
Over dit boek

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

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

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

Richtlijnen voor gebruik

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

Verder vragen we u het volgende:

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

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

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

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

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

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

1

https://books.google.nl/books?id=nfFWAAAAcAAJ&hl=nl
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Pſalm cxLvII: 12.

0 Jeruzalem! Roem den Heer. 0 Sion! Loof uwen God.

PrudentiusVoorreden naar de vertaaling

van G. Kempher.

t - Myn luit verheff” haar klanken,

om, dag voor dag, in Christenoefenplicht,

Haar huisgezang, op Davids wyz' geſticht,

Te zingen, en Gods Zoon met lofdicht bly te danken.

Geen nacht, hoe naar en duister,

Geen ſcheemring van den vroegen morgenſtond,

Zy zonder ſtem noch lofzang , om, met mona

En hart, des Hoogſten deugd te roemen in haar luister.

Clemens Alex Strom:L. vII. p, 728.

Het ganſche leven eenes Gelovigen is een heilig feest, en des

zelfs offerhanden gebed en lofzang van pſalmen en liederen.
*

-
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AAN MYNE EENIGE DocHTER -

ANNA MARIA

- ..." »

# #ynelieve DOCHTER, my..

# %), ne tiende en laatſte licht,

my van den Heere toege

# bragt ; deze Gezangen

worden U, als het naaste

op hebbende, met redetoe

ewyd. Gy# die nu bereids meerma

# gelezen en herlezen. Laat ze ook

blyven onder de voorwerpen van uwe

Beſpiegelingen en Meditatien. Deze zul

len, met myne andere Gezangen, uwe

ziel ook veelmalen konnen opleiden in

de beſchouwing van Gods Deugden en

Genaden, ons, door onzen Heere Jeſus

Christus, aangeboden en geſchonken.

De goede God ruste meer en meer

uwe ziel toe, met de kennisſe van

• 3 - de
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de Waarheden des Geloofs; met eene

geloovige Liefde van de zelve en on

aervindinge, dat gy des Heeren zyt;

met een blyvende Werkſaamheid door

en in geloofsbefeningen, om, boven de

ze Weereld en haare Ydelheden, Gods

Wabyheid en zyne inwerkende Gena

de meer te ondervinden, opdat gy

zoo, in verloochendheid en op een ge

# vertrouwen verwagten moogt

et eindeuwes gelooft, de zaligheid van

uwe ziele. Annen,

, rºs t .

. 'J ! . - T . . . . . .

Middelburg Dit is de wensch van uwen

den eerſten - 2 - toegenegenen Vader,

Mei J * " , :

MDCCXII. , , -
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- JACOB WILLEMSEN.
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VOORREDEN- ' t --- - -

Tot den Christelyken ,
- - - - - - - -

L E Z E R,
v • , . - , 2.

- *. * * * * t A * *

Z A N GE R.

3&#e vermaarde Digter Horatius plag
#D# tot zyne Discipelen veelmalen te zeg

*88" gen: keert dikwyls uwen Schryf.

Priem om.* Waar mede hy hen wilde zeg

gen, verbetert uw geſchrift vecimaal Ze

ker dit was een goede lesſe, dewyl de Leer

lingen ligt te veel op de eerſte maakſels van

hunnen geest verliefd zyn. .

* 4 Ik

; * Horat, Lib. I. Sat. 1o vs. 27. Sepe ſtylum vertas; zoo

Veel als: Verbeter dikwyls het reeds geſchrevene.

A
ſ
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Voorreden tot den Christelyken

\

Ik moet echter bekennen, dat ik dezen zet.

regel niet al te nauw hebbe waargenomen,

want deze Gezangen zyn van my meest als

een haastige geboorte voorgebragt ; dewyl ik

deze meest hebbe opgeſteld in myne viermaan

delykſche ziekte, in welken tyd ik niet veel lust

noch bekwaamheid hadde, om daar over lang

te mediteren, of te denken; ik heb ze toen, als

met heeterpenne geſteld, enkel tot myne eigene

ſtigting, begeerig zynde, om, zoo het Gode be

liefd hadde, in de beſpiegelingen" van deze

ſtoffen myne dagen te eindigen. Zoodat ik de

ze Gezangen zou konnen noemen vruchten van

mynen ouderdom. Deliefde tot deze ſtoffe dreef

mynen geest voort; ik was daar in bezig met

veel genoegenen met veele toeſtemminge vanmy

men geest, en vond veel zoetigheid in de over

denkingen van Gods liefde en genade door on-

zen Heere Jeſus Christus.

