Over dit boek
Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.
Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.
Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.
Richtlijnen voor gebruik
Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.
Verder vragen we u het volgende:
+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.
+ Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.
+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.
Informatie over Zoeken naar boeken met Google
Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web via http://books.google.com
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ig ! ja wie zal het heil afmalen
Des mans, die zo zyn treden kan bepalen,
Dat hy noit in den raad
Der bozen koomt , die genen regel kennen
Dan hunnen luft , en zich aan 't quade wennen
In woorden en in daad !
Of, zo hy , door verleiding heen gedreven ,
Zich onbedacht daar oit had in begeven ,
In tyds te rugge trad ,
En niet bleef ftaan op hun vervloekte wegen ;
Maar dadelyk een afkeer heeft gekregen
Van 'tfnode zondaarspad.
Veelmin dat hy 't zou met die fpottren houën
Die, met hun doen, God als in 't aanzicht ipouwen^
En lagchen met de deugd.
Die nimmer lid wou der vergadring wezen
Van hun , die God noch zyne wetten vrezen
Dien 't quaaddoen ftrekt tot vreugd.
A

2. Maar

%
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2. Maar wiens vermaak is vlytig te betrachten
Gods Wet , die hy by dagen en by nachten ,
In ftê van logge ruft,
' Bedenkt, om zich daar mede te beraden,
En zich die ftelt ten richtfnoer zyner daden,
Ten voorwerp van zyn luft.
3. Zo vroom een man word billyk vergeleken
By enen boom , geplant aan friflche beken ,
Wier onuitputbre bron
Noit uitdroogt ; maar die altyd lieflyk vlieren ,
Of fchoon daar op de heetfte ftralen fchieten
Der gloênde zomerzon.
Een boom , die zynen planter noit doet zuchten
Omdat hy zyne onrype en wrange vruchten
Afwierp ; maar op zyn tyd
Het geurig ooft 3 daar hy mê was beladen ,
Verfchaft , en zelfs behoud zyn groene bladen ,
En mond en oog verblyd :
Want al , wat hy begint, zal wel gelukken.
Hy zal de vrucht van zynen arbeid plukken ;
Wyl 'sHeeren gunft verzek
Al, wat hy onderneemt, met zynen zegen,
En Hoort al 't werk van yder , die zich tegen
Zyn eerlyk pogen ftelt.
4. Maar
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Maar zo zal 'tdeel van 't godloos rot niet wezen.
Die hebben niet dan ramp en wee te vrezen ,
Hoe zeer zy op hun magt
En dwirjglandy zich voor een tyd verlaten.
Hun drieft geweld zal hun in 't minft niet baten ;
Wyl hen de draf verwacht.
Want , verre van fteeds groenende te blyven ,
Zal hen de wind van 'a Heren toom verdryven
Als licht en nietig kaf,
Dat hier en gints verftroid word en verdreven.
Eensklaps toch zal hun eens de moed begeven ,
Dien hun 't geweld hier gaf.
Zy mogen hier het hoogfte woord vry voeren :
De fchrik en angft Zal hun den mond haaft fiioeren ,
Wanneer zy in 't gericht ,
Gedagvaard , om eens rekenfchap te geven ,
Verftommen zullen , om 't geen zy bedreven ,
Voor 's Richters aangezicht.
Dies zullen zich geen zondaars oit vertonen
Ter plaatfe , daar 't rechtvaardig volk zal wonen
By God in heerlykhcid.
Neen , Neen l zy zullen 't vonnis horen lezen ,
Waar by zy zich ten afgrond zien verwezen ,
Die voor hun is bereid.
A 2

6. Want

STICHTELYKE
Want God , die hier het hert kent en de daden
Van die zyn recht bewaren , en de paden
Der deugd betreden , toont.
Zyn luft aan 't geen zy in 't gelove plegen.
Zyne ogen zien in liefde op al hun wegen ,
Die hy in 't end beloont.
Zo zal 't niet zyn met die vervloekte bende ,
Die hem niet voor hun God en Heer erkende.
Hun weg zal wis vergaan ,
Als fmaad en drek hun fnoden naam zal dekken ,
Die eindloos elk moet tot afgryzing ftrekken ,
Om 't quaad by hen gedaan.
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Schoon ik u , Heer , gaf duizend duizend reden ,
Om my myn dwaasheid door geduchte ftraf
Te lonen , leg uw grimmigheid toch af.
Kaftyd my niet naar ik heb overtreden ;
Maar matig uwen toorn en uw verbolgenheid ,
Die anders mynen val en wis verderf bereid.

3.

Ai ! wil my , Heer , wil my genadig wezen !
Gy ziet hoe ik airede ben verzwakt.
Myn kracht is door uw flaande hand geknakt.
't Behage u my weer gunftig te genezen.
't Beeft al, wat aan myis, tot zelfs myn beenders toe ;
Zo hard , o Heer, zo zwaar druktme uw geduchte roê.

4.

Ja myne ziel , die zich haar fnode zonden ,
Die zy bedreef, ten vollen is bcwuft ,
Is zeer verfchrikt , en zoekt vergeefs de ruft ,
Die zy voorheen by u wel heeft gevonden , "
Eer zy die had verbeurd, en gy weet, Heer alleen,
Hoe lang 't zal duren , eerge uw oor wend tot myn been.
Keer
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Keer weder , Heer ! zie met ontfermende ogen
Op my , hoe diep ik ook van u verviel !
Keer weder en red eens myne arme ziel ,
Die angftig kermt en fmeekt om mededogen I
Verlos my enig om uw goedheid , liefde en trou ;
Want in my is 'er niets dat u bewegen zou.

6.

Hoe zou ik uw gedachtenis verkonden
Aan het geflacht , dat komen zal , wanneer
Uw ftrenge hand my doden wilde , 0 Heer ,
En ik door uwen toorn wierd ganfch verflonden?
Of zal in 't duifter graf uw lof en heerlykheid
Door mynen mond oit zyn in 'tdoodlyk ftof verbreid ?

7.

Helaas ! ik ben vermoeid van al myn zuchten.
'k Ben afgemat door knagend zielsverdriet ,
Wyl 'k op myn leger zelfs geen ruft geniet.
Ik voel den Üaap myn wenend oog ontvluchten.
Myn leed en droefheid word door tyd noch reen geftremd;
Terwyl des nachts myn bed door myne tranen zwemt.

8.

't Verdriet doorknaagt myn eertyds vrolyke ogen ,
Nu min aan 't licht gewoon , dan aan "t geween.
Men zoekt vergeefs in my die 'k was voorheen.
'k Ben als met een doodsfchaduwe overtogen.
TiLyk ganfch verouderd door myn diep gerimpeld vel,
Van wegens 's vyands hoon , verguizing en gequel.
9. Maar
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Maar zacht ! 'k geef dus deri moed noch niet verloren.
Wyk af, godloze hoop , die my befpot.
Wyk af , gy , die met uwe gruwlen God
Zelf tergt. ik weet hy zal myn dem verhoren.
Hy ziet myn oog , om al uw wrevel , nat betraand ,
Terwyl zyn hand voor my een weg ter redding baant.

10.

God heeft my noch niet t' enemaal verftoten ,
Noch voor altyd verworpen. zeker neen!
Hy merkt reeds op myn fmeking en geween.
Myn tranen zyn in zyne fles befloten.
Hy wyft myn aangezicht niet af ; maar ftemt my toe
De ootinoedge bê , die 'k hem om myn verlofïïng doe.

11.

De fchaamte zal al myn vyanden treffen,
Als zy my weer by God in gunfte zien.
Hun ganfche rot zal met verbaasdheid vliên ,
Wen hy my weer zal uyt myn druk verheffen.
Onedle fchaamte zal eensklaps en onverwacht
Het aanzicht verwen van dat goddeloos geflacht.
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vf. i. "Wlen zal dat grote heil gebeuren?
Wien zult gy , Heer , het waardig keuren ,
Dat hy verkere in uwe tent ,
Daar gy uw heerlykheid doet merken
Van boven Cherubynevlerken ,
Van waarge uw licht en waarheid zend ?
Wie zal ten heilgen berge opftygen ,
Om daar een woning të verkrygen ,
Opdat hy vrolyk van naby
Uw lieflykheid en uwe fchoonheia,

. .

Zo als gy die alom ten toon fpreid ,
Nafpeure, en zie, hoe groot die zy*
%.

Geen voorrecht van te zyn gefproten
Uit één van Jakobs vruchtbre loten
Gaf immer daartoe 't ware recht ,
Al deed hy daaglyks offerhanden
Als Priefter op Gods altaar branden ,
Noch bleef hem deze gunft ontzegd.
Maar
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Maar hy zal 't zyn , die in zyn wandel
Zich ganfch oprecht toont , en zyn handel
Naar 's Heren heilig voorfchrift richt ,
De godsvrucht mint met hart en zinnen ,
En Hechts naar buiten toont , hoe 't binnen ,
Daar 't God alleen kent , by hem ligt.
Die tracht gerechtigheid te plegen ,
Hoe nau men ook zyn doen mag wegen ,
En elk geeft 't geen hem toebehoort ,
Eerft Gode en dan den menfchen mede ,
Met 't geen Gods hand hem fchonk te vrede ,
Door vuige hebluft noit bekoord.
Die altyd waarheid tracht te fpreken ,
Tot leugentaal noit afgeweken ,
Wiens hert altoos ftemt met zyn mond ,
Zodat men veilig ftaat kan maken
Op 't geen hy fprak, of op de zaken,
Daar hy zich immer toe verbond.
Die van geen menfch oit quaad wil rellen ,
Of tot zyn oneer iet vertellen ,
Die achterklap en lafter haat ;
Maar blyde aan elk den lof wil geven
Van 't geen hy loflyk heeft bedreven ,
En zyne tong fpeent van het quaad.
B
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Die niemand leed wil doen noch wenfchen ,
Maar 't goede zoekt voor aHe menfchën;
Wel ver van ok naar wraak te ftaan ,
Schoon van zyn medemenfch beledigd ;
Maar zich met blydfchap weer bevredigt
Met die hem 't quaad heeft aangedaan.
Die , wen hy andren om hun daden ,
Naar waarheid of uit nyd , hoort fmaden ,
Niet ficht al , wat hy hoort , gelooft $
Maar onderzoekt de zaak eerft nader ,
De feil dekt , of, is *t valfch , den fmader
Berifpt, die 's naaftens eer ontrooft.
Die 't fnode rot der goddelozen
Veracht, en nimmer met de bozen,"
Hoe hoog gezeteld , vriendfchap maakt ,
Hen vleit , of in hun 't quaad wil ftyven ;
Maar die grootmoedig hun bedryven
Verfoeit , en hunnen wrevel wraakt.
Doch met hun , die de Godheid eren ,
Tracht hy gedurig te verkeren ;
Hoewel zy van geringer ftaat ,
Naar Gods beftelling, mogten wezen:
Hy eert toch die Jehovah vrezen ,
Schoon hem de waereld daarom fmaad.
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Heeft hy gezworen tot zyn fchade ,
Hy gaat met vleefch noch bloed te rade j
Maar volgt 't geen hem zyn plicht gebied.
Hy houd zyne eden ongefchonden,
En daar hy zich toe heeft verbonden ,
Volbrengt hy en verandert niet.
5. Van vuil gewin geen flaaffche zoeker ,
Geeft hy zyn geld ook niet op woeker y
Noch is op overwinft gezet,
Maar draagt zich alszins als een voeder ,
Zo veel hy kan van zynen broeder.
Geen winft , maar liefde , is hem ter wet.
Zyn ziel , van baatzucht noit bekropen ,
Is door geen gaven om te kopen ,
Tot misbruik van zyn magt , om 't recht
Van den onfchuldigen te krenken.
Hy heeft een gruwel van gefchenken ,
Daar 't hert een ftrik door word gelegd.
Al wie zyn weg dus in zal richten ,
En , in Gods mogendheid , dees plichten
Betracht in het gelove , zal
Noit wanklen ; maar Gods gunft hier fmaken ,
Én eindclyk eens binnen raken
By God , het eeuwig zalig AI.
Ba
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V Oórzeker, Heer, u zal ik hertlyk minnen!
Wat voorwerp zou toch immer op myn zinnen
Zo hechten , dat het meer myn liefde ontitak?
Dus klonk de taal , die dankbre David fprak ,
Toen God zyn knecht vèrloft had uit de handen
En magt van al zyn wrevlige vyanden r
En ook van Saul , die. hem naar 't leven dong-

Dus was 't , dat hy zyn God ter ere zong.
2. Voorzeker kent myn liefde maat noch palen %
En nog kan zy niet by de weldaên halen ,
Die ik genoot, gy , Heer , gy, Heer alleen
Waart myne kracht , wanneer ik wierd beftreên.
3. Jehova is myn fteenrots , niet te naken
Voor zulken , die 't my zoeken bang te maken.
Hy is myn borcht , waar uit ik al de magt ,
Die tegen my te velde trekt, veracht.
In nood heb ik in hem een hulp gevonden..
Hy is myn God : 'k heb my aan hem verbonden.
Hy is myn rots, daar ik my op betrou;
Myn fchild , daar ik my veilig achter hou ;
De
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De horen van myn heil , die my verdedigt ,
Wanneer ;k van den vyand word beledigd.
'k Behoef geen flot , gefterkt met poort en wal.
God is myn hoog vertrek ; God is dit aL
4.

Zou ik dien Heer dan niet gedurig loven ?
'k Hief nauwelyks myn bange ftem naar boven,
Als 't zwaard van Saul was tegen my gewet ,.
Of 'k vond my ftraks uit al 't gevaar gered,

5.

Ik was bykans in 's vyands ftrik gevangen ;
Myn leven fcheen maar aan één draad te hangen ;
Doodsfchrik bevong my , toen dit fnood gefpuis
Als beken op my aandrong met gedruis ,

6.

't Was of ik reeds voor 't graf met nare banden
Gebonden was aan voeten en aan handen.
O banden , daar my 't hert van heeft gebeefd !
Ik voelde al wat de dood verfchriklyk heeft.

7.

Maar toen 't met my dus fcheen. als omgekomen ;,
Heb ik myn toevlucht tot myn God genomen.
Jehova , God , dus riep ik uit myn nood ,
Help f help my , die benaud ben tot den dood !
Hy , fchoon om hoog in zyn paleis gezeten ,
Heeft my verhoord : 'k was niet by hem vergeten *
Hy leende ftraks tot myne ftem zyn oor,

Ja zyne hulp quam myn gebed fchier voor.
8. Toen beefde de aarde en fcheen van fchrik bevangen::
Zy daverde , wen zy haars Makers gangen
Ter myner hulp befchoude. zelfs de grond
Van 't hoog gebergt , die fteeds onwrikbaar ftond ,
.
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Beroerde zich , als of hy zou bezwykén.
Zo vreeslyk deed de Heer zyn gramfchayj blyken.
9.

Een rook ging op van zyne neuze , een vlam
Die hem in toorn ten open monde uit quam ,
Verteerde alom. de vuurge kolen vlogen

10.

Door al de lucht, de hemel werd gebogen
Op zyn bevel, hy daalde van om hoog
Naar 't vlak der aarde op ene wolkenboog,
Die 's hemels Heer tot ene voetbank ftrekte
En de aafde , als met een donkren nacht , bedekte.

11.

Een Cherub was de wagen, daar de Heer,
Toen hy tot myn verlolïihg daalde neer ,

Opvloog ; geen Wind vloog fneller op zyn vleugelen
Dan hy , om mynen vyand te beteugelen.
12. De duifterftis, zo vreeslyk voor 't gezicht
Omringde hem , die 't ongenaakbaar licht
Bewoont, een drom van watervolle wolken ,
Wier donkerheid hem voor het oog der volken
13.

Bedekte , was rondom hem als' een tent.
Zyn majefteit, die werwaaits hy zich wend,
Hem ftcets verzelt , dreef vuur en hagerftenen
Voor zich alom uit 't zwarte zwerk daar henen.

14.

De donder loeide en kletterde in de lucht.
De ftcm des Allerhoogften , zo geducht
En yfelyk , deed zich gedurig horen ,
Om zyne wraak , myn vyanden befchoren ,

15.

Te fpellen , wyl de blikfems , die hy zond ,
Als enen zwerm van pylen , hen terftond
16. Half
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Half dood van fchrik verftroiden : zelfs de kolken
Des afgronds , noit ontbloot voor 't oog der volken ,
Zyn toen gezien en '5 waerelds grond ontdekt^
Wyl God haar fchold , en een orkaan, verwekt .

1 7.

Door het geblaas van zynen neuze, :haar kliefde.
Toen , • toen was Jt , dat het mynen God beliefde
Een englenheir te zenden van omhoog

18.

Ter hulp , datme uk een zee van jamren toog
En my Verlofte uit 's vyands magt en woede ,
Te fterk voor my , tot dat hy t' myner Koedfe ' '.
Zich opmaakte en my redde uit hunne hand.

19.

'kWas zwak en voor myn haters niet beftand ,
Toenze .in myn ramp my daehten te verflinden:
Maar ras deed God zyn hulp my ondervinden.'

20.

Hy was myn fteun, en voerde my terftond
In ruimte , daar ik my in vryheid vond.
Want , wyl ik in zyne ogen kreeg genade ,

Quam zyne hand recht tydig my te ;ftftde.
21. De Heer toch wift , dat .ik önfohuldig leed" *
En nimmer Saul m 't minite of meeft misdeed,
Zyn leven , toen hy 't myne zocht , verfchoonde.
Dies God ook myn gerechtigheid beloonde ,
En my , die rein van hand en van gemoed
Gebleven was, befchermd heeft en behoed.
22.

Want , welk een leed myn vyanden me ook brouden ,
Ik heb myn voet.iri 's Heren weg gehouden;
'k Zocht noit myn heil in fchendige euveldaên
Noch ben myn God oit godloos afgegaan.
23, Ik
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Ik hield altoos zyn rechten voor myn ogen ,
Noch heb my zyn bevelen oit onttogen ,
Schoon myn belang my dat te raden fcheen.

24.

25.

Neen , 'k wachtte my van ongerechtigheên ,
En trachtte , zelfs in 't barnen der gevaren ,
Myn hert oprecht en zuiver te bewaren :
Maar 'k ondervond de trou ook van myn Heer,
Hy gaf my ftraks naar myn gerechtheid weer ,
En toonde , dat myn reinheid hem behaagde ,
Die 'k hield , wanneer men my te fnood belaagde.
Myn handen zyn door ontrou noit bevlekt
Voor 's Heren oog , die 't zeker had ontdekt.

26.

Die goed zyn en weldadigheden plegen ,
Die koomtgc ook met weldadigheden tegen.
Die zich alszins oprecht toond van gemoed ,
Dien zytge oprecht en toont u weder goed.

27.

Die rein is en van een godvruchten wandel ,
Die vind u rein en trou in al uw handel ;
Maar wee hem! die verkeerde wegen gaat,
Zich deugdzaam veinft, maar voed in'therte quaad;
Den zulkcn wiltge u tot een worftlaar zetten,
En vangt hem zelf in zyn gefpannen netten.

28.

Wie heeft zich toch in zync zielsclend
Of ligchaams leed tot u vergeefs gewend ?
Want gy verloft uit alle fnode lagen
En rampen hen, die u hun noden klagen;
Maar zulken , die , vervoerd door zotten waan ,
Hun hovaardy met oog en mond verraên ,
Ver-

GEDICHTEN.

,

Vernedert gy , en doet ze fchandlyk duiken ,
En zult hun trots voor aller ogen fnuiken.
Dus was het , dat ik zelf het ondervond ,
Toen 't jammerlyk met my gefchapen ftond ;
Toen deed de Heer, myn God , myn lamp weer lichten
Myn duifternis moft voor zyn heilzon zwichten ;
Want, diar ik fcheen bedolven in een nacht
Van ramp , heeft hy my weer in 't licht gebragt.
Want met u dring ik tans door 's vyands benden ;
Door u gefterkt trap ik hun op de lenden.
Geen ftad , hoe vaft , kan 't houden op den duur ;
'k Befpring en win , met mynen God , haar muur.
Volmaakt zyn toch Gods altyd heiige wegen ;
Hy laat hen , die hem vrezen , noit verlegen ,
Gelyk een menfch , op wien men zich vertrout
Des Heren woord , meer dan het fynfte goud
Beproefd , houd ftand : noit zal hy zich bedriegen ,
Die op hem wacht. de Waarheid kan niet liegen.
Voor elk , die zich ter zyner hoede ftclt ,
Is hy een fchild, en vrydze van geweld.
Wie toch is oit waarachtig God bevonden
Dan deze Heer ? waar zynze , die beftonden
Te ftuiten, 't geen hy in zyn raad befloot?
Wie is een rotsfteen zo ontzaglyk groot
Als onze God, dieze allen kan behouden,
Die immermeer op zyne hulp betrouden ?
't Is deze God , die my met kracht omgord ,
Door wien myn hert, als 't zou bezwyken, word
C
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Bemoedigd , om voor geen gevaar te fchromen.
Hy heeft al wat my deerde weggenomen.
Hy maakt myn weg ganfch eftcn en volmaakt,
Waar door ik ben tot al myn wenfch geraakt.

34.

Geen vyand kan zyn veiligheid meer vinden
\n 't vluchten. 'k ben zo vaardig als de hinden.
Zet ik hem na , ftraks is hy in myn magt.
Geen rotsfteen , daar hy zyn behoud van wacht ,

35.

Is my te hoog. de kunft van orelogen
Leerde ik van hem ; zodat ik ftalen bogen ,
Door God gefterkt , met myne handen brak.

36.

Als ik te diep my in gevaren Hak,

■

Waart gy , o Heer , een fchild , dat my behoedde.
Uw rechtehand verlofteme uit de woede
Myns haters, als ik fchier was overmand.
Uw goedheid toch gafme altoos de overhand ;
Uw goedheid heeft die grootheid my gegeven,
Waartoe ik my genadig zie verheven.
37.

Daar 't eng was gaaft gy ruimte voor myn voet,
En hebtme alöm voor wankelen behoed.
'k Ben nimmer op het ruwftc pad bezweken ,
Omdat uw hulp noit van my is geweken.

38.

Myn vyanden vervolgde ik en trofze aan,
En hebze , eer ik te rug keerde , ook verdaan.

39.

Myn zwaard gaf hun zo felle nederlagen ,
Dat zy geen hoop tot hun hcrftelling zagen.
Op hunnen nek heb ik myn voet gezet.
Zy bukten zich voor 's overwinnaars wet.
40. Doch
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40.

,

Doch 'k heb dit al niet door myn kracht bedreven ,
U moet ik de eer van al myn voorfpoed geven.
Gy , gy hebt my daartoe omgord met magt.
Gy waart het , die myn vyand t' ondcrbragt.
Uw arm alleen koft zulker kop verpletten ,
Die wrevelig zich tegen my verzetten.

41.

Gy, gy deed my hun blode nekken zien,
Wanneer gy hen deed voor myn aanzicht vüèn ;
Of maakte , dat ik hen vernielde in 't ftryden.

42.

Zy riepen wel in die benaude tyden
Om hulp tot hunne bondgenoten ; maar
Vergeefs was al hun roepen en misbaar ;
Zelfs alsze in nood zich tot Jehova wendden ,
Heeft hyze niet verlofl: uit hunne elenden.
'k Vermaalde hen als ftof, dat voor den wind,
Wanneer hy wait , den minften weerftand vind.
Ik ruimde, als drek geruimd word van de ftraten.
Het ganfche rot der genen , die my haten.

43.

Kortom ik zie , door uwe hulpe , my
Van Saul en al , die my vervolgden , vry.
Wat twiften en beroeringen ze ook itichten ,
Zy moften toch in 't einde voor my zwichten.

44.

Gy hebt my zelfs verheven tot een hoofd
Der Heidnen , tans van hunne magt beroofd.
Ik zag hoe 't volk , dat ik voorheen niet kende ,
Zich tot myn dienft van alle zyclen wendde.

45.

Nu ftaat myn troon in volle zekerheid :
Myn ryksgrens zie ik rondom uitgebreid.
Ca
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Zo ras myn naam de volken quam ter oren,
Heeft yder een my hulde en trou gezworen :
Geveinft is 't wis van vreemden wel gefchied ,
Die flechts door vrees erkennen myn gebied.

46.

Zy zagön zich vervallen en hun krachten ,
Waarop zy zich verlieten , ganfch verfmachten.
Zy vloden naar een veilge fchuilplaats heen
En fidderdcn zelfs in hun fterkfte (teen.

47.

Jehova leeft ! dien ik al de eer wil geven.
Jehova leeft ! die rotsftcen van myn leven.
Geloofd zy God voor al 't ontfingen goed >
Die God myns heils die my alöm behoed.

48.

Die God zy hoogft verheven en geprezen .
Die myne wraak deed ganfch volkomen wezen ,
En my ten vorfl: van volken heeft gezet,
Die met ontzag zich fchikken naar myn wet.

49.

Die God , die tegen al 't vermetle pogen
Myns vyands , my heeft zyne hand onttogen.
Ja 'k zie my , Heer , verhoogd door uwe magt
Ver boven 't rot , dat my te vellen dacht.
's Tyrans geweld heeft my niet konnen fchaden ,
Wyl gy my redde en ga floegt al myn paden.

50.

'k Zal dies , o Heer , nu ook met hert en mond
By Heidnen zelfs , voor 't heil aan my gegond ,
Uw lof verbreiden en met dankbre pHilmen,
Zo wyd ik kan , uw groten Naam uitgalmen.

51.

't Is toch die God, wiens onweerftaanbre magt
Zyn koning , dien hy op den rykstroon bragt

GEDICHTEN.
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Van Ifraël , door wonderen verloft heeft ;
'tWas zyn beftel, dat Saul zyn kroon gekoft heeft;
Want nimmer heb ik naar 't bewind gcltaan ;
Maar God heeft zelf weldadigheid gedaan
Aan David , die reeds langen tyd te voren
Uit al de zoons van Ifaï verkoren
En door de hand van ziender Samuël
Gezalfd was , op des Heren hoog bevel ,
Om aan hem , aan zyn zoon en Late neven
Den rykstroon tot in eeuwigheid te geven.

KORTE
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vf. i. V XElukkig zyn voorzeker zulke fchapen,
Die veilig op een herders zorge llapen ,
Die 's daags de kudde weid ,
En , tot haar zekerheid ,
Zelfs in den nacht zyn vee blyft trou bewaken ,
Zodat geen ondier dat oit durft genaken.

Maar mag ik dan myn groot geluk niet roemen,
Die d' Allerhoogften mag myn Herder noemen ,
Die , noit door flaap vermaft ,
Op zyne fchapen paft ,
En in zyn kudde ook my heeft aangenomen ?
Wat heb ik noch in zulk een ftaat te Ichromen?

Gewis , gewis myn vrees is ook geweken.
Ik weet , dat niets my immer zal ontbreken ;
Wyl hy 't al gunftig geeft ,
't Geen 't fchaapje nodig heeft.
Hy kent den nood van my en al de zynen ,
En op zyn wenk moet alle quaad verdwynen.
2. Aan
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2.

Aan hem Iaat ik myn welzyn ook bevolen.
Hy ftiert myn gang , opdat ik niet zou dolen.
Voor 't Heken van de zon ,
Dat my verhitten kon,
Leid hy my , niet op ene dorre heide ,
Maar voert my in een lommerryke weide.

Een weide , daar geen hitte my kan deren ;
Maar daar ik , zelfs neerliggende , af mag fcheren
Het verfche en malfche groen ,
Om my volöp te voên ;
Of zachtjes voert hy my aan ftille beken ,
Die 't nimmermeer aan water zal ontbreken.

Daar wil hy , eer myn ziel van dorft zou ftikken ,
Haar tydig uit die Levensbron verquikken.
3.

Of week ik van den Heer,
Hy brengt my fpocdig weer.
Opdat ik , door lang van hem af te zwerven ,
Zyn hoede , die my vciligt , niet zou derven.

Met deze gunft is hy noch niet te vrede ,
Maar maakt dat ik in 't fpoor der waarheid trede ,
Dat 5 naar zyn wil gericht ,
v

My houd by mynen plicht.
Dit doet hy om zyn groten Naam te ontdekken ,
En tot zyn lof zyn fchaapjes op te wekken.

4. Wat
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Wat wonder dan , dat ik my moedig drage ,
En 't zo geruft met God myn herder wage?
Want fchoon ik treden moeft
In dalen naar en woeft ,
Daar zich de dood met zyn verfehriklyk wezen
Vertoonde , 'k zou voor dat gezicht niet vrezen.

En waarom toch zou ik angftvallig beven ,
Wyl gy , o Heer , bewaarder van myn leven ,
My met uw ftok behoed ,
En trooft fchenkt aan 't gemoed ?
Uw ftaf , dien zelfs de wildfte dieren duchten ,
Doet hen terftond van uwe kudde vluchten.

't Is door uw gunfl: , dat ik voor niemand zwichte ,
Wyl gy de tafel voor het aangezichte
Van myne weerparty ,
Met heiige lekkerny ,
Als op een dag van feeft en vrolykheden ,
In fpyt van die my haten , toe wilt reden, .
Gy hebt myn hoofd met olie overgoten,
Als enen van uw dierbre gunftgenoten ,
En toeft my aan uw difch ,
Daar alle volheid is ,
En my de wyn zo mild word ingefchonken ,
Dat myne ziel daar word van liefde dronken.
6. Dit
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6.

25

Dit wekt myn hoop. dit geeftme een vaft vertrouwen ,
Dat 's Heren gunft voor my niet op zal houën ;
Maar dat hy , als voorheen ,
Zyn zorg aan my befteên
En zyne trou beftendig zal bewaren ,
Zolang hy my zal in het leven fparen.

Ja 'k wacht , dat ik in 't heilig huis des Heren ,
Met al zyn volk , gedurig zal verkeren ,
Om daar met hert en mond ,
Tot aan den avondftond
Myns levens , hem te loven en te pryzen
Met dankbaarheid voor al zyn gunftbewyzeru

T
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<?f. 2. 1 /E trouwe vlyt van onze vaderen ,
Dien 't dankbaar bloed noch ftraalde in de aderen
Vertelde ons, en wy hoorden 't aan,
Wat gy, o God, hun had gedaan.
Zy meldde ons , wat gy in hun tyd
Verrichtte , en hoege , in voorge dagen ,
Hebt Ifraël , uw volk , bevryd ,
't Geen hunner vadren vaders zagen.

3. De Heidenen hebt gy verdreven
Met uwe hand ; maar hun gegeven
't Van melk en honig vloeiend Land
Daar gy hen zelf hebt ingeplant.
De volkeren hebt gy geplaagd
En uit hun eigen erf verftoten ,
Daar 't volk , door Faro korts verjaagd,
Nu weeldrig in is voortgefchoten.
4. Geen
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4. Geen zwaard , van 't bloed der Heidnen dronken ,
Heeft hun dat Land ten erf gefchonken ,
Hun arm heeft hun geen heil befteld ,
Noch 't Kanaanner heir geveld :
Maar uwe hand , die niemand keert ,
Beteugelde des vyands woede.
Gy hebt hem door uw arm verheerd ,
Dien gy ontblootte , uw volk ten goede.
Gy zelf, die in hun midden woonde ,
En 't licht uws aanfchyns daar vertoonde,
Hebt , door uwe onbepaalde magt ,
De volken onder hen gebragt :
Gy deed het om hun deugden niet ,
Maar om dat gy van oude dagen
In hun , tchoon zy u veel verdriet
Verwekten , naamt een welbehagen.
5. Gy zelf, die duizend wondren werkte ,
Als Ifrêls heir en Ifrêb fterkte,
Zyt ook myn Koning , dien ik eer.
Tc Werp my voor u ootmoedig neêr;
Ik fmeek u , merk op onzen neod ,
O God , en 11a in mededogen
Op Jakob , dienge uw hulpe bood
In vroeger tyd , weer gunfKge ogen.

STICHTELYKE
Ik blyf op uwen byftand wachten ,

.

Want my ontbreekt het ganfch aan krachten.
'k Zocht by my zelf vergeefs naar raad

,

En hulp in myn verloren ftaat.
Wil gy myn redding flechts gebien ;
Cy hebt toch maar één woord te fpreken ,
En wat gy fpreekt zal ftraks gefchiên.

.;

Verlos uw Jakob ; wil hem wreken.
6. Wy zullen , kieft gy onze zyê ,
Met hoornen onze weerpartyë
Neêrftoten , fchoon hy ons voorheen
Noch zelf gemaklyk koft vertreên.
Wy zullen in uw naam verflaan',
En , door uw ann gefterkt , verpletten
Al, die ons durven wederftaan, cr
En tegen Juda zich verzetten- .

. ,

.

7. O Heer., wiens woonplaats is in 't hoge j; "
Gy ziet , dat ik op pyl noch boge
Vertrou ; ik wacht niet , dat myn zwaard
My .zal verloflen: 't moedig paard
Schiet met zyn ruiter hier te kort.
8. Gy hebt vaak reddingen gegeven
En onzen vyand , overftort
Met fchaamte , voor uw magt doen beven»
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9. Dies wy in God alleen ook roemen ,
Dienwe Ifraëls Verlofler noemen ,
Een Heer , geweldig in den ftryd.
Dat 's onze bezigheid altyd.
Wy fchatten het onze eer en plicht ,
Alle eeuwen door , met dankbre klanken ,

T

Om 't geen gy voor ons hebt verricht ,
Uw naam te loven en te danken.
10. Maar ach! nu hebt gy ons verlaten,
En kieft de zy van die ons haten.
Wy zien , helaas ! met fmaad en fchand ,
Ons van den vyand overmand.
Voorheen hebtge u in 't fpits geftcld ,
Om Ifraël ten fchild te itrekken ;
Maar trekt ons leger nu te veld ,
Gy weigert met ons op te trekken.
1 1. Gy doet ons voor den vyand wyken,
En laat hem met de zege ftryken ,
Terwylge ons moed en hulp ontzegt ,
En niet voor ons , maar voor hem vecht.
Hy rooft en plundert , waar hy koomt ,
Alom in dorpen en in deden.
'tLand, door zyn benden overftroomd ,
Ligt woeft en overal vertreden.
D 3
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12. Gy geeft ons over, flechts als fchapen,
Ter flachting aan des vyands wapen ,
Die , onmêdogende en verwoed ,
Aan ons zyn dolle wreedheid boet.
Ons overfchot, aan allen kant
Verftroid in aller Heidnen Landen ,
Zucht onder uw geduchte hand ,
En voelt daar *t vuur uws toorns ontbranden.
1 3. Uw volk word daar op markt en ftraten
Van zulken, die het doodlyk haten,
Geveild ter zwarer flaverny.
Gy zelf ftelt op ons geen waardy ;
Maar duld , dat zy ons fchier om niet ,
Als een onnutten laft verkopen ;
Terwyl wy , uit ons zielsverdriet ,
Op u vergeefs om byftand hopen.
14. Wy zien ons daaglyks fchendig honen
Van buren , die rondom ons wonen ,
Die , juichende om ons deerlyk lot ,
Ons ftellen tot hun fctómp en fpot.
15.

Naar uwen vloek, zynwe yder een
Ten fpreekwoord : fnoder dan de Joden l
Zegt elk , en , gaan wy ergens heen.
Men fchud den kop , om onze noden.
16. Myn
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16*. Myn fchande, o toppunt van elende!
Volgt my , waar ik my keer of wende ,
En ftaat voor my den ganfchen dag ;
't Begin is wee ! en 't end is ach !
De fchaamte dekt myn aangezicht ,
Ik durf myn oog niet opwaarts heffen ;
Maar fchuw, zoveel ik kan, het licht,
Om al de rampen , die my treffen.
17. Ik mag my by geen menfch vertonen,
Of 'k voel my op het grievenft honen
Met luider ftem : ik hoor terftond
U lafteren met vollen mond.
De vyand blyft zyn euvelmoed
Noch aan my koelen , fpot met fmeken ,
En , onverzadigd van ons bloed ,
Tracht hy zich noch al meer te wreken.
18. Dit alles is ons overkomen,
Maar in al die benaudheids ftromen ,
Dicge over ons gebragt hebt , Heer ,
Vergaten wy u nimmermeer.
We erkennen , dat , al watge ons zond
Ter ftraf , ons trof om onze zonden ;
Maar tegen uw geftaafd verbond
Zynwe echter niet trouwloos bevonden.

2
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ip. In weerwil van alle onze fmerte
Zynwe onbewuft , oit met ons herte
Van achter u te ruggekeerd
Te zyn : noit hebben wy geëerd
Een God , dan u. van 't rechte pad
Dat gy ons , in de woefte ftreken
Van Sinaï , gewezen had ,
Is onze gang noit afgeweken.
20. Schoonge ons in barre woeftenyën
Brengt , en ons 't uiterfte doet lyën ,
In plaatfen , daar Hechts flang en draak ,
Maar nimmer menfch , vond zyn vermaak ;
Schoon ons de fchaduw van den dood
Daar dekt , en wy fchier aan ons leven
Wanhopen in zo groot een nood ,
Zyn wy u noch getrou gebleven.
a i.. Want hadden wy den naam vergeten
Van onzen God , hy zou het weten ,
Die 't hert van alle menfchen kent.
Of hadden wy ons oit gewend ,
Om op te heffen hart of hand ,
Door keur of dwang , tot vreemde goden ,
't Geen ons , verdrukt in 's vyands land ,
Op zware ftraffen werd geboden.
•
22. Was
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22. Was zulk een ftuk voor God te dekken ,
En zou dat niet zyn yver wekken ,
Om , door ene allerftrengfte wraak ,
Te ftraffen zulk een fhode zaak?

;

Want wat geen menfchlyk oog oit ziet ,
Hoe diep het ligge in 't hert verfcholen ,
Ontduikt zyn heilige ogen niet ;
Niets blyft 'er toch voor hem verholen;
23. Om uwen wil is 't dat wy lyden
De wreedfte foltring t' allen tyden.
Wy itellen aan een witten dood ,
Om uwen wil , ons daaglyks bloot
Zy fl:oppen 't oor voor onze klagt
Terwyl zy met ons leven fpelen ,
Wylm' ons niet meer dan fchapen acht ,
Om door het offermes te kelen.
24. Waak op, Heer, nu 't dus ftaat gefchapen!
Houd u niet meer, als zy, die flapen.
Waak op , ter onzer hulp bereid !
Verfl:oot ons niet in eeuwigheid.
Gy ziet ons uiterfte gevaar;
Gy hoort ons jammeren en klagen.
Stel dien gewenfchten tyd eens daar ,
Waar in gy zult ons heil doen dagen.
E
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25. O God , op wienwe alleen vertrouwen ,
Waarom zoudge u verborgen houën?
Zoud gy vergeten onze elend ,
Die u ten vollen is bekend ?
Kunt gy al die verdrukking zien ,
Die wy van onzen vyand lyden ,
En zoudge uw volk geen hulpe biên,
Gelyk gy deed in voorge tyden?
zó. Want onze ziel is neergebogen ;
Maar tot u heffen wy onze ogen ,
Terwyl ons onze kracht begeeft
En onze buik aan de aarde kleeft.
Ai ! neem eens onze zaak weer aan ,
Eer onze ween ons overftelpen.
Wil , eer 't voor eeuwig zy gedaan.
Met ons , uw ftervend Ifrêl helpen t
27. Sta op. wil uwen arm ontbloten ,
En ons niet ganfch en al verftoten.
Verlos ons , niet om ons geween ,
Maar om uw goedertierenheên.
Houd u , O Heer , niet langer ftil ,
Maar laat uw gunft tot ons eens nadren ,
En breng ons weer , om uwen wil ,
In 't Land , 't geen gy fchonkt onzen vadren.
KORTE
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was gewis in onze noden
Een toevlucht , als wy tot hem vloden :
Hy was een fterkte , toen 't ons , zwak
En radeloos > aan magt ontbrak :
Dus hebben wy het zelfs bevonden.
Toen onze zaken hooploos ftonden ,
En ons verderf onfeilbaar fcheen ,
Redde ons zyn hand en hulp alleen.

3. Laat voortaan, al , wat wil , nu komen ,
Niets zal ons immermeer doen fchromen
Of wezen ,. ichoon het ganfch heelal
Toeleggen wiTde op onzen val.
Laat alle volken met malkanderen
Saamfpannen de aardkloot zelf veranderen
Van plaatié en fchokken van zyn as ,
De bergen in den ruimen plas
Der ongemete zeen zich fchuilen.
4. Laat vrefelyke orkanen huilen ,
De golven, door hun groot geweld,
Ten hemel ftcigren , en , ontftcld ,
E 2

't Ge-
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't Gebergt , tot aan 't gefternt verheven ,
Door hun verheffingen doen beven.
Geen nood ! ons hert , Gods trou bewuft:
Behoud zyn kalmte en ftille ruft.
5. Want, even als de kleine beken,
Die zachtjes uit de bergen leken ,

.

De Gihon en de Siloa ,
Met hunne golfjes vroeg en fpd'
Gods Stad en 't Heiligdom verblyden ,
En ter verquikking zyn in tyden
Van droogte , zo zal al het woên
Des vyands ons geen fchade doen ;
Want hoe verachtlyk in zyne ogen
Ook fchynen moge ons zwak vermogen ;
Ja minder dan een beekje by .
De grote zee te fchatten zy ,
Noch zullen zy , die ons benauwen ,
Noit ons vertrouwen doen verflauwen.
6.

'Neen , God , die in ons midden woont ,
En zyne heerlykheid vertoont
Tot heil van allen , die hem vrezen ,
Zal t' aller tyd ons fteunfel wezen:
Hy ftrekt een vuurgen muu» rondom
Zyn eige Stad en Heiligdom.
Hy zal al 't pogen doen mislukken
Van die ons trachten te onderdrukken.
Hy raag een korten nacht van leed
Ons doen verduren ; maar gereed
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Zal hy een blyden daagraad fcheppen,
En tydig oiis ter hulp zich reppen.
7.

Dat zagenwe onlangs noch , toen 't rot
Der heidenen zich tegen God
En Godes volk in arren moede
Opmaakte , razende van woede.
De koningen , rondom zyn erf,
Beweegden zich tot ons verderf.
De Heer , met Siöns ramp bewogen ,
Verhief zyn ftem ftraks uit den hogen %
En £ zie den wonderlyken keer ! )
Straks valt des vyands hoogmoed neer.
Al de aarde , o vrefelyk gerichte !
Smolt voor Gods ftem en aangezichte,
Wyl hy , ter welverdiende ftraf ,

Den vyand zelf de neerlaag gaf.
8. Wat quaad zal immer ons weervaren?
De grote Heer der Legerfcharen
Is met ons ! hy houd onze zy !
Dus vrezen wy geen weerparty.

.

De God van Jakob , die voorhenen
Hem dikwerf is ter hulp verfchenen
En heeft behoed , is onze God ,
Ons hoog vertrek , ons veilig flot.
9. Komt , ziet op wien wy ons vertrouwen ,
Komt , wilt Jehovaas werk aanfchouwen ,
Die al zyn vyanden verteert ,
Wiens zwaard noit ledig wederkeert.
E 3
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Hy zelf , hy heeft voor ons geftreden ,
Den vyand in het ftof vertreden ,
Zyn fterke fteên in de afch gelegd „
En veel verwoefting aangerecht.
10. Door hem genieten wy den vrede.
Hy doet de zwaarden in de fchede
Weerkeren , en legt met zyn hand
De kryg tot 's aardryks end aan band.
Hy heeft de fpies aan twee geflagen ,
' •
Verbreekt den boog , verbrand den wagen ,
En doet al 't menfchdom düidryk zien ,
Dat niemand hem kan weerftand biên.
11. Laat af, (dus fpreekt hy met zyn daden)
Wat moogtge u tegen my beraden ?
Wat moogt gy woeden op myn volk?
Leg af uw zwaard , uw fpies en dolk f
Weet , dat ik God ben , die uw pogen
En ydel woeden met myne ogen
Befchouwe , en lette op al 't verdriet ,
Dat door u aan myn volk gefchied.
O Heidenen ! ik zal u fchelden ,
En myne Majefteit doen gelden.
'k Wil , dat by u , 'k wil , dat op aard
Myn Naam verhoogd zy en vermaard,
ia. Jehova, Heer der Legerfcharcn
Is met ons l hy zal ons bewaren !
Hy is van Jakobs zaad de God ,
Ons hoog vertrek , ons veilig flot !
KORTE
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vf. 2.

iNwoners van het ganfch heelal ,
Klapt in de hand , maakt bly gefchal $
Doet uwe vreugd luidruchtig horen ,
Juicht Gode met een blyde ftem ,
Verheft zyn lof, verheerlykt hem ,
Betreed al zingende zyn Choren.

3.

