25oetbaatbigheit/ 59s

Zegenwenſch aan Johannes Groenewegen.

't 45eujenſte groen ig in be ſlºep / . 96.

Anagramma op Cornelia Verdonk.

't gig eben 5oo met ugrººt 99.

Chriſtus te gebruiken als Koning. -

ſDie 5al time booge maatbe/ IO.

Meditaatſie over Chriſtus liefde.

âDat buonberg mp te beurt geballen/ 28.

- ver het Hinken. - -

âIPie ig 't bie niet gaat hinken/ 52.

- Een der Liederen Zions.

âIBel 3alig bp bie &ion Hent/ 533

Anagramma op Lambertus Esvelt. -

ſlBat ig be &ulamit 3eer 3oet / 78.

Hoe Jezus de zyne lokt en trekt.

âPat íg'er 5oeter alg ben honing/ 93
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