Deze Gezangen heb ik meer geſchikt naar

het bevat en de lust van de eenvoudigen, als

myne voorgaande. # Ik hebbe meest en door
- 's - 7 g(7ans
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LEZER of ZANGER.

gaans de zedelyke Waarheden beoogd en deGe

zangen geſchikt naar verſcheidene gemoedsge

ſtalten, ziende meer op de eenvoudige Godzoe

kende zielen, dan op groote verſtanden; daar

om heb ik een gemeenen en zachten trant van

rymmaaten gekozen boven een verheven ſtyl,

daar ligt nu al te veel op gezien werd, hoe

wel dat het ook in zulke zedige ſtoffen niet

veel te pas komt, dewyl de eenvoudigen, die

dit meest zoeken en zingen, door hooge tranten

meer verdwerst, als geleerd werden.

. Ik noeme deze Gezangen SionsZielsbanket

ten, niet ziende op de beryming, maar op de

berymde zaaken; ,

1. Want deze Liederen Sions zyn alleen

voor Sions kinderen, dewyl deze dit wezend

lyk bezitten, als zynde hunne zielsgoederen.

2. Zy zyn Zielsbanketten; dewyl deze

Goederen hunne zielen tot verkwikking zyn ,

naar hunne byzondere geſtalten, geſchikt tot
troost of vreugde. A

3. Dezenoem ik Banketten. Banketten zyn

* 5 ſma

j
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%



Voorreden tot den Christelyken enz.

ſmakelyk, kostelyk en niet voor het gemeen:

zoo is 't met deze Banketten ; deze ſmaken

der zielen van Sions kinderen zoet: deze zyn

kostelyk, dewylze hen zyn toegebragt door het

bloed van hunnen Jeſus, hun Hoofd en Hee

re: deze zyn ook niet voor het gemeen, want

dezen is het gegeven, en aananderen is het niet

gegeven. Dit alles is uit het Hooglieden uit vee

le andere plaatſen bekend en klaar.

Zingt dan, of leest, met eerbied en aan

dagt, als voor den Almogenden. Zoo doende

zal de Heere Uzyn genade doen ondervinden,

en bekwamen om hier namaals met alle Heili

gen het eeuwig Hallelujah Gods te zingen. -

- Dit wenscht U uw en aller God

, zoekenden Medebroeder,

« "

-, -
-

-

- -

- -
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- - JACOB WILLEMSEN.

Middelburg -
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Van den Uitgeever aan den Leezer, ter

aanpryzing van het Heilig en

Godsdienstig gezang.

I. A&3Aset# leven van den nieuw

H# geborenen menſche beſtaat niet al

S#33 % leen in eene hemelſche verlichtinge

van zyn verſtand, noch in de reine heiligma

kinge des wils; maar ook in eene onuitſpre

kelyke en heerlyke blydſchap desgewetens.

De blydſchap in den Heere is der gelovigen

ſterkte. Neh. VIII: 11. Zy, die,# hun

verlicht verſtand, het geklank van het Evange

lie kennen, en, door hunnen geheiligden wil,

in het licht van Jehovaas aanſchyn wandelen,

hebben ook die heilryke toezegging; zyzul

len zich den ganſchen dag verheugen in 's Hee

7^en flaaf776.# LXXXIX: 16, 17. Eene blyd

ſchap, die haaren zetel heeft in het harte, van

waar zy zich naar buiten vertoont, zoodoor

een vriendelyk en blymoedig gelaat, als by

zonder door een heilig gejuich en een vrolyk
ººk zin
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h

zingen in den Heere. Hier van daan word de

blydſchap in Jehova met het Godsdienstig

gezang dikwyls gepaard. Pſ. C: 2. Dient den

Heermetblydſchap; koomtvoorzynaanſchyn

met vrolyk gezang. JeſXII: 6. Juich en zing

vrolyk, gy inwoonderes van Sion! Want de

Heilige Israëls is groot in het midden van u.