Jehova , de allerhoogfte Heer
Is groot en vreeslyk. hem koomt de eer.
Jehova is de grootfte Koning.
't Heel aardryk paft op zyn gebied.
Alle andere vorften zyn als niet
By hem , die boven houd zyn woning.

4.

Wat volk kan tegen ons beftaan?
Wanneer hy onze zaak neemt aan ,
Vernedert hy al , die ons quellen.
Hoe groot hun tal en raagt ook zy,
Hy doet ons , als verwinners , bly
Den voet op hunne nekken ftellen.
5, Hy
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5.

Hy gaf, o heerlyk Hefdeblyk !
Door zyne keur , dit Land , zo ryk ,
Zo vruchtbaar , als oit Land kon wezen ,
Aan ons ten erfdele , opdat bleek ,
Dat noit zyn gunft van Jakob week ,
Dien hy heeft lief gehad voor dezen.

6.

De Heer vaart , onder 't bly gejuich
Van ftem , bazuinklank , fnarentuig ,
Naar Siön op , daar hy wil wonen ,
Ten voorfpel , dat hy eens van de aard ,
Met gloriryker hemelvaart,
Zich op de wolken zal vertonen.

7.

Zingt . Gode pfalmen , looft met zang
Zyn Majefteit uw leven lang ,
Verheft hem , die ons heeft verkoren
Ten volke van zyn eigendom ,
Zingt onzen Koning pfalmen , om
Al de aard zyn glori te doen horen.

8.

Al de aard toch kent hem voor haar Heer,
En buigt zich voor zyn ryksftaf neer.
Pfalmzingt ; maar met ene onderwyzing
Van heiige en welbedachte reen ,
Die zynen Naam aan groot en kleen
Doen kennen met een blyde aanpryzing.

GEDICHTE N.
9.

De Heidenen, in voorgen tyd
Vervreemd, zyn Gode toegewyd,
Met wenfch , dat hy hen wil regeren ;
Daar hy op zynen heilgen troon
Zit, en, als Richter, zyn geboon
Geeft ; dies hem alle volken eren.

10.

Al de edelen van ydren Stam
Zyn tot den God van Abraham
Verzameld, om hem lof te geven,
Met al de vorften , die hy ftelt
Tot fchilden , tegen 't boos geweld.
Hy zelf is eindloos hoog verheven •
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Verterend vuur voor hun , die u niet vrezen ,
Die voor uw volk zelf moet verfchriklyk wezen ,
Als zich uw hand ter hunner tucht bereid :
Myn hert bezwykt , als ik de roê befchou ,
Die gy op my rechtvaardig moogt doen ruften ,
Sint ik myn plicht en duurgezwore trou
Vergat 3 vervoerd door myn vervloekte* lulten'.1
>
Myn oog , verleid door 't zien van Bathfeba ,
Heeftmé eerft den weg gebaand tot overfpelen ,
En, wilde ik zulk een gruweldaad verhelen,
Uriaas moord quam my alleen te fti ;
Die moord , geichied in vriendfchaps fnoden fchyna
Toen zyne trou voor my my deed mislukken
. Myn lift, om hem, vervrolykt door den wyn,
£)e baftaardvrucht voor eige te doen plukken.'
3 Zyt
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Zyt my , o God , genadig ! laat uw oog
Op my zyn in ontfcmiing necrgellagen !
Doe my de ftraf niet van myn misdaên dragen !
Delg uit myn fchuld , die u tot wraak bewoog !
'k Weet wel, zy is tot aan den hemel groot,
Maar groter noch zyn uw barmhertigheden.
U fmeek ik , die benaud ben tot den dood ,
Wil toch met my niet in 't gerichte treden !

Wafeh my, maar niet met ftier- of bokkehbloed ,
Of water, dat flechts zuiverheid kan geven
Aan 't ligchaam , daar ik 't quaad rnê heb bedreven ,
Doch niets, kan doen tot zuivring van \ gemoed.
Een beter bloed , van groter kracht dan dat ,
Moet ïnyne ziel van al die fnode fmetten

....

En fchuld , daar ik haar mê bezoedeld had ,
Afwaflbhen , en my reinigen en netten.

Nu, nu ken ik myn overtreding, Heer.
'k Erken met fchahmt de grootheid myner zonde.
Het zwaard , daar ik 't ortfchuldig hert mê wondde
Des vromen mans, treft nu myn ziel veel meer
Dan 't hem oit trof. ik heb (teeds voor myn oog
De gruwelftukken , die ik heb bedreven
Uit geilheid , die door 't oge. in 't herte vloog :
Zy blyven my fteode in de zinnen zweven.
6*. 'tWas
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't Was tegen u, 't was tegen u alleen ,
O God, dat ik my heb zo fnood vergrepen ,
En daar ik nu de felle zielenepen
Van voel; maar gy, gy ziet myn droef geween,
Gy hoort myn ftem , die u myn fchult belyd.
'k Deed fchenddaên , die uw heilig oog mishagen ,
En die gy , die van 't quade een wreker zyt ,
In my zo min wilt als in andren dragen.

Maar trouwens, Heer, hoe gy 't met my ook maakt ,
En welk een vonnis gy ook uit moogt fpreken ,
't Zal recht zyn ; wyl het u betaamt te wreken
Uwe eer , wanneer oit fterfling die verzaakt.
.

Gy blyft toch rein , fchoon al 't bedreigde quaam',

Zodat het quaad noit van myn huis zou wyken ,
Myn naaften my myn wyven zelfs ontnaam'
Ter fchending ; daar zou ook uw recht in blyken.

'k Beken , ik ben in ongerechtigheid
Geboren en in zonden reeds ontfangen
In moeders lyf. het quaad heeftme aangehangen
Door erreffchuld , en my ter ftraf bereid.
Dit wift ik , en het had my dies gepaft
Myn oog en hert zorgvuldig te bewaken ,
Opdat ik door geen geilen luft verraft
Mogt worden , die myn fchuld moft groter maken.
8. Want
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Want gy hebt luft tot waarheid in het hert ,
Maar ene walg aan fnode linkernyën ,
Waar dóór ik my zocht van den blaam te vryën
.

Van 't overfpel , datme aan de ziel tans fmeit.
Ik wift , dat gy de oprechrigheid bemint ,

Die altyd in myn binnenfte moft wonen ,
En dat men noit uw heilig oog verblind ,
Wat fchyn men ook naar buiten mag vertonen.

Dit weet ik door uw eigen onderricht,
Waar door gy my , wat my betaamt , wilt leren ,
En nodigt om ootmoedig weer te keren
Tot u , aan wien ik fta zo duur verplicht.
Maak in 't verborgen my toch meer en meer
Bekend de wysheid , daar ik myn bedryven
Door naar uw wil moet richten tot uw eer.
Wil daartoe in myn hert uw wetten fchryven.

'k Erken my, Heer, melaatfch van hoofd tot voet,
'kBen walgelyk voor u door myne zonden.
Ach ! had ik maar by u gend gevonden ,
By u , die my alleen ontzondgen moet ;
Gelyk gy doet met yzoop zulken , dien
Melaatsheidsplaag , als onrein , om deed zwerven.
Wil my dus ook uw hulp genadig biên ,
En heel my , eer ik aan myn quaal moet fterven.
Wafch
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Wafch myne ziel , die , t' allen kant bevlekt ,
Een ftank en walg ftrekt in uw neuze en ogen ,
Die eeuwig rein , niets diergclyks gedogen ,
Maar daarge alom uw afkeer van ontdekt.
Wafch my met bloed , dat my recht zuivren , en
Veel witter dan de reine fneeu kan maken.
Dan zal ik , die myn eige vuilheid ken ,
Meer in 't vervolg myn oog en hert bewaken.

10.

Doe my, die 's nachts myn bedde fteeds doornat
Met tranen, die 'k heb tot myn fpys verkoren,
Om myn misdryf , weer vreugd en blydfchap horen j
Verquik myn hert , door kermen afgemat ;
Sint Nathan my uw toorn heeft aangezegd ,
Uw toorn , met recht om myne fchuld ontftoken.
Herftel door vreugd 't gebeente van uw knecht,
't Geen door dat vonnis was als ganfch verbroken.

1 1.

Wend uw gezicht van myne zonden af.
Gedenk niet meer , hoe zeer ik heb misdreven.
Myn fchuld , in uw gedenkboek opgefchreven ,
Zy uitgedelgd , en ik bevryd van ftraf.
En wyl de diepte van myne onmagt , Heer ,
Niet duld , dat ik vanzelfs zou wederkeren ,
Zo werp ik my voor u ootmoedig neêr ,
En fmeek , wil toch dien zondenwortel weren.
12. Schep

G E D I C I I T Ê N.
1 2.

47

Schep door uwe almagt ( want alleen uw hand
Kan 't doen ) my eert nieuw hért en nieuwe zinnen ,
Vernieu in my een valten geeft van binnen ,
Die nirrimer door myn drift worde overmand ;
Maar die , wanneer 't gevaar my dreigen mogt ,
In ftaat zy om ftraks wederftand te bieden
In uwe kracht , en 't zondige gedrocht ,
Den welluft , uit myn herte te doen vlieden.

13.

Verwerp my niet uit uwe gunfte , o God,
Noch van den troon , die gy my hebt gegeven ;
Hoewel ik , door al 't geen ik heb misdreven ,
Naar recht verdien myn voorzaats eigen lot.
Neem nimmer ook uw heilgen Geeft van my ,
Daar door gy my vaak mynen plicht quaamt leren ,.
En my , den minftcn uit myn broederry ,
Bequaamde om 't ryk van Ifrêl te regeren.

14..

Beur op myn geeft, die fchier is uitgeblufcht
ÜDoor droöfheid , die myn bange ziel doet quynen ,
En doe die voor de vreugd uws heils Verdwynen.
Spreek in myn hert : keer weder tot uw ruft.
Maak door uw Geeft vrymoedig myne ziel ,
Üoor zondenlaft zo diep gedrukt ter neder ;
Sint ik te dwaas in zulk een gruwel viel ,
En geef aan haar tot u den toegang weder.
15. 2o

{
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15.

Zo zal ik, door 't berou van mynen val,
Den overtredren met myn voorbeeld leren ,
Hoe hard het zy , zich van u aftekeren ,
Hoe zondenzoet verkeert in bittre gal.
'k Zal zondaars , die noch leven in het quaad ,
Zo veel ik kan uw weg en wil infcherpen ,
En mooglyk zullenze , op myn goeden raad
En op myn fpoor, zich aan u onderwerpen.

1 6.

'k Weet wel , dat ik wat groots van u begeer ,
Daar noch de bloedfchuld ligt ten mynen lafte ;
Wyl ikme aan moord en overfpcl vertafte.
Uriaas bloed roept noch om wraak , o Heer.
Maar ach ! verlos my daar van uit genfl ,
O God, dien ik den God myns hcils mag noemen,
Zo zal ik met myn tonge vroeg en fpa*
Uw godlyk recht met vreugd myns herten roemen.

17.

O Héér, ontfluit myn lippen en myn mond,
Dien ik , wilt gy my van myn fchuld bevryden ,
Alleen ter eer van uwen Naam zal wyden ,
En doen uw lof aan alle volkren kond.
'kZal opentlyk vermelden wat gy deed
Aan my, een zondaar, die zyn kroon en leven
Verbeurde ; 'k zal de blydfchap , die myn leed
Verzwolg , voor u den ruimen teugel geven.
18. Dat
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Dat ik uw gunft langs deze wegen zoek,
Is om dat gy dus woud uw wil ontdekken.
Neen , 'k zoek my niet aan uw bevel te onttrekken ,
Doch 'k vind geen eifch in heel uw Godlyk Boek.
Want gy toch hebt tot offerhand geen luft;
Tc Had anders lang het ftierenbloed doen plengen.
Brandoffer ( des ben ik my wel bewuft )
Behaagt u niet , 'k zou 't anders zeker brengen.

19.

Het enig offer , dat aan God behaagt
Is ootmoed , die uit een gebroken herte
Ontfpruit ; wen door 't gevoel der zondenfmerte
De bange ziel zichzelfs voor u verklaagt :
Want zulk een hert was noit by u veracht ,
't Geen gy zyn fchuld zaagt nederig betreuren ;
Maar hem , die uit gena' vergifnis wagt ,
Zult gy uw heil , o God , weer doen gebeuren.

20.

Dat nimmer ook uw gunft van Sian wyk ,
't Geenge uwen Naam ter woonftê hebt verkoren.
't Zy , om myn fchuld , noit voorwerp van uw toren ,
Maar geef het van uw welbehagen blyk.
Laat ook de ftad , wier opbou ik begon ,
Jeruzalem , myn misdaad niet bezuren.
Uw gunfl: zy haar een heil- en zegebron.
Volbou gy zelf hare onvolboude muren.
G

ai. Dan
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Dan zult gy weer 'met een goedkeurend oog
't Dankoffer , in 't gelove u opgedragen ,
Aanfchouwen. dan klimt , naar uw welbehagen ,
Die reuk tot u met de offervlam omhoog.
't Brandoffer word dan t' enemaal verteerd.
Geen rein gediert , bequaam tot offerhanden ,
Worde immermeer van uw altaar geweerd ;
Maar 't zal daar fteeds door 't heilig vuur ontbranden.
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vf. 3.

Vt At roemt gy , o godloze moordenaar ,
Op uw geweld , als hadge iet groots bedreven ?
Gy bragt, 't is waar, de onnoosle Priefterfchaar ,
Op '3 konings laft, o Doëg, om het leven.
Bejaag dus vry de gunft van uwen vorft ;
Terwylge uw hand met fchuldloos bloed bemorfK

God zal , in fpyt van al uw fnood geweld ,
Zyn goedertierenheid my noit ontzeggen.
Wat ftrikken my uw boosheid immer ftek ,
'k Zalme op Gods trou geruft ter nederleggen.
Dat menfchcngunft viy wankle of wyk , wat nood ?
Des Heren gunft blyft eeuwig even groot.
4.

Uw tong , gefpitft op lift en fchelmery ,
Bedenkt fteeds , hoe zy anderen zal fchaden , "
En helpen door uw bloeddorft in de ly ,
Wel fiks geleerd op laftren en verraden :
Ze is als een fcheermes , dat , tot moord gewet ,
Door fnood bedrog word op de keel gezet.
G 2
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Al uwen luft vind gy alleen in 't quaad ;
Maar goed te doen is by u niet te vinden.
Uw hert , vervuld met wrevel , nyd en haat ,
Laat nimmer zich door redenbanden binden.
In 't liegen zoekt ge al uw vermaak en vreugd,
O vyand van gerechtigheid en deugd.
6.

Dan leeftge eerft , alsge onzinnig en verwoed
Onfchuldgen moogt verilinden en vertreden ,
En gy uw zwaard kont verwen in het bloed
Van zulken , die den vorfte noit misdeden.
Uw tong , voorlang aan helfch bedrog gewoon ,
Blaart leugens , om d' onnozelen te doön.

7.

Maar weet , o beul van 's Meren priefterfchap ,
God zal zyn wraak op uwen kop doen komen.
Haaft zal hy u van uwen eretrap
Afrukken , en het bloed , dat gy deed ftromen
Te Nob , afvordren van uw fnode hand ,
Die menfch en beeft moorddadig hielp van kant.
Hoe veiligge u tans wanen moogt , de tyd
Zal komen , dat God u eens weg zal rapen ,
En rukken uit de Tente , aan hem gewyd.
Dan zal 't geweld u zyn een vruchtloos wapen.
Hoe diep en vaft gy moogt geworteld ftaan ,
Gods byl zal u haaft van dien wortel flaan.
8. 't Recht-
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't Rechtvaardig volk zal, wen hem 't oordeel treft,
Op 't heilige van 's Heren wegen letten ,
En vrezen God, als die zyn hand verheft,
Om al het quade aan hem betaald te zetten.
'tZal lagchen over hem, wanneer 't zyn val,
Zo vreeslyk , zo geducht , aanfchouwen zal.

9.

Merk op dien man , die , op zyn rykdom ftout
En moedig, God niet ftelde tot zyn fterkte!
Zie hem, die heeft op zyne magt vertroud,
En niet dan fnood verraad en boosheid werkte ,
Waar door hy zich zyns vorften gunft verworf:
Maar zie ook hoe veracht die dwingland ftorf.

10.

Doch ik, die 't doel was van zyn woede en haat,
Zal h het huis van God , die myn bedryven
En onfchuld kent , in enen veilgen ftaat
En vollen bloei , als een olyfboom , blyven ;
Want ik vertrou, wat quaad men my bereid,
Op God en zal het doen in eeuwigheid.

11.

U , Heer , zal ik ook eeuwig eer en lof
Toebrengen , en u , als myn Koning , vrezen.
Gy deed het al : gy gaaft my dankens ftof ,
Gy hoedde my , gy hield my noch in wezen.
Had uwe hand en trou my niet bewaard ,
'k Was mede allang verdelgd door Doëgs zwaard.
G 3
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Uw Naam , dienge als een fterken toren fielt
Ten toevlucht van alle uwe gunftelingen ,
En werwaarts al uw erfvolk henen fnelt ,
Wanneer 't gevaar hen immer zoude omringen ,
Die Naam , zo goed voor 't uitgekeurd gedacht ,
Die Naam is 't , dien ik in 't geloof verwacht.
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Vf. i. CjEwis- gewis, nu 'k alles heb doorzien,
Gods handelwys met goede en boze liên ,
En beider ftaat bedachtzaam overwogen ,
Heb ik daar uit dit vaft befluit getogen :
Dc heilige , de hoge God is goed
Aan Ifraël , dat met een rein gemoed
En zuiver hert zyn gang tracht in te richten ,
Oprecht voor hem in zyn verborge plichten ,
Oprecht in die 't in 't openbaar bedryft
En tot het end daar in volftandig blyft.
a.

't Is waar , en 'k moet het tot myn fchand bclyden i
Dat oordeel fcheelt van 't geen 'k in voorge tyden
Wel by my zelf heb van Gods weg gedacht.
Myn ziel is vaak in groot gevaar gebragt ,
En 't hert my fchier door ongeloof bezweken ,
Gelyk een man , wiens voeten uitgeweken ,
Aan 't wanklen raakt en bykans nederftort ;

3. Dewyl ik in myn binnenfte gepord
Tot
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Tot morren , en , door 't fchyngeluk bedrogen ,
Der dwazen voorfpoed zag met nydige ogen.
'k Misgunde den godlozen hunnen vrê ,
En dacht , och ! ftonde ik eenmaal in hun ftê !
4. Zy blyven toch gezond en zonder banden.
Geen ziekte of fmertlyk quaad durft hen aanranden.
Zy blyven frifch en fterk tot dat de dood
Hen zachtjes in een praalgraf nederftoot.
5. Laat anderen verdriet en moeite knagen ,
Hen treft geen leed : zy delen in geen plagen.
Wat fterfling oit mag raken in de ly ,
Zy niet. het quaad gaat hunne deur voorby.
6. Dit doet hun borft van lautren hoogmoed zwellen ,
En hen verwaand hun medemenfchen ftellen
Beneden zich , als van een flechter foort.
De hovaardy , die naar geen reden hoort ,
Omringt hen , juift gelyk een gouden keten
Den hals omringt eens vorften , die , gezeten
Op zynen troon , aan elk de wetten ftelt ;
Terwyl zy zich met wrevel en geweld ,
Als met een kleed van ftaatfy overdekken ,
Om 't oog des vólks daar door op zich te trekken.
7. Hunne ogen puilen uit hun kop van 't vet ;
Daar zy met keur van fpyzen en banket
Zich meften, zat van 't bloed der eêlfte druiven,
Dat alle zorg doet uit hun hert verftuiven.
Hun voorfpoed gaat ver boven alles , wat
Hun hebzucht oit begeerde ; wyl hun fchat
De
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De inbeelding van hun herte gaat te boven.
8. En noch, wien zou dien gruwel oit geloven?
Zynze onverzaad , en mergelen de liên ,
Opdat zy hun noit weêrftand zouden biên ,
Glad uit ; waardoor zy hun de magt ontrukken.
Al hunne taal is flechts van onderdrukken ,
Niet heimlyk , maar met openbaar geweld ;
Nadien by hen noch recht noch rede geld.
Men hoort hen ftout en uit de hoogte fpreken. .
Hun eerbied voor al 't heilige is geweken.
9. De Majefteit , die in den hemel woont ,
Blyft van hun tong noch lafterzucht verfchoond.
't Is hun te laag op Gods bevel te paffen.
Zy wanen zich reeds zyner magt ontwaflèn ;
Terwylze op aard hun woord voor wet doen gaan ,
En alles , wat hun goeddunkt , flechts beftaan.
10.

Gods volk, dat al dien wrevel ongewroken
Gepleegd zag , heeft in zynen druk gefproken ,
Daar 't wegimolt in een zilten tranenvloed ,
Hun uitgeperfl: door angften van 't gemoed :

11. Zou God, wiens magt noch einde vind noch palen,
Zyn oog wel op dees aardkloot laten dalen ?
Is de AUerhoogfte ook in zyn wetenfchap
Volmaakt? of heeft hy flechts in mindren trap
Van al , wat hier beneden voorvalt , kennis ,
Dat hy zo ftrafloos duld der bozen fchennis?
12. Zie dezen hoop, dat onderdrukkend rot;
't Geen menfehen vreefi: noch eerbie&toont voor God .
It

Maar
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Maar hem onwaardig durft in 't aanzicht fpuwen ,
En daden pleegt, daar 't licht zelf voor moet gruwen,
Heeft nochtans hier in deze waereld ruft.
Zy krygen al , wat maar hun herte luft.
Hun huis, hun eer, hunftaat, hun magt, hunfchatten
Vermeerdren meer dan iemand kan bevatten.
Zy krygen 't al. de zegen fchynt alleen
Het deel van die uitzuipers van 't gemeen.
13.

'kHeb dan vergeefs myn hert van linkernyën
Gehoed , vergeefs zocht ik myn ziel te vryën
Van alles , wat Gods heilig aangezicht
Mishaagt , en tot verdiende ftraf verplicht.
Vergeefs heb ik in zuivere onfchulds plaffen
Myn handen , vry van euveldaên gewaffchen.
Vergeefs gaf ik Gode en den menfche , elk 't zyn ,
En hoedde my zelfs voor verkeerdheids fchyn.

14. Wyl ik den ganfchen dag moet vele plagen,
Als of ik mede een booswicht ware , dragen ;
Naardien zyn hand in ydren morgenftond
Geduchte ftraffen my ter tucht toezond.
15.

Maar zeide ik oit, 'kzal op die wys ook fpreken,
Zo ware ik wis in mynen plicht bezweken.
'k Was aan 't geflacht van 's Heren volk niet trou,
Zo 'k zyn beftier en werk bedillen wou.
*k Zou , door 't verloochnen van zyn wys regeren ,
Hun 't heilloos, fpoor ter murmurering leren ,
Daar vleefch en bloed zo maklyk henen wil.

16*. 'k Verfoei het ganfch: nochtans heb ik wel ftü
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Gedacht , wat my ftond van zulk doen te denken ,
Om roekloos niet des Hoogftens eer te krenken ,
Die nimmermeer iet ongerymds befchikt.
Ik heb het ftuk op alle wys gewikt, '
En op de fchaal van myn vernuft gewogen ,
Maar 't bleef ganfch zwaar en moeüyk in myne ogen ;
Ik kon geen reên van Godes doen verfl:aan ;
17. Totdat ik ben in 't heiligdom gegaan.
Myn dwaas vernuft werd ftraks gedoemd tot zwygen.
'k Begon daar licht in 't donkre ftuk te krygen.
Ik voelde , dat bedilzucht haaft verdween ,
Zo ras 't geloof brak door die nevels heen.
Daar leerde ik op der bozen einde merken ,
En welk het loon was van hun fnode werken ,
Met de uikomft van hun wrevel en geweld.
18. Gewis gy hebt hen op glad ys gefteld,
Daar op zy niet lang ftaande konnen blyven ;
Wyl gy, o Rechter, om hun fnó bedryven ,
Hen neêrftort in verwoefting , die met fchrik
19. Elk, die het ziet, vervult. één ogenblik
Is lang genoeg voor u , om u te wreken ;
Wanneer het vuur van uwen toorn ontfteken
Ontbrand,, dan neemt het godloos rot een end,
Met jammer en verfchrikkingé cii elend ,
Die uwe wraak voor eeuwig hun bereidde.
• 20. 't Geluk , dat hen voorhenen alszins vleide ,
Verdwynt., gelyk een droom , wanneenn' ontwaakt ,
't Geen al de vreugd eensklaps ten einde maakt ,
H 2

'
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En de ydelheid ontdekt der herfenbeelden ,
Die in den flaap 't bedrogen herte ftreelden.
Maar wie begrypt 't verfchriklyke te recht ,
't Geen tot dien dag voor hun is weggelegd ,
Waarin gy hen zult uit het graf ontflaken.
Dan , dan , o Heer , zult gy verachtlyk maken
Het beeld , 't welk zy vertoonden op 't toneel
Der waereld , met inbeelding , dat zy veel
Van andre liên in treflykheid verfcheelden.
Maar wat zy zich ook van hun daat verbeeldden,
Zy woegen in uwe ogen veel te licht ,
't Geen blyken zal in 't vreeslyk wolkgericht.
21.

Wanneer het hert , door .zyn verdorvendheden
Vervoerd , geen raad kon plegen met de reden ,
Maar ik , van waan en eigenliefde vol ,
Door 't zuurdeeg van verkeerde driften zwol ,
En , door den nyd geprikkeld in myn nieren ;
Den teugel aan myn dwaasheid ftond te vieren ,

22. Toen was ik onvernuftig en ontzind.
'k Wift niet met al ; maar was ganfch ftekeblind
Omtrent myn plicht en 't gene my betaamde ;
Schoon ik my zulker onkund zelfs niet fchaamde.
Maar trouwens , 'k ben ook toen gelyk een beeft ,
Dat recdloos is , voor u myn God geweeft.
23.

Ik zal voortaan gedurig by u blyven,
En naar uw wet inrichten myn bedryven.
'k Onttrok my aan uw opzicht lang genoeg
Op 't avrechts pad , 't geen ik zo dwaas infloeg.
Nu
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Nu luft het u myn rechte hand te vatten ;
Opdat ik niet , als eertyds uit zou fpatten ,
Of ftruiklen, ja zelfs vallen in het quaad.
24. Gy zult my ook geleiden naar uw raad ,
Waar aan ik rny , zolang ik hier zal leven,
Wil blindling en met blydfchap overgeven ;
Totdat gy my zult in de heerlykheid
Opnemen , die gy voor uw volk bereid.
25.

Dit is myn hoop ! dit is myn vaft vertrouwen ! .
Ik wil voortaan niet meer op fchepfels bouwen.
'k Heb u , en wien toch in den hemel meer ,
Die nevens u myn liefde trekt , o Heer ,
Als 't hoogfte goed , het geen my kan volmaken ?
Gene engelen , fchoonze in uw liefde blaken ,
Geen zaligen , die , reeds van 't vleefch ontdaan ,
Nu vlekkeloos voor uwen eertroon ftaan ,
Zyn by u iet te fchatten in myne achting.
'k Heb nevens u op aarde ook geen verwachting.
'k Begeer hier niets ; niets is 'er , dat my luft.
Gy zyt my al, 'k vind in u heil en ruft.

26. 't Ga hier zo 't wil. laat vry al 't fchepfel wyken ,
Zodat myn vleefch en hert te faam bezwyken.
Wat nood? wyl God myn herte ftrekt ten rots,
Daar 'k veilig fta , voor 't woedend golfgeklots ,
Dat my noit zal van myne vaftheid dryven ,
Wyl hy myn deel in eeuwigheid zal blyven.
aj. Maar zy , o God , die van den heilweg fchuw; ,
Als vreemden , zich onthouden ver van u ,
H 3
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Die zal de vloek , die zal 't verderf verteren.
Gy roeit toch uit die van u afhoereren ,
Met zonde , als met een lekkre fpys , zich voên ,
En offerhande aan vleefch en waereld doen.
Dat fnood gefpuis van hun , die u hier haten ,
Zult gy noch tak noch wortel overlaten.
28.

Wat my aangaat, 't is boven al my goed
Naby myn God te zyn , als hy my doet ,
Daar hy my zelf eerft nadert , tot hem naken , .
En door zyn liefde in wederliefde blaken.
Waar zou 't myn ziel toch ergens beter zyn
Dan by myn God ? die lieve zonnefchyn
Verquiktme , als hy zyn liefelyke ftralen
ïn gunfte laat in mynen boezem dalen ,
En ik myn hert blymoedig hem ontfluit :
Dan roep ik wel eens in verwondringe uit :
Laat anderen op aardfche grootheid bouwen ,
Voor my , 'k ftel op Jehova myn vertrouwen ;
Tot hem neem ik myn toevlucht in den nood ,
Dien Heer zo goed , zo fterk , zo wys , zo groot ,
Dat niets vermag te fchaden dien hy veiligt ;
Die hier zyn volk wel door het lyden heiligt ;
Maar hun ook weer genade en eer bedeilt
En noit in zyn beloften heeft gefeild,
'k Wilme ook , o God , gedurig daar toe ftéllen ,
Dat ik reeds hier uw werken mag vertellen ,
Diege in nature en in genade deed.
Daar zy myn tong en krachten aan befteed ,
Dat
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Dat zy hier fteeds het voorwerp van myn zangen ;
Terwyl ik , met een uitgeftrekt verlangen ,
Dien ftond verbei , dat ik volmaakt den lof
Van al uw werk uitgalme in 't hemelhof.

i'
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vf. I.

G Educhte God , wiens ogen
Bcfchouwen al , wat hier op aard gefchied ,
Sla uw gezicht eens neer op ons verdriet ;
En toon u met de elende uws armen volks bewogen.
Wyl zy , die u niet vrezen ,
De Heidenen , dat goddeloze rot ,
Met drieft geweld, uw groten naam ten fpot,
Gekomen zyn in 't Land ,' datge ons hebt toegewezen.
Uw heilig huis en tempel ,
Noit ftraffeloos te onthcilgen , ligt ter neer ,
Bezoedeld , zodat nu geen priefter meer
Met bloed ofreukwerk oit kan nadren langs den drempel.
Jeruzalem, der Landen
Sieraad , is niet het geen 't voorhenen was ,
Maar Hechts een hoop van fmokend puin en afch.
Des vyands moedwil deed het al door 'c vuur verbranden.
i. Uw
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Uw priefters zyn verflagen
Door't zwaard : men gunt hun ligchamen geen graf;
Maar werpt die , als gedoemden tot de ftraf,
Den voglen voor , om die als hunne fpys te knagen.
Het vleefch van die u minden ,
't Getrouwe zaad , dat gy u had bewaard ,
Ligt ook alöm te rotten boven de aard ,
Totdat het wild gediert hun rompen koomt verfijnden.

3.

Toen zy hun bloed, als beken,
Vergoten op het veld , rondom de Stad ,
Was niemand daar , die hert of moed bezat ,
Om die vermoorden in een grafkuil te verfteken.

4.

En wy , die noch het leven
Behielden , zyn in een rampzaalgen ftaat ;
Den nabuur , die voorheen ons vreesde , een fmaad ,
Ten fpot en fchimp , van die rondom ons zyn , gebleven.

5.

Hoe lang, 0 Heer! o Richter'
Zult gy in toorn t' huis zoeken ons misdryf?
Ai, keer dien af, dat die niet eeuwig blyfl
Blufch 't vuur uws yvers uit , en maak uw hand ons lichter !

6.

Stort uwe grimmigheden
• Veel liever uit op 't wrevlig Heidendom ,
Dat ons zo wreed mishandelt van rondom ,
En Judaas ovcrfchot wil t' enemaal vertreden.
I

Vol-
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Volvoer uw wraak in 't midden

Van hun , die u niet kennen voor hun Heer.
Werp gy den trots dier koningryken neer ,
Die , fteunende op hun magt , u weigren aan te bidden.
7.

Gy zaagt wat zy bedreven.
Zy hebben Jakob , als hun brood , verteerd ,
Zyn liefelyke woning omgekeerd.
'tEerft rykbevolkte Land is een woeftyn gebleven.

8.

Wy hebben wel uw flagen
Verdiend door trouloos van u aftegaan;
't Is naar uw recht , al woudge ons ftrenger flaan.
Wy hebben over ons , niet over u , te klagen.
Maar ai ! gedenk niet langer
De misdaad , die uw volk weleer bedreef.
Vertoef niet meer : uw gunft ons wedergeef.
Wees ons genadig , Heer ! en maak het ons niet banger.
Wy waren wel voorhenen
Geworden in getal als 't zand der zee
Maar fint uw hand ons floeg met wee op wee ,

Zyn wy ganfch dun en meeft door vuur en zwaard ver
dwenen.
9.

God van ons heil , wy fineken ,
Gedenk wat gy voor ons zo dikwerf deed ;
Toenge in de fpits voor 't bange Juda ftreed.
Help ons ! laat ons gekerm uw vaderhert eens breken !
Help
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Help ons , uw naam ter ere :
Red onzen ftaat ! vergeef ons misbedryf !
Wees ons verzoend ! uw gunft weer by ons blyf !
Zo zy geloofd de naam van aller heiren Here.
Waarom toch zou de Heiden
Met fchampre taal , tot uwen hoon en fpot ,
Vermetel vragen , waar is nu hun God ?
Dat die hen helpe , indien hy hun kan heil bereiden.
Laat blyken voor onze ogen ,
Dat gy van 't Heidendom 't vergoten bloed
Van uwe knechten eifcht en wrake doet.
Zo zie en kenne al de aard uw eeuwig alvermogen.
Hoor naar het bitter kermen
Van die gevangen zyn in 's vyands magt ,
Daar zy uit hunnen kerker dag en nacht
Om vryheid fmeken , naar uw vaderlyk ontfermen.
Behoud toch in het leven
't Kleen hoopsken van uw kindren , die den dood
Elk ogenblik venvachten in hun nood.
Door uw geduchten arm kunt gy hun uitkoomit geven.
Geef onzen nageburen ,
Die zich verheugden in ons leed , ten fmaad
Uws groten naams , tc voelen met de daad ,
Dat gy hun kunt die vreugd rechtfchapen doen bezuren.
*

I 2

Ver-
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Vergeld hun zevenmalen
Den ihoden hoon aan u , o God , gepleegd.
Toon, dat hun fchuld noch meer dan Judaas weegt,
Door hun dien naar uw magt ten vollen te betalen.
En kan het u behagen
Ons in ons Land , na zoveel leed en frnert ,
Te brengen , dan zal elk een dankbaar hert
U vrolyk trachten , als hun Bondsgod , op te dragen.
Dan zullenwe u verzeilen
Als fchapen , daarge ons gaat als herder voor,1
De naneef zal uw lof alle eeuwen door ,
En hoege ons hebt verloft door uwen arm , vertellen.
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vf. 1. (jOd, die u wilde rechters maken,
Om , naar zyn wetten , de aardfche zaken
Te richten hier beneden , heeft ,
Hoewel hy deze magt u geeft ,
Waardoor gy word gevreesd als goden ,
U ernftig recht te doen geboden ;
Want weet , datge uw gezag alleen
Verkreegt ten oorbaar van 't gemeen.
Hy heeft u hoog bewind gegeven ,
't Is waar ; maar blyft nochtans verheven
Ver boven u , hoe groot gy zyt.
Ook heeft hy nimmer u bevryd
Van rekenfchap.

zyne ogen merken

Op al uw vonniffen en werken ;
Wyl hy in uw vergadring ftaat,
En ziet al , wat daar orninegaat.
I 3
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Durft gy dan noch uw plicht verbreken
En onrechtvaardig vonnis fpreken ?
Hoe lang moet uw partydigheid
Noch door verdrukten zyn befchreid?
Hoe durftge uw amt en eed verachten?
Hoe durft gy 't heilig recht verkrachten ,
't Recht , datge uit gunfte of fchraapzucht krenkt ,
Ten voordeel van die 't meeft u fchenkt?
Legt af die fnoodheid. doet den armen ,
Dien gy zo onverhoord laat kermen
En met verfinading aan durft zien ,
Goed recht, wilt fpoedig hulpe biên
Den weze. hangt niet aan een fpyker
Zyn goede zaak , ter gunft van ryker :
Veel min zy , tegen alle recht ,
Zyn eifch hem goddeloos ontzegd.
Rechtvaardigt fpoedig den verdrukten ,
Die voor de magt der bozen bukten ,
Die , ftout op hun gezag of geld ,
De liên uitmerglen met geweld.
Befchermt den armen , die , verlaten
Van hulpe , u naloopt op de ftraten ,
Of aan uw deuren fmeekt. uw hand
Leg 's bozen wrevel aan den band.
4. Maar
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4. Maar hoe zou die vermaning gelden
By rechters , die zich nimmer ftelden
Ter onderzoeking van hun plicht ?
Die 't heilig recht , waarnaar 't gericht
Gehouden worden moet , niet weten ,
Die hunnen tyd veel meer verlieten
In 't vuile werk der duifternis ,
Dan in 't geen hun bevolen is.
5. Wat wonder dan , dat recht en reden
Met waarheid , deugd en goede zeden.,
Grondveften , daar dit aardfch gebou
Alleen by ltaan of vallen zou ,
Aan 't wagglen raken , en zich neigen ,
En hun aanftaanden val ons drygen ,
Als ondermynd door 't fnood gedrag
Van hun, die voeren 't hoog gezag?
6. Hoort dies Gods vonnis, o gy fnoden.
'k Noemde u, dus fpreekt de Heer, zelf Goden,
Die heerfchen zouden in myn naam.
Was 't niet genoeg? 'k verhief u faam
Tot de allerhoogfte waardigheden.
'k Deed u den erenftoel bekleden ,
Als kinders van den hogen God :
Maar hoort nu ook uw nakend lot.
7. Wyl
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7. Wyl gy u eerloos hebt gedragen ,
En op myn wet geen acht geflagen ,
Myn volk verdrukt , het recht verkocht ,
Uw voordeel , niet hun heil gezocht ,
Zultge als gemene lieden , fterven ,
En door uw ftaat geen gunft verwerven ;
Maar vallen als dier vorften één ,
Die geeflels waren van 't gemeen.
8. Sta op , o God , koom ten gerichte
Voor aller volkren aangezichte.
Voer uit het vonnis van uw mond ,
Op recht en billykheid gegrond.
Duld die balddadigheid niet langer ,
Eer 't uw volk worde allenskens banger.
Vergeld dien bozen hoop 't verdriet ,
't Geen aan uw erfVolk is gefchied.
Doe 't heilig recht eens wederkeren.
Geef rechters , die uw wetten eren
En overdenken nacht en dag ,
Ten regel van hun hoog gezag :
Zo zullen alle volken weten ,
Dat gy , ten rechterftoel gezeten ,
'Al de aard bezit en oordeel velt ,
Ten breidel van 't vervloekt geweld.
KORTE
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vf. i. Ts O Tel tans met luft de goedertierenheden
Van God ten voorwerp van myn nedrig lied ,
Van God , die , daar ik noit om had gebeden ,
My zalfde en riep tot Ifrêls ryksgebied :
'k Zing ook van 't recht , 't geen ik denk te betrachten
Op myrien troon , dien ik noch blyf verwachten :
'k Zing t' uwer eer , o Heer , die heilig , vry
Sloegt in genade een gunftryk oog op my.
2. 't Staat by my vaft, dat ik in al myn "handel.
Zoveel ik kan , verftandig handlen zal ;
Oprechtheid zal my fturen in myn wandel :
Op zulke ftukken ftaat een ryksftoel pal.
Wanneer , o Heer , zult gy eens tot my komen ,
Om my de kroon , van Sauëls hoofd genomen ,
Te fchenken ? want , eer gy my gunt die ruft ,
Kan ik dus niet volbrengen mynen luft.
K

Maar •
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Maar als my dat geluk eens zal gebeuren ,
En ik , niet meer gejaagd langs berg en dal
't Eind mogen zien van ai myn druk en treuren ,
Wen ik in vrê myn huis bewonen zal ;
Dan zal ik ftaag zo myne gangen richten ,
Dat ik , getrou aan u in al myn plichten ,
De oprechtheid , die'k my voorfchreef, zal doen zien,
Hoe nau men ook myn wandel mag belpiên.
Geen reên van ftaat zal zoveel by my wegen ,
Dat ik myn hert tot fnode {tukken zet ,
Of immer zou met wil en weten plegen
Iet , 't geen mogt ftryden met uw heiige wet.
Ik haat het doen van zulken , die verwaten
Afvallen , en godloos uw dienft verlaten ,
En hunnen luft , hoe vuil , ten dienfte ftaan.
'k Verfoei zulk doen : het kleve my niet aan.
'kZal zulken, die verkeerde dingen fpreken,
Omdat hun ziel met hoosheid is vervuld ,
Doen zien , dat ik geen deel aan hunne ftrekea
Neem. zulk gefpuis word by my niet geduld ;
Veelmin dat ik hun quaad gedrag zou pryzen,
Of oit aan hun de minfte gunft bewyzen.
Neen , dien 't niet fcheelt, hoe hy zyn wit befchiet,
Erken ik ook voor raynen gunftling niet.
5. Die
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5. Die andren zoekt , door heimlyk achterklappen ,
Den voet te lichten door Vervloekten haat ,
Of de onfchuld op het ecrlyk hért te trappen ,
Zal ik terftond verdelgen uit zyn ftaat.
'k Zal trotsaarts , dié met hun verachtende ogen
Hun evenmeftfch verfmaden , niet vermogen
Te dtiWert , maar die liên, van betre ftof
Naar hunnen waan , verbannen uit myn hof6. De vromen , die de aloude deugd betrachten f
Godvruchtig en getrouw zyn voor het ryk ,
Zal ik altoos naar hun verdienften achten,
Ëó van myn gun ft verlenen btyk op blyk :
Mèt zulkért wil ik in vertroudheid léven ,
Hun plaats en (tem in mynen hofraad geven.
'k Verklaar my van 't oprechte Volk een vriend ,
En zal alléén van zulken zyn gediend.
7. Maar yder ,■ cïfé zich toelegt op bedriegén ,
Verrot aan 't hért, fchoon deügdfaam in den fchyn,
Of die de tong heeft afgericht op liegen ,
Zal in myn huis noch raad geleden zyn.
Ja ver van daar , 'k zal zulken voor myne ogen ,
Als myn gezicht onwaardig , niet gedogen.
Hun hoogheid , die onwrikbaar fcheen te ftaan ,
Zal ik met hun haaft doen te gronde gaan.
K 2
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8. 'kZal ydren morgen ook door alle hoeken
Naar't godloos rot, en 't geen van hun gefchied,
Zoveel ik kan , .doen vlytig onderzoeken ;
Maar daadlyk ook den wrevel en 't verdriet
Beteuglen , en des Heren ftad bevryën
Van zulken , die vervloekte knevlaryen
Begaan , het recht verkopen , of wier hand
Den armen drukt , en dryvenze uit het Land.
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I^Ooft Jehova , al gy fcharen

• •

vf. i.
Van het Heidendom , dat eer
Was verfteken. van de leer ,
Die het eeuwig heil koft baren.
Pryft hem nu , gy volken al ,
Die uit Abraras vruchtbre loten
Zyt zo welig voortgefproten ;
Looft zyn Naam met bly gefchal.

4.

Want al zyn weldadigheden
Zyn geweldig groot en veel
Over ons , wier zalig deel
Nu is in het licht te treden.
Alles neemt een blyden keer ;
Wyl Jehovaas trou en waarheid
Eeuwig blyven zal in klaarheid.
Hallelujah ! looft den Heer !
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'X 'fiïwyt myn ziel, beriatd aan alten kant. .-

'

Geen grond peilt in den poel van hare elenden
Hef ik tot u , o Heer i myn hert én hand ,
En roep öfti hulp ; fti wil « tot my wénden !
2.

Verfmaad, o God, de fl:em myns zuchtens niet;
Maar laat uw oor zich neigen tot myn fmeken ,
Waar in ik u myn pramend zielsverdriet
Ontdek , en niet verberge myn gebreken.

$.

Wie toch, indien gy, naar uw heiligheid
En recht , floegt de ongerechtigheden gade ,
Wie zou beftaan? 't verderf was my bereid,
'k Wanhoopte wis voor eeuwig aan genade.

4.

Maarimmêrs hêfctge aan 's zondaars dood geen lult.
Ge ontdekte zelf, hoé gaarn gy wilt vergeven
't Misdryf van élk , die 11 eerbiedig kuft ,
En voor u wil in vreze en ootmoed leven.
5 Dit
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Dit fterkfme en doet my uitzien naar den Heer.
Dit doetme op God en zyne ontferming wachten.
Myn ziel verwacht en reikhalft langs zo meer.
'k Hoop op zyn Woord , dat kan myn fmert verzachten.

6.

Myn ziel wacht op zyn wiiïe komft en trou
Met vafter grond dan wachters op den morgen ,
Dan wachters , die voor 't Godgewyd gebou ,
Totdat het licht ter ooftkimme uitrys , zorgen.

7.

Dat Ifraël vry op Jehova hoop \
'kHeb zelf zyn magt en goedheid ondervonden.
De Heer kan hen , wier oog hier tot hem droop ,
Haaft redden en verloflen van hun zonden.

8.

Hy zal 't ook doen : des ben ik my bewuft.
De dag koomt, dat hy zal 't rantfoen betalen
Voor al hun fchujd , en Ifraël , zyn luft ,
VerlofTen en genezen van zyn qualen>
,
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^^Yn ziel, haar nietigheid bewuft,
Vind in de nedrigheid haar lufl: :
Zy wil zich niet verwaand verheffen.
Zy weet , o Heer , dat gy het haat.
'tPaft óok niet aan haar lagen ftaat.
Uwe ongenade zou haar treffen.
*
Myne ogen houde ik ook niet hoog.
Ik heb geen groot bewind in 't oog ,
Om over andren te gebieden.
Ik jaag geen eer noch rykdom na.
Waartoe quam 't my toch oit te fta ?
Dat zy het deel van ydle lieden.
Ook heb ik nimmer enig ding ,
't Geen 't menfchenbrein te boven ging ,
Doorfnuffelt , of, om wonderheden ,
Die gy voor my verborgen houd ,
Te ontdekken , myn vernuft te ftout
Gefpitft, om in 't geheim te treden.
Heb
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Heb ik myn ziel , als ik haar vond
Daar na te hunkren , niet terftond
Ter neergezet , en dil doen blyven ?
Heb ik haar niet tot haren plicht
Doen keren , en my ganfch gericht ,
Om uwen wil haar voor te fchryven?
Juift als een kindje , dat gefpeend
Niet meer om moeders borften weent ,
Noch dat men om 't gemis hoort klagen
Der zuure melk. gewis myn ziel ,
Hoe bitter 't haar in 't eerfte ook viel ?
Heeft zich als zulk een kind gedragen.
Dat dan het geeftlyk Ifraël
Zyn hoop op den Jehova ftel ,
En eige onnutte zorgen ftake.
't Vertrou zich , blyde en wel bereid >
Aan hem nu en in eeuwigheid ,
Te vrê , hoe hy 't ook met hun make.
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voor den menfch verborgen zy of niet ,
T$ Weet, dat uw oog 't verborgenfte zelfs ziet.
Gy kunt njyn hert , hoe diep 't ook zy bevonden ,
Geheel doorgronden.
Ik weet , Heer , dat , waar ik my keer of wend y
Gy my volmaakt en tot in 't binnenft kent.
Niets .blyft, fchoon ik my liflig hield verfcholen,
r

a.

Voor u verholen.
•
•

•

Zet ik in eenzaamheid my ergens neêr ,
Of fta ik op om uit te gaan , o Heer ,
De rede , die my daar toe heeft bewogen ,
Is voor uwe ogen.
Wyl gy van verre al myn gepeinzen weet ,
't Zy 'k 't goede dacht of boosheid had gefmeed ,
't Lag alles blood , eer 'k my tot denken richtte ,
Voor uw gezichte.
3. Ge

GEDICHTEN.

»3

Ge omringt, waar ik myn treden zet, myn paên.
't Is u bekend , zo 'k ergens heen wil gaan ;
Of leg ik my op myne legerftede ,
Gy ziet het mede.
Gy zyt toch al myn wegen zo gewoon ,
Dat, wat ik doe, of hoe ik my vertoon,
Niets immer is van al myn doen of zorgen
Voor u verborgen.
Eer oit een woord gevormd wierd op myn tong.
Eer noch de klank door myne lippen drong ,
Wift gy 't alrê : 't was alles u gebleken ,
Wat ik zou fpreken.
'k Zochtme ook vergeefs van uwemagtte ontdaan^
Want 't zy ik voor-of achterwaarts zou gaan,
Uw hand , dien ik terftond op my voel zetten ,
Zou 't my beletten.
' Ö kennis, die voor my te wonderbaar,
Te Godlyk is ! 't waar vruchtloos , ftonde ik naar
't Verftand, om oit de grootheid te bevatten
Dier wysheids fchatten.
Gewis, die Wysheid is te hoog voor my!
'Ik kan , hoe Tune ook verpynig , daar niet by.
Maar voel, als ik met ernft daar op wil merken,
My ttraks beperken.
L z

7, Waar-
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Waarhenen zoude ik gaan, daar my uw Geeft
Niet zien .zou? waar zou 'k, angitig en bevreesd,
Daar my uw oog niet daadlyk zou verfpieden ,
Oit henen vlieden ?

8.

Indien ik voer ten hogen hemel ; Heer ,
Daar zyt gy : daalde ik in den afgrond neer
En zocht daar ruft , als op een legerftede ,
'k Vond u daar mede.

9.

Vloog ik zo fnel , als zich het licht verfpreid ,
Wen 't 's morgens ryft , en ons den dag bereid ,
Om aan het uiterfte end der aard te ftryken ,
Om u te ontwyken ;

iio.

Daar zoud gy my geleiden met uw hand,
Daar hield my noch uw rechterhand aan band ,
Daar heerfchtte ook, fchoon ik derwaarts waar gevlogen,
Uw alvermogen.

11.

Maar zo ik fprak, \ zal van de duifternis,
Die 't al bedekt , wat anders zichtbaar is ,
Op dat ik my zou voor uw oog verbergen ,
Een fchuilplaats vergen ;
Ras vond ik , hoe myn dwaasheid my bedroog ;
Wyl zelfs de nacht , die flechts het fterflyke oog
Verdonkert , my zou , als een licht , omfchynen
En ftraks verdwynen.
J2. Want
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Want duifternis verduiftert voor u niet ,
Die , als de Bron van 't licht , het licht gebied.
De nacht ziet zich , gehoorzaam aan uw wetten ,
Ten daglicht zetten.

1 3.

Wyl gy bezit myn nieren , en al , wat
Myn binnenfte verborgen houd bevat :
Gy dekteme in den buik van myne moeder ,
Als myn Behoeder.

14.

Myn ziel vind zich gewekt tot uwen lof,
Als ik 't beleid in 't vormen van de ftof,
Waar uit ik ben gemaakt , en uw vermogen
My ftel voor ogen.
Een heiige vrees bekruipt myn hert , wanneer
lk denk aan die geduchte vorming , Heer ,

. En op dat wonderftuk van uwe werken
In crnfl: wil merken.
Uw werken zyn gewis ganfch wonderlyk ,
En geven van uw magt en wysheid blyk.
Dit weet myn ziel , dit heeft zy ondervonden
Op vafte gronden.
15.

Myn making, in 't verborgene gefchied,
Ontdook daar door uw Godlyke ogen niet :
Gy zaagt , fchoon 't licht daar nimmer heeft gefchenen ,
Al myne benen
L 3

En
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En 't Weeffel van vlies , ader , zenuw , ipier ,
Gewrocht als een borduurfel , ryk van zwier ,
Wyl gyze in 't duiftere , als in 't diepft der aarde ,
Schikte en vergaarde.
1 6*

Myn ongëvormden klomp hebt gy befchoud ,
Eer die noch tot een ligchaam was geboüd,
En gy dien vorm , lang in uw Boek gefchreven ,
Hem had gegeven.
Wyl *t ganfche ontwerp by u reeds in 't tieras
Gelegd was , eer 'er iet van alles was ;
Zelfs zyn by u voor alles juifte ftonden
Bepaald gevonden.

17.

Dies roept myn ziel, daar zy zich vond gefluit
In 't onderzoek van alle uw wysheid , uit ,
Hoe koftelyk isme uw denken, zynme uw daden
En alle uw paden !

18.

Te groot is hun getal voor myn verftand 1
Eer telde ik aan de ftranden al het zand ,
Eer ik my oit naar waarheid kon beroemen ,
Die al te noemen.
Schoon ik daar aan bleef denken dag en nacht,
Totdat myn oog wierd door den flaap verkracht ,
Ontwakende zoude ik , gelyk voor dezen ,
Noch by u wezen.
19. Dit
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Dit alles wekt in my 't vertrouwen or>
Op uwe magt. verbreek der bozen kop.
O God , dat gy hun , die godloosheid plegen ,
Gaaft naar hun wegen.
En gy, wier handen zyn met bloed bevlekt,
Wier luft alleen tot roof en moorden ftrekt ,
Wykt van my af\ wyl ik die niet kan dragen;
Die God mishagen ,

20.

Die fchandlyk fpreken van uw Majefteit,
Niet denkende aan uw magt of heiligheid ,
Maar ydel zelfs uw vyands lof verkonden
Met volle monden.

a1.

Of zouden 2y , die u met wrevlen haat
Ontëren , ook by my niet zyn verfmaad ?
Of zou , wen zy zich als uw vyand dragen ,
Myn ziel niet klagen?

22.

Gewis , 'k haat met volkomen haat het rot
Dat zich zo fnood vergrypt aan u , myn God.
'k Verklaar hen al vyanden, die zich tegen
,U, Heer, bewegen.

23.

Maar gy, o God, die tot in 't binnenft ziet;
Weet of 't ook uit een valfchen grond gefchied ;
Ofme eigenbaat , of wel uw eer , deed fpreken ,
Is u gebleken.
Door
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Doorgrond myn hert vry tot den diepften grond.
Maak openbaar , hoe gy 't daar binnen vond.
Beproef my ganfch , merk op al myn gepeinzen
Of ik wil veinzen.
En treed myn ziel noch op een fchaadlyk pad ,
Dat u mishaagt , ai Heer , ontdek my dat ,
En wil my , opdat ik niet meer zou dwalen ,
Toch wederhalen !
Leime op den weg , daar 'k veilig op kan gaan ;
Daar naberou niet aan het end zal ftaan ,
Daarop ik eeuwig , naar uw Woord en reden'
Mag blyven treden.
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Niet die zich zeiven pryft , maar dien de Heer pryft, die is
beproefd. 2Korinth. X: 18.

H Et luft my ene fchöts van 't Chriftendom te geven ,
En 't beeld eens Chriftens af te malen naar het leven *
Niét van zulk een , die met den bloten eernaam pronkt ,
Terwyl hy zorgeloos op 't zondenbedde ronkt ;
Dien 't Chriftendom alleen is in den mond geflagen ,
Die , als een wilde boom , noit vruchten heeft gedragen ;
Maar van een Chriften , die het voetfpoor van zyn Heer
Volgt , en zich yvrig fchikt naar 't voorbeeld van zyn leer ;
Die , met geen fchyn te vrê , den naam paart met de daden
En ruftig wandlen wil op 's levens enge paden.
Een Chriften , die , met God verenigd door 't geloof,
Zich voor 't verlokken van de zond houd blind en doof;
Alszins het quade vlied, en God vreeft te mishagen.
't Herdenken van al 't geen hy oit in vroeger dagen,
Tot onëer van dien God, door wien hy is en leeft,
Bedreef, maakt , dat zyn hert nu voor de zonde beeft ,
't Geen
M
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'c Geen toen zyn welluft was , is nu zyn grootfte fmerte ,
Na dat hy by het licht , door 's Heren Geeft in 't herte
Ontftoken , kreeg te zien den walgelyken ftaat
En 't uiterfte gevaar , daar hy door 't zondenquaad
In lag gedompeld, -en hoe -duur 't Góds Zoon geftaan heeft
De fchuld te boeten van ai \ geen hy oit misdaan heeft.
Hy zegt den dienft van 't vleefch , met een verbroke ziel ,
Voor Jezus liefdedienft , vrywillig op ; en viel
Hy , door verralïinge of door overmagt , in zonden ,
Hy vlied met waar berou en fmert naar 's Heilands wonden.
Hy zucht, hy kermt, hy klaagt en maakt .zyn leger nat
Met enen tranenvloed , die uit zyne ogen fpat.
Hy ruft niet voor hy weer verzoening heb gekregen ;
En , fchoon 'er voordeel in zyn misdryf waar gelegen ,
Of tydelyk verlies , hoe groot , daar door verhoed ,
Hy fchrikt voor zulk een winft , en treedze met den voet.
Niets kan hem trooften , niets kan zyne tranen drogen ;
Tenzy hem God weer fchenk de heilvreugd uit den hogen.
Door zynen val geleerd ftaat hy pal op zyn wacht.
De minft-e zonden , daar een waereldling om lacht ,
Zyn hem verfchriklyk ; wyl zy 't heilig oog mishagen
Der Godheid, <lie geen fmet , hoekleenook, kan verdragen,
Hy Ipant in Jezus kracht al zyne krachten in ,
Om alle deugden,, nu voorwerpen zyner min,
Alöm , in. alles en tot aller tyd te plegen.
Hy weet , in heiligheid is toch Gods beeld gelegen.
De heiligheid verëent hem 't allernaaft met God.
Zyn yver flaut niet , fchoon de waereld hem befpot.
Ia
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In weldoen is zyn vreugd , in zonden te beftryden ;
En blyft hy winnaar , o ! dat kan zyn ziel verblyden ,
Dat geeft een zoeten vrede en kalmte aan zyn gemoed ;
Dewylhy weet, dat God zyn poging keurt voor goed.
Dit echter maakt zyn ziel niet trots of opgeblazen.
Hy roemt op geen goed hert of deugd gelyk de dwazen ;
Maar geeft in nedrigheid aan God den roem en eer ,
En legt de zegekroon voor Jezus voeten neêr.
Hy zegt , zo 'k fterk was , 'k was 't alleen door zyn vermogen.
Steunde ik op eige kracht , 'k vond my gewis bedrogen ;
Die van my zeiven 't goed noch denken kan noch doen.
'k Zou , zonder zyne hulp , my ras ten quade fpoên.
Hy kan niet dulden , dat men zyne deugd zou pryzen ,
En voelt hy in zyn ziele een vonk van hoogmoed ryzen ,
Straks doemt hy die , en flaat op zyn gebrek 't gezicht :
Hy ziet zyn pogingen toch ver beneên zyn plicht ;
En dat zyn befte -werk noch hinkt aan alle zydea.
't Kan echter zyne ziele oneindig meer verblyden ,
Zo hy zyn driften mag beteuglen hier of daar ,
Dan of een magtig heir door hem .verwonnen waar.
Met zyne liefde , die voorheen alleen de zinnen
Navolgde , wil hy God nu onverdeeld beminnen.
Schat, amten, vrienden, eer en wat hier't hert meer ftreelt,
Staat hy vrywillig af, als God het hem beveelt;
Ja wil , in 's Heren kracht , zelfs laten 't lieve leven.
Hy heeft zich onbepaald aan zynen God gegeven.
Hy mint zyn Jezus, en roemfin zyn kruis, waar door
De waereld in zyn hert haar toverkracht verloor.
M 2
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Hem wyd hy zyn verftand , zyn wil en zielsvermogen.
Hy ftelt Gods heiige Wet gedurig zich voor ogen :
Die overdenkt hy dag en nacht als zyn vermaak ;
Die is in denken , doen en fpreken zyne baak ,
Daar hy op aanzeilt. hy gehoorzaamt Gods geboden ,
Schrikt voor zyn dreigingen, koomt willig op zyn noden,
Omhelft , 't geen hy belooft , met dankbaarheid. noit treed
Hy in geheimen , die God wil , dat hy niet weet ;
Maar bid die wysheid aan. koomt hy in twyfelingen
Omtrent zyn plicht , hy tracht ootmoedig intedringen ,
Door naarftig onderzoek , in 't geen hem God gebied.
Is hy by andren , die ('t geen laas ! te veel gefchied)
Gods naam ontëren, ziet hy Gods geboden fchenden,
Of Sion afgemat door rampen en elenden ,
Dat treft hem in de ziel met ene bittre fmert.
Of vraagt men wrevlig, waar is toch uw God? zyn hert
Word in hem overftelpt. 't is of hy zelf de (lagen ,
Die Jezus bruid gevoelt , in zyne ziel moft dragen.
Ziet hy den broederhaat en twiftzucht ih Gods huis ,
Hy klaagt het Gode , en.'t grieft hem meer dan 't zwaarfte kruis.
Hy treurt in 't eenzame om de buitenfporigheden
Van zulken , die hy eert en Heft als Jezus leden ;
Want, fchoon de zuiverheid der leer hem dierbaar zy,
Noit ftrekt zy hem ten mom , om naar de heerfchappy
En 't fnode meefterfchap in Chriftus kerk te ftrcven ,
Door zynen broedren zelfs een ketternaam te geven. ,
Hy fchuwt het groot gewoel , inzonderheid indien
't Verkeer tot fchade van zyn ziele zou gefchien.
Hy
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Hy vlied de fpotters en vrygeeften onzer dagen.
Hy fchroomt voor menfchenvrees of zondaars te behagen
Door een toegevenheid , die God tot onëer ftrekt ;
Maar voelt , dat hem het hert tot zulke vromen trekt ,
Wier zuivre luft het is , om teer voor God te leven.
In zulker famening wil hy zich gaarn begeven ,
Om door hun onderling geloof te zyn gefterkt.
Daar hoort en meld hy , wat God in de ziele al werkt :
Daar wekt en word hy weer gewekt tot heiige plichten :
Daar helpt hy Gode lof toegalmen of gedichten
Ter eer van Sions Heer en Koning fpreken. hy
Keert tot zyne eenzaamheid , daar hy vernoegd en bly
God voor het goede dankt , dat hy daar heeft genoten.
Maar blyft hy ledig , in die frilheid opgefloten ?
O neen! daar oefent hy zich in het Godlyk Boek:
Daar toetft hy al zyn doen door ernftig onderzoek
Van 't geen hy fprak of deed, of waar hy is bezweken,
En fpant de vierfchaar, om het vonnis uittefpreken ,
Naar 't richtfnoer van Gods Wet. hy fpaart zich zeiven niet.
Gods hoogheid weegt by hem , als die het alles ziet ,
Wat hy bedreef, of waar hy zich in heeft vergeten.
Hy ftaat in alles naar een onbevlekt geweten ,
En twyfclt hy fomtyds , wat veiligft zy verricht ,
Hy fchort zyn doen , tot dat hy kryge een beter licht.
Noit ziet men hem zyn tyd in vuige leegheid flyten ;
Maar naarftig tracht hy zich in zyn beroep te quyten ,
Te vrede met een kleen , doch erelyk , gewin ,
Ter onderlteuning van zich en zyn huisgezin.
M 3
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En waarom zou hy toch naar grote fchatten gieren ,
Die zyn begeerlykheid den teugel niet wil vieren ,
De gulzigheid zyn keel , de pracht zyn huis ontzegt ,
En 't op de matigheid in alle dingen legt ?
Hy vlied , als die eens van zyn goed moet reekning geven ,
De vrekheid alzowel als \ overdadig leven ,
En ftelt zyn beurs, zo min als zynen buik, ten God ,
Maar looft Gods goedheid voor 't hem toegereikte lot.
Dus tracht hy zich vernoegd in 't hoog beftel te dragen ,
Want , geeft hem God in gunfte een reeks van goede dagen ,
Zyn hert verheft zich door den voorfpoed niet. hy denkt ,
'k Ben 't al onwaardig , dat my God , myn maker , fchenkt.
Het paft my van zyn gifte een goed gebruik te maken ,
En tegen misbruik en ondankbaarheid te waken :
En wyl hy weet , hoe aardsgezind zyn ziel noch zy ,
Poogt hy zorgvuldig zich van fchepfelsliefde vry
Te houden , om zich niet door trotsheid te verheffen.
Maar voelt hy 's Heren hand en roe gevoelig treffen ,
Hy hoort de roede , en kuft ootmoedig 's Heren hand.
Hy legt het morren en den wrevel aan den band.
En dankt Gods wysheid , magt en goedheid , die de flagen
Noch matigt , en wil die met onderwerping dragen.
Zo ver 't geoorloofd is , poogt hy met alle magt
Naar redding uit zyn ramp ; terwyl hy de uitkomft wacht
Van God , aan wien hy zich gelovig vaft blyft houën ,
En op wien hy zelfs in den dood ftelt zyn betrouwen.
Hy roept zich , als de moed hem zoude ontzinken , toe :
Wat buigtge u neder, ziel? fta op! treft u Godts roe,
Wees
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Wees niet onruftig. hoop op God ; Y zal hem noch loven •
Zyn goedheid gaat toch ver zyn grimmigheid te boven.
Hy heeft u menigmaal gered uit zulk een lot.
Hy is gewis en blyft myn loffer en myn God !
Dus tracht hy , als de druk zyn hert zou overftelpen ,
Zich door vertrooftingen uit 's Heren Woord te helpen.
Ziet hy den zegen en 't geluk met milder hand
Aan anderen bedeeld , hy tracht den nyd aan band
Te leggen , zo hy Zich daar van voelt aangevochten ,
En zoekt dus het bewind te krygen van zyn togten.
Vind hy zyn ziel door vuile onreinigheid befmet ,
Hy fmeekt ootmoedig om verzoening en genet
Te worden van zyn vuil in 't bloed uit Jezus wonden 9
En ruft niet voor hy weer vergeving heb gevonden.
Dus toont hy zich alöm een vyand van het quaad;
Hy haat het fnood bedrog , veinft noit met zyn gelaat ,
En geeft geen eerbied aan de Godheid , die van binnen
Niet eerft gevormd is door dc Godsvrucht , die de zinnen
Bezielt. zyn daden zyn flechts tolken van zyn hert.
'c Lichtvaardig zweren treft hem met gevoelge fmert.
Heeft hy , daar 't nodig was , zich met een eed verbonden ,
Hy houd zyn eed voor God en menfchen ongcfchonden.
In woorcjen is hy trou , ftandvaftVg en oprecht :
God weet hy , ziet en hoort al , wat hy doet en zegt.
De fnode ondankbaarheid laat hy by zich niet wonen ;
Maar deed men hem oit wel , hy zoekt altoos te tonen
Dat hy de weldaad , hem bewezen , noit vergeet.
't Vergeten oefent hy omtrent ontfangen leed ,
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By hem geleden , maar by anderen bedreven ,
En wil 't , om 's Heren wil , den dader gaarn vergeven ;
Wyl hy zachtmoedigheid van Jezus heeft geleerd ,.
Van Jezus , die noit door hertstogten werd verheerd ,
Noch dreigde , wen hy leed , noch wederfchold op fchelden 9
Maar Gode 't oordeel liet , die 't quade eens zou vergelden.
Hy yvert ruftloos om een zachten ftillen geeft ,
Om zyne driften , die hy , als zyn vyand , vreeft ,
Te breidelen , en tracht zyn zinnen te bewaren
Voor fnö verleiding , die de zonde in 't eind zou baren.
Maar zo zyn medemenfch door hem beledigd is ,
Hy bid , naar 's Heilands les , hem om vergiffenis ,
En boet het , zo hy kan : ja deed hy iet voorhenen ,
Zelfs eer Gods licht hem noch had in de ziel gefchenen ,
Waar door zyn naaften was verkort, maar hy gebaat,
Hy geeft het willig en blymoedig weer , en laat
Geen onrechtvaardig goed in zyn bezitting blyven.
Hy weet , God moet hy of den Mammon buiten dryven.
Heeft God hem meer, dan hy tot nooddruft hoeft, verleend,
Hy opent hert en hand voor die om byftand weent ,
En deelt, liefdadig van het zyhe ook andren mede.
Hy denkt , myn Meefter liet my de armen in zyn ftede.
Hy zegt niet flechts , ga heen 9 word warm en word verzaad ;
Maar onderfteunt hem , naar vermogen , metter daad.
Ziet hy elendigen , het roert zyne ingewanden ;
Hy voelt zyn hert in zich door zuivre liefde ontbranden :
Als of 't hem zeiven trof, voelt hy eens anders leed.
Noit denkt hy arg van 't geen hy noch niet zeker weet ;
Maar
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Maar denkt het befte liefït , zo 't 's naaftens eer zou raken.
Quaadfpreken , achterklap , die velen kan vermaken ,
Stuit hy ftraks , daar hy kan : ook kittelt hy zich niet
In iemands , zelfs niet in zyn haters zielsverdriet :
Maar is 'er iemand , die zyn goeden naam durft honen ,
Hy tracht door weldoen hem zyn dwaasheid aan te tonen ;
Of dwingt de nood hem om te waken voor zyne eer ,
Hy gaat zyn honer met bezadigheid te keer ,
En niet met een gemoed , door wraakzucht ingenomen ,
Maar dempt die ftraks , wanneer zy in hem op zou komen.
Dus is de Godsvrucht al myn Chriftens luft en vreugd :
Doch 't is zyn poging ook de zaden van de deugd
Te werpen in het hert van al zyn huisgenoten.
Bedrog en leugen word , met dieze pleegt , verftoten.
Hy tracht zyn kindren en die hem ten dienfte ftaan
In 't goede niet alleen ftandvaftig voor te gaan ,
Om door zyn voorbeeld hen tot 's Heren dienft te trekken ;
Maar zoekt door lering hen ook tot hun plicht te wekken.
Hy leeft met hun Gods Woord , met hun knielt hy voor God
In huisgebeên , en , fchoon de waereld daar mê fpot ,
Als vader van het huis erkent hy zich verbonden ,
Te zorgen voor de ziel zowel als voor de monden.
Niet min richt hy zyn doen in 't burgerlyk verkeer
Naar 't heilig voorfchrift : aan zyn meerdren geeft hy eer ,
Gehoorzaamt blyde aan hun , dien 't toekoomt te gebieden.
By zynsgelyken heufch , en vriendelyk by lieden
Van mindren rang danhy; maar heeft hy zelf 't bewind ,
Hy, door den luifter van het eeriimt niet verblind,
N
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Tracht zfch , hoe zwaar 't ook zy , alszins getrou te dragen.
Noit laat hy hulpeloos den wees of weduw klagen ,
Maar ftrekt hun toeverlaat. het welzyn van 't gemeen
Gaat hem ter hette meer dan 't zyne. hy , te vreên
Met weinig , poogt zich noch de zynen te verryken
Ten kofire van den Staat? maar doet in alles btyken
Een onbaatzuchtig hert ; terwyl hy meer vermag
Door minzame achtbaarheid dan door een trots gedrag :
Alleen de boosheid doet hy voor zyn ftrengheid beven.
Dus leid myn Chriften , laag of hoog gefield , een teven
Gefchikt naar 't Heilwoord , dat hy als zyn fchat bemint :
Dat is zyn fpiegel , daar hy zyn geftake in vind.
Geen dwaze zelfsmin houd zyne ogen dan gefloten.
Hy wil niet lieven 't geen zyn Koning heeft verdroten.
Hy maakt zich hand of voet of oog veel liever quyt ,
Dan dat hy, onverminkt, 't geweld der zonde lyd.
Toegevende is hy , en verfchoont licht de gebreken
Van andren ; maar indien hy zelf is afgeweken
Van 't tegte deugdenfpoor , dat treft en grieft zyn zie?.
Hy klaagt zich aan voor God, om't quaad, waarin hy viel,
Belyd zyn ganfche fchuld , en blyft ootmoedig kermen ,
Dat God zich over hem genadig wfl ontfermen.
Maar trouwens bidden is myn Chriftens hereentaft.
Zyn binnenkamer , daar hem geen gewoel ontroft ,
Strekt hem een Pniël , daar hy worftelt in gebeden,
Of vliegt met vleugelen der liefde van beneden,
Om den Onzienlyken door het geloof «e zien ,
Te horen 9 wat hy fpreekt en 't reukwerk aan te biên
Van
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Van blyde dankbaarheid voor 't heü aan hem gefehonken.
Daar voelt hy in zyn ziele een heilig vuur ontvonken ,
En looft de goedheid van de hoogfte Majefteit ,
Of treed voor Land en Kerke , in diepe oormoedigheid ,
By SiÖns Koning in , en heft zyn hert en handen
Naar boven , om Gods toorn , wanneer die zoude ontbranden,
Noch aftefmeken. daar pleit hy op Jezus bloed ,
Dat God zyn Volk, en om zyn Volk, het Land behoed',
En vrede en vooripoed gunne , en keert hy daarna weder
Tot aardfche bezigheid , noch legt hy dan niet neder
Het denken aan zyn God, voor zyne ziel zo zoet,
Maar houd noch in zyn werk den hemel in 't gemoed.
Ter plaats , daar God zyn woord laat opentlyk verkonden ,
Word hy, zo menigmaal 't hem beuren mag, gevonden:
Hy koopt zorgvuldig daar ,den cüerbren tyd toe uk.
'c Verquikt zyn hert , wanneer hy 't liefelyk geluid
Der blyde vrêbazuine , op 's tieren laffc , mag horen.
Hy dankt en zegent God, die zyne tempelchoren
Noch voor hem openzet. word hem de Chriftenplicht
Naukeurig voorgeftekj , 'hy vKed niet van dat licht ;
Maar vergelykt zich met de aan hem ontdekte waarheid ,
En volgt blymoedig 't geen aan zyn gemoed met klaarheid
Voorquam als licht en plicht. treed hy aan 't liefdemaal
Op Jezus noding , o hoe zoet is dat onthaal
Aan zyne ziel ! wyl hy die zegelen en panden
Befchout , als of hy die zelf kreeg uit Jezus handen ,
Tot fterkte van zyn hert ; daar hy den dood vermeld
Van hem , die aan het kruis verbrak des doods geweld ,
N i
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Dien hy alleen tracht en in alles te behagen.
Dus flyt hy hier op aard godvruchtig zyne dagen ,
En houd zich bezig met 't geen hem zyn God gebied ;
Maar 't hert , niet vaft gekleefd aan dingen , die men ziet ,
Hygt , zuchtende en bezwaard , om eens te zyn ontbonden
Van 't vleefch , dat hem hier noch zo menigmaal tot zonden
Verlokt en ftruiklen doet ; terwyl hy met geduld ,
Gelaten in Gods wil , wenfcht , dat zyn tyd vervuld
Mogt wezen , en hy uit dit land der ydelheden ,
Dit Mezech, daar hy zich een vreemdling heeft beleden,
Mag worden afgeloft. hy vreeft niet voor den dood ;
Dewyl hy weet , dat die , van zyne magt ontbloot ,
Voor hem geen prikkels heeft; maar hy, by zyn verfcheiden ,
Zich tot zyn God, zyn Heer, zynLofler zal zien leiden,
Om , op volmaakter wys dan hier , ganfch vlekkeloos ,
By God te zyn en hem te loven voor altoos.
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BEREIDENDEN

STERVEN

CHRISTEN.

Hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Chriftus
te zyn, want dat is zeer verre het befte. Filipp. I: 23.

Ik voel myn krankheid neemt allenskens de overhand.
Het uur is nu naby , waarin de nauwe band ,
Die lyf en ziel verbind , aan ftukken ftaat te breken.
Maar nadert my de dood , de doodsvrees is geweken.
'kZal van dit ligchaam haaft verloft zyn. myne elend
Neemt met al wat my hier tot droefheid ftrekte , een end :
En ach ! wat was 'er veel , dat my hier koft bedroeven.
\ Moft van myn teerfte jeugd de wrange vruchten proeven ,
Die op den zondenboom zó weeldrig wallen. 'k moet
Toeftemmen , dat de dag van myn geboorte 't goed
Niet evenaren koft van dezen dag van fcheiden. . . •

,

TtHebme ook allang getracht ten aftogt te bereiden;
En , wasme iet heuglyk , 't was te denken aan myn dood ,
Wel vyand der natuur; maar die my nu min groot,
Min vreeslyk toefchynt , nu hy aan my meer bekend is ;
Tc Weet, dat hy vyand, maar de lefte en teffens 'c end is
N 3
Van
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Van alle leed en ramp , daar 'k onder heb gehygd ,
Ei dat de zonde in my dan eerft den doodfteek krygt ;
De zonde , die zo licht en fiiel my wift te omringen ,
En door haar toverkragt tot haren wil te dwingen ,
Die ik voor vyand hield, wiens magt ik heb hezucnt,
Derft hare fterkee en neemt voor 't waar geloof de vkïcht ,
Dat nieuwe kracht krygt, nu my*t ftervensuur koomt nader.
Noch maar één ogenblik , en 'k zal dien zielsverrader ,
Zomin als IfrêJ den Egipter , noit weer zien :
Dat kon , zo 't ligchaam niet eerft ftierve , niet gefchiên.
Myn ziel , die zich daarin voelt , als met boeien , prangen ,
Treed uit den kerker , die haar duslang hield gevangen.
Nu zaize eerft om het bbed des Middelaars , dat baar
Verftrekte ten ranriben, vohrrolyk leven , daar
Al 't duiftre van Gods weg en werken hier beneden ,
Daar't ongeloof haar heeft zo dikwerf mê beftreden,
Verdwynen zai, «n zy, van 't ongeloof bevryd,
Onedaan van ziekte , pyn en wat hier 't ïgchaain ryd,
En 't leven moeilyik maakt , eens ruimer adem halen ;
Daar fatans lift ( die haar zo vaak van "tfpoor deed dwaalen,
Door duizend duizenden verzoekingen verleid ,
En met de waereld , die door haar begeerlykheid
De zonde , in 't hert zo diep verfcholen, wift te ontfteten)
Van magt ontbloot zal zyn , en al de zielsgebreken ,
't Gebreklyk kennen , en het wanklende geloof
En lauwe. liefde , die voor Jezus ftein te doof,
Zo menigmalen noch der waeield de oren leende ,
En minde , 't geen zy zelfs daarna met fmcrt beweende,
<: . -
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Ophouden zulten , en geen fleurwerk meer den naam
Van ware heiligheid zal dragen ; maar al faam
Een ander wezen en gedaante zuSen krygen ,
En in één ogenblik tot een volmaaktheid ftygen
My hier noch onbekend , doch die Tc reeds heb in 't zigt.
'k Verbat een waereld , die geheel in 't boze figt.
'k Verlaat een Fnood geQacht vanmenlchen , die my ?t teven
Wel bitter maakten , door hun haat en nyd gedreven.
't Ontruimde Kgchaam zal weï gaan in 't aklig graf
En het ftikdonkre land , 't geen nimmer fchynfel gaf, •
Zo yslyk voor het vteefch , \ geen zelfs de ftoutften fchromen :
Maar Jezus heeft het graf zyn fchriklykheid ontnomen ,

'

En zelfs den dood, terftraffe op *t zondigen gefteld,
Beroofd van prikkel. *k heb den dood ook lang geteld
By myne goedren , door myn Heiland my verworven :
Door Jezus dood is toch de dood voor my geftorven :
Die zal my nimmer van Gods heïtle fcheiden , want
'kBen 's Heren eigendom , 't zy 'k leve of fterve.

"t pand

Van zynen Geeft, my hier airede in 't hert gegeven,
Verzekert my het recht tot een volzalig leven.
Myn Kgchaam word dan wel in 't ftof gelegd ; 't is waar.
Maar om te ruften , als op ene flaapftê , daar
Geen wrevel myne ruft zal immermeer verftoren,
Noch iemand ort de ftem des wreden dryvers horen
Daar Ween en groot is, en de knecht vry van zyn heer,
Daar nimmer Chriften om een woord den andren meer
Verdenken zal , veelmin de twift het hert "beroeren
Van broedren , die den vrede in hun baniere voeren ,
Te
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Te lang , maar noit genoeg , van 't vreedzaam volk bezucht.
Daar zal het liggen tot dien dag , dat in de lucht
Zich 't grof bazuingeluid aan yder zal doen horen ,
En tot in 't diepfte van de zee en afgrond boren ;
Die vrefelyke ftem , die al het menfchdom raakt ,
Staat op , gy doden , tot het oordeel ! 'k zal , ontwaakt
Uit mynen doodsflaap-, dan ter zaligheid verryzen ,
Maar 't boos geflagt zich zien tot eeuwig wee verwyzen.
Doch myne ziel ontflaakt uit 's ligchaams enge kluis ,
Gaat, daar zy t' huis hoort, ftraks naar hares Vaders huis,
Daarze in 't geloof dikwerf naar uitzag hier beneden.
Daar zal zy dan tot God, 't Drieënig Wezen, treden,
Hem zien , gelyk hy is , en Chriftus van naby ,
Die haar verloft heeft uit des fatans dwinglandy.

. ,i

Daar zal zy 't talloos heir der engelen aanfchouwen ,
En met de aartsvaderen de hemelmaaltyd houën,
De Godsprofeten en het kruisgezantendom , ,

.

De fchaar der heilgen en der bloedgetuigen , om
't Geloof voorheen gedood door duizend folteringen ,
...
Verzeilen, daar zy 't lied van 't Lam en Mozes zingen,
'k Denk daar myn vrienden en bekenden , die op aard

.

, -

Gód dienden , . maar voor my vertrokken hemelwaard ?
Te zien in heerlykheid , en tot myn vreugd te kennen ;
'kZal my daar eeuwig met hun tot Gods lof gewennen % .•
En 't driemaal heilig ! hem toegalmen voor zyri troon ,
En my verzadigd zien , in 't goddelyke fchoon
Voor 's Heren aangezicht , met eeuwge lieflykheden ,
In zyne rechtehand. ik heb my hier beneden
By
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By tyds al los gemaakt van 't ganfche fchepfel , dat
Gods goede hand my gaf, maar 't geen ik noit myn fchat
Erkende , fint ik heb het betre in 't oog gekregen.
Ik dank myn Vader voor 't verlenen van dien zegen ,
Befchaamd om 't misbruik , dat ik dikwyls heb gepleegd.
Maar nu de nevels my zyn van het oog geveegd ,
Die my verhinderden de zienelyke zaken
Te kennen in haar aart , kan my niet meer vermaken
't Genot van alles , wat vergangklyk is. ik gaf
Bevel aan mynen huize en leg myn zorgen af.
' Geen banden zyn 'er , die my hier beneden houën.
Ik ftel alleen op God , myn Bondsgod , myn vertrouwen.
'kLaat wel myn weduwe en myn wezen achter; maar
God tot haar man en tot hun vader, die 't gevaar,
Dat hun oit treffen kan , is magtig af te wenden ,
Die hun kan hulp , licht , raad en kracht van boven zenden ,
Myn wezen houden in het leven en behoên ,
En , naar zyn eifch , myn weêu op hem vertrouwen doen.
Myn taak is afgedaan , myn webbe is afgeweven :
'k Heb 't werk verricht , dat God my heeft te doen gegeven,
Gebreklyk wel alszins , maar echter met een hert ,
Dat hem oprecht beminde , en in 't gebrek zyn fmert
Vond , en verzoening in des Heilands bloed gezocht heeft
Van al het zondige, en, nadien hy myN gekocht heeft,
Hoop , wachte ik en vertrou , dat hy my nimmermeer
Verftoten zal; maar als myn Goël, God en Heer,
My door de doodsvallei geleiden , zonder vrezen ,
Om eeuwig my een God van zaligheid te wezen.
O
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Word nu myn lemen hut gebroken , 'k fpoede al voort
Naar't hemelfch huis, dat tans myn ziele alleen bekoort.
Vermindert nu de kracht myns ligchaams , o ik merk 'er
Myn Vaders goedheid in , want myne ziel word fterker.
Myne ogen worden wel gebroken , maar myn geeft
Ziet klaarder 't Paradys des hemels en het feeft
Des Lams , dan Mozes eer van Neboos hoogte dede
Het oude Kanaan , eer hem God deed gaan in vrede ;
Of dan held Steven , de eerfte bloedgetuige , dien
De hemel open ging , om daar Gods Zoon te zien.
Kan vrienden troofttaal niet meer dringen in myne oren
Ik hoop Gods vredetaal in myne ziel te horen.
Bezwykt myn tong, kan zy niet biddende, als voorheen,
Haar plicht doen , dan dan zal door zuchten en gebeên ,
Die noit gefproken zyn , Gods Geeft zelf voor my fmeken ,
En myn verborge zucht noch door de wolken breken.
Als ik myne armen , door den naderenden dood ,
Niet meer opheffen kan , zal ik , van kracht ontbloot
Naar'tligchaam, Chriftus noch met myn geloofsarm vatten;
TSn als myn ziel eens zal in 't end ten lyve uitfpatten ,
Dan geef ik haar geruft in zyne liefdehand ,
Om , als de Leidsman naar het hemelfch vaderland ,
Haar in te leiden in het ryk der zaligheden.
Hem toch heb ik alleen voor mynen Heer beleden ,
Hem heb ik mynen geeft bevolen menigmaal.
Nu wachte ik , dat hy my uit dezen kerker haal ,
De dood myne ogen fluite en deze hut verbreke ;
Opdat ik tot.myn God en Vader overfteke.
Vaart
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Vaartwel dan , vrienden , weent om my niet , want miflchien
Haalt God my nu van hier , opdat ik niet zou zien
Den droeven ondergang myns vaderlands. voor 't quade
Worde ik noch weggeraapt. 'k dank hem voor die genade.
's Lands gruwlen zyn ten top gefteigerd : onze fchuld
Heeft zeker al te lang getergd het tai geduld
Der Godheid , die zich nu voor goed fchynt te bereiden
Ter ftraffe , en om van hier met zynen Geeft: te fcheiden.
Gelukkig, die, als ik, in vrê mag heengaan! treurt <
Dan om myn dood niet ! 'k fterf blymoedig. uwe beurt
Is mooglyk ook naby. ai ! leert in tyds dan fterven.
Juicht om myn lot , als die nu henenga om te erven
't Ganfch zeer uitnemend en volhereryk gewigt
Der heeriykheid by God in 't ongenaakbaar Kcht ;
Daar 't al volmaakt en geen Hozanna meer zal wezen.
Daar God word eeuwig met Hallelu Jahs geprezen.
Hoe Lang noch , Heer ! ik roep reikhalzend tot u uit ,
Ontfang , o God , myn geeft ! ik ftemme met de Bruid ,
Die met den heilgen Geeft ftemt in myn hert te famen.
Koomhaaftelyk , Heer ! koom ! ja koom , myn Jezus ! amen !
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DE

ZON.

VELDZANG.

De dag is uwe, ook is de nacht uwe; gy hebt het licht en
de zon bereid. Pf. LXXIV: 16.

EERLAND,

GODELIEF.

^Sloch naulyks was de zon ter kimmen uitgerezen,
Als Eerland , om haar deugd en vriendlykheid geprezen
By al het herderdom , het open veld verkoos ,
Om met het ryzend licht haar dankftem te doen ryzen
Tot God. zy ftaakte voor een poos
De veezorg , om verheugd de Majefteit te pryzen y
Aan welke zy voor langen tyd
Zich ganfch had toegewyd :
Wanneer zich Godelief ('t was by hen afgefproken)
Reeds ter beftemder plaatfe vond ,
Juift daar de lindelaan by 't ruifchend beekje ftond.
't Verlangen naar den dag had hem den flaap gebroken^
Na de eerfte groet hief Eerland aan ,
Van Godelief op zyne beurt vervangen ,
Dees blyde morgenzangen.
EER-
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E E R L A N D.
Hoe helder, Godelief, fcheen dezen nacht de maan?
Maar kon haar licht wel halen
By 't glansryk licht der zonneftralen ,
Die gints zo fchoon , zo onbewolkt verfchynt ,
Daar 't bleke maanlicht voor verdwynt?
Ik voele op haar gezicht de blydfchap in my ryzen ;
Maar Tc voel den luft ook om hem, die haar al dat fchoon
Verleende , met een blyden toon
En liefdevol gemoed , te pryzen.

GODELIEF.
Ik worde ook door een zelfde zucht
Genoopt , om met verheugde klanken ,
Nu ik de duifternis zie rondom van de lucht
Gevaagd , den Vader aller lichten bly te danken ,
En hem, die ons niet flechts de zon doet zien,..
Maar die ook uit zyne opperzalen
Laat goede giften en volmaakte gaven dalen,
My zelf ten dienfte ootmoedig aan te biên.
EERLAND.
O heuglyk morgenwerk ! ö allerheerlykft Wezen I
Dat van al 't pluimgediert , zo ras de zon verryft
O 3
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Met duizend ftemmen word op zyne wys geprezen ,
Noit imaakt myn ziel meer vreugd, dan alsze uw goedheid pryft.

G O D E L I E F.

Wie kon de grootheid van dien vuurkloot oit bepalen ;
Hoewel hy kleen fchynt voor 't gezicht?
'k Heb , dunkt my , wel gehoord , dat de aarde by dat licht
In uitgebreidheid min kan halen ,
Dan tegen honderdduizend één. *
Zyn wyden afftand maakt bet kleen.
Maar dat befef doet my verwonderd vragen :
Hoe groot is dan niet God,
Die zulk een zon alleen door zyn gebod,
Zo heerlyk op deed dagen?

. .

EERLAND.