Is# dander heiligen pligt, ja hun voor

recht, zich in God te verblyden, als den God

derblydſchap en der verheuginge. Pſ.XLIII:4;

*

zoo is het even betaamelyk, dat zy deeze

bunne# vertoonen en opwekken

door een heilig en Godsdienstig gezang. Een

pligt, die, wanneerhy heilig betracht word,

den Christenen hoognoodig, zeer nuttig en

hierom onder Gods volk van een beſtendig

gebruik geweest is. . *

A. Dog zal ditgezang heilig engodsdienstig

- verricht worden; zoois't nietgenoeg, dat

'erzekerewoorden,dichtkundig opgeſteld,

naarde regels derzangkunde metverſchei

' denheid van ſtemsbuiginge en aangenaame

toonsverwisſelingen, uitgegalmd werden.

- Zulkzingen kanGode, die een Geest is, en

, die ook in geest en in waarheid wil aangebe

den worden, Joh.IV: 24. geenszins behaa

- gen. Van dat zingen heethet, doet hetge

tier uwerliederen van my veg. Amos V: 22.

Zal

6 3

n



VAN DEN UITGEVER.

IIl

N.

Zalmen den Heerewelbehaagelyk zingen;

JE HovAmoet daar van het groote doelwit

en de hoofdinboudzyn; en het gezang zelf

oet den Heere waerdig zyn ingericht.

Zeker, nadien de eer van God in alles

moet voor aan ſtaan; zoo mag en moet

ook het Godsdienstig gezang met geen

ander einde of oogwit verricht worden,

dan om God te verheerlyken. De Hei

denen zelve toonen hier van indruk ge

had te hebben, wanneer zy hunne ge

zangen aan dien God, dien zy eerden,

toewydden, gelyk van Gaäl en zynen

aanhang ſtaat aangetekend, dat ze, by

gelegenheid van den wynöogst, lofliede

- kens maakten, waar mede#"in bep

huis hunnes Gods. Richt. DX: 27. Veel

meer past dit den Christenen. DeHeer

wacht het ook van hun, dat, zoo dik

wylszy debanden hunner tongelos laa

ten, en hunne ſtem door gezang ver

heffen, zy, naar het voorbeeld der vier

3.

* * * * *

*

dieren en vierëntwintig Ouderlingen,

eer en heerlykheid en dankzegginggeeven

Hem, die op den troon zit. Openb. IV: 9.

Daarbenevens, zal het een Godsdientig

# wezen; JE Ho v A moet niet al

een het groote doelwit, maar ook de

hoofd.

-
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hoofdinhoud van dat gezang zyn. Men

moet JEHovA zingen in# leven; men

moet zynen BoNDGo D Pſalm zingen,

terwyl men noch is, op het voetſpoordes

zangers. Pſ CIV: 33. 't Zymen de ver

rukkensmagtige volmaaktheden vanJe

hova Drieëenig, ofhet ſchoonſteſchoon

vandenbeminnelyken Jezus, ofde alge

noegzaame volheid dergenade in Gods

gemeinſchap, dat gansch zeer uitnemend

eeuwig gewigt van heerlykheid 2 Cor. IV:

17, ofduizendandere overdierbaarezoe

tigheden, tot eene keurſtoffe van zyn

heilig gezang maake. Dan isJEHov A

onze Pſalm en Lied. Jeſ XII: 2. Dan

zyn in nadruk de verheffingen Godes in

onze keelen. Pſ. CXLIX: 6.