Zo iemand ftaröogt naar 't gefchapen licht,
Straks fchemert hem 't gezicht:
Wat zou 't dan zyn , indien men wou de grootheid weten
Der noitgewoate Zon,.
Die
* Nieuwentyt zegt in zyne Waereltbefchouwingen pag. 617, dat,
fchoonmen wel de nette grootheid der zonne niet weten kan,
het egter genoeg bewyfelyk is, dat 100000 Aardkloten te famen genomen, ten minften niet groter zyn, dan het ligchaam
der zonne.
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Die voor al 't fchepfel was en van het licht de Bron?
Met blindheid boette men dat onbezonnen meten.

G O D E L I E F.

Groot en onmeetbaar is die hoogftvolmaakte Geeft ,
Die eeuwig is geweeft ;
Maar aan de zon heeft hy begin en maat gegeven ,
En haar wel ver van de aard' géfteld
In 't ruime hemelveld.
Waar' zy ons nader, menfch noch beeft bleef in het leven.

EERLAND.
Tc Aanbid de goedheid van den Schepper der natuur,.
Die zulk een afftand gaf aan dat verfchriklyk vuur ;
En noch valt ons s by zomerdagen ,
Zyn gloed vry laftig om te dragen.
Wie zal dan voor den gloed van 's Heren toorn beftaan ;
Als hy eens , om zyn gramfchap te betonen ,
Des zondaars gruwlen met een eeuwig vuur zal lonen?
Hoe qualyk is hy , die zich daar aan waagt , beracn I

GODELIEF.

"Men kan zich noch den zonnegloed onttrekken
In fchaduwe van dicht geboomte
Een
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Een koele bron of beek , die lieflyk ftroomt ,
Kan 't matte hert noch tot verquikking ftrekken ;
Of huis en dak gunt ons een fchuilplaats voor dien gloed :
Maar huis , noch beek , noch bron , noch boom is goed
Om ons te dekken voor Gods hete toorneftralen ;
Die laten zich ook door geen tyd bepalen ,
Gelyk de zon , die ons alle avonden verlaat >
Of dikwerf achter regenwolken ftaat ;
Ja 't grootfte deel des jaars ons veeleer kan verquikken ,
Dan voor haar gloed doen fchrikken ;
Terwyl zy in den herfft , den winter en de lent
Tot ander volk de kracht van hare ftralen zend ,
Maar 's Heren toorn zal noit van ftoute zondaars wyken.
E E R L A N D.
De zon leert ons Gods toorn ; doch geeft ons ook de blykea
Van zyne goedheid, ö hoe naar
Zou 't zyn , zo daar geen zon ten onzen nutte waar ,
Die beurtlings ons verlichtte ,
Tot werken noodde , en alles ons ontdekt
't Geen tot gemak , vermaak en nut van 't leven ftrekt ,
Of door haar wyken weer als tot den flaap verplichtte !

GODELIEF.
Ontbrak ons licht , 't was flechts een ecuwge nacht
Van onkunde en van naarheid ;
Maar
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Maar 't licht verfchaft ons vreugd en kennis door zyn klaarheid.
O wondre Wysheid , die dit al heeft voortgebragt !

EERLAND.
O wondre Goedheid , die een Heilzon heeft gegeven ,
Die nimmer ondergaat noch taant ,
Die ons den weg tot vreugd en ware wysheid baant ;
Wyl hy ontdekt het pad ten eeuwgen leven !
De zondendamp veidwynt,
Zo ras dat zuivre licht het duiftre hert befchynt.

GODELIEF.
My dunkt , als ik de zon des uchtends fchoon zie ryzen ,
Daarze als een bruigom praalt , die uit zyn flaapzaal treed ,
Of wen zy vrolyk , als een held , haar dagloop meet ,
Dan voel ik my door haar tot myn verplichting wyzen :
Dan roept zyme uit de ftulp , en luidkeels toe :
De rafttyd is voorby. fta op om God te pryzen.
Het logge lyf, dat giftrenavond , moê
Van 't dagwerk , zich op 't leger nederleide ,
Is door den flaap, dien God u zelf bereidde ,
Verquikt. geef d' eerfteling van uwe kracht aan God.
Dank hem eerbiedig voor 't genot
Der lieve ruft, die lyf noch geeft kan derven.

:

P
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E E R L A N D.

Gelyk de dau of regen 't kruid op 't veld
Verfrifcht en hoed voor 't fterven ,
Zo is de flaap ons ook ten levensdau gefteld.

G O D E L I E F.

Dat 's recht , maar dau noch milde regen
Schonk groeizaamheid aan boom noch plant ,
Tenzy de zon het kille land
Verwarmde en't fap in boom of kruid bragt aan 't bewegen.
Dat leert de gure wintertyd ,
Als boom en plant raakt blad en bloemen quyt ,
En naulyks blyken geeft van leven ,
Tot dat , by de aankomft van de lent ,
De alkoefterendc zon haar blyde ftralen zend
Op 't land: dan fchynt de vreugd ftraks over 't veld te zweven.
De botte zwelt , het blad ontfluit zich en de bloem ,
Die korts onzichtbaar was , durft dan het hoofd opbeuren ,
En praalt en gloort en gloeit met duizend fchone kleuren.
Van groei en vruchtbaarheid komt aan de zon de roem.

EERLAND.

Al wat 't gefchapen licht met zyne ftralen
Aan kruid en planten doet,
Het
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Het zelfde werkt in ons gemoed
Het ongefchapen Licht , wanneer 't zyn gloed laat dalen
Op ons in gunft. ftraks word de kille ziel ,
Daar dau en regen van Gods Woord op nederviel ,
Een groeizaamheid gewaar , die zy voorheen niet kende.
't Geloof bot uit , het blad der tong verkond
Gods lof, de bloem der deugd fpruit uit den grond
Van 't hert , dat tans verheugd zyn voorge elende
Herdenkt ; die Zon , die het verwarmt , nu pryft
En dankbaar al den lof en roem toewyft
Der groeikracht , die het van hem heeft genoten.
Och , Godelief, wierd fleehts myn mond ontfloten
Om onvermoeid daar in te weiden ! maar ,
Helaas ! hoe vaak worde ik een wintertyd gewaar ,
Daar bloem , noch blad , noch botte in word vernomen.
Dan zucht myn ziel : ach waar dees winter al voorby !
Och waar de lente reeds gekomen ,
Het bloemfaizoen en 't vrolyk jaargety !

GODELIEF.

God bond het jaar aan wetten ,
Noït door natuur verkracht ,
Niet fleehts van dag en nacht ,
Maar daar ai 't hemelfch heir moet zynen loop naar zetten ,
Door wyzer liên , dan ik , zorgvuldig nagelpoord ,
Gelyk ik medrmaal heb gehoord ,
En daar wy herders, fchoon wy't recht befcheid ontberen;
P 2
By
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By ondervinding veel van leren.
De naderende zon fchenkt lente en zomerweer ;
Doch, wykt de zon, zy wekt ons herfft en winterdagen,
Met regen , ftorm , vorft , fneeu en gure hagelvlagen.
Dan is 't , of 't aardryk riep : keer , blyde lente , keer !
Is zulk een bar faizoen ook nutteloos te noemen ,
Omdat ons zulk een tyd verdriet?
Dat lyd de wysheid van den groten Schepper niet,
Die 't ons zelfs bhndlings paft, omdathy 'twrogt, te roemen:
Maar 't hoeft niet , dat men 't blindlings doe ,
Roept de ondervinding ons niet toe,
Wat nut voor 't menfchelyke leven
De witbefneeude winters geven?
Zou wind of koude ons fchaadlyk zyn? ö neen!
Zy zuivren onze lucht , doen 't ongediert verdwynen ,
En lente en zomer ons bekorelyker fchynen
Dan of de zon altoos ons recht op 't hoofd befcheen.
EERLAND.

Zo heeft Gods wysheid, of wy menfchen 't anders wanen,
Ook winters voor de ziel bereid.

'

't Gemis der Heilzon , fchoon het worde al eens befchreid ,
Kan echter ons den weg tot groter vreugde banen ;
Als men , gebeterd en gezuiverd door zyn leed ,
By 't keren van die Zon al 't vorige vergeet,
En hoger prys ftelt op zyn lieflyke nabyheid ,
Als enige oorzaak van haar welftand , groei en blyheid.
G O
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Och , Eerland , dat die Zon ons niet zo ras verdween ;
Maar eeuwig u en my met zynen glans befcheen l
Dan zouden gy noch ik van onze dorheid klagen.

EERLAND.

Die dorheid fluit niet zelden hert en mond :
Doch 'k wacht met lydzaamheid op dien gewenfchten ftond,
O Godelief, die toch eens op zal dagen ,
Als ik genieten zal het voorwerp van myn hoop ;
Waarby ik 't hoofd ophoude en in 't geloof blyf leven ,
Dat , fchoon die Zon ons hier mag voor een poos begeven ,
Wy , aan het eind van onzen loop ,
Geen nacht of winter zullen vrezen;
Maar komen , daar het eeuwig dag zal wezen ,
En wy ons, met een onbezwalkt gezicht,
Volop verheugen in 't genot van 't vlekloos Licht.
Maar 'k zie , de dag gebied ons nu te fcheiden ;
De zon klom reeds vry hoog , kom , fpoênwe ons naar den ftal ;
Wyl 't meer dan tyd zyn zal ,
Datwe onze fchaapjcs , nu 't noch koel is , veldwaarts leiden.

SAMEN-
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SAMENSPRAAK
Over het Houden
VAN
NIEÜWEJ AARS AVOND.

Te dien dage zal de Heer , de Heer der heirfcharen , roe
pen tot geween, en tot rouklage; maar zie, daar is vreugd
en blydfchap met runderen te doden en fchapen te kelen , vleefib
te eten en wyn te drinken. Jezaia XXII: 12 , 13.

ERNST,

LICHTHART.

ERNST.

Jrloe , Lichthart , vinde ik u zo laat ,
Op dezen dag , in 't nachtgewaad ?
Daar 't op de draat reeds krielt van menfchen ,
Die , yder even druk , malkaêr ,
In 't heden aangevangen jaar ,
Veel heil en zegen wenfchen ;
Want , heb ik 't wel , gy waart voorheen
Al van de vroegften op de been.
LTCTIT-
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LICHTHART.
\ Heb dezen nacht niet veel geflapen :

.

Ik was wat laat naar bed gegaan,
Had ik dan vroeger opgeftaan ,
Zo fleet ik wis myn dag met geeuwen en met gapen.

ERNST.,
Had gy op 't eind van 't jaar zoveel te doen?
Dat zou ik van u niet vermoên.
LICHTHART.
Gy hebt gelyk ; maar 'k heb my laten vinden
By een gezelfchap goede vrinden.
Wy knoopten 't nieuwe jaar met vreugde aan 't oude vaftj
En daar door werd het vry wat later.
Men fpeelt , men eet , men drinkt , men praat 'er ,
En ondertuffchen word men door den dag verraft.
ERNST.
Moeft zulk een vrolykheid 't werk van dien avond wezen ,
En wift gy zulk een tyd niet nuttiger tjefteed ?
LICHTHART.
Hoe nu! wat woud gy dat ik deed?
Ik

STICHTELYKE
Ik ben voor vreugd; men kan niet altyd lezen.
'kHou d' avond voor 't vermaak , den morgen voor den ploeg :
'k Verdeel dus mynen tyd. is dat noch niet genoeg?

ERNST.

Waart gy , gelyk een Chriften , die zyn dagen
Moeft leren tellen , van uw plicht
Behoorlyk onderricht,
Gy zoud my dat niet vragen.

•

LICHTHART.
...

En waarom zou ik niet?
Of meent gy , dat 'er quaad gefchied ?
Vriend Hupsaard had my reeds wel voor een maand belproken
Met noch een ftuk tien twalef brave liên.
Hy gaf een oeftertje. mag dat nu niet gefchiên ?
Zeg toch waar in heb ik dan mynen plicht verbroken?

ERNST.

Men wenfcht (dus is 't gebruik) malkaêr
Veel zegen in het nieuwejaar ,
En dat men 'er noch vele mag beleven ;
Die zegen toch , aan wien ftaat die te geven ?

LICHT-
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LICHTHART.
Tc Verwachte dien van God alleen.
Ik ben niet Paapfch , dac ik voor hout of fteen ,
Voor goud of zilver my zou immer nederbuigen.

ERNST.

Maar als God u dan zegen geeft,
Schat gy 't ook billyk, dat hy daar den dank van heeft
En gy uw dankbaarheid koomt voor zyn troon betuigen?

LICHTHART.

Dat ftem ik u voorzeker toe ,
En meen ook dat ik 't doe.
Maar moet dat juift dien avond wezen?
Is 't volgend jaar daartoe niet lang genoeg?
Of woud gy , dat ikme op zyn Roomfch gedroeg ,
Daarmen op zeker uur moet zyn getyden lezen?

ERNST.

Werifta 't. uw dwaze vrolykheid ,
Die u zo na aan 't herte leit,
Moet voorgaan. by leeg tyd zal God zyn beurt ook krygen.
Foei onbezonne taal ! beft deed gy die te zwygen.
Q

LICHT

S T I C HT E L.YI E
hlc.hit hja r t:

Tc Zie daar geen reen toe : 'k meen de vreugd
Is eigen aan de jeugd.
Ik min gezelligheid en ben geen menfchenhater
Het wenen en het lagchen , ftaat 'er,
Heeft bei zyn tyd. moet: ik' alleen
Met mymren , zuchten en geween
Den tyd doorbrengen op myn kamer?
Een goed gezelfchap' ('k zeg 't
Gelyk het by my legt)
Is my veel aangenamer.

E R N S T.

'k Geloof, dat gy de waarheid fpreekt,
En datge ook denkt , dat daar geen quaad insteekt :
Maar fluit, een 'koopman: niet zyn boeken
By 't end van 't jaar, om te onderzoeken,
Hoe 't met zyn zaken gaat
En met verlies of winfte ftaat?
Zo dient elk menfch zyn reekning op te maken ,
Te zien wat God hem fchonk en hoe hy 't heeft beftfeed,
Hoe hy zich in den dienft van zyn Weldoender queet.
Langs dien weg leert men , hoe de ziel ftaat by haar zaken.
Zorgloze ondankbaarheid is een verfbeilyk quaad,
By God op 't hoogft gehaat,
En

GEDICHTEN.

ï2j

En zich dien plicht te onttrekken
Is 't naafte middel om zyn gramfchap op te wekken..
LICHTHART.
En moet dat maar ééns 's jaars gefchiên ,
Zo is 't om 't even van wat dag ik my bedien.
Ten minften , 'k heb noch niet gevonden ,
Dat zulk een plicht is aan een valten dag verbonden.
E R N S T.
Eéns 's jaars ; neen , dat 's een averechts befluit.
Wat koopman ftelt oit uit
Aantekening te doen van dagelykfchen handel ,
Indien hy anders wys op zyne zaken ftelt?
Ik meen , dat ook dat zelfde geld
Omtrent een Chriftens wandel :
Die tekent ook in in 't boek van zyn geweten aaa
Al , wat hy heeft op ydren dag gedaan ;
Opdat hy fteeds zou konnen weten ,
Hoe en waarmê hy hebb' zyn tyd verlieten ,
Ter rekenfchap aan God van zyn gedrag ;
Inzonderheid op ftatelyke tyden ,
Als avondmaal , of boet- en bededag ,
Of als Gods gunft ons ftof gaf tot verblyden.
Verjaringsftond , of wen het oude jaar als zwicht
Voor 't nieuwe , roept ons , dunkt my , tot dien plicht.
Q 2
't Zweemt
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*t Zweemt naar geen dankbaarheid, het danken uit te (lellen,
Alleen om by de vreugd te zyn met zyn gezellen.
't Smaakt ook naar geen boetvaardigheid ,
Wanneerm' om dwaas vermaak voor zulk een ukftel pleit,
Was uw gemoed , door het gezicht der zonden ,
Van een oprecht berou geraakt.,
Die vrolykheid wierd ras geftaakt ,
En 't darde lagchen door een tranenvloed verflonden*
Het lpd en zang week voor 't ootmoedige gebed ,
't Onnutte tydverdryf voor 't lezen in Gods Wet,
De zouteloze klap voor fHchtelyke reden ,
En laffe wulpsheid voor de chriftelyke zeden.
LICHTHART.
Heb ik dan in uw oog zo goddeloos geleefd ,
Dat ik zo deerlyk om myn gruwelen moet treuren?
Ei zeg , wat zaagt gy toch gebeuren ,
't Geen tot die taal u reden geeft?
Wat deed ik 't géén ik my behoor te fchamen^
Of dat geen Chriften zou betamen?
ERNST.
O eigenliefde ! die zo blind

"

»

In al uw doen zo veel behagen vind ,
U met u zeiven meet; maar de ogen
Sluit voor Gods Woord. och , hoe bedrogen
Zoud gy u vinden , zoge u mat
Aan
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Aan 't heilig Woord ; daar yder blad
De tydverquifting , ydele reden
En ongodsdienftigheid in zeden
U zou verwyten? hoeveel meer,

.

Dat gy zo lang uw hert durft weigren aan den Heer ?
Dat moet men niet flechts onrecht noemen ,
Wanneer men iemand 't zyne onthaalt ;
Maar 't ftaat als men hem niet betaalt ,
't Geen men verfchuldigd is , als onrecht ook te doemen.
Of gy dan wel geen gruwelen bedryft ;
Maar Gode zynen dienft en eer fteeds fchuldig blyft ,
Kan dat u van de ftraf verfchonen ?
Maar die zyn liefde en tyd aan ydelheden hecht
En , om dat fchyngenot , zyn liefde Gode ontzegt ,
Wat is dat anders dan zyn heiligheid te honen P

LICHTHART.

'k Meen dat ik God bemin , gelyk 't my paft.
ERNST.

Hoe is zyn dienft u dan zo zwaar een lafl: ?
Hoe kunt gy dan zo met de zonden fpelen ?
Daar die haaft walgt , maar deze u noit vervelen.
Die God bemint , mint ook zyn heiligheid ?
Die wil op zyn gemak de zonden niet betreuren ,
Als't hem gelegen komt; maar voelt 'er 't hert door fcheuren,
Q 3

En
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En ruft niet foor hy in 't verborgen die befchreit ,
Voor God belyd en weer vergeving heeft gevonden.

L I C HTHARI

Wat in 't verborgene gefchied
Staat aan het menfcbjyk oordeel niet.
Ik kies geen biechtvaêr voor, rnyn zonden.

E R :N S T.

Spot niet.

biecht Hechts, uw zonde aan God ;

Maar doe het. niet te -laat, eer die met u.ook fpott'
En lach, als u 'ft verderf zou overkomen.
Licht is uw end al nader dan gy denkt.
Gebruik den tyd , dien Gods langkmoedigheid u fchenkt.
De jeugd word alzoweLals de ouden weggenomen.
LICHTHART.
Dat 's waar ; maar 'k ben noch fterk en frifch
En hoop niet dat myn tyd zo na verlopen is.
Men word allenskens wyzer met,de jaren. .(
De zedigheid voegt beft hy gryze haren.
;E 'R 'N S T.
Maar zo al eens uw levensglas
'Noch op ver-na niet uitgelopen was,
Zal
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Zal God gereed ftaan , als de zondenkrachten Wykërr
En 't ligchaam afgemat zal zyn
Door qualen , ouderdom en pyn■,
U aan te nemen? nêen, geef in uw jongkheid bh/ken ,
Dat gy, door liefde tot uw Schepper aangefpoord ,
Zyn zaalgen dienft vetkoort ,
En ziels- en lichaamskracht daartoe woud overgeven.
L I C H T HAR T/

r

Dat kan ik doen. en echter vrolyk leven.

ERNST.
Gods Woord zegt neen; maar is het nu een tyd,'
Die in een reediyk menfche lyd ,
Dat hy zich zou aan dartle vreugd vergapen ?
Daar yder, die den ftaat van~Land en Kerk befchout ,
Benaude tyden wacht, ja die voor zeker houd.
'tls waarlyk nu geen tyd om zorgeloos te flapen.
't Gevaar groeit yder uur :
Aan menig oord blaakr in Euroop reeds 't oorlogsvuur,
En treft het ons , gelyk wy billyk moeten vrezen ,
Wat zal het end dan wezen ?
De val waarfchynlyk van 't zieltogend .Nederland,
Dat , na het misbruik van Gods zegen , zyne hand
Ter wraak getergd heeft , die 't noch onlangs heeft gedagen.
Door watervloeden, daar 't de fmert noch van moet dragen.
Gods
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Gods oordeelftem roept Neerland tot geween ,
Rouklagen , kaalheid en omgordinge der leen
Met zakken ; maar die ftem word niet gehoord van velen ;
Wyl SiÖns ramp hun niet ter herte gaat ;
Maar vreugd en weelde noch in toppunt ftaat
Met runderen te doön en lammeren te kelen ,
Zich zelfs te mesten en te toeven by den wyn.
Maar laas ! hoe kort mogt wel die vreugde zyn ?
Hoe haaft kon God dit Land zyn wraak ten doele ftellen
En all' die vrolyken ten zwaarde of honger tellen?
Maakt dan het wuft vermaak , myn vriend , u ftekeblind ?
Is 't noch geen tyd van weer te keren ?
Of mooglyk door berou 's Lands val noch was te weren.
Ei breek den band eens , daar de zonde u mede bind.

LICHTHART.

Zo ik de vreugd zo vroeg reeds wou verlaten
Stelde ik my wis tot yders fpot.
Myn vrienden zouden my ras haten.
ERNST.
Daar tegen wont gy weer de liefde van uw God.
LICHTHART.
Ik ben luchthartig en fchuw een naargeeftig leven.
ERNST.

/
GEDICHTEN.

129

ERNST.
*k Wys u den weg tot ware vreugd ,
Vreugd , die u nimmer zal begeven.
De vrolykheid is onaffcheidbaar van de deugd.
De godsvrucht kan alleen der ziele ruft verlenen
In kruis en nood en dood ;
Maar uwe vrolykheid zal eindigen in wenen ,
Ja laat zelfs by 't genot de ziel van vrede ontbloot $
Want zondaars zyn gelyk een zee, die voortgedreven
Noch kalmte kent noch ruft ,
Wier wateren flechts flyk en modder opwaarts geven.
Vaar wel. proef wat ik zeg , en kies dan wat u luft.

R

VREDE
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VREDEWENSCH.

Laat ons najagen 't geen tot den vrede dient. Rom. XIV: 19,

O wrevlig menfch , die als een falamander ,
Geftaag in 't twiftvuur leeft ,
Den vrê niet kent , maar dagelyks malkander
In euvlen moed weerftreeft ,
Geen ruft vind voorge uw medememch beledigt,
En node of noit u weer met hem bevredigt.

Heeft in uw oog het liefdeloos krakelen
Dan zoveel zoetheids in?
Kan tweedragt , die de hel in zich zag telen ,
Betovren dus uw zin ,
Dat gy, ter gunft van haar, den Keverf: vrede
Verftoot , en haat en nyd mint in haar ftede ?

Is 't Kaïn dan rtiet zuur genoeg -bekomen,
Als hy , door nyd vervoerd ,
Het broederbloed eerft deed langs de aarde ftroomen ,
Maar door dien moord beroerd ,
De wanhoop moeft in zynen boezem dragen?
Dat gy u ook op Kaïns weg durft wagen.
Ramp
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Rampzalig evel , dat den ftervelingen ,
In ipyt van Kaïns ramp ,
Van dien tyd af wift in het hert te dringen
En met dien hellenen damp
Al 't aardryk heeft verpeft , en 't vuur onftoken ,
't Geen 't menfchlyk bloed zo wrevelig deed koken.

Maar wift het Chriftendom , door zachter wetten
Van Jezus , Vredevorft ,
• Beflïerd , der liefdloosheid geen paal te zetten ?
Of is 't ook noch bemorft
Met zulk een drek , die wis een ftank moet ftrekken
In 's Heren neuze, en hem tot wraak verwekken '?

O neen ! dat quaad laat door geen wet zich dwingen ;
't Woelt en woed noch alöm..
Het weet , Gods Naam ten hoon , in 't hert te dringen
Van 't fnode Chriftendom ,
Of dat zich met dien naam tans durft benoemen,
Schoon die naam zelf hun daden zal verdoemen

Waar ziet Gods oog rechtfchape vredemakers ,
Die 't Heilwoord zalig fpreekt?
Europa blaakt door 't vuur , dat vreverzakers
• De wrevle borft ontfteekt.
Der vorften ftaat- en glorizucht zyn reden
Genoeg , om tot het orelog te treden.
Het
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Het orelog , dat duizenden van zielen
Opoffert aan het zwaard ,
Het land verwoeft , de fteden durft vernielen ,
En ramp op rampen baart ,
Schynt , fchoon 't de wraak des hemels op moet welden
Den Chriftcn vorften flechts voor fpel te ftrekken.

't Is waar , ons Land geniet naar buiten vrede ,
Sint tweemaal vyftien jaar.
Gods hand hield 't zwaard der vorften in de fchede;
Maar 't binnenlandfch gevaar ,
Gefproten uit verdeeldheid van 's Lands magten ,
Doet ons meer quaads dan van een oorlog wachten.

Ons Nederland, door eendragt opgewaflen,
Daar 't al zyn magt in vond ,
Liet zich door tweedragt ook te ihood verraflen ,
Die 't heilig fnoer ontbond ,
Daar Necrlands Leeu den pylbos mê beknelde,
Toen 't noch zyn heil in God en eendragt ftelde.

Dat Neerland , daar de Vredevorft zyn zetel
Geveft had door zyn Woord ,
Ziet ook , helaas ! zyn vrede te vermetel
Door 't helfch gedrocht geftoord ;
Sint eigenbaat , met tweedragt faamgefpannen ,
De liefde tot 's Lands welvaart heeft verbannen.
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Maar daar zelfs laat de twift zich niet bepalen ;
De Kerk en 't kerkbeftuur
Zyn ruim zo fel gefolterd door die qualen :
Daar blaakt het tweedragts vuur ;
Wyl yder zoekt zich 't meefterfchap te krygen ;
Terwyl de vrede en liefde moeten zwygen.

De mom , 't is waar , is zuiverheid der lere ,
Die yder yvren doet ;
Opdat men 't quaad , eer het te laat zy , kere :
Maar 't wrevelig gemoed
Verraad zich zelf, terwyl men hen , die dwalen ,
Zachtmoedig moeft van 't dwaalpad wederhalen.

Maar neen , men durft een bitter vonnis vellen ,
Dat al , wat zyn party
Eens op de lyft der dwalingen dord itellen,
Doemt , fchoon 't vaak beter zy
Dan 't geen zy , zonder proef, voor waarheid venten ,
En in 't gemoed der blinde hoordren prenten.

De twiftzucht dus ter kerken ingeflopen ,
En , langs des leraars tong
Der menigte door 't oor in 't hert gekropen ,
Maakt , dat tans oud en jong ,
En zy wel meeft , die minft van Godsdicnft weten ,
Zich ftout naar zulk of zulk een leertrant heten.
h
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Is dat de vrucht , die op den boom der waarheid
In Jezus kerke groeit ?
Neen , neen ! zyn oog , dat alles ziet met klaarheid ,
Door zulk een doen vermoeid ,
Dat enig ftrekt , om zynen Naam te honen ,
Zal daar gewis zyn afkeer ook van tonen.

Maar mooglyk is de lieve vrê gebleven
In 't burgerlyk verkeer.
Licht bloeitze noch in 't huifelyke leven ,
En geeft , gelyk wel eer ,
In fpyt van onze diep vervalle dagen ,
Een zoeten reuk , die Gode kan behagen.

Zo ergens , is zy zeker daar te vinden ,
Maar waarlyk fchaars genoeg ;
Wyl menigmaal by 't naaftc bloed' en vrinden
De vrede minder woeg
Dan baatzucht , die de herten kan verdelen ,
En hare rol in ftad en huis durft fpelen.

O jammerftaat ! wel waard met hete tranen
• Van elk te zyn befchreid.
O wrevelzucht ! die Neerland 't pad zal banen ,
Dat ten verderve leid.
't Geen licht te bat zal zyn gevaar ontdekken ;
Wen eens Gods wraak het met den flag zal wekken.
Och!
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Och ! ftak de vrê haar zielbekorend wezen
Eens door de twiftwolk heen.
Och! mogt zy eens haar fcepter, als voor dezen,
By vorften en 't gemeen
Weer zwajen , 't oorlog in Euroop doen enden ,
En met den kryg de rampen en elenden.

Och ! wierd het ryk van Jezus , Vredekoning ,
Niet meer door twift verteerd :
Maar mogt de vrede , als in hare eige woning >
Daar zyn van elk geëerd ,
En weer het recht de deugd en waarheid kuflen ,
En broederliefde al 't vreemde vuur uitbluffchen.

O Vredegod , zend gy daar toe den vrede
Van boven uit uw troon.
Plaats in uw huis haar in heur oude ftede ,
Waar uit zy was gevloön.
Leer 't leraardom naar 't meefterfchap niet jagen j
Maar ftil in vrede u trachten te behagen.

Doe liefde en eendragt weer haar kracht verwerven 9
En fchendige eigenbaat ,
Met al het zaad van twift en nyd verfterven
In land , huis , burgerftaat.
Laat toch uw volk vooral in vrede leven ,
En anderen een loflyk voorbeeld geven.
Schenk,

i3<5
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Schenk , onder 't zoet genot van rulte en vrede ,
Den welvaart aan het Land.
Zachtmoedigheid , door 't heilig Woord en rede
Gefterkt , moet' weer den band
Van eendragt in de lere famenbinden
En 't liefdevuur al 't tweedragts hout verflinden.

Maar, opdatge onzen wenfch en bê moogt horen,
Maakt gy , o God , eerft vrê
Met ons , en laat geen zonde dien oit ftoren.
Geef dan op onze bê ,
Dat elk in 't vrederyk naar vrê mag jagen ,
En die voor ons weer blyde vruchten dragen.
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I^Ampzalig Neêrland, dat voorheen
De tyranny van 't wrede Spanje
Bezuchtte , toen voor u Oranje
Het harnas aangefpte en alleen ,
Met weinig volk en klein vermogen ,
Den dwingland zien dorft onder de ogen.

Ei zeg , indien gy 't niet vergaat ,
Wat mogt , naaft God , wel de oorzaak wezen ,
Datge , als uit niet , zyt opgerezen
En aangegroeid tot zulk een ftaat ,
Dat koningen uw vriendfchap zochten ,
Toen gy u zelf had vrygevochten?
S

Was
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Was 't aan de wysheid , deugd en moed
Der wakkere Naflaufche helden ,
Die , met uw brave vadren , ftelden
Voor Neêrlands vryheid goed en bloed ,
Alleen te danken , dat de banden
U vielen van den hals en handen.. . .

Dier helden deugd en krygsbeleid ,
Noit naar verdienfte te waarderen ,
Betaamt het Neerland eeuwig te eren ,
En 't waar verfinachte ondankbaarheid ,
Vergaten oit de late neven
Wat zy voor 't Vaderland bedreven.

Dan 't was , hoe veel , noch niet genoeg
Had eendragt niet met hechte banden
Hun hert verbonden en hun handen.
De godsdienft , die hun 't zwaarfte woèg
En vryheid , met geen goud te wegen ,
Was noit door 't zwaard alleen verkregen.

Mikipfaas gouden ftaatsles deed
Hun ziel ontbranden in een yver ,
Om Neêrlands pylen daaglyks ftyver
Aan een te ftrengelen , en 't wreed
En drieft geweld , met hulp des Heren ,
Met 'moed en eendragt af te keren.
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Hoe hagchelyk 's Lands zaak ook ftond ,
Kofl; eendragt Spanjes magt verduren ,
Zelfs eer noch Dordrecht in zyn muren
Zag fluiten 't plegtige verbond ,
Dat Holland eerft met Zeeland paarde *
En zulke fchone vruchten baarde.

God woont altyd daar eendragt woont
Ten goede; daar laat hy zyn zegen
Neêrdalen als een milden regen. :
Dat heeft hy Neerland ook getoond ;
Wyl hy 's Lands magteloze Staten
Noit heeft begeven noch verlaten.

Verlaten ! neen , 't was ver van daar.
Door eendragt wies hun zwak vermogen ,
't Geen ftraks hun buren heeft bewogen ,
In fpyt van 't dreigende gevaar ,
Hun bondgenootfchap te begeren ,
En Neêrlands pylbos te vermeren.

t Bis-

Het eerfte verbond tuflehen Holland en Zeeland tot wederftand van den algemenen vyand des Vaderlands is gefloten
binnen Dordrecht op den 4. Juny 1 fjf , en nader binnen
Delft beveiligd op den io\ April 1J76".

14°
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't Biskoplyk Utrecht zag den band'
In zyn alöudcn wal volmaken. f
Door eendragt groeicn klene zaken.
Werd haaft de zinfpreuk van het Land»
Hoe 't federt daar door is gewaden
Is kenbaar tot aan 's aardryks allen.

O Gomar en Armyn, uw twift
Heeft eendragt de eerfte wond gegeven , *
Die Neêrlands Kerk en Staat deed beven;
Wyl tweedragt , door een helfche lift ,
Sloop in het hert van onze vaderen ,
En 't bloed vergiftigde in hunne aderen.

De Dordfche maagd zag in haar veft '
De zuivre leer wel triomferen , t
Maar eendragt nimmer wederkeren.
De tweedragt had het Land verpeft.
Noch 't rechterszwaard noch kerkbefluitcn
Vermogten 't vinnig quaad tc ftuiten.
Was
•j' Op den 23. January if7p. is binnen Utrecht gefloten de al
om beroemde Unie tuflehen Gelderland, Holland, Zee
land Utrecht en de Ommelanden ; daar zich in dat zelfde jaar
de meefte Vriefche en enige Brabandfcheen Vlaamfche lieden
byvoegden.
* De Kerkgefchillen tuflehen Arminius en Gomarus zyn , na
lang fmeulens, eindelyk omtrent het jaar 1608. in volle vlamme uitgeborftcn.
t In de Dordfche Synode, gehouden in den jarc 161 8. en 1619.
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Was 't dus de vrêleer eerft , de vrê
Daar Neerland zich als vrygevochten
Door zag erkend , bragt ook gedrochten
Van bittre tweedragt met zich mê
De twift van Holland met Oranje
Vervong wel haaft den vrê met Spanje. t

'sLands hoogheid, die in 't toppunt ftond,
Begon van dien tyd af te* dalen.
De Leeu , gewoon zelf roof te halen ,
Kreeg ras een breidel in den mond
Door Koningsmoordren ,' die de wetten
Aan 't twiftend Neerland dorften zetten. *

Totdat het fchrikïyk vloekverdrng
Van Engclands ondankbren Karei
Met Lodcwyk dong mar de parel f

*

Der vryheid , die verwaarloosd lag
Door binnenlandfche ftaatskrakelen ,
Door reden nog gevaar te helen.
Hoe
i Over het verminderen der krygsmagt, ter zake van den Vrede
in 't jaar 1648. te Munftcr gefloten.
* Door het traktaat van Vrede met Kromwel en de Republyk
van Engeland van den jare i6f4. en de beruchte Aïïe van Scclufie , op den 4. Mei des zeiven jaars by Holland afzonderlyk aan Kromwel gegeven. Zie Aitema VIII. Deel 117.
bladz.
.}- Volgens verbond tuflchen Vrankryk en Engeland ,
S 3

om de
Ver-
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Hoe duur ftond twift en eigenbaat
Het Land niet in die duiftre tyden ,
Door vyanden aan alle zyden
Befprongen , om den vegen ftaat ,
Die op zyn grondflag ftond te beven ,
Den allerleften flag te geven.

Totdat het onbefuisd geweld
Een fchandelyken eed deed breken ,
Waardoor Oranje was verfteken
Van 't Staats- en krygsroer , en dien held
Bekleen met de eer van zyne Vaderen ,
Wier moed en bloed hem fpeclde in de aderen. *

Straks ziet (wie merkt hier niet Gods hand?)
De Lelivorft de kans verkeren ;
Die heel den Staat dacht te overheren,
Verlaat , fchier vluchtend , zelf het Land , f
En eendragt , afgemat door treuren ,
Scheen eindlyk 't hoofd weer op te beuren.
't GeVerenigde Nederlanden te overrompelen en onder malkande
ren te verdelen. Zie Valkeniers Verward Europa , 660.
bladz.
* Alle regeerders in geheel Holland waren by een Eeuwig Edikt
van den f. Aug. 1667. verplicht de uitfluiting des Prinfen
van Oranje plegtig te bezweren: dóch in July 1672. deed de
burgery der Hollandfche lieden mét geweld het Eeuwig Edikt
intrekken.
•f In het Jaar 1673.
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't Gefcheurde Neerland zag zich weer
Verloft van 's Vyands legerbenden ,
En 't alverwoeftend oorlog enden , t
Den hoed der vryheid op de fpeer
Van Neêrlands Leeu , als eertyds , pralen ,
Die nu weer vry mogt adem halen.

Wat de eendragt van den Staat vermogt
Getuig 't naburig Groot Brittanje ;
Wanneer 's Lands vaders met Oranje
Befloten tot dien heldentogt,
Die dat zieltogend ryk verlofte ,
En Jakob zyn drie kronen kofte.

Drie kronen billyk zulk een Vorft ,
Die Romes fnode afgoderyë ,
Gewetensdwang en dwinglandyë
Op Romes raad invoeren dorft ,
Ontzegd , om die op 't hoofd te zetten
Der Ryksprinfes , naar Britfche wetten. *

..

Een

t By den Nimweegfchen Vrede van den jare 1678.
* Maria Smart , Prinfes van Oranje , en Erfprinfes van Groot
Brittanje.
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Een erfrecht , dat zy met haar held ,
Den Ryksverlofler wilde delen ,
Sint Jakob haar dat zocht te ontftelen ,
En enen baftaard , door geweld ,
Na zynen dood ten troon te voeren ,
Om Land en lieden te beroeren.

O eendragt , moeder van die vrucht ,
Die Albiön , op hechte gronden ,
Noch houd aan Nederland verbonden ,
Zeg toch , waarheen zyt gy gevlucht ?
Of zyt gy balling 's Lands verdreven 9
Sint Wilhem heeft den geeft gegeven.

Helaas ! men ziet u tans niet meer ;
Maar tweedragt dringt zich in uw zetel ,
Die wrevele , die zo vermetel
Vertreed de wetten , die , weleer
Door u gemaakt , tot wallen ftrekten ,
Die Land en Kerk en vryheid dekten.

De band , die Neêrlands pylbos bond ,
Ligt fchandelyk van een gereten :
De Staatshulk , t' allen kant gefpleten ,
Zinkt ongevoelig naar den grond :
De twift, die daaglyks hoger fteigert,
Maakt , dat elk hand en hulp u weigert.
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O Wilhem ! zaagtge uit 't eregraf
Eens al de bittre ftaatskrakelen ,
Die Neêrlands Overheen verdelen ,
Gy riept , is dat de les die 'k gaf,
Betracht , bewaart uw Unie , Heren , *
Zo gy den Staat niet om wilt keren.

Zaagtge eens, dat het verfchil alleen
Is , of de lefte van de loten ,
Uit Naflaus heldenftam gefproten ,
In 't krygsbeftuur zal 't amt bekleen f
Daar 't hoog bewind in drie der zeven
Landfchappen hem het recht toe geven. t

Gy toonde ons wis uw hert doorwond
Voor 't Vaderland. gy zoud uw zonen
En neven , als hoofdpylers , tonen ,
Daar 't Staatsgebou op was gegrond.
Die hoon , indienge dien koft horen ,
Zou 't hert ,u andermaal doorboren^
\ . .'

r
Doch

* Zie de Verantwoording des Prinfen van Orange by Bor, Nedcrl. Hiftorien , in de bylagen achter het II. ftuk , pz.
bladz. van den druk des jaars 1679.
"t" Generaal.
+ Als Stadhouder van Gelderland , Vriesland en Groningen»
waar door de Prins van Oranje als Kapitein Generaal, het
hoofd der krygsbenden dier drie Landfchappen is.
T

ï4<J

STICHTELYKÏ
Doch gy geniet een zaalge ruft ;
Maar wy verteren ons door twiften ,
Wellicht geftookt door Franfche liften.
Elk is zich van 't gevaar bewuft.
's Lands lot ligt in dees fpreuk befloten :
Wy breken , zo wy samenstoten. f

En ach ! wie fpelt ons nakend wee ,
Zo wy met die gevaren fpotten ,
En onze zeven aarden potten
Aan 't woeden der onftuime zee
Van landverdervende krakelen
Onzinnig durven aanbevelen !

Regeerders van ons Vaderland ,
Och ! wierdge in 't end noch eens bewogen ,
's Lands val , dien gy ziet voor uwe ogen ,
Te keren met vereende hand.
Ai laat toch uW verdeeldheên varen !
Zo raakt de ftaatsftonn aan 't bedaren»
Wy
.f Zie van Loons Nèderlandfchè Hiftoriepenningen , IV. Deel
494. bladz. daar op het jaar 1702. een penning vertoond
word met zeven aarden potten , de zeven verenigde Landfchappen betekenende , in een volle zee dryvende , en van
ftrhhoög met een fchriklyk onweder gedreigd , onder dit randfchrift : FRANGIMUR SI COLLIDIMUR. dat is
Wy worden verbroken, zo wy onderling samenstoten.
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Wy zyn reeds onzen voormuur quyt. *
's Lands krygsmagt , grotendeels gevangen ,
Ziet Nederlands veldtekens hangen
In Franféhe templen , tot hun fpyt ;
Van onze üweedragt wrange vruchten ,
Die Neêrland eeuwig zal bezuchten.

Als God het hert eens volks verdeelt ;
Is hun verwoeftiug ook voorhanden :
Herftrengelt dan de nauwe banden.

■

i

Licht word de ftaatsbFeuk noch 'geheeld.
Zo zal geen Lelivorft ons leren ,
Dat op verdelen volgt regeren. f

Is 't noch geen tyd om eigenbaat
Voor eeuwig uit den Staat te bannen ,
En tot 's Lands redding faamtefpannen ,
Eer 't eens voor altyd zy te laat?
Maar neen ! 's Lands val fchynt vaft befchoren :
Voor eendragt fluit vnen hert en oren.

O God, die van het hooggewelf
Befchout het doen der ftervelingen ,
Maar ook de tweedragt kont bedwingen,
Red gy den iStaat van Neêrland zelf,
Dat Land , 't geen gy , door duizend wonderen ,
Uw Kerk ter woonftede af woud zonderen.
Gy
t DIVIDE Et IMPERA

dat is Verdeel en heersch.
T 2
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Gy weet , wat ons ten befte ftrekt ;
Of Naflau 't middel weer moet wezen,
Gelyk het meermaal was voor dezen ,
Toenge uit dat ftamhuis hebt verwekt
De helden , door wier ftrydbre handen
Gy 't heil beftelde dezer Landen.

Dan of gy tans den vegen Staat
Verloflen wilt door andre wegen ,
En onzen twift en 's vyands degen
Beteuglen , en 't gevreesde quaad
Van 't voor u fchuldig Neerland wenden ,
Door ons den eendragts Geeft te zenden.

Alleen erbarm u over 't Land !
De nood is reeds zo hoog gefteigerd ,
Dat , zo gy uwe hulp ons weigert ,
Wy 's vyands vaandels haaft geplant
Zien op onze overheerde muren ,
Ten fpiegele onzer nageburen.

Laat onze godsdienft niet ten roof
Van fnode afgodendienaars ftrekken !
Wil tegen ons uw wraak niet wekken ,
Voor ons gebed en fmeking doof 1
Maar gun den Lande op onze bede
Van binnen en van buiten vrede.

.:
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Doch geef, zoge ons noch redden zult,

.

,

Dat wy , door onze rampen vroeder ,
U , als den enigen Behoeder
Des Lands erkennen , en de fchuld
Door nieuwe tweefpalt niet vermeren.
Maar ons oprecht tot u bekeren.

•'
I /

I. Maart
.

1747.
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Ziet ^ ,de 'band des Heren is wiet verkort , dat isy niet zou
de konnen verlojfèn , en zyne oor is niet zwaar geworden ,
dat zy niet zoude konnen horen; maar uwe ongerechtigheden
maken ene fcheiding tujfchen ulieden en tujfchen uwen God,
en uwe zanden verbergen het aangezigt van ulieden , dat by
niet hore. Jezaïa LIX: i , 2.
V

'

J"Joe gaat yder zo gebukt,
En ter aarde neergedrukt
Onder Gods geduchte flagen ,
Die hy , door des vyands magt ,
Heeft den Lande toegebragt?
Weigert Neêrland die te dragen?
I

;

j

Waren
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Waren 't uwe zonden niet ,
Die u bragten in 't verdriet ,
Datge u tans zo zwaar voelt treffen ?
Of moet God , wiens trouwen raad
Gy te roekloos hebt verfmaad ,
U ftraks van de ftraffe ontheffen?

Is, toen God ons voorfpoed fchonk,
Door ganfch Neêriand oud en jongk
Niet verdarteld door den zegen ,
Ons door zynen gunft bereid?
Maar waar bleef de dankbaarheid
Voor het geen men had verkregen?
Voor den welluft, pracht of buik
"Was dier gaven fnood misbruik.
Yder deed fcliier wat hy konde,
Om, in dartlen overmoed,
God te tergen door zyn goed.
Met den rykdom klom de zonde.

Mindre roeden reeds bezuurd
Zyn , doch zonder vrucht , verduurd.
Neêriand koft die krankheid dragen.
Zeeworm, fchaarsheid, watersnood,
'tVeld en ftal van vee ontbloot
Waren veel te lichte flagen.
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't Moft het zwaard des oorlogs zyn
In 's Lands boezem , zou de pyn
't Stugge hart gevoelig maken :
Maar , in ftede dat het zou
Werken een oprecht berou ,
Durft het nu Gods weg noch wraken.
Zinloos Nederland , zie toe !
's Heren welverdiende roê,
Door geen morren af te wenden ,
Treft u om uw eige fchuld ;
Zult gy dan door ongeduld
Noch verzwaren uwe elenden?

Neen ! Gods roê moet zyn gekuft ,
Zal de langverbeurde ruft
En zyn gunft weer tot u keren.
Zoekt gy die , erken zyn recht ,
Die dees jamren op u legt ,
Opdat gy uw.plicht zoud leren.

Zeg ook niet, het is te laat, '
Om de rampen van den, Staat
Door belydnis en bekeering
Af te wenden. 's Heren trou
Zal miffchien , op ons berou ,
Ons behoên voor Qverhering.
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Denk niet , fchoon een deel van 't Land ,
Door zyn richterlyke hand ,
Zy in 's vyands magt gegeven ,
Dat ons geen de minfte hoop ,
Om den dwingland in zyn loop
Noch te duiten, zy gebleven.
Zo zou 't wezen , dat is waar
Zom' in dezen toeftand maar
Moft op hulp van menfchen ftaren.
Billyk hield men voor altoos
Dan 's Land redding hopeloos
Uit dees nypende gevaren.

Doch , fchiet menfchenhulp te kort
's Hemels hand en byftand word
In geen nood. te zwak bevonden.
Haaft was 't Vaderland verloft,
Zo 't in waarheid wilde en koft
Afftand doen van zyne zonden.

Of is 's Herriels God en Heer
Nu voor Nederland niet meer
Zulk een rotsft'een als voor dezen ?
Immers' reikt zyne almagt toe
Om de ftriemen , door zyn roe .
Eerft geflagén , te genezen.

STICHTE LYKE
Die voorheen de Rode Zee
Kloof door zyne magt aan twee ,
Om zyn Ifraël te leiden ,
Tuffchen watermuren door ,
Langs een noitbetreden fpoor ,
Kan ons ook het heil bereiden.

Die 't Aflyrifch heir verfloeg
En weer naar zyn ryksgrens joeg
Sanherib , kan Vrankryks koning
In zyn hoogmoed wederftaan ,
En zyn ganfche magt veiflaan ,
Zynen wrevel ter beloning.

God , die alleen wondren doet ,
Was altoos en is noch goed
Allen , die op hem vertrouden.
Keert zich Neêrland weer tot hem y
Hoort het weer naar zyne ftem,
Zo zal hy 't ook weer behouden.
Maar vernedren wy ons niet,

.

-

's Heren toorn en ons verdriet
Zullen wis noch hoger fteigeren.
Steunenwe op een vleefchen arm 9
Zo zal hy voor ons gekerm
Sluiten 't oor en byftand weigeren.
Geef
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Geef dan , Neêriand , Gode de eer
En keer nu 't noch tyd is , weer
Tot hem , dien gy hebt verlaten.
Toon door een oprechte boet,
Dat gy waarlyk afftand doet
Van 't geen hy in u moet haten.

't Heflig volk voeg zich te faam
Om des Heren groten naam ,
Nedrig , vurig en eendragtig ,
Aan te roepen , tot zyn hand
Zich ter redding van het Land
Keer; hy is toch alles magtig.

Hy zal mooglyk , als voorheen ,
In ontferming Neêrlands beên
Horen , en weer wondren werken.
Meermaals heeft hy 's vyands magt ,
Tot 's Lands heil te niet gebragt.
Zyn wy zwak, hy kan ons Herken.

Was 't niet op der goeden bê ,
Dat zyn. wonderhand alrê
Zich heeft taftlyk doen gevoelen ,
Toen hy den Naffaufchen Held
Heeft ten' hoofd des Staats gefield,
Ondanks veter tegenwoelen.?
)
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Was niet zulk een ommekeer
't Zichtbaar werk van 's hemels Heer ,
Boven 't menfchelyk vermogen ?
Hy , die 't ganfch heelal regeert ,
Heeft ganfch Neerland 't hert gekeerd.
't Was een wonder in onze ogen.
Mooglyk is dit Gods begin ,
Om 't zieltogend Land weer in
De oude vryheid , eer en luifter
Te herftellen , en voor 't licht
Van zyn vriendlyk aangezicht
Te verdryven 't aklig duifter.
Roept ons dit niet luidkeels toe ?
God is niet berouwens moe !
Naakt tot hem ; hy zal weer naken
Tot ons in dees hogen nood.
Niets is voor zyn arm te groot ,
Als hy voor ons heil wil waken.

Wantrout zynen wil noch magt
T' onzer redding, bid en wacht.
Zoekt in ftilheid en vertrouwen
Uwe fterkte. zyne hand
Zal dan mooglyk 't Vaderland ,
Om zyn zelfs wil, noch behouën.
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Geeft , door fnode ondankbaarheên ,
Gode maar geen nieuwe reên ,
't Pas begonnen werk te ftaken ,
'tHeil te wenden van ons af,
En , door welverdiende ftraf,
Van den Staat een eind te maken.

Maar zo u zyn goedheid red ,
Stelt u zeiven deze wet,
Dat gy voortaan trou zult blyven
Aan uw Redder, God en Heer,
Die dan tegen u ook weer
Noit zal bittre dingen fchryven.

Dan zal hy , op uwe bê ,
Gunnen aan den Lande vrê ,
En al uwen handel zegenen.
Vryheid , Godsdienft , welvaart zal
Veilig zyn. geen ongeval
In zyne ongunft u bejegenen.

5. Augüftus
1747,
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Leert den Jongen de eerjïe beginfelen , naar den eifch zyntt
wegs; als hy ook zal oud geworden zyn, zal hy daar van niet
afwyken. Spreuk. XXII: 6.

G"Odvruchtige Ouders, die met fmert
Ons diep verval met mond en hert
Betreurt , en 's Lands bedorve zeden ,
Door weelde, dartelheid en pracht,
Bezucht en Neêrlands val verwacht
Om zulke zonden , en met reden.

Door Godsvrucht , zedigheid en treu
Werd eertyds Neêrlands ftaatsgebou
Beveitigd in benaude tyden.
Der oudren voorbeeld wees de jeugd
Het welgebaande pad der deugd ,
En hoe men 't zondenfpoor moefl: myden.
Een
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Een nederige deftigheid
Was over al hun doen verfpreid.
Een borger hield zich als een borger ,
En die op 't ftatig kufiên zat ,
Droeg zich niet op zyn hoogheid prat
Maar als een recht 'sLands heilverzorger.

Men zag in 't huifelyk belHer
De matigheid , geen trotfen zwier
Van man- of vroulyke gewaden ,
Geen koftbaar rytuig daar de pracht
Al haar vernuft had toegebragt ,
Geen difch met fpyzen overladen.

Het nodige was toen genoeg.
De naarftigheid , die yder vroeg
En laat in zyn beroep befteedde ,
Bragt reine en ryke winften in ,
Genoegzaam voor het huisgezin ,
Met zyn befcheiden deel te vrede.

De tcdre jeugd , die dag aan dag
Zo loffelyk een voorbeeld zag ,
Bleef, zonder dwang , de zelfde paden
Dier deftige ouderen betreên ,
En hield zich aan de brave zeen ;
Wyl deugd bezielde al hunne daden.
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Dus was 't voorheen , dat ftemt gy toe :
Maar zegt , godvruchtige Ouders , hoe
Koomt nu 't verderf zo hoog gefteigerd ,
Dat al , wat eertyds pryslyk fcheen ,
Nu word befpot van groot en kleen
En niemand zynen luft iet weigert ?
De vrê , gekocht met zoveel bloed ,
Heeft zorgloosheid gebaard: het goed,
Met vlyt en fpaarzaamheid gewonnen ,
Bragt ongemerkt de luiheid aan ,
Die weer verquifting op de baan ,
Daar 'sLands verval door is begonnen.
Men wyt het ook , niet zonder grond ,
Aan loze Franfchen , die den vond
Verftonden , om hun dartelheden
Te venten voor wellevendheid ;
Daar 't vuil vergif door is verfpreid
Op Neêrlands onbefproke zeden.
't Verlies van goed en ballingfchap ,
Om hunnen godsdienft , was de trap ,
Langs welken zy ter gunfte opftegen
Van 't fteeds mêdogend Nederland ,
Dat hen met open hert en hand
Ontfong en koefterde allerwegen.
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Rechtloflyke liefdadigheid !
Maar die de gronden heeft geleid
Van 's Lands verval , nadien by velen
' De blote naam van Hugenoot
Al hun verdienften faam befloot ,
En hun gebreken koft verhelen.
Straks moed de jeugd der Franfchen taal ,
Hun wulpfch gedrag en altemaal
Hun dwaze modens leren kennen.
De opvoeding werd hun toevertroud ,
Juift of der kinderen behoud
Lage in zich op zyn Franfch te wennen.
Dit leverde een bedorve jeugd.
Natuur , afkerig van de deugd ,
Heeft gulzig dat vergif gedronken,
Waardoor 't verderf van hand tot hand
Op 't nageflacht werd voortgeplant ,
't Geen tans in welluft ligt verzonken.
Want , fchoon Gods zegen zichtbaar week ,
Gelyk aan menig oordeel bleek ,
Daar ons zyn hand heeft mê geflagen ,
Noch ftaat 's Lands dartelheid in top ,
Ja klimt allenskens hoger op ,
En fchynt te meerdren met de plagen.
X

Dus
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Dus is 't, Godvruchtige Ouders: maar
Zo 't onvermydelyk gevaar
Van 's Lands verderf door uwe kinderen
Word voortgeplant , is 't dan geen tyd ,
Dat gy en elk niet alle vlyt
Dat welig onkruid tracht te minderen?

Door oudren , die 't gevaar niet zien ,
Zal die verbetring noit gefchiên ;
Wyl die 't geen quaad , maar pryslyk achten
Doch van u , dien God indruk geeft
Van 's Heren toorn , daar gy voor beeft ,
Is die hervorming te verwachten.

Maar , wyl 't verval zo algemeen
Geworden is in Neêrlands zeen ,
Datge u daar door ook liet verwinnen ,
Op 't voorbeeld van den waereldling,
Zal 't nodig zyn voor alle ding,
Eerft met u zelve te beginnen.
Bid God , om wysheid , hulp en raad
In 't geen u te verbenen ftaat.
Ei , wflt u zelfs toch niet verfchonen '
Laat menfchenvrees en vuige fchaamt
U niet verhindren, zo 't betaamt,
U yvrig in dees plicht te tonen.
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De waereld , die uw doen befpied ,
Kreunt zich wel uwer deugden niet ,
Maar durft zich met uw feilen dekken.
Dus , zegt zy , gaan ons vromen voor ;
Hoe kan het ons , die flechts hun fpoor
Betreden, dan tot fchuld verftrekken?

Keert weder tot de rechte maat ;
Befnoeit al , wat naar overdaad
Zweemt ; bant het ydle waereldswezen.
Diepft zinkt in 't jeugdige gemoed
De les ; wanneer men zelfs eerft doet
Den plicht , hun door ons aangeprezen.
Houd ook dien gulden regel Vaft :
Zait noit het geen van zelfs wel waft !
Die tarw zoekt moet geen onkruid zajen.
Al was uw akker noch zo goed ,
Indien gy zulk een dwaasheid doet,
Zult gy noit goede vruchten majen.

Zaagt gy dan gaarfl tot nedrigheid
Het kinderlyke hert bereid,
Geeft hun van jongs af aan geen kleren ,
Met goud en zilver oveilaên ,
Die uWen hoogmoed flechts verraên ,
En dien vroegtyds uw kindren leren.
Wilt
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Wilt gy geen trotsheid in hun voên ,
Spreekt noit van hun gewaand fatfoén
Vult hun de zakken niet met fchyven ,
Noch maakt hen Heren voor den tyd.
't Geen hun dus jong in 't herte glyd
Is namaals noit daar uit te dryven.
Gy fpreekt vergeefs van naarftigheid ,
Indien gy zelfs de gronden leid
Die uwe zoons van 't werken trekken.
Zo gy hun paard en rytuig geeft ,
Daar 't hert der kindren ras aan kleeft ,
Zal dat hun arbeidsluft ook wekken?
Of zal , 't geen kind en jongeling
Van u , toen 't aan uw wil flechts hing ,
Vanzelfs vergund werd, niet meer beuren
Aan uwen tans volwafTen zoon,
Die , aan dat wuft vermaak gewoon ,
•Zich node daar van af kat fcheuren?

De Dochtren , voortyds opgebragt
Tot huisbedryf, fchynt nu de pracht
En toi ter bezigheid gegeven.
Die daarin uitmunt , weet genoeg.
. Voor huiszorg is 't noch veel te vroeg.
Dat draagt den naam tans van welleven.
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't Mag om welftaanswil noch gefchiên
De jeugd in 's Heren huis te zien
Maar op 't falet moet men haar zoeken.
Een Franfch toneelftuk of roman
Houd nu , helaas ! de plaats ook van
Gods woord of ftichtelyke boeken.
't Vermaak van kaartfpel , zang en dans
Strekt de hoofdwetenfchap bykans
Alleen van onze jonge lieden :
Maar wyl dit met uw wil gefchied
Toegevende Ouders, denkt gy niet.
Dat gy Gods oog niet zult ontvlieden?

Neemt gy op uwen plicht dus acht >
Zoge anders nutte borgers tracht
Aan 't lieve Vaderland te geven?
Zoekt gy door voorbeeld en door woord
Uw kinders dus , gelyk 't behoord ,
Te doen in 't fpoor der Vadren fterven?
Kunt gy ook een vrymoedig oog
Tot God opheffen naar omhoog ,
Om hem te fmeken om genade
Voor 't krooft , dat heimlyk u yerwyt
Dat gy zelfs hun een oorzaak zyt
Dat zy zich koppelden aan 't quade ?
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Wyft liever van hun eerfte jeugd
Uit 's Heren Woord hun 't pad der deugd
En houd hen tot de godsdienftplichten.
Vergeet beloningen noch ftraf ,
Zo wend gy hen van 't quaaddoen af,
En doet hen 't goed met vreugd verrichten.

Zo houdge ook uw vrymoedigheid ,
Wenge in 't verborgen voor God pleit ,
Dat hy uw kinders wil bckeeren ,
En dat zyn Geeft door hoger magt
Hun 't geen gy flechts aan de oren bragt ,
Van binnen in het hert wil leren.
't Zal hen ook meer verfieren dan
Al wat de pracht hun geven kan
En hun fatfoen veel meer doen blyken ,
Dan of gy van hun doop af aan
Hen liet in koftbre kleren gaan
jDaar elk zyn krooft mê kan doen pryken.
Uw plicht en 't vege Vaderland
Eifcht dit voorzeker van uw hand.
En wie toch weet of niet uw voorbeeld,
Schoon mogelyk het grootfte tal
Uw pogingen befpotten zal ,
Van andrcn recht zal zyn geoordeeld.
Maar
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Maar fchoon gy nok die vrucht mogt zien ,
Ja dat uw eige krooft miflchien
Koos , tot uw fmert verkeerde wegen ;
God zal uw pogingen voor goed
Erkennen en aan uw gemoed
Verlenen vrede en zynen zegen.
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Toon : Pf. 1 1 8. of Fuyom eette rive charmante.

CjOedgunftig God, barmhertig Vader,
Die in de hemelen uw troon
Gefticht hebt , gun , dat ik u nader ,
Befprengd met 't bloed van uwen Zoon ;
Niet Hechts voor my , maar voor hun allen ,
Die , met my door 't geloof vereend ,
Ootmoedig voor u nedervallen ;
Waar toe gy hun den Geeft verleent.
Uw Naam , waarin ge uw heilig Wezen
En al uw heerlykheid vertoont ,
Dien engelen en menfchen vrezen ,
Het zy gy heerfcht of ftraft of loont ,
Is heilig. wil dat zelf ontdekken.
Maak ons , uw kinders , ook bequaam
Tot al , wat hier op aard kan drekken
Ter heiliging van uwen Naam.
Uw
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Uw koningryk , dat alle ryken
Vermalen moet , kome in zyn kracht ,
En doe door alle de eeuwen blyken ,
Dat gy den fcepter uwer magt ,
Een fcepter der rechtmatigheden ,
Tof heil van uwen onderdaan
Wilt zwaiën , en in toorn vertreden
AI , wie uw ryk durft tegenftaan.

Uw wil gefchiede hier op aarde "
Van alle fchepfelen ; maar meeft
Van ons , die gy daartoe weerbaarde
Door middel van uw Woord en Geeft.
Doe ons daarin zo heilig flagen
Als zy doen , die van 's waerelds grond
Omhoog uw vlekloos aanzicht zagen ,
Of dien gy 't federt hebt gegond.

Maar zullen Wy uw wil betrachten ,
Zo doe uw vaderlyke hand,
Daar wy het goede alleen van wachten ,
Dit broze ligchaam onderftand.
Geef heden ons de noodge fpyze ;
Geen overvloed , maar daaglyks brood ,
En dek ons op een eerbre wyze ;
Want gy kent uwer kindren nood.
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Wil , als wy uw bevel weerftreven ,
't Geen maar , helaas • te veel gefchied ,
Om 't zoenbloed van uw Zoon vergeven
De fchulden , die gy in ons ziet ,
En wy met fchaamte aan u beleden;
Gelyk wy wenfchen met geduld ,
In liefde hun , die ons misdeden ,
Ook quyt te fchelden hunne fchuld.

Wil ons in geen verzoeking leiden ,
Daarwe op ons zeiven zouden ftaan ;
Maar ons in uwe kracht bereiden ,
Om 't heilig , veilig pad te gaan :
En, als de boze ons aan zóu randen
Met lift of openbaar geweld ,
Red ons dan uit zyn klauwe en tanden ,
O gy , die zelfs den fatan fchekL.

Wil ons dees bede, o Vader, gonnen,
Want u behoort het koningryk.
Wie zou uw kracht bepalen kannen ,
Die niemand kent aan u gelyk?
Uwe is en zal ook altyd wezen
De heerlykheid en majefteit ,
Van menlch en engelen geprezen
Tot in der eeuwen eeuwigheid.
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Vergeef ons onze fchulden , gelyk ook zvy vergeven onzen
fcbuldenaren.

V V Raakzuchtig menfch , die 't minfte leed ,
In waarheid of in waan geleden ,
Ter herte neemt en noit vergeet ,
Wat hebt gy menigmaal om uw verderf gebeden?
Zoge anders immermeer 't gebed ,
't Geen Jezus met zyn heiige lippen
Sprak , en ten voorbeeld heeft gezet
Van 't geen men bidden moet , liet uwen monde ontglippen.
Maar wie bid niet met 's Heilands taal ,
Uit fleur , of door den angft gedreven ,
Vergeef myn fchulden altemaal ,
Gelyk ik wil de fchuld myn fchuldenaars vergeven.
Y 9

Zo

i7?
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Zo dan de wrevel uw gemoed

Bezielt , en gy , die u misdeden ,
Haat , en de wraak in 't herte voed ,
Hebt gy dan over u Gods wraak niet afgebeden?
't Is immers billykheid en recht ;
Dat wil hy uwe ftem verhoren ,
1 - «
Hy , naar den eifch hem voorgelegd ,
U handle , zo als gy 't hebt voor u zelf verkoren.
Ei! denk toch eens , belgzuchtig menfeh,
Wat vreeslyk lot u fta te wachten , •
Wanneer u God verleent uw wenfch ,
Zolang gy uwen toorn by u laat overnachten.
't Mag uwen wrevel aan de magt ,
Moed of gelegenheid ontbreken ;
Maar hy , wiens Wet gy ftout veracht ,
Kan en zal op zyn tyd zich zeker aan u wreken»
En, fchoon gy door een vahch vernis
Van vriendlykheid uw haat kunt dekken.
Hy , die ziet hoe 't van binnen is
Zal u de gryns eens van het huichlend aanzicht trekken.
Dan zult gy zien , dat men met God ,
Die in den hemel 's menfchen beden

,

Hoort , nimmer ftrafloos heeft gefpot ,
Als hy , tot uw verderf, eens zal ter wrake treden :
Terwyl hy zulken , die met fmert
Hun zonden voor zyn troon belyden ,
De luft tot wraak , die hun het hert .

. \

Bekruipt, door het gelove in 's Heren kracht beftryden,

f
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En , met een Chriftelyk geduld ,
Het goede voor het quaad vergelden ,
En die 't hun aandoen hunne fchuld
Vergeven , uit genade ook alles quyt zal fchelden ,
En van de welverdiende ftraf ,
Die wrevcligen eens zal treffen ,
Naar 't recht , dat Chriftus zelf hun gaf,
Gelyk een Vader , die hen teder mint , ontheffen.

UIT-
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Dan zal de rechtvaardige tnet grote vrymoedigheid ftacn
voor 't aangezichte der genen , die hem verdrukt , en zytie
moeiten verworpen hebben , enz.
•

-

HkEchtvaardig menfch , die hier zielslingftig zit te klagen,
Veracht van 't godloos rot,
Schep moed ! het uur zal dagen ,
Datge al hun hoon en fpot ,
Dien gy hier hebt geleden ,
Zult afgewiffeld zien met eeuwge zaligheden.

Dan zult gy niet als hier, voor hun verdrukking duiken,
En roepen , wee en ach !
Maar zien de vleugels fnuiken
Hun, die al uw geklag,
Uw moeite en leed verfmaden ,
En lachten , wcnze u in uw tranen zagen baden.
Neen ,
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Neen , neen ! de kans zal eens tot uwe blydfchap keren.
Rees hier uw fmert in top ,
ï laaft zal de Heer der heren
Der goddelozer» kop
Door zyne wraak verpletten ,
En u , tot hunnen fpyt , in volle glori zetten.

Dan zult gy voor hun oog vrymoedig 't hoofd opbeuren .
Als' hun, op dat gezicht,
't Wanhopig hert zal fcheuren ,
En zy , met fchrik , 't gewigt
Van hunne fchuld befeffen ,
En zware vrees hun ziel beroeren zal en treffen.

Dan zal de rekening hun in dien dag ontfchieten
Om 't onvermeinde heil ,
'tGeen gy eens zult genieten,
Dat alle maat en peil
Zowel zal overfchryden ,
Als 't wee , dat hun daar zal voor eeuwig ftaan te lyden.

Da» zal hen 't naar berou malkandren doen verwyten ,
Met angftig zielsgezucht ,
't Geen 't hert hun zal doen fplyten ;
Zie daar de helfche vrucht
Van onze goddeloosheid!
Zie daar 't rechtvaardig loon van een vereelde boosheid" !
. Was

J
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Was 't deze niet , met wien wy eertyds fchamper lachten ,
En dien wy alle leed ,
Zoveel elk kon , toebragten ,
Dien yder was gereed
Uit enkel fpel te fmaden ,
Wiens naam en deugden wy met hoon en fpot belaadden?

Wy , zotten , hielden toen zyn vroom en eerlyk leven
Voor loutre razerny.
Al 't goed, door hem bedreven,
Werd flechts voor huichlary
Ten breedften uitgemeten ;
Ja zyn godzaalgen dood , als eerloos , uitgekreten.
Hoe Zien wy , maar te laat ! dat wy ons fnood bedrogen ,
En hem in eer gefteld !
Hoe zien wy met onze ogen ,
Dat hem God zelf nu telt
By zyn geliefde kinderen ,
Daar boosheid , hoon noch fpot zyn heil oit konnen minderen !
Hoe moeten wy, vol fpyt, zyn zalig lot befchouwen,
Nu hy met 't heilig volk
't Volmaakte feeft mag houën ,
Daar nimmer donkre wolk
Zyn heilzon zal bedekken ,
Maar Gods nabyheid hem een ecuwge vreugdbron ftrekken !
Ge-
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Gewis , gewis wy zyn van 't rechte fpoor der waarheid
Te fchendig afgedwaald !
Noit heeft de zuivre klaarheid
Van 't recht ons oog beftraald ,
Of onze ziel befchenen :
Kn nu is alle hoop van heil voor ons verdwenen.
Noit fchoot de Heilzon der gerechtigheid haar ftralen
Op onze fnode ziel :
Die bleef in 't duiftre dwalen;
Totdat zy nederviel
In dezen nacht der nachten ,
- Daar ons, o eeuwig wee ! geen daagraat (laat te wachten.
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Hoe lange, Heer! zult gy eeuwiglyk toornen? zal uzu yvef
als vuur branden ? Pf. LXXIX: 5.
Toon : Ach een aalmoes. Of, Zullen dan myn droeve klagen*

Onder uw geduchte hand?
Zal 't de wrange xondenvruchten.
Eeuwig plukken ? blyft de brand
Van uw gramfchap altyd woeden?
Legtge , ö God , dan noit de roeden ,
Daar gy ons mê flaat ter neêr?
Geef uw gunft ons, geef uw gunfl: ons,
Geef uw gunft ons eenmaal weer.
't Is niet dat wy ons beklagen ,
Even ofge ons onrecht deed ;.
Of dat Neerland door uw flagen
Meer , dan 't wel verdiend had , leed.
Neen , uw wegen zyn rechtvaardig ,
En wy noch veel arger waardig ;
Wyl 'er niemand, fchoonge ons flaat,
Zyne zonden , zyne zonden ,
Zyne zonden daarom laat.
Had
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Had de zeeworm , die ons plaagde ,
Maar gedood den boezemworm ;
't Onweer, dat ons vrees aanjaagde,
Slechts geftild den zondenftorm.
Hadden al de regenplaflèn
Die 't land maakten tot moeraffen ,
Onze dartelheid verfmoord;
Maar daar van word , maar daar van word ,
Maar daar van word niet gehoord.
Had de ftrenge vorft, die 't koren
Deed bevriezen op het veld ,
Onzen welluft doodgevroren ;
Maar helaas ! die kan 't geweid
Van. de felfte koude lyden,
En lacht zelfs met dure ryden ,
Die gy Neêiiand zend ter tucht;
Schoon 'er menig, fchoon 'er menig,
Schoon 'er menig arme om zucht.
Doet gy hoge waterftromen ,
Hoger dan men fchier oit zag,
In uw gramfchap tot ons komen ,
En herfchept gy in één dag
't Schoonfte hnd in diepe meren ,
Noch kan 't onzen trots niet keren ;
Die waft tegen 't water aan.
Waarom zoudge ons , waarom zoudge ons ,
Waarom zoudge ons langer flaan?
Z a

Licht
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Licht in gunfte eens , Heer , uw roede
Van ons af! wyl tucht alleen
Ons noit ftrekken kan ten goede.
Laten uw barmhertigheên ,
Laten uwe liefdeftralen ,
Als van ouds , op Neerland dalen ,
En verlos ons van 't gevaar,
Dat vaft aangroeit, dat vaft aangroeit,
Dat vaft aangroeit jaar op jaar.
Laat de fmeulende oorlogsvonken
Neêrlands Leeu , die flus noch ftil y
Als in doodsflaap lag te ronken ,
Niet op 't onzachtft wekken ; wil
Ons voor vuur en zwaard bevryden*
Geef ons geen benaude tyden ,
Als voorheen , toen moord en brand
Woedde in 't herte, woedde in 't herte,
Woedde in 't herte van ons Land.
Wek uw volk , dat gy in 't midden
Van ons u noch overlaat ,
Om voor Land en Kerk te bidden ,'
En red gy den vegen ftaat.
Waarom zoud gy dien verbreken?
Waarom zoude uw vyand fpreken
Uwen groten Naam ten ïpot ;
Rome won het , Rome won het,
Rome won 't van Neêrlands God?
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Laat uw Geeft ook weder werken
Tot bekeering , als voorheen ;
Toen hy zyne kracht deed merken
In den afgod te vertreên ,
En uw waarheid met veel luifter
Te doen opgaan uit het duifter
Van een akeligen nacht
Door de dwaalleer, door de dwaalleer,
Door de dwaalleer aangebragt.
Doe de godsvrucht weer herleven ;
Zo zal Neerland u den lof
Van zo groot een redding geven.
Schenk ons maar die blyde ftof,
Om uw Naam met reine klanken
Nedrig voor dat heil te danken ,
En maak , dat wy nimmermeer
Trouwloos van u, trouloos van u,
Jrouloos van u wyken , Heer.
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AANDACHT

Op

Luk as

XXIII: 46.

Jezus , roepende met ene grote flemme , zeide: Vader in
uwe handen bevele ik mynen geeft. en als by dat gezegd bad
gaf by den geeft.

At fterke ftem dreunt my in 't oor?
't Is of zy rotfen zou doen fcheuren.
Wat wonder mag 'er tans gebeuren ?
Die ftem klinkt wis al 't aardryk door.
Zo is 't ook

't aardryk ftaat te beven ,

De rotfen fplyten fluks van een ,
Des tempels voorhang fcheart in tween.
Wat mag hier de oorzaak toch toe geven ?
Wat of dees zware ftem beduid?
Zy fchynt van Golgotha te komen ,
Daar Y flus een vloed zag henen ftromen
Van volk , met een verward geluid.
'k Zag vrouwen wenende op de ftraten ;
'k Zag ook een ganfche priefterfchaar ,
Die juichten , of met fpotgebaar
In blydfchap fchenen uitgelaten.
Zy
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Zy vólgden faam een doemeüng ,
Die zich Gods Zoon en Koning noemde ,
Daar hem de Joodfche Raad om doemde ;
Dies hem Pilaat aan 't kruishout hing. '
Zou ik de ftem diens mans wel horen?
Zou die Gods Zoon ook waariyk zyn ;
Wyl zelfs de zon haar hellen fchyn
Juift op den middag heeft verloren?
Het licht week voor de duifternis ,
Die reeds drie uren de aard' bedekte,
En yder tot verbazing ftrekte.
Ik ducht , helaas ! dat het zo is.
Ducht niet 't is zo en 't moft zo wezen. '
Die man was waariyk Godes Zoon ,
En fchoon Pilaat , op eifch der Joón ,
Hem fchuldloos doemde , ai wil niet vrezen.
Wat hier gebeurde , is naar Gods raad.
Dus moft Gods Zoon onfchuldig fterveu ,
Indien hy 't leven zou verwerven
Voor Adams uitverkoren zaad.
De ftem , die in uwe oren dondert ,
Is zyne ftem ; want 't is volbragt ,
De hel verwonnen en haar magt.
De dood is om zyn dood verwonderd.
Die ftem, daar de afgrond zelf om brult,
Toont , dat het heil nu is verworven ,
En dat dees Godmenfch is geftorven ,
Niet t' einde kracht , maar t' einde fchuld.

STICHTELYKE
Hy heeft zyii geeft in 's Vaders handen
Bevolen : dit 's zyn zegekreet ,
Daar de aard voor beeft, de rots door fpleet,
Die 't heil vermeld aan alle landen.
Het is volbragt ! juich dan myn ziel.
Wil u voor dien Verwinnaar buigen ,
En uwe dankbaarheid betuigen
Voor 't heil , dat u te beurte viel.
Gy hoeft voor dood noch hel te vrezen.
Kus maar ootmoedig Godes Zoon j
Zoge anders ook een deel van 't loon ,
JDoor zynen dood verdiend , moogt wezen.
Voor uw misdryf droeg hy de ftraf.
Uw zielsrantfoen heeft hy gegeven.
Door zynen dood verwerft gy 't leven ;
Maar fta nu ook van zonden af.
Word uw geloof door twyfelingen
Befprongen , roep : het is volbragt !
Myn Goël, die my boven wacht,
Wift my uit fatans klau te wringen.
En als gy u eens , in dien ftond ,
Waar in de ziel van 't lyf zal fcheiden ,
Zult tot dien overgang bereiden,
Neem dan dit woord ook uit zyn mond :
*k Beveel , nu 'k Voel , dat gy de banden ,
Die ziel en ligchaam bonden , flaakt ,
Om hem , die my heeft vrygemaakt !
Myn geeft , o Vader , in uw handen !
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Op

Johan:

XV:

22.

Indien ik niet gekomen ware en tot hen ge/proken had, zy
hadden geen zonde
maar nu hebben zy geen voorzvendfel
voor hunne zonde.

■

Toon : Als een uitgeflorte balfem.
> 1 . 1 .

\ J Waze zondaar , die durft roemen ,
Dat het u ook word gegond ,
Onder 't heuglyk nieu verbond ,
U naaf Chriftus naam te noemen,
Hebt gy dat en anders niet,
Zeg wat nut gy daar in ziet?

Wat zal toch die naam u baten ,
Zo gy zorgloos op de haan
Uwer zonden voort blyft gaan ,
En om Chriftus niets wil laten ,
Van al 't geen hy u verbood?
Neen , dat voorrecht is niet groot.
Aa

Groot
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Groot zou 't zyn , indien uw daden
Waren naar zyn wil gericht ;
Zoge uw luft vond in uw plicht ;
Maar zolangge uw oude paden
Nier om zynen wil verlaat ,
Leeftge in een rampzaalgen ftaat.

Wenfchlyker zou 't voor u weze»,
Zo het Evangefiwoord
Nimmer van u waar gehoord ,
Nimmer van u waar gelezen ,
En u Chriftus tot uw end
Waar gebleven onbekend.

Maar nu hy in 't vleefch gekomen
Is , om door zyn bloed den vrê
" Te verwerven , en gy mê
Zulk een heilmaar hebt vernomen ,
En gy dezen vrê verfmaad,
Doet zy u geen. goed, maar quaad.
Die onwetend zondigt , zondigt ;
Maar hy zondigt noch veel meer
Dien de wil van zynen Heer
Duizendmalen is verkondigd ,
En dat is aan u gefchied ;
Doch naar die ftem hoort gy niet.
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Gy onttrekt u zyn bevelen,
Schoon gy hem uw Heer belyd.
Tot zyn dienfl: is nimmer tyd ,
Met de waereld dien te delen
Zou noch veel te veel zyn : neen ,
Die geeft gy uw tyd alleen.

Doch ook dat zou niet behagen !
Hy eifcht hert en tyd geheel.
? '
Woudge aan hem alleen een deel
Daar van t' zynen ctienfte opdragen,

V

Hy nam zulk een gunft niet aan ;
Maar zou die gewis verfmaên.
Hy en gy weet , dat zyn wetten

•

Smaadlyk door u zyn veracht ,
Uw geweten vaak verkracht ,
Wen 't u poogde te beletten
In de zonden voort te gaan ,
Die gy willens hebt begaan.

Hoe wil hy u al dat honen
( Want hy fcheld de fchuld friet quyt)
Eens betalen op zyn tyd ,
En zich als een wreter tonen ,
En dat men den Zoon van God
Nimmer ftraffeloos belpot?
Aa 2

Wat
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Wat zal uw voorwendfcl ftrekken?
Welk een uitvlucht weet gy toch
Om 't zielmoordende bedrog
Voor des Heren oog te dekken ;
's Heren oog, dat alles ziet,
Hoe verborgen 't ook gefchied?

't Woord , dat hy u heeft gegeven ,
Zal eens zelf uw Rechter zyn ;
Alsge , ontbloot van naam en fchyn
Van een Chriften , eens zult beven
Voor hem , dien gy nu op aard ,
Acht uw hert noch liefde waard.

Heden , en miflchien voor 't lefte ,
Bied hy u den vrê noch aan.
Zondaar, wil u wel beraên !
Kies voor uw behoud het befte ,
Eer 't voor eeuwig zy te fpa".
Mooglyk vindge noch gena\
Maar blyftge aan uw lulten kleven ,
Zeg dan , als de dood u naakt ,
En 't geweten u ontwaakt,
'k Ben gewaarfchoud in myn leven.
'k Ga wanhopend , nu ik fterf,
Naar het eeuwige verderf.
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AANDACHT

Op

i

Timoth: VI: 17- -19.

Den ryken in deze tegenwoordige waereld beveelt , dat zy
niet hoogmoedig zyn, noch hunne hope /lellen op de ongejladigheid des rykdoms , maar op den levenden God, die ons
alle dingen rykehk verleent om te genieten : dat zy weldadig
zyn , ryk worden in goede werken , geerne mededelende zyn
en gemeenzaam ; leggende zich zeiven weg tot enen fchat een
g>ed fondament tegen het toekomende, opdat zy het eeuwige
teven verkrygen mogen.

Hoogmoedig menfch , die op uw rykdom pocht,
En fteunt op fel uitten , die gy hebt verkregen
Door vlyt, of licht ook wel door zulke wegen,
Waar inge uw ziel hebt voor wat gouds verkocht,
Och, mogtge uw dwaasheid eens bygodlyk licht befchouwenJ
Ras zou de waan , die tans uw hert Itreelt , u berouwen.
1
Al wat gy nu bezit van 't aardfche goed ,
Of op wat wys 't ook zyn mag , zult vergaren ,
Al leefde gy noch honderden van jaren-,
• Kan 't ware heil noit fchenken aan 't gemoed.
.Vergeefs zoud gy uw roem , vergeefs uw hope ftellen,
Op fchatten , die , zo ras zy komen , henen fnellen.
Kent
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Kent gy den aart van uw bezitting niet?
Zytge onbewuft van uw kortftondig leven ,
Dat u miffchien noch heden zal begeven ?
Of kan uw goud u hoeden voor verdriet?
Kon 't immer droefheid , pyn , of krankheid van u weren ,
Of voor altoos den dood van uwe woning keren ?
Onnut is 't al , daar gy u op verlaat.
God zult gy met geen blinkend goud betalen.
Geen fchat zo groot , die by één ziel kan halen ,
Wier fchuld voor hem in zyn gedenkboek ftaat.
En toch is niet uw goed zyn eigendom gebleven ;
Schoon u 't rentmeefterfchap is voor een tyd gegeven?
Trek uwen hoogmoed , trek uw hoop dan af
Van 't ongeftadige bezit der fchatten ,
Al koft uw huis noch fchuren die meer vatten ;
Of anders maaktge u ryp voor zwaarder ftraf.
Stel , wiltge uw dwaasheid u niet eeuwig doen berouwen ,
Op d' Eeuwiglevenden alleen uw zielsvertrouwen.
Schonk hy u veel , het ftaat u zeker vry
Een ruim gebruik van zyne gift te maken ;
Doch 't paft u tegen overdaad te waken ;
Maar denk , God fchonk 't my niet alleen voor my.
Tc Weet , dat het my betaamt van zynen milden zegen
Weldadigheden aan behoeftigen te plegen.
Zoek
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Zoek ryk te zyn , maar in 't geen noit vergaat ,
In goede werken, in 't geloof bedreven :
Tracht gaarn en met blymoedigheid te geven ,
En toon , dat fchoon God u verhief in ftaat
En magt , gy echter noit uw minderen wilt honen ,
Maai u gemeenzaam aan den armen zelfs betonen.
Vergaêr en leg u weg zulk enen fchat ,
Die u mag tot een goeden grondflag ftrekken
Van betre hoop , wanneerge eens zult vertrekken
Van hier; en als gy aT, watge oit bezat,
Verlaat , zal Jezus , 't geenge aan armen in uw leven
Gaaft, houden alsof gy 't had aan hem zelf gegeven.

Dan zat een vrek , die hier floot hert en hand ,
En wrevelig den armen dorft verfmaden ,
Te laat zien , dat zyn trots hem heeft verraden ,
En zich verwezen tot een eeuwge fchand ;
Maar u voor engelen en menfchen zien geprezen ,
En 't eeuwig leven van den Rechter toegewezen.

AAN
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AANDACHT.

Op

Openb: VI:

15—17.

AAN DE VTANDEN VAN GODS KERKE.

VyNzalig rot, dat zo verwaten Jezus Bruid
Op 't bange hert treed en den doodfteek tracht te geven ,
Wat dingt gy vruchteloos die zuivre naar het leven?
Uw woede tegen haar ziet gy eerlang gefl:uit
Die op den troon zit zal haaft 't fchrikkelyk befluit
Doen baren : hoe zult gy , onzaligen , dan beven ,
En uit fpelonke en rots, daar angft u heeft gedreven,
Wanhopig gillen met een noit verhoord geluid :

Valt , bergen , valt op ons ! ploft neder fteile rotfen !
Dekt ons voor 's Heren oog, wiens magt wydorftentrotfen,
En voor het Lam , dat zich nu zelf ter wraak bereid 1
Wee ons! wie zalbeftaan Voor 'tgeenwe ons tans zien naken,
Wyl onze wrevel zelfs 't zachtmoedig Lam deed blaken
In toorn , die branden zal hier en in eeuwigheid ?

AAN.
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AANDACHT.

Op

Openb:

XXII:

17.
■

Die dorft heeft kome, en die wil neme bet water des levens
om niet.

Amechtig hert, wil herwaarts 't oog eens flaan.
Hoe zeer u dorft , gy hoeft niet ver te gaan.
Boet hier uw luft aan volle levensftromen.
Hoor ! Jezus roept : koom herwaarts ! wil niet fchromen ;
Want , fchoon ik woon in 't ontoegangklyk licht ,
Daar 't fterflyk oog , verbyfterd , het gezicht
Afwend , en zich zelfs voor één ftraal moet fluiten ,
Ik floot nochtans de dorftigen noit buiten.
Koop levenswater ! 't is voor u bewaard.
Koop hier om niet ! hier hoeft geen geld gegaèrd.
't Is drank , die een vermoeide ziel kan fterken ;
Indien zy flechts op myne dem wilt merken ,
En luifteren aandachtig naar myn raad.
.•

Wie dronk hier oit , die niet ftraks hulp en baat
.
Bb
Vond,

4
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Vond , zynen dorft gelefcht en zich genezen ?
Koom herwaarts dan , die wilt geholpen wezen !
Rep u, myn ziel ! 't is tyd , wyl de eigenaar
Van 's Levensfl:room u nodigt ; en befpaar
Uw vlyt noch geld voor de aard ! wend uw gedachten
Van 't zichtbare af. leer op dit heilvocht wachten ,
Dat een fontein in u , naar 's Heren Woord ,
Die eeuwig fpringt , zal worden. zeg bekoort
Dees noding u ? ga heen dan , en word dronken
Van liefdedrank , door Jezus ingefchonken.
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Gy liept wei; wie heeft u verhinderd de waarheid met ge
hoorzaam te zyn ? Galat. V: 7.

HOe fchoon, myn vriend, fcheen't onlangs in uw oog
Te ontworltelen het flaaffch geweld der zonden ,
En , met het hert gedurig naar omhoog
Gekeerd , het heil te zoeken in de wonden
Van Jezus , die de ziel zo lieflyk nood ,
Om 't drukkend pad der zonden aan zyn voeten
Te leggen ? wat was zulk een voorrecht groot
By u gefchat , daar gy hem zocht te ontmoeten
In 't ftil vertrek , om hem uw laft en luft
Te ontdekken , daar 't geen menfchen ogen zagen >
En daar de ziel , door geen gewoel ontruft ,
In veiligheid hem haren nood mogt klagen ?
Hoe ernftig zocht (want dus Was toen uw taal)
Uw hert den dienft van God alléén te kiezen?
Hoe gaarn woud gy uw zonden altemaal
Verlaten , en u zelf in hem verliezen f
Bb 2

Maar
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Maar hoe zo haaft te rug gekeerd , myn vrind !