. Maar byzonder, ten leste, behoort

tOt Cen# gezang, dat het

zelve G -

wendig met zoodanig een gelaat, en in

wendig met zulk eene hartsgeſtalte, als

overeenkomt met den luister en dema

jesteit van dien HEERE,dien men zingt.

a. Het gelaat uitwendig, zal hetgezang

niet den menſche, maar Go DEzyn,

moet eerbiedig, ſtaatig en deftig wee

zen. Die onder het zingen, of zyn

Oog

e waerdig werdeingericht, uit
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oog allerwegen laat zwieren, ofmeer

opzyne ſtem dan op de zaak, die ge

zongen word, acht geeft, of door

eenige andere gebaerden de aandacht

verhindert, die zingt niet den HEERE,

nog gedraagt zig overëenkoomſtig

het ontzag, 't welk hy aan die hooge

Majesteitſchuldig is. Die den HEE

RE zingt, bedekt uit eerbiedigheid,

naar het voorbeeld der Serafynen,

met twee vleugelen zyn aangezigt,

en zucht met den zanger, laat de re

denen mynes monds welbehaagelyk zyn

voor uw aangezigt, HE ER, myn Rots

ſteen en myn ### Pſ XIX: 15.

b. Zoo een eerbiedig gelaat moet, als

het wel gaat, opwellen uiteene inwen

dig geheiligde bertsgeſtalte, die boven

* al in het Godsdienstig zingen vereischt

word. En hiertoe behoort, dat men

a. Voor eerst zinge met verſtand door

eene genoegzaame kennis,zooder

1 | zaaken, die men, zingende, voor

brengt, als van haare betrekkinge,

die ze op den zanger hebben. Dat

2 is, te zingen met eene onderwyzinge

voor zichzelven. Pſ.XLVII: 8. of,

gelyk het Paulus uitdrukt, met het
w- w qyer
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verſtand te zingen. 1 Cor.XIV: 15.

- 6. Ten tweeden, men zingt waerdig

denHeere,als menaandachtig zingt,

en, onder het zingen, alle vreemde

gedachten zoozoekt te verdryven,

dat deaandacht op de ſtoffe desge

zangs metgezetheid gevestigdbly

ve. Dat is het, waartoe deGeest

*. des Heeren zoo ernstig opwekt
e Pſ. CV : 2. zingt hem, # almzingt

e hem, ſpreekt aandachtiglyk van alle

** * zyne wonderen. Nadrukkelyk ver

: maande hiertoedeGodzaligeBER

NAR DUs zyne zuster, met die

woorden ; als gy Pſalmen zingt,

denk niets iets anders en zing niet

anders: want,zoogy wat anders zingt

in uw gemoed, en wat anders zingt

zmet uwe ſtem, zoo verliest gy de

vrucht van uwen arbeid.

y. Nogmeer, men zingtwaerdigden

Heere, als meneerbiedig zingt, met

een diepen indruk, zoo van het

hooge Gods, wiens eer men in 't

oogheeft, als van't gewigte derzaa

ken, die men, zingende, uitgalmt.

Die eerbied vertoonden oulings de

Leviten, als zy, zingende en#
/ CIl



VAN DEN UITGEEVER.

lende, hunne hoofden neigden, en,

voor de hooge Majeſteit van God,

die tusſchende Cherubim zat, zich

nederboogen. 2 Chron: XXIX: 3o.

3. Ten vierden, is het gezang Gode

waerdig, wanneermen zingt in het

geloove, in gehoorzaamheid aan des

Heerenbevel; in de kracht van Je

zus, met toeſtemminge aan die dier

baare waarheden, diemen, zingen

de, uitgalmt, en met eene oprech

te begeerte, om dezaligmaakende

kracht van dezelve aan zyn hert te

ondervinden. Men zingt dan niet

alleen; uit de diepten roepe ik tot u, O

Heer! Pſ. CXXX: I. maar men is

ook gevoelig geraakt over den af

grond der elende, waarin men ligt

neder gezonken. Men roept niet al

leen met zynelippen; gelykeen hert

ſchreeuwt naarde waterſtroomen, al

zoo ſchreeuwt myne ziel; myne ziel

dorst naar God, naar den levendigen

God. Pſ. XLLl: 2, 3. maarmenkan

ook in waarheid en van hertebetui

gen; met myne ziele hebbe ik u be

geerd in den nacht, ook zal ik u met

mynengeest, die in het binnenſte van
3k ººk - my
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my is, vroeg zoeken, Jeſ XXVI: 9.

e, Men zingt ook waerdig den Hee

re, als men, aangeblaazen door

den wind desGeestes, onder leven

dige aandoeningen zingt; als men al

lezyne vermogens, in en onder het

zingen, opwekt, en zich zelventoe

roept; waak op, myne eer! Waak

0p, # luit en harp! Pſ. LVII: 8.

behoort het tot een Go

de waerdig gezang, dat men, zin

ende en pſalmende, zulke heilige

eweegingen in zich zoeke te ver

wekken, als de aard en de ſtof des

S. gezangsmede brengt. Zingt men

van Jehovaas deugden en heerlyk

heden, diehy in de natuure en noch

meer in de genade heeft ten toon

geſpreid, men zoekt de eerbied,

de hoogächting, de verwondering,

" de blydetoejuichingen aanbidding

voor die oneindig heerlyke Majes

teit in zich te verleevendigen.

Galmtmen uit de zielverrukkende

ſchoonheid vandenSchoonsten van

alle menſchenkinderen; men tracht

aan zyn geloove en liefde als vleu

gels by te zetten, en zich boven't

- -- - -

OIl
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S

B. Zoo

ondermaanſche troonwaarts tever

heffen, daar Christus is ter rechte

hand derMajesteitGodsin de hoog

ſte hemelen. Of, is de algenoeg

zaame volheid van het gezegend

Genadeverbond de ſtof en inhoud

desgezangs; men zegt, zingende,

Amen!inzynherte,en verzegeltop

nieuw detoeſtemming aan datVer

bond. Of zingt men van den ſtaat

der Kerke, 't zy in voor- of in tegen

ſpoed; men is blyde met den bly

en en weent met den weenenden.

. Eindelyk, men zingt# den

Heere, als men in zyn ganſche le

ven de heiligmaakende kracht der

waarheden, die men zingt, tracht

te vertoonen. Nadrukkelyk zyn,

in deezen, de woorden van den H.

AUGUSTYN,ineenezynerpredikaa

tien over den CXLVIlIſten Pſalm.

Broeders ! zegt hy, wy vermanen

u, hallelujah, looft den Heere met

al, watgy zyt, op dat niet alleen uwe

tong en ſtem, maar ook uwgeweten,

leeven en daaden zulks doen moogen.

een Godsdienstig gezang is den

Christenen hoognoodig, zeer nuttig, en hier
3% * 2 OITA
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- om onder Gods volk van een beſtendig ge

- bruik geweest.

N. De noodzaakelykheid blykt uit verſchei

dene redenen:

- 4l. Voorëerst, het is noodig, wyl 'er God

zelf zyn volk door een uitdrukkelyk

bevel toe verpligt, Pſ. LXXXI: 2.

Zingt vrolyk Gode, onze ſterkte, juicht

den GodJakobs, heft eenen Pſalm op.

Eph.V: 18. Spreekt onder elkanderen

met pſalmen en lofzangen, en geestely

ke liedekens.

. Noodig, ten tweeden, wyl, zoowel

detong en mond, als alle andere leden

des lighaams, aan den eeuwigen lof

t van God moeten dienstbaar gemaakt

- worden. Hy, die de oogen gegee

ven heeft, om de wonderen zyner

, wysheid,goedheid en mogendheid in

alle zyne werken te aanſchouwen; die

de ooren gaf, om te hooren de ſtem,

die ons toeroept; dit is de weg, wan

delt in denzelven, Jeſ XXX: 21 ; die

• - - - - - - -,
- - - - -

t

- - - - - -

- - - - --

l

de handen gaf, om te werken; de voe

ten, om op teklimmen tot den berg des

Heeren, tot het huis van Jakobs God,

e om te leeren van zyne wegen en te wan
- -

delen in zynepaden, Jeſ. Il: 3. Die zel

n

ve
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ve heeft ook de tong en mond tot

- zulke einden gegeeven, waar toezy

bekwaam zyn, en dus ook, om uit te

galmen den eeuwigen roem van hun

' nen eeuwigen Koning. De vryge

s .. kochten des Heeren moeten,zoowel

met hun lighaam als geest, hunnen

- Koopheer verheerlyken, 1Cor. Vl: 2o.