Is al uw luft tot 's Heren dienft verdwenen.?
Of is 't om dat gy dien te laftig vind?
Of is 't gevaar nu minder dan voorhenen?
Hebtge ergens ook een nieu en veilig pad ,
Dat ruim en breed is , in het oog gekregen ,
En dat, zowel als 't enge, op 's hemels ftad
Uitloopt, fchoon 't Woord van God het heeft verzwegen?
Of was 't geen ernft , toen gy noch korts uw oog
Van tranen om uw zondenftaat liet leken ?
Wat reden was 't toch , die u toen bewoog
De vriendfchap met de waereld af te breken ?
Wat dreef u toch zo yvrig naar de kerk?
Of kunt gy 't tans met minder godsdienft ftellen /
En fchynt het u een overtollig werk ,
Daar men zyn ziel niet mê behoeft te quellen ?
Gods volk had zich al in de hoop verblyd,
Toen gy u fcheent aan Jezus te verbinden.
Maar laas ! het ziet in al te korten tyd
Uw yver en hun hoop te faam verzwinden.
Gy voegt u by de waereld als voorheen.
Heeft die nu haar verleidingskracht verloren ?
Kunt gy geruft uw liefde aan haar befteên ,
En kan de keur van Demas u bekoren?
Is dat , myn vriend , is dat uw dankbaarheid
Aan Jezus voor het kloppen aan uw herte ,
't Geen gy , zo 't fcheen , aan hem had toegezeid ,
En doet gy aan zyn Geeft dien hoon eri imerte ?
Ver-
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Vergeet gy dus het goed door God gedaan ,
Die met zyn zegen u heeft overladen ?
Heet zulk een doen niet achter uit te liaan
Met Jefchurun ? ai let toch op uw paden !
Noch twift Gods Geeft: verhard uw hert toch niet;
Maar keer , terwyl gy noch zyn ftem moogt horen ,
• Want wykt hy eens , wat jammer , wat verdriet '

'

Staat u voor tyd en eeuwigheid befchoren !
Blufch , blufch zyn licht , als hy u overtuigt ,
Niet uit. noch duurt het uur van zyn genade.
Zie toe , dat gy ootmoedig voor hem buigt.
Verloopt dat uur , dan koomt berou te fpade.
Weeg Jezus liefde en waereldsliefde eens op ,
Zyn en haar haat , en beider fchade of voordeel.
Geeft haar of hem , die 't minfte weegt , den fchop.
Die keur verdient een welberaden oordeel.
Maar wacht u wel, van Gods en wacrcldsmin,
Wyl Jezus 't ftreng verbied , oit iham te paren.
Hun haat houd ftand van 's waerelds aanbegin.
Die de ene kieft moet d' andren laten varen.
Maar wenfcht gy raad : kies Jezus , daar is 't goed.
Goed voor den tyd , noch beter na het fterven.
Hier fchenkt hy heil en vrede aan het gemoed :
Wat zal zyn volk dan niet hierna verwerven ?
Ei ! belg u niet , dat u myn veder wekt.
Het was myn plicht. ik mogt niet langer zwygen.
Behaagt het God, dat hy uw hert weer trekt,
Zo zal ik dank, gy heil, God eer verkrygen.
Bb 3

WEEG-
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WEEGSCHAAL

VAN

GODS-

en

DE

MENSCHENLIEFDE.

Die vader of moeder lief heeft boven my , is myns niet
ivaardig. Matth. X: 37.

V V At dwaasheid kan 'er by de dwaasheid halen
Van zulken , die , om 't fchyngenot
Van menfchenliefde , die van God
Verfmaden , en in 't ydle blyven dwalen ?
Dat onderfcheid is veel te groot ;
't Scheelt van malkaêr zo veel als 't leven vanden dood.
Schoon ons de magtigften der menfchen minden ,
En yder al , wat in zyn magt
Gefteld was , ons ten nut toebragt
Wy zouden 't op de proef gewis bevinden ,
Meer in den fchyn dan in de daad ,
En dat ons doorgaans, als men 't meert behoefd, verlaat.
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Zy mogen ons met goederen verrykeu ,
Eeramten fchenken ; maar wat 's dat ?
Kan zelfs een ongemeten fchat
Of hoogbewind den fpyt uit 't hert doen wyken
Van trotfe Hamans ; wenze zien ,
Dat hun de Mordochais geen hulde willen biên ?
Kan menfchenmin 't beminde voorwerp maken
Standvaftig in zyn liefde , en zal
Geen opgevat misnoegen al
Die liefdeblyken hem eensklaps doen ftaken ,
Of, zo dat al niet mogt gefchiên ,
Zal hy, omdat hy u bemint, den dood ontvliên?
Kan menfchenliefde , hoe groot , ons ook bewaren ,
Dat ons geen pyn of krankheid quel ,
Geen leed of ramp de ziel ontftel ?
Kan zy de wroeging van 't gemoed bedaren ,
Als God het vrefelyk gewigt
Van zynen toorn eens brengt den zondaar voor 't gezicht ?

Zal 't in het ftervensüur ons trooft verfchaffen,
Dat menig vriend ons heeft bemind ,
Indien de ziel dan niet bevind ,
Dat zy een groter vriend heeft , die de ftraffen
Kan keren , die in eeuwigheid
Voor menfchenminnaars , maar Godhaters zyn bereid ?
Ei

20O
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Ei open noch , o menfch , in tyds uwe ogen ,
Om 't nakende gevaar te zien !
Wie weet , of gy niet noch miflehien ,
Indien gy 't ernftig zoekt , by God mêdogen
Vind , zo gy hem met hert en zin
Toewyd de hoogfte en eerfte plaats in uwe min.

Uw naaften moogt , ja moetge wel beminnen ,
Vooral uw ouders en daar 't bloed
Of overëenkomft van gemoed
U toe verplichten , maar zie , dat gy binnen
De rechte liefdepalen blyft ,
En hunne liefde u niet van Godes liefde dryft.
Als menfchenliefde u zou tot zonde leiden ,
Vermy met zulken het verkeer.
Meeft weeg de liefde van den Heer ,
Al moft gy van het lieffte fchepfel fcheiden.
Die min bezorgd is om 't gemis
Van God, Gods liefde en gunft ook ganfch onwaardig is.

Maar hebt gy luft om 's Heren zy te kiezen ,
Gy zult in hem meer , dan al .wat
Het fchepfel in zyn magt bevat ,
Ontdekken , en niets by die keur verliezen :
Hy bied ook eer en fchattcn aan ,
Daar nyd noch leed oit 't zoet genot van doen vergaan.
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Hy mint ftandvaftig , die hy mint ,
En , zo hy zulken trouloos vind ,
Hy tuchtigt met de roede wel zyn kinderen ,
Waar door hy weer hun liefde wekt ;
Wyl hun die tucht een bron van zuivre vreugd verftrektc'

Zyn liefde doet , in krankheid , nood en pynen ,
Hen willig dragen druk en fmert ;
Terwylze een balfem ftrekt voor 't hert ,
Die 't pynelyk gevoel haaft doet verdwynen ;

•

Ja zelfs het allerbitterft roet
Een fmaak doet krygen van het aangenaamfte zoet.
f
De dóod 5 zozeer gevreesd by alle menfchen ,
Word hun een blyde heilbodin ,
Wyl zy 'er 's Heren liefde ook in
Erkennen , die 'er hun vaak om doet wenfchen.
Zy weten dat hun zeegryk hoofd
En koning , Jezus , hem zyn prikkel heeft ontroofd.

Hoe meer het fterven naakt , hoe zy 't min vrezen ;

' '

Zy treden in het duifter dal ,
Daar hen Gods liefde leiden zal ,
Getrooft, vol moeds en met een juichend wezen;
Terwyl een ftraal van 't eeuwig licht •
Een onbezwalkten glans vertoont voor hun gezicht.
Cc

*kLaat
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'k Laat zich , dien 't luft , in menfchenmin behagen ,
Mag my de liefde van myn God
Gebeuren , 'k zal myn heilryk lot
Met wederliefde erkennen al myn dagen.
Daar 't fchepzel my met fchyn flechts voed ,
Vind ik een zuivre vreugd by God en 't hoogfte goed.
Doch zal ik in Gods liefde my bewaren ,
Daar zonde en waereld my omringt ,
Dees my verlokt en die my dwingt ,
En beide vaak hun liften famenparen ,
Heb ik meer kracht , dan in my is ,
Van node , opdat ik 't zoet niet van Gods liefde mis.
Dies koom ik , Heer , by u om byftand fmeken ,
Opdat ik niet alleen mag ftaan ;
Maar door uw Geeft: gefterkt , voortaan
De zondenkracht en waereldslift verbreken.
Ei leer my weerftand bièn ,
Of tydig het gevaar, dat my fteeds dreigt, ontvlien!

Leer gy my , hoe ik Gods, en menfchenlicfde
Zal paren , opdat ik getrou
De maat in 't menfchen lieven hou.
De liefde , daar uw liefde my mê griefde ,
Zy noit gebonden aan een maat
Maar klimme totze eens in haar hoogftc toppunt ftaat.
WAAR-
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1 Koning: XVIII: 21.

Is 't nóch niet lang genoeg gehinkt op twee gedachten,
Wie u te dienen fta ; de waereld , die u vleit
Met ingebeeld vermaak ; terwylze uw val bereid ,
Of God, van wienge alleen 'tbeftendig heil kont wachten?
Nu fchyntge eens overreed } en ftort zelfs bittre klagten ,
Dat de aardsgezindheid u zo lang heeft afgeleid
Van 't geen u 't nodigft was , en wilt God , die u beid ,
't Vrywillig offer doen van ziels en ligchaams krachten.
Maar, eer 't op doen aankoomt , wykt en verdwynt die luft.
Het pas ontdekt gemoed raakt haaft in logge ruft ,
En fleurdienft zonder hert fchynt dan genoeg te wezen ;
Totdat 't geweten u weer op zyn beurt verwyt ,
Dat gy , dus hinkende , verfpilt uw dierbren tyd.
Denk , wat gevaar u van zulk hinken ftaat te vrezen.
Cc 2

O N-
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ONVRUCHTBAARHEID
DER
VERKONDIGINGE
VAN'
GODS

WOORD.

W Aarom zietm' in Gods kerk zo weinig vracht op'tWoord,
Schoon yder met den mond volvaardig wil bekennen ,
Dat het geloof koomt door 't gehoor, voor die zich wennen
Aan't middel? 't is omdat het ftraks weer word gefmoord.
't Is ook niet 't ziek, maar flechts het ligchaams oor, dat hoort.
Het hert laat door den toom desWoords te nö zich mennen;
Maar blyft onzinnig op den weg der zonde rennen ,
Die duizend liften heeft , waar door het word bekoord.
De waereld krygt haar deel. de zorgen voor dit leven
Of 't dwaas vermaak word al den tyd en kracht gegeven.
Doch nimmer vraagtmen, hoe 'tmet de arme ziele ftaat:
Of fpreekt die fomryds eens , om ook haar beurt te krygen ;
't Is noch geen tyd : men doet het bang geweten zwygen ,
Totdat de dood tc vroeg koomt en 't berou te laat.
BOET

CE.DICHTEN.

sos

BOETVAARDIGE

WEDERKERING
TOT
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Jk kenne myw overtredingen , en tnyne zonde is fleedsvoor
WV. Pf. LI: 4.
• .
Toon': Iet moet ik ut Laura, vragen.

O Ch , myn Jezus ! ach , myn Koning 1
Zie eens int uw hoge woning

- .

Op een armen aardworm neer ,
Die zich walglyk vind van binnen ;
Maar u echter gaarn zou minnen.
Geef gy hem daar kracht toe , Heer.

'

Hy belyd van ganfcher herte ,
Dat hy de oorzaak is der fmerte,
Die hem zyne ziel doorgrieft.
Was hy u gétrou gebleven ,
Nimmer had gy hem begeven ,
Dien gy voormaals hebt geliefd.
Cc 3

Maar
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Maar zyn duuifïzwoorne eden
Heeft hy met den voet getreden ;
Toen hem Demas luft bekroop ;
Toen hy , aan de waereld de oren
Lenende , zich liet bekoren ,
En vertraagde in zynen loop.
Van vertragen werd het deinzen.
'k Wil noch kan het meer ontveinzen :
'k Ben niet die ik was voorheen ,
Toen ik alles koft verzaken ,
Om het dierbaar heil te fmaken
Van uw zaalgen dienft alleen.
Toen ik niets had in den hemel ,

.

Niets in 't ondermaarifch gewemel , '
Dat my , nevens u , o God ,
Luftte ; toen ik 't fchepfel tartte
Met een welberaden herte ,
Vrolyk in myn wenfchlyk lot. - .
Toen ik reine zielsgenuchten
Vond in kermen en in zuchten
Over zonden, klein en groot,
En 't my zwaarder viel te dragen
U in 't minfte te mishagen ,
Dan 't gezichte van den dood.

GEDICHTEN-
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Toen ik op uw boezem ruftte ,
En my vreugd noch blydfchap luftte ,
Dan die uit uw liefde ontfprong ;
Toen my 't fchepfel op koft leiden >
Om in uwen lof te weiden ,
Daar ik lied op lied van zong.

Maar, helaas! dat 's al verdwenen.
'k Vind geen zoetheid in myn wenen ,
Nu myn hert myn fchuld verwyt,
En noch minder in de zonde ;
Wyl die my, met Wonde op wonde, <
't Overtuigd gemoed doorfnyd.

. -

Werwaarts zal ik my dan wenden ,
Om een eind van al de elenden ,
Die myn ziel bezucht, te zien?
Zal ik 't by de waereld zoeken?
Neen , die wil ik eeuwig vloeken ,
Wat zy my ook aan mogt biên.

Zou ik 't wachten van de menfchen ,

..

Die oprecht myn welzyn wenfchen ,
Uit een godsgezind gemoed ?
Ook die konnen my niet baten.
'k Wil my op geen vleefch verlaten ,
't Geen Gods toorn ontvlammen doet.
Voor
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Voor u , Jezus , leg ik weder
My , als een doodfchuldgen , neder ;
Want fchoon gy my doden woud ,
'k Acht het zaalger daar te fneven ,
Dan van u vervreemd te leven ,
Daar myn arme ziel van grout.
Maar zoud gyme konnen doden ,
Daar gy zelf het hebt geboden,
Dat men wederkeren zou ;
Schoon men van u afhoereerde ,
En uw heilgen Naam ontëerde ?
Neen , uw. noding is getrou.
'k Waag 't ook op uw noding heden ;
'k Waag het op uw plegtige eden ,
Dat gy noit den dood begeert
Van een zondaar , die , verlegen > . • .
Van zyn fchuld berou gekregen
Heeft , en tot u wederkeert.
En gewis uw tieilige ogen ,
Noit door valfchen fchyn bedrogen ,
Zien de droefheid van myn hert.
Zekerlyk gy hoort myn klagten,
Die , by dagen en by nachten ,
U getuigen van myn finert.

GEDICHTEN.
Ei wil eens van vrede fpreken
Tot myn ziel , die , afgeweken
Van u , om genade kermt !
Doe my by bevinding leren ,
Dat gy , op myn wederkeren ,
U vrywillig weer ontfermt.

'k Zal dan in uw mogendheden ,
Als voorheen , blymoedig treden ,
Dierbre Heiland , in het fpoor ,
't Geen ik , roekloos en verwaten ,
Schoon gewaarfchoud , had verlaten
Toen ik eigen luft verkoor.
Dan zult gy door myn gezangen ,
Hoe gebreklyk ook , ontfangen
Lof en gulle dankbaarheid :
Dan zal ik myn ganfche leven,.
Trouwe Jezus, aan u kleven;
Mits dat my uw Geeft geleid.

STICHTELYEE

HERTSALLEENSPRAAK.

Ik zal boren wat God de Heer fpreken zal, want hy zal
tot zyn volk en tot zyne gunflgenoten van vrede fpreken:
maar dat zy niet weder tot dwaasheidkeren, Pf. LXXXV:y.

Toon : P/alm' fJ,

^Iyü ziel , trê in uw binnenkamer :
Een ftille en ongeftoorde ruft
Is tot het doelwit van uw luft
In dezen avondfl:ond bequamer
Dan 't wuft gewoel der bezigheên.
Die God zoekt, zoeke God alleen.

Die laat zich in het eenzaam vinden :
Daar fpreekt hy tot de ziel van vrê ,
Daar deelt hy haar zyn liefde mê ,
Doet waereldsliefde fluks verzwinden.
Wie meld naar waarde 't heuglyk zoet,
Als hy zyn gunftling dus ontmoet.
Erin-
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Erïnner u die lieve ftonden,
Waar in u zelf voorheen , myn ziel ,
Dat wenfchlyk heil ten dele viel ,
En gy ook iet hebt ondervonden
Van 't geen God hier zyn Volk bereid
Ten voorfmaak van de zaligheid.
Toen u de blydfchap ganfch vervulde ,
En gy een vryën toegang vond
Tot hem , en tiet u wierd gegond
Aan uwen Jezus trou en hulde
Te zweren ; daar u van zyn troon
Zyn fcepterfpits wierd aangeboón.
Toen u in hemel noch op aarde
Niets lufte dan zyn liefde alleen ,
Enge aan ootmoedige gebeên
Een blyde lof- en dankftem paarde ;
Toen gy hem duizendmaal en meer
Noemde uwen Goël , God en Heör.

Maar ftil ! hebt gy u niet bedrogen?
Een ziel, die iet van God genoot,
Keurt die génietihg véél te groót ,
Dan dat de waereld haar vermogen ,
Geboud op loutere ydeïheên ,
Zo ras herwinnen zou. neen , «een 1
Dd 2
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Daar God zyn liefde ftort in 't herte
Word ydle fchepfelmin terftond
't Hert , dat zich weer aan God verbond ,
Ontzegd. geen fmert zou by de fmerte
Oit halen , die 't gevoelen zou ,
Zo 't immer brak die hulde en trou.

Zo is't! zo heb ik 't ondervonden !
Ik heb die bitterheid beproefd ,
Tóen ik myn Bondsgod had bedroefd ,
En heden bloeden noch de wonden ,
Die 'k heb door onbedachtzaamheid
Gekregen ; maar vergeefs befchreid.
Och raogt het nu dè tyd eens' wezen,
Waar in myn Jezus my weerom
(Want 'k ben en blyf zyn eigendom)
Van myne wonden wou genezen ,
En fpreken tot myn wenend hert :
'k Vergeef uw zonde en heel uw fmert.
'kVoel, dunktme een ftille hoop herleven,
Dat Jezus zich ontfermen zal,
Myn wonden helen , en God al
Myn fnode afwykingen vergeven,
Om 't bloed , daar Jezus my mê kogt.
Wie heeft hem oit vergeefs gezocht?
Maat

GEDICHTEN.
Maar keert uw Heiland ook eens weder,
Keer tot geen dwaasheid andermaal.
Dwing hem niet , om zyn zoet onthaal
U weer te onttrekken. Lief hem teder.
Waak over hert , oog , oor en mond ,
Die gy tot zynen dienft verbond.

V E
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VERNIEUDE

HERTSÖVERGIFTE

AAN

DEN

HERTËISCHENDEN JEZUS.

Myn Zoon , geef my uw hert. Spreuk. XXIII: 26.

Toon : jfi, toat vraag ik toch naar de aarde ?

-Ag ik dan myn oor vertrouwen?
Zyt gy 't , Jezus , die my nood ?
Mag ik 't wel voor waarheid houën?
Is 't geluk niet veel te groot?
Wilt gy , in myn diepe elenden ,
T'mywaarts noch uwe ogen wenden?
Zoud gy my uw Zoon noch noemen?
My , die hellewaardig ben ,
Dien gy mogt met recht verdoemen ;
Wyl ik zelf myn boosheid ken ,
En weet , dat uw zuivere oogen
Zulk een fnoodaart niet gedogen.
Kooqt
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Koomt gy om myn hert noch vragen ,
Dat u zo lang heeft: getergd ,
Door de zonde na te jagen
't Geen veel eer u wraak afvergt ,
Na zo douf een wederftreving ,
Dan verfchoning of vergeving?

Wat neigt tot een worm uw zinnen ,
Dien gy alszins walglyk ziet ,
Vuil vanbuiten , vuil vanbinnen ,
Dat gy hem genade bied ,
En hem nood tot u te keren ,
Schoon hy dorft uw Naam onteren ?
Die 't verbond , door plegtige eden
Duurgeftaafd in vroeger tyd ,
Liefde- en trouloos heeft vertreden ,
En zyn hert , aan u gewyd ,
Door de waereld liet befmetten ,
En onttrok aan uwe wetten.
Maar ik voel het aan myn herte:
Lieve Jezus 't is uw ftem.
'kVoel het aan de liefdefmerte. •
'k V,oel het aan de kracht en klem ;
Daar ik my door vind gedreven , .
Om my ganfch aan u te geven.

STICHTELYKE
Heer , ik ftel my in uw handen :
Red my uit myn flaverny !
Breek de boeien ! fcheur de banden !
Maak my door uw liefde vry !
Reinig my van al myn zonden
In het zoenbloed uit uw wonden !

'kHeb de wrange zondehvruchten
Waarlyk lang genoeg geproefd,
't Geen eerft vreugd fcheen , werd haaft zuchten
Omdat ik u had bedroefd ;
En gy maakte 't my wis banger,
Draalde ik op uw eifch noch langer.
'k Geef u met myn hert myn leden ,
Handen, voeten, ogen, mond.
'k Wenfch met u opnieus te treden
In uw zalig vrêverbond.
Wil my onbepaald regeren ,
Opdat ik noit weer mag keren.
Stuur gy zelf myn hert en zinnen.
Leime op 't heilig deugdenpad.
Laat myn hand noit iet beginnen ,
't Geen gy niet geboden had.
Weer myn voet van fnode wegen ,
Daar de quaden 't quade op plegen.

GEDICHTEN.
Sluit myn oog voor ydelheden ;
Leer my daar mede een verbond
Maken ; gene onnutte reden
Kome oit meer uit mynen mond.
Hoed de deur van myne lippen ;
Laat haar noit iet vuils ontglippen.

Doe daartoe uw hoogheid wegen
Op myn hert. de zondenluft ,
Met al , wat zich in my tegen
U verheft, zy uitgeblufcht.
Laat uw reine liefdeftralen ,
Als voorheen , weer op my dalen.

Zo zal ik u , als voor dezen ,
Door uw liefdegloed ontvonkt ,
Hertlyk lieven , heilig vrezen ,
En uit 't gene gy my fchonkt ,
Met uwe eige gifte ontmoeten ,
En die leggen voor' uw voeten.

Zo zal ik myn ganfche leven *
. Door uw Geeft en in uw kracht
Dankbaar lof en eer u geven ,
'tGeen gy billyk van my wacht,
En met hand en herte fchryven:
'k Ben en wil des Heren bly ven.

«8
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ONGEGRONDE

KOMMER.

Toon my uw geloofuit uwe iverken. Jak. II: 18.

Jk dacht noch dikwyls aan uw fpreken,
Vriendin , fmt wy de zwarigheên , . .
Daar . het geloof door word beftreên,
Met 's Heren Heilwoord vergeleken ,
En onderzochten naar den grond,
Daar 's Chriftens hoop geruft op ftoncL

'k Herdenk die menigte van liften, ;
Daar fatan of het eigen hert
Gods keurvolk dikwyls, tot hun finert,
Hun hertsverandring mê betwiften f ' ' ,
Maar ook hoe voor des Geeftes licht

,

.

De fnoodfte lift des'vyands zwicht.
Eén kommer fcbeen 'er noch gebleven,
Die vaak uw Wydfchap had geftoord,
Dat gy van uwe weergeboort
Geen juifte rekenfchap koft geven,
Noch kennis had van tyd of ftond,
Waar ia dk heil u was gegondZwaar

GED ICHTE N.
Zwaar fbheen u dat op \ hert te wegen.
Maar zyn 'er reden toe , vriendin ?
Gods werk heeft zeker zyn begin
In allen , die 'er deel in kregen :
Doch , die in zich de zaak zelfs fcfct ,
Bekommere om den tyd zich niet.
Gods Woord , 't is waar, kan ons ontdekken
Den tyd en wys , waar in en door
God velen op het zondenfpoor
Deed ftilftaan , en hen wilde trekken

r

Uit fatans hellche klau en magt ,
En tot zyn heilryk overbragt.
Dees moeft zyn tolhuis , die zyn netten
Verlaten op des Heilands woord •. '
Een Saulus , dreigingen en moord
Uitblazende , zich voor de wetten

A.

Van Jezus bukken , zo ras hy
Hem toeroept : wat vervolgt gy ray !

.maj.
pj _—
tj
Van d' een en d' andren boetgezant ,
Die van huil moeders ingewand
eheiligd zyn 9 * van waar toch rekefl
Eunices zoon den blyden tyd ,
Dit hy zich had aan God gewyd ?
Teremias en Johannes dc Doper.
J
Ee i
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Gods Woord gebied ons te onderzoeken ,
Ofwe in 't gelove ook zyn : maar niet
Wanneer dat heil ons zy gefchied. t
De toetsfteen in de heiige Boeken
Ontdekt de deugdzaamheid van 't goud ,
Niet wanneer 't ons zy toevertroud.

Zoudge uw geboorte in twyfel trekken,
Omdat gy juifl: den rechten dag , .
Waar op de zon u eerftmaal zag ,
Niet koft met zekerheid ontdekken?
Neen zegt gy : 'k ben ; dewyl ik leef
En daar van echte blyken geef.
Doe ook zo ; toets uw levensdaden. .

;

Is: uw geloof ook van dat foort ,
Daar 't geeftlyk leven ih het Woord
Aan is verbonden ? zyn de paden ,
Waar op gy treed , by God voor goed
' Erkend? ei fchep dan weder moed!
Hou gy voor 't uur van uw bekeering
Elk uur, waar in gy door 't geloof
Toont , dat de fatan zynen roof
In u verloor , en de behering
Van uwe ziele aan Jezus ftaat ,
Op wien gy u alleen verlaat.
•

Toon

GEDICHTEN.

%öl

Toon door een reeks van goede werken , '
Dat gy , der duifternifie ontvloön ,
Den ouden menfch tracht ganfch te doön.
Laat yder uit uw woorden merken ,
Dat gy hebt Kanaans taal geleerd.
Die zo doet , leeft en is bekeerd.
Kan uw geloof de proef dus houën ,
Zo bout gy op veel vafter grond ,
Dan zy , die hun bekeeringsftond
Op vorige overtuiging bouwen ;
Schoon vaak hun hert niet door Gods kracht
Oprecht tot Jezus is gebragt.
Kunt gy van geen verandring fpreken :
Dank God , die van uw tedre jeugd
U leidde in 't enge fpoor der deugd ,
En dat gy niet zyt afgeweken.
Alleen tre ruftig voort op 't pad,
'tCeen uitloopt op de hemelftad.

Ee 3
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't ONGODSDIENSTIG

NEDERLAND.
Weet dan en ziet , dat bet quaad en bitter is , dat gy den
Heere , uwen God verlaat , en myne vrees niet ly u is , /preekt
de Heer, de Heer der Heirfcharen. Jerem. II: ip.

*2^0 gelukkig als een land
Is , daar Godsdienft de overhand
Heeft by kienen en by groten ,
Zo rampzalig is het lot
Van een land , daar Gods gebod
Als verachtlyk word verftoten.
Wat al zegens daalde 'er neêr
Op 't Oud Ifraël , wanneer
't Gode werd getrou bevonden ?
Wie kon voor dat volk beftaan ,
Zolang vorft en onderdaan
Zich hield aan Gods wet verbonden?
Maar vloog niet de zegen heen?
Troffen hun niet al de ween ,
Hun door God bedreigd voordezen
En in 't heilig Boek vervat ,
Sint zy , godloos uitgefpat ,
Weigerden hun God te vrezen?
Neêr
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Neerland , zytge ook niet weleer
Gróot gemaakt door 's hemels Heer,
Toen uw brave Vaders ftreden
Voor den Godsdienft? zag hy niet
Neêr op al hun zielsverdriet?
Hoorde hy niet hun gebeden?

Toen 't een voorrecht werd gefchat ,
Schoon met lyfsgevaar, in ftad
Of op 't veld , Gods Woord te horen ,
En zy met een heldengeeft,
Voor geen moordfchavot bevreesd ,
Godsdienft boven 't leven koren.

Toen men groten en gemeen ,
Door geen waereldsmin beftreên ,
Zag in heilgen yver blaken ,
Om zich zeiven en de jeugd
Op te leiden tot de deugd ,
En hun huis ter kerk te maken.

Leidde hy den dwingeland
Toen niet , door zyn magt aan band ?
Streed hy nier voor uwe benden ?
Schonk hy niet, u ten geval,
De overwinning overal,
Waar zy zich maar henen wendden?
Voer-
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Voerde hy uw koopmanfchap
Niet ten allerhoogften trap ?
Gaf hy 't Ooften en het Westen
U, wiens naam, korts onbekend,
Nu klonk tot aan 's aardryks end ,
Niet met al hun fchat ten besten?

Wie ook anders was 't , dan hy ,
Die u voor een Volk , dat vry
Was gevochten, deed verklaren?
Of waart gy 't , die , zonder God ,
Had des vyands magt geknot
In een kryg van tachtig jaren ?

Neen , zegt gy , 't was God alleen ,
Die, het kermen en gebeên
Onzer Vadren uit den hogen
Aanhoorde en , in hunne elend ,
Zich heeft t' hunner hulp gewend ,
Door een godlyk mededogen.
Zeker 't was alleen Gods werk,
Die zyn pas hervormde kerk
Zag in Chriftendeugden bloeiën.
Neêrlands godsvrucht werd geroemd
Zover Neêrland werd genoemd ,
En God deed hun welvaart groeiën.

GEDICHTEN.
De Overheid zocht d' onderdaan
In den godsdienft voor te gaan ,
Vaders hunne huisgezinnen:
't Grootfte gros vond eer in plicht.
Wierd iet van belang verricht ,
Met God moft het werk beginnen.
Maar helaas ! hoe is 't verkeerd !
God, in Neerland eerft geëerd,
Schynt by Neêrlands volk vergeten.
Naulyks zietm' een fchaduw meer
Van de godsvrucht, die weleer
Hier was op den troon gezeten.

Maar de Heer, een yvrig God,
Blyft noit ongeftraft befpot :
Hy wift zich naar eifch te wreken ;
Toen hy met de zegening,
Die 't zo mild van hem ontfing,
Zichtbaar is van 't Land geweken.
Doch , hoe zeer de grauwigheid
Blyft op 't Vaderland verfpreid ,
Niemand hoort des Heren roede.
Niemand keert tot God weerom :
'tHerteloze Chriftendom
Blyft al evenwel te moede.
Ff
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Schoon wy hard geflagen zyn ,
Niemand fchier gevoelt 'er pyn.
Schoonwe ons daaglyks zien verteren ,
Weinig word dat leed bezucht.
Men verhard zich voor de tucht ,
Weigrende zich te bekecren.
Niemand denke , dat 's alleen
'tWuft gedrag van 't arm gemeen,
Die als zotten zich gedragen ,
Als onkundig , hoe het recht
Van den AUerhoogften legt ,
Die naar 's Heren weg noit vragen.
By de groten moet men gaan ;
Die behoren te verftaan
's Heren recht en heiige wegen ,
Om in ftaat te zyn , om God
Recht te danken voor hun lot
In zyn rykbedeelden zegen.

Zulkén y vol van eer en goed ,
Zyn 't by wien men zoeken moet
't Voorbeeld van godsdienftigheden ;
Maar helaas ! die braken 't juk
En de banden lang aan ftuk ; *
De eerften zynze in 't overtreden.

* Jerem. V: 4, f.

GEDICHTEN.
Waarmen godvracht vinden zal,
By hen zeker minft van al.
't Schynt by velen in den lande ,
In wier handen men 't gebied
Of de grootfte fchatten ziet,
God te dienen als een fchande.

Tempels , 's Heren dienft gewyd ,
Die in onzer Vadren tyd
Tuigen van de godsvrucht waren
Van 's Lands deftige Overheen ,
Schynen tans flechts voor 't gemeen ,
Die zelfs fchaars genoeg verg&ren.

O hoe klein is nu 't getal ,
Dat , den godsdienft ten geval ,
Om Gods wil en wet te leren ,
Naarftig tot zyn huis opgaat ,
En in zyn voorhoven ftaat ,
Zellefs op den dag des Heren.
Maar och ! ftond hier 't zwygen my
Van het Leraarfchap maar vry ;
Doch daar zyn 'er , die , gedreven
Door partyzucht in de kerk ,
(Eifcht hun beurt geen eigen werk)
Zelfs een fchuldig voorbeeld geven.
Ff 2
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Die zich met hun huisgezin
Aan den godsdienft , meer of min
Of die nutloos was , onttrekken ,
En veeltyds geen vinger aan
De aangepreze plichten (laan,
Schoon zy andren daartoe wekken.

Doch waar vond dees klagt een end?
Zo men tot de jeugd zich wend;:
Die , verzot op ydelheden ;
Vind in welkift en vermaak ,
Niet in gpdsdienfl: , hunnen fmaak ;
Diesze ook fchaars Gods huis betredenZo is 't in het Land gefteld-;
Ongodsdienftigheid wint veld..
Is 'er dan iets goeds te wachten.
Voor zulk een verbafterd zaad ,
Dat der Vadren weg verlaat,.
En den godsdienft durft verachten?
Zeker is 'er noch een tal v
Dat, in 't algemeen verval,
't Zuchtend hert omhoog blyft beuren,
Zowel onder overheen
En de leraars als gemeen,.
Om 's Lands wanftaat te betreuren.

GEDICHTEN.
Maar helaas ! de grootfte hoop
Blyft volherden in den loop
Hunner ongodsdienftigheden ;.
Schoon God daaglyks door den mond
Zyncr knechten , die hy zond ,
Hen huns plichts zocht te overreden.

Heeft God dat aan u verdiend ,
Die zolang , als Neêrlands Vriend
Zich in alles heeft gedragen ,
Totdat hy , des weldoens moê ,
Eindlyk ons met zyne roe ,
Ter verbetring , heeft geflagen ?

Veepeft, zeeworm, watervloet
Hebben in het Land gewoed ,
Onze koopmanfchappen quynen,
Zeevaart, nering, handel, al
's Lands beftaan , in diep verval ,
Dreigt een ganfchclyk verdwynen.
Heeft men toen berou betoond?
Neen! dies God, te zeer gehoond,.
Ook , door Vrankryks legerbenden ,
Zelf heeft tegen ons geftreên
Toen zy ons , zo kort geleên y
Deerlyk trapten op de lenden.
Ff 3
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Neerland heeft toen wel , 't is waar ,
Met uitwendig kerkgebaar
En met plegtige gebeden ,
Hunnen Rotsfteen weer gezocht ,
Die , zo 't fcheen , ons had verkocht
Om ons gruwlyk overtreden.

God , die eertyds Ninivé
Heeft bevryd van 't nakend wee ,
Leende ook 't oor aan Neêrlands bede ;
Toen hy den Naflbuwer Held
Heeft aan 't hoofd des Staats gefteld ,
En door hem ons fchonk den vrede.
Maar bleef niet de dankbaarheid
Voor die weldaad Gode ontzeid?
Schoon wy zelfs door 's Vorften voorbeeld
Die , zoveel 't de ftaatszorg leed ,
Heeft zyn dierbren tyd befteed
In den godsdienft , zyn veroordeeld.

Totdat God , der zonde moe ,
Ons met ene nieuwe roê
Zo gevoelig heeft geflagen ,
En dien Vorft , de zuil van 't Land ,
Neergeveld door zyne hand
Pas ter helfte zyner dagen.

"
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Is 'er voor den vegen Staat,
Zo wy voortgaan in ons quaad ,
Niet het argfte zelfs te zorgen ?
Reeds leeft het gedacht mifTchien ,
Dat 's Lands ondergang zal zien ;
Maar dat 's noch voor ons verborgen.

Neerland , dat uw God verliet ,
't Enigft , dat u overfchiet , '
Is , eer 't zy te laat , te keren.
Val , met ene oprechte boet ,
Den vergramden God te voet ;
Mooglyk zal hy 't quaad noch weren.
Wil , met een vernieude vlyt ,
Daartoe uwe kracht en tyd ,
Zolang hy u noch geduldig
Draagt , in zynen dienft beftcên.
Immers zyt gy hem alleen
Alle trou en liefde fchuldig.

Bid hem , dat zyn goede hand ,
Tot behoud van 't Vaderland ,
'tVorftlyk krooft, ons noch gebleven
Van d' Oranjeftamme , fpaar,
Godsvrucht fchenke en het bewaar
In een lang gelukkig leven.

STI CHTELYKE
Smeek , dat hy de Ryksprinfes,
Die voor Neerland in de bres
Staan zal , ftrekke ten behoeder,
En zy , door haar wyzen raad
Vordre 't welzyn van den Staat
Als des Lands en 's Prinfen moeder.

Dat de welvaart., die voorheen
Werd befpeurd by groot en kleen ,
Maar nu fchier is weggeweken ,
Tot ons wederkeren mag ,
En een lieffelyker dag
Over Neerland aan mag breken.
Dat Gods lang verwaarloosd huis
Eens een heilig feefl:gedruis
Van godvruchtige belyders
Mag vernemen , en verblyd
Weer herleven zien den tyd
Van die oude en vrome ftryders.

Dat door 's Geeftes godlyk werk
Neerland als een nieuwe kerk
Aan alle oorden mag zien ryzen
Uit haar jammeriyk verval ,
Enm' alöm, met bly gefchal,
God, als Neêrlands God, hoor pryzen.
D
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DICHTER aan ZICH

ZELVEN.

Medicynmeefter , genees u zeiven. Lukas TV: 23.

VjOds erfvolk klaagt, engy , myn ziel , klaagt mê ,
Dat niemand bukt voor Gods geduchte flagen ,
Dat niemand tracht met zynen Rechter vrè
Te maken , of hem om gend te vragen.
Gy hebt dat lang in anderen bezucht
In 't eenzame , en bejammerd voor elks ogen
In dichtmaat; maar wat was voor u de vmcht?
Hebtge u 't verval der zeden reeds onttogen ?
Of zyt gy voor uwe eige feilen blind ,
Scherpziende alleen om andren te befchouwen?
Of waant gy , dat de boetwet u niet bind ,
Diege anderen zo ernftig voor durft houën ?
Myn ziel , gy dwaalt ! u raakt die wet vooral ,
En wenfcht gy vrucht van 't geen gy hebt gefchreven
Tot andrer nut; fta op uit uw verval.
Geen betre les kunt gy aan andren geven.
Want
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Want weet , alsge op uw naaftens feilen let ,

Die oogt ook weer naukeurig op uw hinken.
Die anderen zich zelf ter leraar zet ,
Zie toe , dat hy in heiligheid mag blinken.
Zo moet het zyn ! dit ftemt gy willig toe ,
Myn ziel. wel aan dan ! hand aan 't werk geflagenBefchou u zelf. zie waar gy hinkt , en hoe
Gy u voor God en menfchen hebt gedragen.
Zoek naar uw vuil , en ach ! hoe veel zal 't zyn ,
Dat gy gewis zult in uw zelve ontdekken !
De fpiegel van Gods wet., die zyn van fchyn
Recht onderfcheid , ontdekt u haaft uw vlekken.
Ei ! handel trou , verfchoon u zelve niet.
Wat is 'er toch met zelfsbedrog te winnen?
Gy weet, dat God wiens oog naar waarheid ziet,
De oprechtheid zoekt en kent in 't hert van binnen.
Bewimpel noit uw misdryf voor den Heer.
Beleid hern , en , is 't kenbaar , ook den menfchen ,
Uw fchuld , en val voor uwen Rechter neer ,
Meld hem , wat gy tot uw herftel zoud wenfchen.
Smeek om genade en 't licht van zynen Geeft ,
Met kracht om uw verbetring aan te vangen.
Toon , dat gy voor dat wigtig werk niet vreeft ,
En blyf niet flechts in het wel willen hangen.
Toets
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Toets uw gedrag aan 't heilig Woord van God ;
Wil noit u zelf meer met uw zelve meten.
Vrees voor geen fmaad , vrees noit der dwazen fpot ;
Maar tracht naar een onërgerlyk geweten.
Dat zy en blyve uw daaglykfche oefening
Voor menfchen , maar vooral voor 's Heren ogen ; .
Die niet de fchors , maar 't binnenft van elk ding
Befchouwen , noit door menfchenlift bedrogen.
Werp dan de lafter op uw naam een vlak ,
Dat zal de ruft van 't fchuldloos hert niet ftoren ;
Maar zulk een zelf, die tot uw onëer fprak ,
Het fchuldig hert met fchande en fchaamt doorboren.
Zo is men zich en andren meeft ten nut ;
Zo wacht men ook onfeilbaar 's Heren zegen,
Die met zyn gunft boetvaardigen befchut ;
Zo word 's Lands heil ook weer het beft verkregen.
Want dreef elk een de zonde uit huis en hert,
God zou den vyand haaft ten Lande uitjagen ;
Maar gaan wy voort , wy meerdren onze fmert ,
En God met recht zyn roeden en zyn plagen.

B E
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BEDE

TOT

GOD

VOOR
MYNE

KINDEREN.

De Engel, die my verloft heeft van alle quaad, zegent
deze Jongens. Genez. XLVIII: 1 6.

Jk zie my , door uw gunft , ten vaderftaat verheven ,
O Oppergoedheid ! dieme een vyfial zonen gont.
Voor zulk een dierbre gift looft u myn hert en mond.
Vergun , dat ik u fmeek : ai laatze voor u leven !
Gy weet , ik droegze u op , eer zy geboren waren :
't Was weer terfl:ond myn werk , toen gy hun 't leven gaaft.
By 't plegtig doopverbond heb ik die gift geftaafd ,
En daaglyks is myn zucht fint voor hun opgevaren.
Ik eifch van u , o God , voor hun noch eer nodi fchatten ,
Waar op de waereld pocht , en waarom de aardworm wroet.
Geef hun een matig deel ; of, fchenk gy overvloed ,
Bepaal hen , datze noit in overdaad uitfpatten.
Maar 't geen ik van uw liefde , o Heer , toom nedrig fmeken ,
Is , dat gy hun al vroeg de zaden van de deugd
In 't hert wil werpen , opdat die hun tedre jeugd
Verhindere , om in 't quaad met andren uit te breken.
Ik
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Ik weet , het los gemoed ligt toch voor alles open ,
En ondeugd ftreelt en vleit het onbedachtzaam hert ,
Dat ongemerkt raakt in haar doodlyk net verwerd
En onherftelbaar in den wellustftroom verzopen.
De dwaasheid toch is in der jongen hert gebonden,
En ydle vreugd dekt voor hunne ogen het gevaar.
Leer hen door uwe 1 Geeft 't geloofsöog wenden naar
Het kruis van uwen Zoon , 't waar tegengift der zonden.
Wil met uw vaderliefde en zorg hen trou bewaren
Gelyk uw eigendom, ftuur gy hen met uw hand ;
Wyl gy alleen vermoogt de nevels , die 't verftand
Der jeugd bezwalken , door uw goedheid, op te klaren.
Niet dat ik werkeloos in vuige ruft wil leven ;
O neen ! 'k weet , dat gyze ook hebt aan myn zorg betroud ,
En eifcht , dat ik , zolang gy my in 't leven houd ,
Myn tyd en krachten , hun ten nut , zou overgeven.
\ Ben des bereid , o Heer ; maar ken myn onvermogen.
Op u fla ik myn oog , o Bron van alle goed !
Van wien my wysheid , kracht en alles komen moet.
Schenk gy my 't geen ik mis , door myn gebrek bewogen.
'k Zal , in uw mogendheid , my tot dien plicht dan fchikken ,
Dien gy gelegd hebt op myn fchouders , die , te zwak
Voor zulk een zwaren laft , bezweken , zo gy 't pak
My niet leert tortfen ; en noch doet 't gewigt my fchrikken.
Gg 3
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Wilt gy uw zegen dan met myne poging paren ,
En gun uw Geeft aan my en myne kindren bei ;
Opdat ik wyslyk 't min van het meer nutte fchei ,
En hun den weg wys , die gepaft is naar hun jaren.
Leer my de liefde tot myn krooft aan reden huwen ,
En 't juifte middelpad van ftreng en zacht betreen,
En door myn voorbeeld zelf beftieren hunne zeen ,
Om 't loflyke te doen en flinks bedryf te fchuwen.
Geef my genade, om al myn kinders te beminnen
Met ene liefde , die van meer noch minder weet ;
Wyl met het zelfde recht elk my zyn vader heet ,
Moetnoit verkeerde zucht voor dien of dezen 't winnen.
Maar , wylge ook vordert , dat ik voor myn huis zal waken ,
Wenfch ik myn naarftigheid voorzichtig te befteên ,
Om , zonder vrekheid te verzamelen al 't geen
Ik , naar uw wet , my kan en mag ten nutte maken.
Doe nochtans meeft myn zorg en vlyt daar henen (trekken ,
Dat ik myn zonen vorme , om , in hun rang en ftand ,
Te mogen nuttig zyn voor uwe Kerke en 't Land.
Ei , leer my hen daartoe met woord en daden wekken.
My ftel ik en myn huis in uwe vaderhanden.
Verhoor de fmekingen , die 'k ons ten goede doe.
Reikme , om uws Zoons wil , uw genadefcepter toe ,
En gun myn bede voor de aan my vertroude panden.
1739.
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Schoon ik niet weet vanwaar myn ftam
Aan 't wapen , dat wy voeren , quam ,
Het leert my echter fchone zaken ,
Die haar bezitter zeker meer
Dan vorftengunft of tytelëer
Verderen en recht edel maken.