De Heilige Geest## geen an

der oogmerk hunne lighaamen tot zy

netempels geheiligd, als om daar in

gediend, geroemd en ook met pſal

men en lofzangen verheerlykt te wor

den. Hunne tong draagt deswegen

mede den naam van hunne eere, Pſ.

LVII:8. wyl zy, hun gegeven is, om

Goden den Vader te looven, Jak. III: 9.

c. Noodig, ten derden, wyl'er deganſche

natuur hen in voorgaat. De hemelen

vertellen Gods eer, en het uitſpanſel

verkondigtzyner handen werk. Pſ.XiX:

2. Het gevogelte zelf geeft zyne ſtem

van tusſchen de takken, Pſ. CIV: 12.

- Veelmeer past dit des Heeren gehei

, ligde Gunstgenooten, die er een ver

e nieuwdgenadebeginſel, door den hei

ligen Geest, toe ontvangen hebben,

waarom zy ook dikwyls byvogelsver

* * 3 gC

----- ---- ------- -- - - '-
-
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##

geleken worden, die, door den hemel

der kerkeheen vliegende, hunneſtem

men verheffen tot Jehovaas eeuwigen

lof. Deheidenen zelven vonden zich,

door het voorbeeld van het zingende

gevogelte, opgewekt, om de Opper

majesteitdoor lofzangen, naarhunne

wyze, te verheerlyken. 't Zynrecht

nadrukkelyke woorden van EPIC

TET US, * die, ſchoon een hei

den, zich over zyne verpligting tot

Gods eeuwigen lof der wyze#

zwas ik, zegt hy, een nachtegaal, ik

zou doen, 'tgeen de# plee

gen. Was ik eene zwaan; ik zou op

der zwaanen wyze zingen. Maar nu

ben ik een redelyk wezen; zoo moetdan

God door lofzangen van my verheerlykt

zvorden, want dat is myn pligt, dien ik

ook zal volbrengen, en ik zal, zoo veel

het my gegeeven word, van deeze or

der niet aflaaten. , - -

d. Daarby , het Godsdienstig gezang

is den Christenen noodig, wyl het

Hoofd der Heiligen, CHRISTUS,

hun hier in een voorbeeld ter navol

ging heeft nagelaaten. Hy zelfh:
- OO

* Arriani Epictetus, l, 1. Cap. XVI. p. 22.
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ook den lofzang gezongen, Matth.

XXVI:3O. om, gelyk door alle an

dere Godsdienstpligten, dus ook door

- dit heilig gezang, God te verheerly

: - ken. Aan dit HOOFD moeten de

+ S leden gelyk zyn, en trachten, ook in

t deezen, het beeld van Gods Zoone ge

- lykvormig te worden. Rom. VIIl: 29.

# , noch eens, wegens het voor

beeld der Engelen, die, by de grond

vesting der aardeſaamen vrolyk zongen.

Job XXXVIII:7. O zoude hunne

vlam ons vonktje niet aanſteeken?

Zouden die hemelſche Troongeesten

t ons ook niet hemelwaartsopvoeren?

. Zullen de dienstknechten van het Ko

i ningryke der hemelen zoo opgewekt

juichen, en zouden de erfgenaamen

'- zwygen? Mag men hun niet veel meer

toeroepen: O gy, die des Heeren, of,

die den Heere doet gedenken, zoo dik

wylsgy,in uwe geloovige alleenſpraa

ken met en voor den Heere, hern

zyne beloften als indachtig maakt, en

'er hem heilig op maant, laat geen ſtil

zwygen by u lieden wezen, enzwygt niet

ſtil voor hem, Jeſ. LXIl: 6,7. Maar

heft uwe ſtem, ook zingende, op met

* * 4 mag! ,

-*.

---
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magt, heft ze op, en vreest niet, Jeſ.

jf.

- 8.