Het zilvren veld , daar 't al op ruft ,
Toont, hoe de ziel moet, onbewuft
Van fnode flinksheid , altyd trachten
Oprecht in al haar doen te zyn ,
En , rondom blank , zelfs voor den fchyn.
Van huichlaryë zich te wachten.
De fchuinfe band van hemelkleur
Roept , dat de hemel onze keur ,
Veel meer dan de aarde , weg moet dragen ;
Want blyft het hert ons aardsgezind ,
Zo blyft het voor den hemel blind ,
En kan de Godheid niet behagen.

STICHTELYKE
Het drietal gouden fterren leert,
Dat niemand 's hemels Koning eert ,
Dan door een werkzaam heilig leven ,
Het geen in zynen ganfchen loop
Moet door gclove , liefde en hoop
Naar 't Vaderland hier boven ftreven.
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DANKBEDE
Gedurende ene zeerbenaude en gevaarlyke
MOND-

ïn

KEELQlUALE.

Wat zal ik den Here vergelden voor alle zyne zveldaden
aan my bewezen? PC-CXVI: i<2.

V V At dankbaarheid ben ik u, grote God, niet fchuldig,
Dafgy my , trouloos menfch , zo lang en zo geduldig ,
Zoveel gezondheid fchonkt , als ik noch oit genoot ,
Zodat het fcheen dat ver myn befte en meefte krachten ,
Niet op myn jeugd , maar op myn hoger jaren wachtten ; Terwylge uw gunft op my uit volle beken goot.
Maar was ik dankbaar? neén! ik moet myn fchuld bekennen.
In ftê , dat ikme alleen zou aan uw dienft gewennen ,
Verflaude ik in den ftryd by 't wakkren van 't gevaar.
Nu koomt gy my weer met een vadersroede wekken ,
Omme uit myn zorgloosheid en tot myn wacht te trekken.
Ik kus de roede, fchoon voor 't vleefch vry bang en naar.

Gy floot myn mond , dien ik hield veel te lang gefloten ,
Wanneer 't uw eer gold , 't geen u zeker heeft verdroten.
Myn keel, die altyd vol moft wezen van uw lóf,
Benaude gy met angft en pynlyke gezwellen ,
Die ik my zonder fchrik niet voor het oog kan ftellen.
Maar was het dan al roet en niet dan treurensftof?
Hh
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Dat leed de goedheid niet van u , barmhertig Vader.
Naarmate, dat myn fmert klom , quam uw gunft my nader.
\ Werd eerft geduldig , ftraks keurde ik uw wegen goed.
't Gelichte van den dood quam my voor de ogen zweven;
Maar ftraks de hoop ook van een herelyker leven ,
En met het ryzen van 't gevaar rees ook myn moed.
O , dacht ik , God zal my noch voor het quaad wegrapen.
'k Zal Neêrlands ondergang , die alrê fchynt gefchapen y
Niet zien : dank zy uw Naam , uw liefde en uwe trou.
Alleen myn vrou en krooft voelde ik my hier noch binden :
Schoon zy geen ware hulp by my oit konden vinden ,
Was toch die band te fterk , dan dat hy breken zou.
De fmerten groeiden aan. de keel werd nau en nauwer ;
Maar de indruk van den dood werd my allenskens flauwer.
'k Werd ftü, gelaten, ja (gy weet het, grote God!)
'k Werd vrolyk ; fchoon ik van de felle pyn moft kermen.
Ik voelde weer uw hand zich keren in ontfermen.
Ik was te vrede in uwen wille en in myn lot.
Fluks barft een etterftroom , als door ontfpronge deuren y
Met yfelyken ftank , die my fcheen 't hert te fcheuren.
De keel werd ruimer, en 't was of de pyn vervloog.
De koorts neemt af de flaap, dien'k ruftloos vyfpaar dagen
My door de pyn van 't oog als weg had voelen vagen ,
Keert zachtjes weer. ik luik van tyd tot tyd het oog.
De
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De drank , dien ik niet dan al kermende in koft krygen ,
Vind nu een ruimer weg om nederwaarts te zygen :
Ik nuttige zelfs weer , hoewei maar weinig , fpys.
't Gevaar verdwynt; maar noch is niet al 'tquaad geweken {
Daar blyven veele onrype en vuile ftoffen fteken,
Die zich ontlaften op een walgelyke wys.

De fpraak , die my noch korts genoegzaam was benomen ,
Voel ik , fchoon zwak en flau , allenskens wederkomen.
Ik danke mynen God met een verheugden mond.
Ik fpreke met myn vrouwe, ik fpreke met myn vrinden,
Die zich gulhertig by myn leger laten vinden ,
En in wier zuivre liefde ik trooft en zoetheid vond.
Nu bid ik, Heer, en blyf het van uw goedheid wachten,
Dat uwe hand myn zwak geftel met nieuwe krachten
Wil fterken, helen en my brengen tot herftelj
Maar boven al, dat, als ik eens zal zyn genezen,
Ik uwer goedheid fteeds gedachtig moge wezen ,
Gehoorzaam aan uw goed en .vaderlyk bevel»

»k Genas niet naar het woord van enen Jezaïas ;
Maar echter door uw gunft; doch 'k wenfch , als eens Hiskias,
Ook naar uw bedehuis, myn Vader, op te treên.
Om u daar nedrig te bedanken voor uw roede,
Daar mede my uw hand geflagen heeft ten goede.
Maar zal dan nu myn taak zyn afgedaan? 0 neen!
Hh 2

Myn
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Myn zuivre dankbaarheid duur zolang , als my 't leven ,
Naar uw bepaald beftek , word hier op aard gegeven ;
Niet flechts met woorden , maar met herte en ook met daên..
Doch zal ik mynen wenfch , en teffens plicht betrachten
Zo help myn zwerfziek hert met uwe vaderkrachten :.
Ti Zou anders zeker weer al ras te ruggeflaan.

De walgefyke ftank van myn vervuilde wonde
Doeme altoos denken aan de walglykheid der zonde ,
Die yfeiyker veel ftinkt in uw neuze , o Heer ,
Dan 't walgelykfte vuil , dat immer was in wezen.
Doe my de zonde meer dan alle ftraffen vrezen ,
Omdat zy ftryd met uwe reinheid en uwe eer»

Maar moet ik door dees weg ( 't kan toch zo ras verkeren}
't Aangroeiende getal der ftervenden vermeren ,
Ik ben bereid , om op uw wenken heen te gaan.
Bevele myne ziel , myn Vaderland , myn vrouwe ,
Met myn onmondig krooft , aan uwe vadertrouwe ,
En dank u , zo ik hier myn werk heb afgedaan.

,• •

20. January
'
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DER

RECHTERE

N.

Jozaphat zeid'e tot de richters : ziet wat gy doet , want
gy houd het gerichte niet den menfche , maar den Here , en
ty is by u in de zake van 't gerichte. 1 Kronyk. XIX: 6.

(jEdenkt, o Rechters aan uw plicht,
Gy houd den Heer , geen menfch , 't gericht :
Tot God zy daarom uw gebed ,
Eerge u ter vierfchaar nederzet ,
Datge in al, watge als rechters doet,
Behouden moogt een rein gemoed.
God is by u , die alles ziet ,
Wat van a in 't gericht gefchied.
Laat zyn verfchrikking op u zyn ,
Die 't wezen fchift van valfchen fchyn.
Richt noit uit gunft , richt noit uit haat ;
Want beide is in zyn ogen quaad.
Neemt noit gefchenk , 't maakt zienden blind.
Voor vriend en vreemd blyft eensgezind.
Drukt weduw , wees of armen niet.
Weet , dat het God , hun maker , ziet.
Hh 3.
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Uw oog zie nok perfonen aan ;
Maar laat het recht zyn gang fteeds gaan.
Hang aan geen fpyker 't pleitgeding ;
Zo 't afdoen van uw magt afhing.
Doet kort en onvertogen recht
Gelyk den Heer zo ook den knecht.
Wat twiftzaak u oit kome voor
Leent d' een zowel als d' andren 't oor.
Wikt en weegt alles , zo 't behoort ,
Eer gy het vonnis brengt hervoort.
Blykt u de fchuld dan noch niet klaar,
Wacht u ; in 't doemen is gevaar.
Legt altyd alle wreedheid af,
Schoon 't quaaddoen eifcht een ftrenge ftraf :
Ontydige barmhertigheid
Zy echter ook uw hert ontzeid.
Velt vonnis naar den eifch der wet
Door God of de overheid gezet.
Houd diep in uwe" ziel geprent ,
Dat God het hert der rechtren kent,
En eens zal brengen in 't gericht
't Geen voor den menfch verborgen ligt.

GED I CHTEN,
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HUISGEZIN

V V At fmaakt het Huisgezin een noitvolprezen zoet ,
Daar 't heilig huwelyk verënigt hert en zinnen ;
Daar elk zyn wedergaö tracht op het zeerft te minnen ,
En blanke deugd de band ftrekt van 't weerzyds gemoed ;

Daar 't krooft , van jongs af aan godvruchtig opgevoed ,
Zyn plicht met vreugd betracht en luiheid leert verwinnen ;
Daar vergenoegdheid en de huisvrê heerfcht van binnen ,.
En twift vergeefs geweld om die te ftoren doet ;

Daar elk zyn wandel richt naar Gods gewyde blaren ;
Daar dwaas gezang wykt voor den klank van Davids maren ,
En men 't een voorrecht fchat naar 'sHeren huistetreên;

Daar men de waarheid en t geen ftichting geeft hoort fpreken ;
Daar leugentaal is met het zot geklap geweken :
Daar ruft Gods zegen , daar blyft God de fchat alleen.

AAN
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AAN

KINDERZOGENDE

MOEDERS.

f^Echtfchape Móéders , die de vrucht van uwen fehoot
Met moeite en fmerten eerfl: hebt onder 't hert gedragen,
Daar zy alleen uw bloed ter voedinge genoot ,
Tot gy *t verloffings uur eens eindlyk op zaagt dagen :

Hoe lydzaam maakte u toen uw liefde , die zo groot
Was , dat men u , om al die moeiëlyke vlagen
Der zwangerheid of van uw bangen barensnood ,
Uit wrevlig ongeduld heeft nimmer horen klagen.

Maar noch eind met uw dragt uw moederliefde niet ;
Wyl gy terftond uw borft aan 't tedre wichtje bied ,
En voed het met uw melk , van God daartoe gegeven.

Wat liefde wachtge ook niet met grond van 't zuigend krpoft?
Vermaak in uwe jeugd , in ouderdom uw trooft ,
En , blyft gy in 't geloof, van God het zalig leven.

AAN
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AAN
MOEDERS,
ZICH HET ZOGEN HARER
BUITEN NOODZAKE ,

KINDEREN,

ONTTREKKENDE.

ONtaarde Moeders, die vervreemd van uwen plicht,
De melk uit uwe borft ( door nooddwang niet gedreven )
Onttrekt aan uwe vrucht , die gy noch pas het leven
Gaaft , wat misdeed u toch zo ras 't onnoosle wicht ?
Ontaardheid , daar die van tygrinnen zelfs voor zwicht ;
Wyl die niet weigeren haar melk aan 't jong te geven !
Natuur , door u verkracht , moet om uw wreedheid beven.
Ook weegt uw misdaad voor Gods heilig oog niet licht.
Of waant gy, dat God u de borften heeft gefchonken,'
Om , door 't gezicht , het hert der mannen flechts te ontvonken
Tot geile luften , daar gy zelfs miffchien door blaakt ?
Of fchuwt gy 't ongemak., 't geen 't zogen zou verwekken,
En kan uw krooft u tot dien liefdelaft niet trekken?
Wacht ook geenweerliefd, diege u hebt onwaard gemaakt.

Ii
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DOODSGEDACHTEN.

Zie nu , ik ben oud geworden: ik weet den dag ntyner
doods niet. Genez. XXVII: 2.

'tVjEen Izaak niet wift, is ook voor my verborgen.
Hy wift zyn fterfdag niet , de myne isme onbekend.
Dit weet ik zeker , dat myn leven fpoed naar 't end ,
En mooglyk zie ik haaft myn allerleften morgen.
Ik hoor een ftille ftem , die heimlyk tot my fpreekt :
Berei uw huis , en maak beftel van uwe zaken.
De .pyl is aangelegd , die u het hert zal raken.
Zie, datge u niet te diep in aardfche dingen fteekt.
Maar , boven alle ding , wil toch uw ziel bereiden.
Maak los de banden , daar dit tydlyke u mê bond.
Zyt nuchter , waakt en bid ; zo zal u zyn gegond
Een ruimen ingang in Gods ryk by uw verfcheiden.
Hoort gy die ftem , zie wat u dan te doen fta , zief.
Haaft u om hert en oog voor Tt ondermaanfch te fluiten.
Ban alle zonden , die u licht omringen , buiten.
Toon met de daad , dat u die boodfchap wel geviel.
Hoe
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Hoe dikwerf fpraakt en fchreeft gy niet van uw verlangen
Naar uwe ontbinding , en , om van de zonden vry ,
Te zien uw God , uw Heer , uw Goël van naby ,
En, op zyn recht, de kroon der heerlykheid te ontfangen?
Nu naakt wellicht die tyd : maar'k zie wat u noch knek.
En u verhinderd uw geloofshand uit te fteken ;
Daar zyn noch banden , die niet zo geraaklyk breken.
't Hert is u noch te zeer op vrouwe en krooft gefteld.
En ook te recht. maar hebt gy die niet opgedragen
Aan uwen God , die ook de God is van uw vrou ,
Een man der weduwen, wiens onbezweke trou
Voor haar kan zorgen al hare overige dagen?
Hebt gy niet dagelyks hem om geni gekermd
Voor uwe kindren ? God kan uwe bede ook geven ,
Miffchien als gy niet meer zult hier beneden leven ;
Wyl hy zich over 't zaad van die hem vreesde ontfermt.
Stel ook hun tydelyk beftaan in zyne handen.
Vertrout gy 't meeft , vertrou hem ook het mindre toe.
Zyn hand is niet verkort , noch hy des weldoens moe.
Beveel aan hem de zorg vooc uw geliefde panden.
Ik ben bereid, o God. help my door uwen Geeft.
Wafch my in Jezus bloed , opdat ik veilig trede
Den weg van alle vleefch ; en mag ik gaan in vtede ,
Zo heb ik lang genoeg hier op deze aard geweeft.
Maar
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Maar of gy mooglyk noch met uwe komft woud toeven ,
Behoe my dan , dat ik niet valle in zondenflaap
Of zorgloos , als voorheen , aan 't aardfche my vergaap ,
Waardoor ik uwen Geeft opnieus weer zou bedroeven.
Gun my, dat ik met eer neerdalen moge in 't graf;
En leiden , zonder vlak den Chriftennaam te geven ,
Zolang ik ben op aard , een onbefproken leven ;
Zo leg ik op uw wenk blymoedig 't leven af.

BLY
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DOODSÏNWAGTING.

Deze God is onze God eeuzviglyk : hy zal ons geleiden tot
$en dood toe. Pfalm XLVIII: 15.

V V Eikoom , borftquaal , koorts en al ,
"Wat myn God my zenden zal :
'k Merk u aan als zoveel boden ,
Die my , op zyn hoog bevel ,
Naar zyn vaderlyk beftel ,
Tot de hemelbruiloft noden.
Zoude ik , als de dwaze liên ,
Nu gaan naar myne oflen zien?
Zoude ik naar myne akkers lopen ,
Of in aardfche bezigheên
My verdiepen? zeker neen!
Ti Zie voor my een beter open.
Boven, boven moet ik zyn,
Daar in hemelfpys en wyn
Ik my eeuwig zal verzaden.
Lief en leed gaan hier op aard
OnafTcheidbaar faam gepaard :
Daar zal ikme in vreugde baden j
li 3
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Die my voor geen korten ftond ,
Maar altoos zal zyn gegond ,
Vry van rampen , leed en zuchten ;
Want in 't hemelfch vaderland
Houd een eeuw'ge blydfchap ftand ,
Daar de droefheid voor moet vluchten.

'k Liep ruim tweemaal twalef jaar
Op een doolweg , vol gevaar.
't Bloot herdenken doet my beven.
Hoe rampzalig was myn lot ,
Had my een rechtvaardig God
Toen geroepen uit het leven !
Wondere barmhertigheid !
My was beter deel bereid.
'k Werd , daar ik op 't helpad rende ,
Door Gods eige hand geftuit ;
Naar 't onwankelbaar befluit ,
Schoon ik toen God zelfs niet kende.
't Zyn, wat vliegt de tyd ras heen'?
Sedert my dat heil befcheen ,
Nu reeds tweemaal zestien jaren j
En ik fta noch op myn poft ,
Daar 'er veel zyn afgelofl; ,
Die myn medeftryders waren.

GEDICHTEN.
Niet , dat ik hun 't heil misgon.
Ver van daar ! die blyde zon
Zal voor my ook eenmaal dagen.
'k Wacht op dat verloiïmgs uur :
't Uitftel is flechts kort van duur ,
En ik heb geen reên van klagen.

Zo ik 't zuur weeg tegen 't zoet ,
Dat my beiden is ontmoet,
Dan is 't leed niet waard te noemen
Tegen al de zegening,
Die ik van myn God ontfing ,
Dien ik ook wil dankbaar roemen.

Want van zegen waa't een zee,
Maar Hechts druppels van het wee.
Zeker, 'k zou my fchuldig kennen,
Zo ik, die zo veel genoot,
Niet myn hert en mond ontfloot,
Om die tot Gods lof te wennen.

Maar hier fchietik veel te kort.
Zeg , wat wonder dan , al word
Myn verlangen eens ontftoken ,
Om , van 't zondig ftof ontdaan ,
Tot myn Goël heen te gaan ,
Die my daar heeft plaats befprokea?

STICHTELYKE
't Zwakke en ondermynde lyf
Roept my toe , dat myn verblyf
Hier op aarde fpoed naar 't ende :
Billyk dan is 't , dat ik 't oog
Sluit voor 't fchepfel , en 't omhoog
Naar die betre woonplaats wende.

Hoe wil ik dien fchonen dag
Vrolyk met een blyden lach ,
Als hy koomt , verwellekomen !
'k Schrik niet voor den jongften nood
Wyl myn Koning aan den dood
Magt en prikkel heeft ontnomen.

Tc Heb dat by Gods licht gezien:
Mogt dat lichtme al eens ontvliên
In die duiftere valleië ,
Naar Gods vry en wys befchik ,
't Is maar voor een ogenblik :
't Word weer licht , als ik verfcheië.
Trouwens hy, die my zyn hand
Gaf, om my naar 't Vaderland
Heen te leiden , is de Trouwe ,
De Amen , daar ikme op verlaat ;
Daar alleen myn hoop op ftaat,
Aan wien ik my veilig houë.

GEDICHTEN.
Voerde hy my wel eens op
Neboos hoogverheven top ,
Hy zal dan niet van my fcheiden ;
Maar my doen gemoedigd gaan
Door de bange doods jordaan ,
En in 't hemelfch Kanaan leiden.

Kk
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GOEDE

RAAD.

V V Iltge , aardsgezinde ziel , hier noch nieu werk beginnen?
Wat pyntge u zelve met onnutte zorgen af?
Zie maar drie treden ver ; daar wacht u 't open graf.
Een kleine ftoot werpt u wellicht in 't kort daar binnen.
Kunt gy niet fcheiden van hun , die u hier beminnen ,
Van vrouwe of kinderen , die u Gods goedheid gaf?
Maar wanneer werd de dood geftuit in zynen draf
Naar vaders, wier gemoed kleefde aan hun huisgezinnen?

Uw uurglas , zohetfchynt, heeft niet veel zandsmeeriny
En , wyl 't niet word hervuld door vrou- of kindermin ,
En God dien loper hier voor u noit om zal keren ,

Zo volg den goeden raad, dien ik u geven zaU
Beveel uw vrouw en krooft aan God, heb eeuwig AI,
En bid hem , dat hy u 't welfterven haaft wil leren.
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G Y vraagtme , of my de dood dan zo zeer kan behagen,
Om dat ik menigmaal en gaarn van fterven fpreek ;
Daar 't fterven anderen een fchrik op 't lyf kan jagen ,
En 't denken aan den dood hen angftig maakt en bleek.

'kHeb, dunkt u, en 't is waar, hier weinig reen van klagen.
God gaftne een matig deel van 't aardfche goed , en week
Myn kracht wel eens door ziekte in myne jongre dagen,
In hoger ouderdom houd zy tans vafter ftreek.

'kLeefwaarlyk ook vernoegd met myne vrouwe en kinderen.
Geen vinnig huiskrakeel deed noch myn leefluft minderen.
'k Tracht, met myn ftaat te vreên, ook naar geen hoog gebied.
En , 't geen noch hoger gaat , 'k mag op den hemel hopen.
Noch fchroom ik niet , dat hier myn tyd haaft om zal lopen.
Waarom ? men zondigt hier , maar in den hemel niet.
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G Ods alziend oog befchout al, watwe op aard bedryven,
't Geen in het duiftre lag word eens voor 't licht gehaald.
Wie 't hemelpad betreed , wie op den helweg dwaalt ,
Weet zyn geduchte hand naar waarheid op te fchryven.

Der zielen werkzaamheid , 't gebruik van onze lyven
Zyn hem bekend. hy weet waar 't hert zich toe bepaalt ,
Het zy tot deugd , wen 't word van godlyk licht beftraald ,
Of tot ondeugend werk , dat nimmer zal beklyven.
En , wyl aan yder loon naar werk is weggelegd ,
Wat handelt dan die menfch niet redenloos en Hecht,
Die door de zonden zich maakt ryp voor 's Heren flagen?

Maar welk een heuglyk lot mag zulk een in het end
Verwachten , die in tyds zich van het quade wend
Tot God, en rufteloos naar 's levenskroon blyft jagen?
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JL JLOe veilig is hy , die in 's Heren vaderhanden
Zich overgaf ; en gunft by God gevonden heeft ,
Die al 't gefchapendom beheerfcht , die al , wat leeft ,
Zyn wetten voorfchryft , en bind aan onbreekbre banden l
Die 't woefte zeegeweld doet breken op de ftranden ,
Orkanen (tilt , daar zelfs het aarderyk van beeft ,
En nimmer duld , dat men hem ftraffeloos weerftreeft ,
Maar met zyn tuchtroê flaat de vorften en hun landen.

Die wys is , wage zich aan de ondervinding noit ,
Maar valle neêr voor hem , die heil en zege ftroit
Op hun , die nederig hier zynen wil betrachten.

Wel hem ! dien God in gunfl:e op zynen weg ontmoet y
En hier den voorfmaak geeft van 't onbegryplyk goed y
Waar van hy 't vol genot mag in 't geloof verwachten.
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HOLLAND naar ZEELAND.

't V V As giftren voor den wind , nu moeten wy laveren ,
Toen op den zoeten , maar nu op den zouten vloed ;
Toen vloog 't 'er door , terwyl door 't wenden en door 't keren,
Het nu fchynt , dat het fchip noit koomt , daar 't wezen moet.
De ftroom quam ons te hulp , dien wy nu ook ontberen ,
't Geen ons hier ankeren , om ty te fl:oppen , doet ,
Totdat ons ebbe of vloed weer dient. dit kan ons leren ,
Hoe ras de voorlpoed hier verkere in tegenfpoed.

En dus , hoe dwaas het zy , op voorfpoed ftaat te maken
Ja dat men dan het mcefl: voor tegenfpoed moet waken,
Opdat die ons niet onbereid aantreffen moog :
Maar dat , wen die ons drukt , wc ook lydzaam moeren wachten
Op God, die aan Zyn volk wel juiehftoft geeft na klagten,
Zo 't nedrig hert hem Hechts gelovig houde in 't oog.
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GELEGENHEID
VAN

EEN

ZEEGEZICHT.

Gy heerfcht over de opgeblazenheid der zee ; wanneer hare
baren zich verheffen , dan ftilt gy ze. Pf. LXXXIX: 10.

H Et blinde heidendom ftel wateren en ftromen
Aan 't ingebeeld beftier der ydle godheên vry :
Het Chriftendom erkent geen andre heerfchappy
Dan die van Ifrêls God , die zee en ftorm kan tomen.
Dien God , wiens almagt onaffcheidbaar hem verzelt ,
Die zynen fcepter zwait van 't ooften tot het welten ,
Die boven 't wolkgefpah zyn zetel wilde veften ,
Wiens toom ons 't eeuwig wee , wiens gunft ons 't heil
voorfpdt.
Gelukkig hy , die zo in zyne gunft mag delen ,
Dat hy zich veilig vinde op 't drooge en op het zout ;
Die gunft verblyd hem meer dan 't zielverleidend goud
Den dwaas , dien hy laat op de zee van welluft fpelen.

A R
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ARMOEDE.
Hoort , myne broeders , heeft God niet uitverkoren de ar
men dezer waereld, om rykte zyn in bet gelove en erfgena
men des koningryks , V welk hy beloofd heeft , den genen , die
hem liefhebben? Jak. II: 5.
Toon : Liefelyke druivenvocht.

Rme menfch , maar ryk in God ,
Laat uw ftaat u niet verdrieten.
Hebt gy hier een fmaller lot,
't Befte zultge om hoog genieten.
Treur , treur hier om uwe armoe niet ;
Wyl die u voor 't gevaar kan dekken ,
't Geen de rykdom zou verwekken.
Nyd toch noit op armoe ziet.
Dieven zullen u niet fteuren ,
Schoon gy fliept met ope deuren.
Ruft gaat zelden met fchattcn gepaard ;
Wyl rykdom de zorg heeft gebaard ;
Wil 't goud dan verachten
En deugden betrachten :
Die zyn alleen uw arbeid waard.
De

GEDICHTEN.
De zuivre vreugd
Is dochter der deugd ,
Die ons zalig verënigt met God.
Men blyft dan te vrede ,
Schoon ons hier benede
De dwaasheid befpot.
Die ryk is mag fchromen
Voor 't fterfüur : den vromen
Is , na een zaligen dood ,
Bereid het ruften
En eeuwig verluften
In Abrahams fchoot.
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VV At mort gy, arme dwaas , om dat het aardfche goed
Is ongelyk bedeeld , den enen veel gegeven ;
Terwyl een ander niet genoeg krygt om te leven ,
Zo dat die ledig gaat, daar deze werken moet?

Wat laftert gy , dat God hier in naar 't recht niet doet,.
Omdat hy dezen heeft verlaagd en dien verheven ,
Daar vaak de rykften hier het meefte quaad bedreven ,
En dat ook ryk en arm fproot uit een zelfde bloed ?
Maar , dwaas bediller van Gods wyze en heiige wegen }
Had yder menfch op aarde eens evenveel gekregen ,
Wie zouden andren oit ten dienfte willen ftaan ?

Elk menfch kan toch niet al, wat hem ontbreekt, zelfmaken,
God wilde , langs dien weg , voor onze noden waken.
Dank met verwondring hem , die 't heeft zo wys gedaan.

GEDICHTEN.
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VROMEN

TEGENSPOED.

IVy weten , dat den genen , die God Uefhebben , alle din
gen medewerken ten goede. Rom. VIII: a8.

VJOdzoekend hert, fta op ! zie 't eind van al uw leed.
Uw arbeid , kruis en druk zyn niet onnut befteed ;
Zo gy maar 't recht gebruik maakt van uw tegenfpoeden.
Laat waereld , zonde en hel vry lafteren en woeden ;
De zielenvrede, die uw onfchuld ftaag verzelt,
Bewuft , dat God u zelf by zyne kinders telt ,
Strekt voor u 't geen voor 't land verftrekt een milde regen t
De ware blydfchap is toch in Gods gunfl: gelegen.
Of u dan tegenfpoed bejegent , of de wind
Van voorfpoed dient , wat 's dat ? zo gy genade vind
By God, en hy op u flaat zyn zieltrooftende ogen,
Zal al 't vyandig rot mets tegen u vermogen,
Maar blyken , dat hem , die God als zyn hoogfte goed
Lief heeft , ook alle ding ten goede werken moet.

LI 2
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ONVERSCHROKKENHEID.

Ik zal vertrouwen op God ; ik zal niet vrezen. Pfalra
LVI: 2.

D E woefte waereldzee gaat menigmaal verbolgen ,
En dreigt de kiel van hem , die Jezus na wil volgen :
De ftormen huilen , het gevaar is rondom groot ,
En niets te wachten dan een allerwitte dood.
Noch beeft hy niet ; maar laat zich door zyn Noordftar leiden ,
Die nimmer dwalen kan , die noit zal van hem fcheiden.
't Gevaar van zee en ftorm ontmoedigt hem het minft
Die 't hemelfch Vaderland fchat voor zyn grootfte winfh

VADERLYKE

ROEDE.

Die de Heer lief heeft , kafyd hy. Hebr. XII: 6\

S Laat God zyn kinders hier 't zyn vaderlyke roeden ;
Beproeft hy hun geloof door kruis cn tegenfpoeden ,
Terwyl hy 't godloos rot hun boosheid niet vergeld ,
Geen nood i wyl 't hier Gods volk al moet ten goede ftrekken :
Dat oefenfchool doet hen hier hun geduld wel rekken ;
Maar eindlyk zullenze eens het vonnis zien geveld,
't Geen zondaars niet dan met verfchrikken zullen horen ,
Doch vromen 't heil toewyft, door leed noch tyd te ftoren.
G E-
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SMERTE.

Uw wil gejcbiede. Matth. VI: 10.

X3le Gode zyne ziel en al zyn ligchaams leden
Heeft opgedragen , kan , in 's Heren wil te vreden ,
Beruften , en keurt zelfs de hardfl:e wegen goed.
Want hoe kan 't quaad zyn , 't geen de hoogde Godheid doet ?
Vermindering van fmert en lyden word dan zegen ;
Terwyl het dankbaar hert God heiligt, en zyn wegen
Betreed met blydfchap ; fchoon met dorenen bezaid.
Gods liefde is toch de fpil daar 't nedrig hert op drait.

HEILIG

BITTER.

'tls my goed, dat ik verdrukt ben geweeft. Pf. CXIX: 71.

(jTElovig 't oog te flaan op 's Heren wyze werken ,
Kan 't hert van Jezus volk in alle noden fterken :
Want , fchoon 't het Godsgeheim niet merkt op verfche daad ,
't Erkent daarna Gods hand , 't zy 't goed hen treffe of 't quaad.
Dit doet hen hopend , dit doet hen geduldig lyden ':\
Hun Vader heerfcht, die zal hen door zyn magt bevryden ;
Dies dragen zy hun kruis , hoe zwaar 't ook zy , met moed :
Het heilig bitter is voor zielenkrankheid goed.
DROEF
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DROEFHEID i* VREUGD.

treurigheid, waar door zich 't hert naar Jezus wend,
Schynt droefheid in 't begin , maar baart de vreugd in 't end ;
Doch al de vreugd, die ons een ydle waereld bied,
Schynt blydfchap in 't begin , maar eindigt in verdriet.

HET

WARE

VERGENOEGEN.

G Een ftaat , geen welluft , eer noch goed
Kan ons oit waar vernoegen geven ;
Maar in 't geloof voor God te leven ,
Geeft ruft en vreugd aan ons gemoed.

OP

DEN

LASTER.

D E zwarte lafter , op een eerlyk man gefmeten ,
Doet maar te beter zien het blank van syn geweten ,
En zo hy, bits gehoond, een ftil gemoed behoud,
Js. fcy den lafteraar 't geen voor de flek is 't zout.
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ORANJE en NASSAU,
ENZ.

ALGEMEEN StADHOUDERy KAPITEIN
EN ADMIRAAL GENERAAL DER
VERENIGDE NEDERLANDEN.
BY DESZELFS GELUKKIGE AANKOMST
TE MIDDELBURG IN ZEELAND.

X yO koomt gy , op Gods wenk en aller vromen bê ,
Doorluchtigft Vorft , dan naar ons Zeeland toegevlogen ,
Dat 's Heren wonderweg aanfchout met dankbare ogen ;
Daar u zyn ftein roept en die van 's Lands Staten mê.

Jehova , die uw kiel gelukkig over zee
Tot ons deed fnellen", toon zyn eeuwig alvermogen
In onze redding.

Hy begave u uit den hogen

Met zynen Geeft, en gun door u den Lande vrê.

Hy
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Hy hoede u met zyn hand , als gy uw dierbaar leven ,
Voor vryheid en Gods dienft, zult in 't gevaar begeven,
En ftryde met u , als gy ftryd voor 't Vaderland.

God rekke uw leefdraad met dien van uw Ryksprinfefie ,
En fchenke u Prinfen , dien uw voorbeeld ftrek ter lefle ,
Als gy hen vormen zult tot helden door uw hand.

i 747,
5. Mei,

TER
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gefloten.

Op den 18. van PFynmaand des Jaars 1748.

G Od fchonk in zyne gunfte aan Nederland ORANJE
En aan ORANJE ftraks een afgefmeekten Zoon ;
Tans drukt de Vryheid hem op 't hoofd een Vredekroon ,
Juift honderd jaren na den eerften Vrê met Spanje.
Dat nu de blydfchap zy met dankbaarheid gepaard
Aan God, die 't Land heeft voor zyn ondergang bewaard.
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M En viert het Eeufeeft van 't Verenigd Nederland,
Dat zich , na tachtig jaar , in 't end zag vry gevochten ,
D' Erfvyand afgeftreên en al de moordgedrochten
Van fnö gewetensdwang en dwinglandye aan band.
De dierbre Vryheid hield juift honderd jaren dand ,
Gegrond in WILHEMS bloed , en door de heldentogien
Van Naflaus nakrooft , die 's Lands welzyn enig zochten 5
Beveitigd , iichoon fints vaak door vreemden aangerand.
Door koningmoordten en 's vermoorden konings zonen ,
Daar Nederland. zich zo ondankbaar door zag lonen,
Is onze Vryheid wel aan 't waggelen gebrag(;;t
Maar zwaarder fchokken kreeg, zy door twee Lodewykea ;
Dan Derde WILHEM deed d' oudgrootvaêr eerft bezwyken ,
En Vierde WILHEM ftuit , met God , noch 'snaneefsmagti

CIDIDCCXLVIII.
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xxx.
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JACOBUS ANDRIESSEN de WAAL,

WANNEER HY VAN ZYNE GEVAARLYKÉ
BEENBREUKE GENEZEN EN WEDEROM
VOOR DE EERSTE MAAL IN DE KERKE
VERSCHENEN WAS.

I Ioe droevig was ik korts te moê ,
Myn vriend, wanneer u 's Heren roê
Zo zwaar met beenbreuk had geflagen !
De liefde en vriendfchap deed myn hert
De fmert gevoelen van uw fmert ,
Waarvan ik fcheen een deel te dragen.

Gy zocht op awe legerftê
Uw God om hulp. ik zocht hem mê
Voor u, daar 's Heren volk vergaarde,
't Geen , door des leraars mond geleid ,
Om uw genezing heeft gepleit ,
Daar ik myn zielezucht mê paarde.
Mm 2
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Tc Hield aan in eenzame gebeên
By hem , die door zyn hand alleen
U had gewond en koft genezen ;
Maar 'k dankte ook hem , die u zo (Hl ,
Zo onderworpen aan zyn wil
Deed onder felle pynen wezen.

'k Was in myn droefheid bly , wanneer
Ik u ootmoedig God noch de eer
Van dezen proefweg hoorde geven ,
En teffens uw vertrouwen zag ,
Dat gy noch , door zyn gunft , den dag
Van uw herftelling zoud beleven.

Maar ach ! hoe bang werd myn gemoed ,
Toen 't koude vuur had been en voet
Ontfteken , en niets fcheen te wachten ,
Dan dat gy door 's heelmeefters hand
Verliezen zoud dat nodig pand ,
Of 't leven , by gebrek van krachten.
Dus ftond het, toen ter goeder uur,
O wonder ! 's Heren hand het vuur
Stuitte , en de blyde hoop deed ryzen
Van uwe redding , die voorheen
Den kundigften fchier hooploos fcheen.
Toen hoorde ik u zyn Naam noch pryzen.

GEDICHTEN.
Van dien tyd af begon 't herftel.
't Been groeide aan een : de pyn , eerft fel
Verminderde , en in weinig dagen
Raakt gy de zwarte vuurkool quyt ;
En , fchoón de fmert van tyd tot tyd
Hervat , het zyn maar korte vlagen.
Het vleefch keert weer, en word met vel
Op nieus bekleed ; naar 't hoog beftel
Sluit zich de wond ; het been krygt krachten
't Word ganfch ontheven van al 't wee ;
Gy fteunt 'er op ; gy gaat 'er mê ,
Wie had die redding konnen wachten?
Nu koomt gy voor Gods aangezicht,
En dankt hem , volgens luft en plicht ,
Li. 't midden zyner gunftgenoten :
Daar looft gy hem met herte en mond ,
En ftaaft op nieus weer het verbond ,
By u voorlang met God gefloten.
Weende ik, myn vriend, by uw geween 3
Voegde ik myn beden by uw beên ,
Nu paft het my , met blyde klanken ,
Nu God u dankens ftoffe geeft,
Terwyl gy als op nieus herleeft ,
Zyn trou en goedheid ook te danken.
Mm 3
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Zyn Naam koomt eeuwig de ere toe
Van uw genezing, laat zyn roê
En u en my en yder leren ,
Te fchrikken voor het zondenquaad ,
En hem , die ftrenge wonden flaat
En ook weer heelt , volftandig te eren.

1744,
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OP DE REIS NAAR HET HEMELSCHE KANAAN,
AAN JONGKFROUPrE
SARA

SCHORER,

TER GELEGENHEID VAN HAREN VEERTIGSTEN
VERJAARDAG.

J^/ln 'er dan al veertig jaren
Van uw leeftyd heen gevaren ?
S A R A , die reeds in uw jeugd
Kooft de heirbaan van de deugd.;
Toenge uit 's waerelds dienfthuis fcheidde 5
Onder 't goddelyk geleide
Der kolom van wolke en vuur ,
Die u voorging € aller uur i
Die , tot op den dag van heden ,
Moedig bleeft uw pad betreden.,
Met een vorftelyken geeft ,
Die voor geen gevaren vreeft.;
Maar , gelaten in Gods wille ,
Altoos lydzaam , altoos fbille ,
Altoos dankbaar zyt voor 't goed ,
Dat u op den weg ontmoet ;
Die,
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Die , fchoon gy uw kruis bezuchtte ,
Van dien weg noit quaad geruchte
Hebt verwekt , maar ydereen
Noopte , om Jezus na te treên :
Wyl gy alles gaarn woud doorftaan ,
Alsge uw Leidsman maar zaagt voorgaan
En zelfs in de woefteny
Hem bleeft even ruftig by.
Bragt hy u , ftandvafte SARA,
Aan de wateren van Mara ,
't Water , bitterder dan roet ,
Werd ftraks door 't geloofshout zoet :
Doch hy deed u ook wel komen ,
Daar gy , onder pallembomen ,
By fonteinen vond uw ruft ,
En mogt drinken naar uw luft ;
Of deed ftromen uit de keien
U langs 't dorre pad geleien ^
Opdat uw benaude bord
Niet verftikte van den dorft ;
Schoon gy nimmer murmureerde ,
Of oit met uw herte keerde
Naar Egiptes vleefchpot toe.
Noit werd gy het Manna moê ,
Van den hemel u gegeven ;
Maar koft vrolyk daar by leven.
Kanaans hemelërfenis ,
Die u ftaag voor ogen is,

GEDICHTEN
Kan al uw verdriet verzachten ,
En doet u 't gevaar verachten.
Krygte al eens flangenbeet ,
't Vurig gift doet u geen leed.
't Nabeeld van de kopren flange ,
Opgerecht aan ene ftange ,
Door het waar geloof befchoud ,
U gewis in 't leven houd.
SARA , die , by al uw lyden ;
Noch zo menigmaal moeft ftryden ;
Doch den moet niet opgaaft, maar,
Na ruim éénentwintig jaar
Strydens , nimmer zyt bezweken ,
Of van vrê hebt willen fpreken
Met den helfchen Amalek ,
Die u noodde tot gefprek ,
Om , door dreigen of door vleien ,
U van Jezus aftefcheiën :
Maar gy , trou aan uwen Heer ,
Stelde in zynen dienft uwe eer ,
Die , als gy ten ftryd zult heengaan,
U ook nimmer laat alleen ftaan,
Of u in 't gevaar begeeft ;
Maar maakt, dat uw moed herleeft,
Die u ook eens zal doen treden ,
Als uw ftryd zal zyn volftreden ,
Door de Doodsjordane in 't Land ,
Daarge aan 's Vaders rechtehand
Nn
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Uwen Heirvorfi: reeds ten troon ziet ,
Die u al van ver het loon bied ,
Dat aan uw gelove paft.
Luftig , SARA , hou dan vaft
Alles , wat hy u beloofd heeft ;
Want , wyl uw verheerlykt Hoofd leeft
Zult gy met hem leven , daar
Smerten , vyand , noch gevaar
Uw geluk meer ftoren zullen ;
Maar de vreugd uw hert vervullen ;
Daar de tyd niet henen fnelt ;
Daar men met geen jaren telt.
Doch wat wek ik uw verlangen ,
Om die erfenis te ontfangen?
SARA , neem noch wat geduld :
Haaft ziet gy uw wenfch vervuld.

1741.
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AAN ONZE ZEER WAARDE MOEÏË,
JO NGKVROUWE,
MARIA

VERPOORTEN,

OP HAREN SESTIGSTEN VERJAARDAG,
- IN DEN NAME VAN ALLE HARE NEVEN
EN NICHTEN OVERGEGEVEN.

liefde dwingt ons en ook eifcht het onze plicht y
Dat wy op dezen dag , die twemaal dertig jaren
Sluit van uw levensloop , ons blyde wenfchen paren ,
Dat God u noch lang gun het lieve levenslicht.
De klimmende ouderdom doet u wel het gewigt
Der jaren voelen , maar God wilde u echter fparen
Voor duizend rampen, die op 'swaerelds woefte bare»
Zich yder ogenblik vertonen voor 't gezicht.
Gelukkig, die, 'als gy, het befte van zyn leven
Aan 's Heren zaalgen dienft blymoedig heeft gegeven ,
En ruftig blyft betreên het fmalle hemelpad.
God zeegne uw ouderdom. Hy doe u m het midden
Van t vryë Nederland voor Land en Kerke bidden ,
En voere u hemelwaarts in vrè, des levens zat.
1747.
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D E N

VEERTIGSTEN

VERJAARDAG

MTNER HUIS VROUWE

ELIZABETH

du

BUISSON.

JLjO (luit gy heden dan een kring van veertig jaren ,
Airede vaderloos voor uw geboortefl:ond ,
Doch niet meer vaderloos , fint God in zyn verbond
U opnam , en zich u ten Vader wou verklaren.
Wat is u in dien tyd al liefs en leeds weervaren !
Maar , op een eeuge Rots door 't waar geloof gegrond ,
Belyd en looft gy noch Gods trou met herte en mond ,
Die in zyn liefde u bleef tot heden toe bewaren.
Die zelfde goedheid loof ik ook , myn hertsvriendin
En lieve wederhelft , die , door een reine min ,
Aan my ruim zestien jaar waart in den echt verbonden.
Hy fpare u lang in gunfl: voor my en voor ons kroofl: ,
En blyf, naar 't hem behaagt, uw blydfchap of uw trooft,
Tot hy u breng , daar niets dan vreugde word gevonden.
1748.
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ZEGENWENSCH
AAN MYNEN ZOON
M\

KORNELIS

van den

HELM

BODDAERT,
SCHEPEN EN RAAD DER STAD
MIDDELBURG , ENZ.
EN
ANNA

JONG K VROUWE

VIRGINIA

SCHOLTEN

V Erwacht geen bruiloftsdicht , gelyk ik wel voorheen
Te dichten plag ; dat werk , 't geen ik in dertig jaren
Niet heb beproefd , zou nu 'k myn oudften Zoon zie paren
Aan Scholtens lieve, hand, myniet meer kikken; neen.
Die kunft, weleer 't vermaak van mync jeugd , verdween
Voorlang , vergeefs vergde ik aan myne ontfpanne fnaren
Een huwlykszang, dies ik op 't heuglyk echt vergaren
U enig wenfch , 't geen 'k ook van God fmeek met gebeên :
Dat hy , die beider ziel heeft tot malkaêr bewogen ,
Met zyne gunft beftrale uw huwlyk uit den hogen ,
U godsvrucht fchenke in 't hert , vernoegdheid in uw ftaat ,
Een noit verflaude liefde , een ongeftoord genoegen ,
Een krooft , dat zich naar Gods en uwen wil wil voegen ,
Voor ramp en druk u vryde , en u niet fchei dan laat.
9. Maart 1750.
Nn 3
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AAN
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ZELVEN,

ECHTVERBINTENIS

MET

JONGKVROUWE

REINBRAND1NA

KORNELIA

HURGRONJE.

JL Oen ik u de eerfte maal naar 't echtaltaar zag treden
Verzekte ik u, myn Zoon, met ene zegengroet:
Maar 't Hoog Beftel y dat al zyn welbehagen doet ,
Heeft dezen knoop , hoe vaft gelegd , haaft doorgefneden.
Gy treurde om uw verlies , en wis niet zonder reden ,
Ak die noch naulyks had gefmaakt het huwlyks zoet.
Wat wonder , dat gy gaarn zaagt het gemis geboet ,
'tGeen uwe friflche jeugd t'ontydig had geleden?
Dat Hoog Beftel , dat u wees naar Hurgronjes fpruit ,
Schonk Reinbrandine , die rechtvriendlyke , u ter bruid ,
Die voor uw hert tans heeft haar hert u weer gegeven.
De Godheid gunne u al en meer dan ik voorheen
U heb gewenfcht. zy hoor voor beider heil myn been ,
En doe u lang , vernoegd en haar ter ere leven.
i. Oktober 1751.
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E,
SWANKE,

RAADSHERE IN DEN RADE EN LEENHOVE
VAN VLAANDEREN.

Decs grafzark dekt Heer SWANKES koud gebeente ,
Die flonkerbag in Middelburgs gemeente ,
Die , yvrende voor God en Godes zaak ,
In Godes dienft alleen vond zyn vermaakw
Zyn Rymwerk zal 'sMans lof, by alle Zeeuwen
En elk , die deugd en ftichting mint , vereeuwen.
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FREIN,

OUDSTEN EN RUSTENDEN LERAAR
TE MIDDELBURG.

Dit 's grafvan Vader FREIN, in kerkdienft afgellooft :
Hy hygde naar de ruft ; die heeft hem God gegeven ,
Toen hy hem weibedaagd deed fcheiden uit dit leven ,
Om 't loon te ontfangen op getrouwen dienft beloofd.
Zyn welbefpraakte tong, gewoon zyn God te loven,
Die volle vyftig jaar zyn keurvolk heeft gefticht,
Of ftoute zondaars zocht te brengen tot hun plicht,
Zwygt hier ; maar tongloos looft hy God volmaakt hier boven.
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VOOR
DEN
PETRUS

H E R E

DATHENUS,

DRUKKER DER ED: MOG: HEREN STATEN
^VAN ZEELAND, en WAARDIG OUDER
LING DER KERKJE TE MIDDELBURG.

Hier ruft DATHENUS, de Ouderling,
Dien 't kerkbelang ter herte ging ,
Niet met den bloten naam te vreden :
Hy arbeidde in de Lere en 't Woord ,
Door zuivre' godsvrucht aangefpoord ,
Die 't richtfnoer was van al zyn zeden..
Hy prees de Mededeelzaamheid
In dichtmaat ; maar was ook bereid
Den armen blyde en mild te geven ;
Doch aan Gods huisgenoten meeft ,
/Wyl hy met hun ftond iri één Geeft.
DATHENUS ftierf , maar om te leven.
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SARA

SCHORER.

Hier ruft, voor enen tyd, van SCHORER 't ftoflyk deel,
Die dappre kruisheldin , dat dierbaar pronkjuweel
In 't lauwe Chriftendom van dees bedorve tyden ;
Die meer dan dertig jaar droeg een gefolterd lyf
Door krankheên zonder tal , 't geen nochtans een verblyf
Strekte aan een grote ziel , die , afgerecht op 't ftryden ,
De magt der duifternis kloekmoedig weerftand bood ,
Gefterkt door haren Heer, die haar in 't eind beloonde y
Haar liefde , lydzaamheid en nedrigheid bekroonde
Met eer en heerlykheid , by haar gewenfchten dood.
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GRAFSCHRIFT
VOOR
DEN ZEERËERWAARDEN en GELEERDEN
H

E

R

E ,

KORNELIS

BOOTT,

GETROUWEN BEDIENAAR DES GODLTKEN
fVOORDS TE MIDDELBURG IN ZEELAND.

Hier ruft een Leraar, die de waarheid zocht te ontdekken
In 't Heilwoord, die noit blind in andrer woorden zwoer,
Wiens tong en oordeelkunde elks aandacht op kon wekken 9
Schoon van partyzucht hem niet zelden fmaad weervoer,
Die hy betreurde met een hert , daar vrede in woonde ,
Bewuft , dat hoe men hier zyn vlyt en trou beloonde ,
't Genoeg was, als zyn werk van God wierd goedgekeurd ;
't Geen hem ook rufl:ig deed langs 't fpoor der waarheid ftreven ,
Wier heiligende kracht in leer , gebeên en leven
Werd op den preekftoel en in zyn verkeer befpeurd.
Vraagt men : wie was die man , verfierd met zoveel gaven ?
't Was BOOTT, die zes paar jaar heeft Middelburg gefticht,
Dat zich verheugen mogt in zulk een Leraars licht.
God fchonk hem 't loon omhoog: hier werd het lyfbegraven.
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DEN WELEDELEN GESTRENGEN.
H

E

R

E,

Mr. JOHAN ASSUËRUS SCHORER,
ONFANGER GENERAAL VAN ZEELAND, enz.

X lier zonk het fterflyk deel ter ruft
Van SCHORER, aller liefde en luft ,
Dien yder , die de deugd waardeerde ,
Als een helblinkend voorbeeld eerde
Van Godsvrucht , vredeliefde en trou *
Een fteun van 't kerk- en ftaatsgebou ,
Die 't groter eer dacht God te vrezen
Dan in de waereld groot te wezen ;
Een bidder voor het Vaderland ,
En Sions heil , een rechtehand
Van weduwen , en die noit armen
Liet ongetrooft om bylland kermen ,
Maar mild en vriendlyk in hun noo'd ,
Naar hunnen ftaat , zyn hulpe bood :
Tot dat zyne uitgeputte krachten
Hem eindelyk ter rufte bragten ,
Die God der ziel hier boven gaf,,
En aan het ligchaam in dit graf.
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i.
De Scbryver aan den Lezer.
tlsftraks geen dichter, die een puntdicht weet te maken,
Gelyk gy , lezer , klaar uit dezen bondel ziet.
Puntdichten vind gy hier op velerhande zaken ,
Maar in den ganfchen hoop vind gy den dichter niet.

2.
Een anden
I Ndien gy hier niets van dien dichtcrsgcefl: ontmoet,
Of 't geen fmaakt naar dien drift der heilige Poëten ;
Weet , opdat u myn werk niet walge , watge doet :
Gy moet , het geen gy leeft , naar rym noch maat afmeten.
Denk
* Dc getalcn boven yder Puntdicht komen overeen met die in
den druk van Lauz,anne en Genevc van den Jare 1739 gevondén worden.
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Denk , 't zyn geen vaarzen , maar 't is rymeloos gefchrift ;
Zo zult gy, 't geen als rym u nimmer kon behagen,
Wyrt ganfch ontbloot is van die edle dichtersdrift ,
Als rymeloze taal noch mooglyk konnen dragen.
. * ».
• > ' v. / . i .

' * "

Een ander.

K * . *

,

CjOed, zegtgy, is de zin;, maar 'tlykt niet naar gedicht.
Hou u dan voor den zin , niét voor de kunft , verplicht.

4,'

V

De Schryz'er aan zicb zeiven.
'

D

■

Rraag zorg, als gy iet fchryft , al was het zeifin dicht,
Dat het verftaanbaar zy. vermy , voor alle dingen ,
Al wat naar duifterheid of naar verhevelingen *
Zou zwemen ; wyl 'er niets, gaat boven klaar en licht.
Maar zo kruipt , zegtge , dyl en dicht als by den grond.
Wat nood? het kruipe laag, mag't flechts verftaanbaar wezen2
Denk niet, dat iemand oit, die 'tgeen gy fchryft zal lezen ,
Zich 't hoofd zal breken om't geenhy niet ftraks verftond.
_

'•.

"r.

' .

.

\)

'.•»,

:' i

Een ander.
, T Racht vatbaar voor't gemeen in't geen gyfchryft te wezen.
Geleerden zullen 't niet, maar 't Hechte volk licht lezen.
..
•
■ >cu Een
* Meteora

VERTALINGEN.

«97

6.
Een ander.
^S/\ Yn ftyl, wanneer ik fchryf, kruipt , zegt gy5 by den grond»
't Zy zo ! ik fchryf niet om verwondring te verwekken ;
Maar opdat yder uit myn fchriften nut zou trekken ,
En elk , die 't lezen zou , my dadelyk verftond'.

■

8.

Op de ware Godsvrucht.
Die Godsvrucht is verdacht, die't oog van andrenmint.
Vroom is hy, die vroom blyft , fchoon hy zich eenzaam vind.

Anders.

^V^Erdenk de Godsvrucht , die graag heeft dat men haar ziet.
Vroom is hy , die vroom blyft , daar hem geen oog verfpied.

10.
Oordeel over nieuwe boeken.
w II een nieu boeksken om zyn nieuheid niet verlichten.
Alle oude boeken zyn voorheen ook nieu geweeft :
Merk liever op , wanneer gy een nieu boeksken leeft ,
Oft ook door zyn waardyë een oudheid heb te wachten.
Pp
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ii.
Aan een zelfsliever.

G Y doet fteeds wel, feilt noit, zo'k u ten rechter ftel.
D'fe altyd wel doet , doet gewis niet altyd wel.

12.
Aan een Prediker.

\/Y^"Ylgy de preek, diege ons opzeide, kocht voor geld,
Hebtge ons te recht die preek als de uwe voorgeftelcL

Geven en Houden.

'tCjEengy den armen geeft, word Chriftus zelf gegeven;
Maar watge aan Chriftus gaaft is 't uwe altoos gebleven.

Aan een Leugenaar.

CjY zweert, 't geen ik u zeg, is waarheid: maar die taal
Was nodeloos , myn vriend , loogt gy niet menigmaal.

ló*. Op
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16.
Op een Weetniet.
D Ie heden dom is , blyft het doorgaans al zyn dagen ;
Want 't geen geleerden maakt kan dommen niet behagen.

17.
Een goed Man.
IlC achte zulk een man eerft deugdzaam en recht goed,

m

Die ftrafloos quaad kan zyn , en echter 't goede doet.

Aan een Lompaart.
G Y zyt verheugd , dat gy zo frai den Lompaart fpeelde.
Gy zyt , het geen gy flechts te veinzen u verbeeldde.

20.
Aan Balbus.
L wat van ver komt kan u llecht* verwondring geven ;
Men moet een vreemdling zyn , eer men uw lof verdient.
Verfchoon my ; 'k heb gee ï luft om balling 's Lands te leven ,
Opdat gy ook myn naam en werk zoud pryzen 5 vriend.
Pp 2
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Een ander.
Behagen aan de IVaereld.

D Ie aan de waereld en haar minnaars wil behagen ;
Zal met de waereld ook eens jammerlyk vergaan.
Vaarwel dan waereld ! 'k meen het niet met u te wagen.
U te behagen laat ik my zo duur niet ftaan.

12.
m>

V Beeld der meefle Menfchen.

G Y pocht begaafd te zyn met een gezond verftand
Maar nergens geeft gy daar van in uw daden blyken.
Nu praalt gy als een zot, dan duikt gy weer met fchand,
Veracht het deftige en blyft met verwondring kyken
Naar beuzelingen. gy mint 't geenge eerft fchaadlyk vond ,
En toont een afkeer van 't geen u zou heilzaam wezen.
Nu hoopt , dan wanhoopt gy , en beide zonder grond.
Gy vreeft voor alles ; niet voor 't geenge alleen moft vrezen.
Gy meent dat nimmer , 't geen nu is , voorby zal gaan ,
En dat noit , 't geen gy weet , dat komen moet , zal komen.
'r Beftendig goed laat gy voor 't haafl: verdwynend ftaan ,
Het ware goed voor 't valfche , en 't Al voor ydle dromen.

27. Wenfch-
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27.
Wenfchhede voor de Kerke.
Mogt de oude godsvrucht eens op aarde wederkeren ,
't Eenvoudige en noch niet twiftzuchtige geloof!
Dan ware 't godsdienft , wraak noch oorlog te begeren ,
Die Chriftus kudde , helaas ! nu ftellen tot een roof.
Dan hield de dwaling op , dat in kerkplechtigheden
En yvrig fleurwerk heel de dienft van God beftond :
Dan ftelde men dien in de zuiverheid der zeden ,
In waarheidsliefde in 't herte en waarheid in den mond ,
En dat men Chriftus met een reine ziel verëren
En met zyn ganfche hert zich Gode opdragen moet.
Toon den misleiden , Heer , wat gy uw volk wilt leren
Als gy den eifch van het gelove aan u hun doet.
30.
Verzuchting.
D E dood zal zeker eens den hoogmoed van myfcheiden ;
Waarom kan hy't niet doen nu 'k hem noch moet verbeiden!

3V
Een ander.
"V^^At draagt God niet in my al zwaar en dikwyls vallen !
En in myn medemenfch verdraag ik niet met allen.
Pp 3
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33.
Een ander.
wAt baat het my, dat elk roem myn godzaligheid,
Zo God en myn gemoed my zulk een roem ontzeit?
34.
Onze wille moet Gods wille onderworpen zyn.

u W wil zy Gods wil. kan die uw begeerten ftillen.
't Zal komen wat gy wilt; wat koomt, dat zultge ook willen.

37.
. Twiflen maken niet zalig.
N-U twiftge om dit, dan twiftge om dat ftuk in de leer,
Hebt gy den hemel lief, twift minder en doe meer.
44.
Noodzakelykheid der Godsvrucht in een Leraar.

G'Y, die de kudde van den Heiland tracht te weiden,
Eer gy het werk begint, let toch met alle vlyt,
Ofge ook in waarheid één van Chriftus fchapen zyt ,
Want die zich als een fchaap door Chriftus niet laat leiden , .
Hy doe zyn beft zoveel hy kan ,
Daar word noit een goed herder van..
45, De
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4T.
De waereld haat Godzaligheid.
Jloe koomt het dat , daar wy zoveel in waereldlingen
Verdragen, 't minfte vlakje in vromen aanftoot geeft?
Hun heiligheid en deugd zyn ons gehate dingen ;
Maar 't is het vlakje niet , dat ons geërgerd heeft.
46.
Een ander.
"V^Raag niet waarom Godsvolk denwaereldling mishaagt;
'tls omdat hun gedrag hem alleszins verklaagt.

Een ander.
I3e waereld zegt ; ik kan dat volk toch niet verdragen ,
Dat naar meer heiligheid dan andre menfchen ftaat :
Maar dat men heiliger wil zyn , moet ik u vragen ,
Dan gy begeert te zyn, is dat zo fhood eeilquaad?
48.
Een ander.
iü^Oge iemand heilig en godvrezende ziet leven ,
Dien noemtge een huichelaar en vroom alleen in fchyn.
Hoor , 'k zal u reen van dat quaadaartig vonnis geven :
Gy waant, dat niemand, 'tgeen gy zelf niet zyt, kan zyn.
49. Ee%

3°4

VERTALINGEN.
49.
Een ander.

ElIc , die wat heiliger dan andren fchynt te leven ,
Is , naar uw oordeel , ftraks een huichelaar. gy zegt
Hy weet aan 't uiterlyke alleen een glimp te geven.
1 loc , kuntge ook zien , wat in het hert verborgen legt.
jo.
Aan een Piè'tiftbater.
I^Eteugel , druk en demp de Piëtiftery
Zoveel gy immer zulc vermogen ;
Alleen 3 zie toe , dat , in uwe ogen ,
Elk, die maar vroom is, ftraks geen Hëtift en zy.
52.
Een ander.
H|Y die hen haat, die van hun godsvrucht geven blyken,
Zal van de godsvrucht zelfs geen gunftig vonnis ftryken.

Onderzoek naar de grootfte dwaling.
'Ie dryft , men kan door doen alleen ten hemel raken,
D,
En over 't waar geloof word nutteloos getwifl:.
Dees zegt , het waar geloof alleen kan zalig maken $
Maar 't koomt op doen niet aan ; des ben ik vergewift.
ÜH-

«
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Uitfpraak.
G'Rof is de doling hier van beiden; maar zy feilen
In een en 't zelfde ftuk op een gelyke wys;
't Geen Chriftus ramenvoegt , meent elk te mogen deilen ,
Want die op 't waar geloof ftelt den vereifchten prys ,
Begeert daar van bewys in al zyn doen te geven :
Hy doet , 't geen die begeert , die heilig wenfcht te leven. ,
j<$.
Aan een zorglozen Zondaar.
K. Unt gy betonen met bewys , dat zeker gaat ,
Dat hel en hemeVfléchts verdichtfelq'es zyri te achten?
Neen , zegt gy. hoe ! kunt gy geruft den dood afwachten?
Zo dit by u niet als verdicht bewezen ftaat?
57i

'

Aan een godlozen [potter.
ONork op uw godloosheid, fteek uwen kam vry op,
Hou anderen , by u te fchatten , llechts voor zotten.
Maar wilt gy heilloos menfeh , voortaan met vromen fpotten ,
Bewys eerft , dat gy zelf hebt herflens in den kop.
> . 1 j
De zaak der godverlochenaren -wint veld.
D'E godsdienfl:, ganfeh mismaakt door menfchelyke leer.
1 leeft tans op ver na ook niet zoveel minnaars meer.
t
Qq
59. Lett-
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19,
Leugens tegens ons vitgcbragt moeten ons onze
ware gebreken herinneren.

At laftert gy , Soïl , my met uw leugentaal ?
Of meent gy , dat my al die valfchheid ftaat te dulden ?
Gy loogt niet , kende gy myn feilen al te maaL
Uw tong vond ftofs genoeg aan myne ware fchulden.

60.
Misbruik der heilige Scbrtfit

'\ *^It is het Boek , daar elk zyn leringen m zoekt ,
En daar hy die ook , naar zyn waan , in vind geboekt.

6u
IVaarom dwalingen in de leer meer gehaat zyn
dan zonden in den zvasjdeL

w Aarom zyn zonden min gehaat dan valfche leer?
't Ts omdatwe in de leer ons voor rechtzinnig houen ,
Terwyl zich niemant vry van zonden durft vertrouwen ,
Dies men verfchoningeifcht voor zonde engeeftzeookweer,

<53. Tot
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4
Tot eendragt is geen alleszinfche overëenftemm'mg
nodig.
'ie menfch zait zeker ver het fnoodfte tweedragts zaad,
D,
Die wil , dat elk zal , zoals hy gevoelt , gevoelen.
Die dus blyft op een ingebeelden eendragt doelen ,
Maakt , dat hem de eendragt y die verkryglyk was , ontgaat.

6S.
Staat des gefchih in de meefte zintwiften.

I N allen zintwift is dees hoofdvraag ras te ontdekken ,
Of 't twiftftuk ergens ons tot eer of nut kan drekken.
66.
Op ontydige kerktwiflen.

G[Eloof word uitgeblufcht ; de reine liefde tot
Den medemenfch vergaat ; de godsvrucht ligt vertreden ;
De blanke onnozelheid ftrekt anderen ten fpot ;
De ware godsvrees word niet in het hert geleden ;
Daar word niets Chriftelyks in Chriltenen ontdekt ,
Noch middel opgefpeurd , dat ter genezing ftrekt
Van zulke qtuien. hoe! wat doen dan Chriitus knechten ?
Hun werk is twitten en met tongc en pen te vechten.
Qq 2

67. Op
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Op de Partyzucht.
D Ees zweert by bullen en. by Pauslyke decreten ;
Die wil naar Luther , dees naar Zuinglius zich heten.
Arius en Fotyn heeft aanhang voor zyn leer.
Menfchvolgers vindm' alom. heeft Chriftus dan geen meer
Oprechte aanklevers, die alleen hem trouwe zweren.
Hem alleen horen , hem alleen als Leraar eren ,
Die naar geen fterflyk menfch ten leidsman ommezien ,
Noch deze of die party hun hulde of manfchap bicn ?
6%.
Een ander.
G Y die zo vurig zyt , en 't minfl: niet toe wil geven ,
Wanneer gy voor de leer van uwen Luther ftryd ,
Zoud , zo u Zurich had zien treden in het leven ,
De leer van Zwinglius , die yder daar belyd ,
Nu ook met hand en tand gewoon zyn vaft te houeri ,
En even zo geruft uw ziel daarop vertrouwen.

69.
Op iemand, die op enen andersgevoelenden
vertoornd was.
Ik kan , zegt gy , niet al , wat gy gelooft , geloven.
Van 't gene gy gelooft zeg ik het zelfde mê.
Wat
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Wat recht hebtge om my van die vryheid te beroven ,
En zyt, om 't geen gy zelf niet kunt, op my te onvrê.
70.
Een ander.
G Y zyt vergramd , zo 'k met u ergens in verfchil.
Is 't in myn magt dan te geloven wat ik wil ?

77,
Op een valfchen Tveraar.
"\Z~Raagt gy met welke reên Kryn zyne leer aanpryft ?
Elk , die haar lochent , hoort gy hem een Ketter noemen ,
Dien vloekt hy gruwlyk, dien durft hy ter hellen doemen.
Zie eens hoe bondig Kryn zyn leringen bewyft !

79,
Een ander.
' J_ *Erwylge in 't ftrydperk 11 begeeft voor menfchenleer ,
Blykt, dat gy niet gelooft het Woord van God den Heer.
80.
Op een tranttrapper.
'k

Eloof de leer , daar ik myn meefter voor moet danken.

Neen , gy gelooft niet ; maar herhaalt flechts zyne klanken.
85. O//

3io

VERTALINGEN.

Onkunde maakt opgeblazen.
N,Iet uwe wetenfchap maakt u dus opgeblazen ,
Üw diepe onwetenheid baart u dien zotten waan.
W7y1 gy niet weet, waarin 't wel weten moet beftaan,
Hoort men u overal van uw veel weten razen.
87.
Tegen ydelen roem.
w aartoe naar 's waereldsliefde en lof zo zeer gejaagd?
Dien al de waerekl mint , het minfte aan God behaagt.
91.
Aan een redenhater.
'E Rede vonnift van al wat gy leert of zegt :
't Is ongezoute klap , daar pit noch zin in legt.
Wie kan met grond dan van u wachten ,
Dat gy haar , die zo fchimpt en fteekt ,
En over 't uwe zulk een fchamper vonnis fpreekt r
Beminnen zoud en achten?
92.
Een ander.
T.Erwyl de Rede al uw gezegdens reedloos noemt ,
Is 't recht , datge eindiyk ook haar tot ffilzwygen doemt.
93. Aan
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9h
dan enen dryver ener noodlottige eeuwige orde.

, die in alles een noodlottige orde ftelt ,
Naar welke al , wat gebeurt , noodzaaklyk moet gebeuren ,
Hoe , zyt gy gram, omdat die leer by my niet geld?
Dat ik uw leer verwerp , moeftge ook noodzaaklyk keuren.

De waarheid te [preken , daar V behoort.

]ÏV^ En wint den hemel niet , roept gy, door goede werken,
Dat ftamptge in uwe kerk uw hoordren telkens in.
Maar, lieve, zegtmy, kuntge ook aan uw hoordren merken.,
Dat zy door hun goed werk veel daan naar dat gewin?

06.
Op blinde toeftemmtng.

jA.Ls Rome pocht, datze elk goê waar te kope bied.
Maar genen kopren wil haar waren laten kyken ,
Zegt my dan , kopers , kan het u waarfchynlyk blyken ,
Dat zy zelfs goed acht , 't geen zy niet wil , dat gy ziet.

98. Op

3u
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Op den weg des gezachs.

De weg is breed en welbetrecn ,
Te ruften op 't geen andren zeggen ;
Maar aan 't gemoed , door klem van reen ,
Niets ak betoogbaar uit te leggen ;
Dat 's nu de hemelweg , men danke 't Rome wis ,
Dat door haar 't flnalle pad zo breed geworden is.

IOO.
Van de onfeilbaarheid der Vaderen.

men niet van de leer der Vadren af mag gaan,
Maar noch geloof moet aan 't geen zy geloofden geven ,
Zo moet men noch voor fpook en nachtgezichten beven ;
Want zeker hebben dat de Vaders ook gedaan.

104.
Gewetensdwang.

.

OjEwetensdwang is hard voor die daar onder leeft,
Maar dat gevoelt hy. niet , die geen geweten heeft.

-
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107.
Op iemand, die alles duifier [prak.
"V^Ergeefs word u gevergd te willen klaarder fpreken ;
Niet klaarder kan al , wat gy denkt zyn uitgebragt.
Denk klaarder , bid ik u , zo zie ik ras geweken
Het duiftre uit uw gefprek , daar yder tans om lacht.
1 10.
Van den waren adeldom.
D At heel myn adeldom neemt van my zelf begin ,
Werpt gy my telkens voor ; maar liever moft gy denken ,
Dat , die den adeldom aan zyn gellacht kan fchenken ,
Recht edel is. het is verfoeilyk in myn zin ,
Dat adeldom en deugd van uwe brave Vaderen
Een einde vinden in u , hun ontaarten zoon ;
Want daar geen edle zucht tot deugd meer ftraalt in de aderen ,
Houd adeldom ook op , den ouden ftam ten hoon.
lil.
Een ander.
G Y fnorkt gedurig van uw overoud geflacht ;
BetÖvergrootvaêr , en noch verder , kunt gy tellen.
Gy wilt , men zal u by den oudften adel ftellen ,
Die zynen ftamboom reeds uit Noachs arke bragt ;
Doch wyl de vaders niet de ziel , maar 't ligchaam telen ,
Kan't lyf, maar niet de ziel in hunnen adel delen.
Rr

H2. Eert

VERTALINGEN.
112.
Een ander.
Die op zyn ouden ftam verwaand den trotsaart Ipeelt ,
Moet eerft geloven , dat de ziel word voortgeteeld.
JIJ;
Aan een pogcher op zyne verdienften.

"V/VAt fnorkt gy veel van alle uw dienften aan den Staat ?
Erken veel eerëer, wat gy hebt van den Staat genoten
tHeil van 't gemenebeft koftge immers niet vergroten;
Maar by den Staat vond gy en uw geüacht uw baat.
114.
Aan een trotsaartiZjO iemand boven u zich ftellen durft, terfl:ond
Moet zulk een menich by u trots en laatdunkend heten •*
Maar , vriend , als gy zo fpreekt , hebt gy dan niet vergeten ,
Dat gy uw hoogmoed zelf verraad met uwen mond ?

Een ander.
KI Laas, zegt gy, ipreekt van yder quaad;
Geen menfch blyft van hem onbelproken»
Maar waaruit deze klagt ontftaat ,
Krifpyn, heb ik al ras geroken.
'tis
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*t Is niet , omdat hy andren hoont ,
Maar omdat hy u niet verfchoont.

11 6,
Op een verftandig en welfprekend man.

u W herfens zyn gezond , uw tong is weigehangen ;
Maar te arger zyt gy , vriend , zo gy gaat quade gangen.
Doch is uw breinkas goed , uw tong ook welbefpraakt ,
Te beter zyt gy , zoge 'er goed gebruik van maakt.,
•

fit.

. Aan een Snapper.

- - * •

*

13Aar zyn 'er velen , die u menen hoog te roemen »
Wanneer zy zeggen , Frans fpreekt menigmaal al wel.
'k Verwonder my des niet, maar zou't een wonder noemen,
Indien 'er noit iet goeds ftak in al uw gerei.

111.
Aan een Staatzuchtigen.

'X*E klautren naar den top der hoogfte waardigheên ,
Is doorgaans op den weg der deugden neerwaarts treên.
Rr 2

123. Ken
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113.
Een ander.
Anneer uw ftaatszucht u naar hoger amten port ,

Op welk een wys hoopt gy 't gewenfchte wit te raken ?
't Vertrouwen op verdienfte en deugd fchiet hier te kort.
In dees bedorven tyd zyn dat onnutte zaken.
Maar door wat kunften dan ? door giften en bedrog ,
Slaaffche onderwerping , wuft gemoed of arger noch.

114.
Een ander.

Alfch is 't , dat alles tans verflimmert ; wyl wy wis
Zien mindren 't aantal van misdaden en gebreken.
't Is mis , dat men voor twee de Staats- en geldzucht reken,
Wyl Staats- en geldzucht nu maar éne misdaad is.

125.
fFanneer het vraagftuk, hoe beft de amten te begeven,
zal bejlift worden.

OP welk een wys men de amten moet begeven ,
Om in den Staat van heerfchzucht vry te leven ,
Of men de keur aan 't lot verblyven zou ,
Dan of men beft aan 't oud gebruik zich hou ,

VERTALINGEN.
Is 't geen tans in den Raad word overwogen.
Maar wie zal toch dees zware vraag vermogen
Oorbaarlykft te befliflen voor 't Gemeen?
Niet zulk een , die zyn ftem aan yder een ,
Om vuil gewin, ten duurften durft verkopen;
Van zulk een is het ook ganfch niet te hopen ,
Die door fnö kunftjes naar verheffing poogt ,
Of die der zynen langs dien weg beoogt;
Ook magmen 't ftuk aan hem niet toevertrouwen,
Die 't roer alleen in handen zoekt te houën ,
Kn daaglyks noch te meerderen zyn magt ;
Ook dien niet , die hem 't roer te ontwringen tracht ;
Zulk een kan hier ook geen vry vonnis geven s
Die naar den wenk van magtiger moet leven ,
Aan hun verflaafd door bloeds- of maagfchaps band ;
Ook hy niet, die aan andren, zonder pand,
Teveel fchoot , of zich heeft in fchuld geiteken ;
Ook die niet, die door vrees vaak is bezweken;
Geen jabroer paft deze uitfpraak ook met recht ;
Die blindeling op alles amen zegt ,
Of in den Raad te blode is om te fpreken.
Maar wyl het dus genoegzaam is gebleken ,
Dat men vergeefs van heel dien hoop verwacht ,
Een uitfpraak , die 's Lands oorbaar niet verkracht ,
Zal 't beft beQuit eerft worden dan verkregen ,
•
Als 't minder- 't meerdertal zal overwegen.

127.
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127.
Op het Lot.

De deugd heeft geen waardy, daar 't lot regeert op aard;
Maar daar het goud regeert, is deugd daar meerder waard?

128.
Aan een Vrek.
G Emeen en de adel zegt , dat men u heeft beftolen
En 'k weet niet hoeveel geld , o vrek , ontdragen heeft.
Laat d' adel en \ gemeen 't geloven : 'k denk zy dolen.
Voor my 'k geloof het niet. waarom? wyl gy noch leeft.

129.
Gierigheid en herfenziekte.

'kl^Edrieg my zeer, of hy treft doel , die zucht naar 't goud
Voor herfenkrankheid en bedorven denking houd.
\ Goud word alleen bemind en vurig aangebeden :
De lof van 't goud klinkt door de dorpen en de fteden :
Die 't goud bezit word van die 't mift doorgaans benyd :
't Geluk der ryken word verkondigd breed en wyd :
Hun draagt men eer toe : elk wil voor hun willig ryzen :
Hen zoum' , als edlcr., elk wel met den vinger wyzen.
Dit
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Dit ftaag te horen , dit gedurig aan te zien ,
Maakt , dat het zwakke brein geen wederftand kan bièn :
Dit doet de inbeeldirigskracht haar reedlykheid verliezen":
Dit doet het goud als 't ware en enig goed verkiezen ;
Hoewel 't geen voordeel oit aan zyn bezitter doet.
De dolle goudzucht word dus meefter van 't gemoed t
Haar armen lyder doet zy onophoudlyk hygen
En jagen , om het goud in zync magt te krygen.
Geleerdheid , wetenfchap , de billikheid , het recht ,
Gods dienft en gunft , word om het goud het hert ontzegd.
Goud blyft , het zy hy waakt of flaapt , al zyn begeren.
Hy wenfcht , dat alles mogt in klinklaar goud verkeren.
Die goud derft is van al , wat wenfchlyk is , beroofd.
Die goud heeft , heeft het al , indien men hem gelooft.
Die deze quaal heeft , zal zyn makkers ook bennetten ;
Wyl 't fchadelyk vergif zich zo weet voor te zetten ,
Dat deze herfenziekte , in fpyt der artiêny ,
Voortkruipt , zodat 'er nau van duizend één blyft vry.
131.
Op den dood van enen , die zync bekeering
gedurig uitftelde.

1 ^Ees , die de helfche vlam nu voelt in eeuge nachten ,
Was zalig , had de dood hem morgen eerft geveld.
Hy heeft gedurig zyn bekeering uitgefteld ;
Maar laas ! de Rechter heeft niet langer willen wachten.
132. 0/
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132.
Op een dronkaarts dood.

(jJEen bekers konden hier Rufyn den dorft verjagen.
Hoe zal hy in de hel den eeugen dorft nu dragen?
133.
Op een gierigdarts dood.

O ging danGerard heen, doch heeft niets mêgenomen,
En evenwel verloor hy zyne fchatten niet.
Hy fchraapt alöm , doch is noit op 't genot gekomen ;
Dies leed hy geen verlies , fchoon hy zyn geld verliet.

Op iemands gemaakte zedigheid.
G Y noemt u ruw en niet wellevend by de menfchen.
Maar zoud niet gaarn, dat men die taal geloofde wenfchen.
Doch gy bedriegt u, vriend; want of gy 'twenfcht of niet,
Weet, dat u elk gelooft, die u maar hoort of ziet.

Niet willen oordelen is oordelen.
G Y vraagt, behaagt u 't boek, dat ik u heb gezonden?
't Behaagt my zeker ; wyl het keurlyk is gebonden.
'kMeen,

VERTALINGEN.
'kMeen, zegtge, of by u 't boek, 'tboek zelf, word goed
gekeurd?
't Is zinlyk ; 'k heb 'er vlak noch fmetten aan befpeurt.
Behaagt u, roeptge, 't geen ftaat in het boek gefchreven?
Papier , inkt , letter , 'k zag noit fchoner in myn leven.
Maar gy word gram , en noemt myn voorhoofd dikgeveld.
Neen , Balten , 't myne niet , doch 't uwe is zo gefteld.

138.
Op iemand die alle man prees.

V_JV zyt gewoon elk, zelfs de onwaardigften , te pryzen;
Maar ik voor my ben met uw pryzen niet gediend :
Want zoge my die gunft , Gauryn , ook woud bewyzen ,
Zo handelde gyme als d' onwaardigften , myn vriend.

140.
Aan een Lafleraar.

JjReekt gy myn koffers op , ontroofd gy myn Juwelen ;
Myn Goud , of vaten om hun ftof of kunft gefchat.
Gy zyt een dief en hebt de galg verdiend; maar't ftclen
Myns goeden naams verdiend de galg noch meer dan dat.

141. B;
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141.
Bedriegers loh

D Ees was bedrieger ; maar 't bedriegen heeft een end.
Hy is geen beter man , doch beter tans bekend.

141.
Op een verklikker.

G Y zyt verklikker , dat 's genoeg , Rufyn ,
Om u voortaan altoos geloof te ontzeggen ;
Want die zich op verklikken uit kan leggen ,
Kan zeker ook heel licht een leugnaar zyn.

143.
Een ander.

Weg vuile Roodbaart , \ mag tog geen verklikkers zien,
Schoonge een verklikker waart , op wien men ftaat kon maken ;
Noch was 't verklikkerfchap als ereloos te wraken ;
Maar gy zyt trouloos en een leugnaar boven dien.

20a. Dt
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202.
De ware eenvoudigheid in V fthryven
is moeilik.

IlC ben eenvoudig in myn fchriften , en zo hiet
Myn fchryftrant by de menfchen ;
En evenwel is <Jat noch niet
De eenvoudigheid , die 'k in myn fchryven wel zou wenfchen.

206.
Op enen kranten door inbeeldïnge,

O P dat dees kranke weer gezond worde , is alleen
Genoeg, dat men hem zeg: fta op, en wandel heen!

207.
Aan Kato.

G Y wilt niet , dat ik my meer zal aan 't dichten ftellen :
Die dolheid , zegt gy , paft aan enen Leraar niet.
Ik maak geen dicht : 't zyn flechts byfchriftjes , zoge ziet :
Zo 't dolheid is, zal 't by de kortfte zyn te tellen.

034. Aan
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234.
Aan den Lezer.

D E dichters leggen toe , op één van dees twee zaken ,
Vermaak of Stichting. ik heb dan myn wit geraakt ,
Zo 'k één van bei bereik. Licht zal u meer vermaken
't Geen minder fbent ; of 't fticht meer 't geen u min vermaakt*
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1.
Aan zulken , die wanen , dat de dichtader
in .woorden beftaat.
IlC twyfel, of gy ook weet, wat een Dichter zy.
Dit zie ik , Frans , 'k zal nok by u een dichter wezen ,
Zolang myn fpys hiet brood, en ik den naam van wyn
Zal geven aan myn drank , gelyk die was voor dezen.
Maar als ik fpys en wyn , als gy , zal Ceres noemen
J£n Baccbus , dan zult gyme ook als een dichter roemen.
3.
De dichter aan de berijpers zyner vaarzen.
f jO\ harde vaarzen maak , konde ik daar op welzeggen;
'k Heb dat met Cicero , dien groten man , gemeen.
Doch 'k laat dat voorbeeld daar : men mogt my dus weerleggen;
Van groten Cicero hebtge ook dat maar alleen.
Ss 3

5, Op
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Op des dichters verflaanbare fcbryfcuys.

w As uw gefchrift min klaar , de lezer dacht miflchien ,
Dat in het duiftre boek licht lag wat groots verfcholen :
Maar nu gy altyd klaar fchryft , is 't ook khar te zien :
Dat ook niets groots ligt in uw ganfche boek verholen.
Antwoord. .
'k"W"n niet, dat iemand myn gefchriften groter fchat
Dan zy in waarheid zyn. mag ik maar nuttig wezen
Voor yder , die zich 'noch verwaardigt die te lezen ,
Dan is 't al groot genoeg, 't geen 'k heb in 't licht gebragt. J
6.
Op zulken 9 die het verhevene en duiftere
vermengen.
H Y dwaalt , die 't duiftere voor grootfch acht en verheven ,
En 't geen jan alleman verftaat , verachdyk fchat.
Den naam van laag aan , 't geen 't gemeen begrypt , te geven,
Is mis; wyl ook 't gemeen Gods heilig Woord bevat.
Daar hoort vernuft toe,.en 't koft arbeid, zo te fchryven
Dat elk , by 't lezen , zonder moeite uw fchrift verftaat.
Men moet den naam van boerfch den zulken niet aanwryven ,
Wier werk 't begrip niet van een boer te boven gaat.
7- Op

VERTALINGEN.
7,
Op een duifier gedicht.
"Vergeeft vraagt gy my , wat ik denk van uw gedicht.
'k Beken , 'k verfta het niet ; 't is my te hoog gevlogen.
Geen menfch bereikt hem, die in 't hoge zwerk vliegt, licht,
Dan die ook zeifis in de wolken opgetogen.
ii.
Op enen ongeïeerden , die vele boeken kocht.

<—

-

T
J Ndien gy , Formiaan , geleerder tracht te wezen ,
Is 't juift niet nodig, dat gy nieuwe boeken koopt ;
Die uw kantoor bevat , molt gy maar naarftig lezen.
't Is niet genoeg , dat gy flechts boek by boeken koopt ;
Want kooptge 'er meer , die gy laat ongelezen blyven ,
Zo gaartge een boekfchat , doch die voor u nutloos blyft ;
Wylze'u niet wyzet maakt; maar die alleen: uw ichyven;,
Eer die befchimmelen , uit uwe koffers dryft.
'.

"

,

: ""

14.

Aan een , die zyne bekeering /leeds uitjïelde.
O P morgen wilt gy u bekeeren , maar dat morgen r "l
Koomt en gaat : doch wanneer zal het eens heden zyn. . '
't Blyft altyd morgen : maar zietoc. , myn Vriend , 'k zou zorgen
Dat niet de morgen eens voor u altoos verdwyn ,
En die , waaringe u wilt bekeeren , noit verfchyn.
Een

3^8
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Een ander.

w Anneer u iemand raad , het zondigen te ftaken ,
Zegt gy : nu kan ik niet , maar zal 't eens beter maken ;
Wanneer ik ouder word , dan zal ik my bekeeren :
Maar zultge ook , zondigende , het zondigen verleren ?

Een ander.

D"Ie zich niet heden maar op morgen wil bekeeren ,
Wil nu geen vonkje , maar hier na de vlammen weren.

Een ander.

II myne zonden , zegtge , eer ik noch fterf , betreuren.
Maar is 't geen dwaasheid en met reden af te keuren ,
Dat gy nu , voor vermaak , zo menigmalen doet ,
'tGeenge, als 't bedreven is, bewenen wilt en moet?

Een ander.

CjOd, zegtgy, zal me in 't end noch wel genade geven;
Maar blyftge , opdat hy 't doe , hier zyn geboön weêrftreven ?

Ëen

VERTALINGEN.
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Een ander.
G Y wilt u voor uw dood bekeeren. nu wel aan !
Bekeer u heden; zo is 't voor uw dood gedaan.

Een ander.

'k *f4 Alme , als de dood genaakt , zegt gy, tot deugd begeven.
Maar 't is , als 't leven end , te laat om wel te leven.

Aan enen , die over anderer ondankbaarheid
klaagde.

jP*Oei ! zegt gy , dat men my met quaad beloont voor goed ,
Wat klaagt gy? u gefchied, gelyk gy Gode doet.

17.
Op enen nieusgicrigen.

T Oen iemand van zyn Vorft zocht een geheim te weten >
Vraagde eerfl: de Prins , of hy op 't zwygen zich verftond.
Hy , vol van hoop , zei , dat verfta ik in den grond ;
En ik , hernam de Vorft , heb 't ook noch niet vergeten.

Tt

18. Aan

33o
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18.
Aan iemand', die niet wilde, dat men zyn doen
aan anderen vertelde.

13 Ie geemlyk is, als men zyn doen aan andren meld,
Toont , dat hy van zyn doen zelf geen goed vonnis velt.
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DEN

WAREN

CHRlSTELYKEN

GODSDIENST

Uit het Latyn van
t
B

E

Z

A.

Ie zyt gy , die daar flaat in een verfcheurd gewaad ?
'kBen Godsdienst , de echte telg van God, den hoogften
Vader.
Zeg my de redén van dit flechte kleed wat nader.
De fchatten , die Vergaan , zyn foy jny flechts verfmaad.

Wat boek is't, dat gy houd omhoog in uwe hand?
Myn Vaders heiige Wet is in dat boek gefchreven.
Wat wil uw boezem , ganfch ontbloot , te kennen geven ?
't Paft dus een deugdsvriendin , die alle fnoodheid bant.

Tt a

Waar

VERTALINGEN.
Waarom leunt gy met uwen rechtenarm op 't kruis ?
't Kruis doet de lieve ruft in myne ziele keren.
Wat kan 't paar vleugels aan uw beide fchouders leren ?
'kLeer 't menfchdom vliegen van dit aardfch naar 't hemelfch huis.

Wat wil de glans, die u omringt, zo hel, zo groot?
Ik dryf de duifternis uit 't hert der ftervelingen.
Wat zegt de breidel ? dat men moet zyn togten dwingen.
Waarom treedge op den dood? den dood ben ik de dood.

OVER

VERTALINGEN.

OVERHEIDS

LES

BOVEN DE DEUR DER VIERSCHARE

REGENSBURG.

Ie gy ook zyt , die hier amtshalven binnen treed .
Het zy gy 't rechters of het raadsmans amt bekleed ,
Wil buiten deze deur uw eigen driften laten ,
Geweld , wraak , vleiery , 't beminnen en het haten:
Maar breng in dit vertrek , in hunne plaats , alleen
De liefde voor het recht en 't welzyn van 't gemeen ;
Want van God , die u 't recht of onrecht ziet betrachten ,
Staat in zyn vierfchaar u ook loon naar werk te wachten.
Uit het Latyn.

OP

E>

E

N

D

O

O

D.

D E dood is elk gemeen, en ons die paal gefteld ,
Waarhenen grysaart , vrou , maagd , kind en yder fnelt.
Schat, fchoonheid, jeugd noch kracht kan by hem gunft ver
werven.
Beft leeft hy , die zich beft bereid om wel te fterven.
Uit het Latyn.

Tt 3
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CALVYNS

P

ONDERWYS

VAN

DEN

CHRISTELYKEN

GODSDIENST.

BEhalven 't Apoftolifch blad,
't Geen 't heilgeheim onfeilbaar vat ,
Zag, na des Heilands tyd , zyn Kerk
Geen boek zo dierbaar als dit Werk.
Uit het Latyn.
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