Ooknoodig,vermids dit het werk en de

bezigheid der heiligen altyd geweest

is. David nam zich zulks voor Pſ.

CIV:33. Ik zaljehova zingen in myn

leven, ik zal mynen God Pſalmzingen,

terwyl ik noch ben. En Johannes hoor

de alle de honderd vierénveertig dui

zend verzegelden, die, met het Lam,

op den berg Siön ſtonden, een nieuw

gezang voor den Troon zingen, Openb.

XIV:3. Dit voorbeeld van hungees

telyk broederſchap moeten alle an

dere heiligen zoeken na te volgen, om

met de daad te verzegelen, dat hen

één Geest bezielt, en dat zy allen

éénen toeleg hebben, om Jehova, in

zynen Zoone, met onäfgebrokene

hallelujaahs te verheerlyken.

Noodig daarënboven, wyl degeloo

vigen van de Evangeliekerke het te

-#zyn van dezingende en ſpee

ende Priesteren en Leviten in den

Ouden ſchaduwdienst , welk tegen

beeld zy ook, hier door, vervullen

moeten, dat de verheffingen Godes

mede onder hunne tongen en in hun

ne keelen zyn. h. No9
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h. Noodig, ten achtſten, wyl dit vande

w Evangeliekerke ook byde Profeeten

voorzegd is. Pſ. XLVII: 7. LXXXI:

2, 3. Jez.XII: 5. Aan de vervullinge

van die Godsſpraaken moetyderhei

lige arbeiden door eene zorgvuldige

betrachting en werkyverige nakoo

ming van deezen heiligen pligt.

i. Ja! noodig is deeze Godsdienstigebe

zigheid wegens het heilig genoegen,

dat 'er de Heiland Jezus in neemt.

Niets ishem aangenaamer alsde zang

: ſtem zyner kirrendetortelduive, naar

- zyne eige betuiging, Hoogl. II: 14.

- daar hy ze zoo vriendelykuitlokt en

& , tot dit heilig zingen, ook onder an

dere, met die woorden verpligt, doe

my uwe ſtem hooren, want zy is zoet.

En men kan het er ook onderbetrek

ken, als hy haar toeroept, Hoogl.

VIII: 13. O gy bewoonster derhoven !

- - De metgezellen, uwe medegeloovi

, , gen, of ook, deVaderenGeest, die,

wegens de éénswezigheid met den

Zoone, zyne metgezellen zyn Zach.

XIII: 7. merken op uwe ſtem; doe (ze)

of, liever naar den grondtext, doe my

hooren, dat is, laat ik dehoofdinhoud
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n van uwe redenen, zoo dikwyls

gy, ofſpreekende, of ook zingende,

de banden der tonge losmaakt.

k, Noodig, noch meer, wegens het top

punt der gelukzaligheid, waartoe de

verlosten des Heeren, hier in de be

ginſelen en namaals volkomenlyk,

opgevoerd worden, want deeze aan

-- vankelyke genieting en onbedriege

« lyke verwachting van het hoogſte

oed, in Godsgemeinſchap,#
# erfvolk tot eene onuitſpree

elyke en heerlyke blydſchap in den

Heere, welke# zy, door

niets, beter vertoonen noch opwek

ken kunnen, dan door het heilig en

Godsdienstig gezang.

l. Noodig, ook wegens den ſtaat der

kerke, waartoe de geloovigen des N.

T. gebragt zyn; want de blydſchap

in den Heere is, in eene ruimere maa

te, eigen aan de Evangeliedagen, we

e gens den meerderen overvloed van

genadegaven, die uit de daadelyk

, aangebragte gerechtigheid van Chris

tus voortvloeijen. # word de

Evangelietyd met nadruk de zangtyd

genaamd,# II: 12. Waar #de
C1
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Heilandzyn volk, op eene byzonde

TC# tot zingen verpligt. On

ZC Zallge Dichter dringt dit, in deeze

Zielsbanketten, bladz. 369, nadruk

kelyk dus aan;

## roept nu meer als vooren;

R oe my uwe ſtemme hooren;

- -- Want uw zangſtem is my zoet.

-- '- O welzalig, die dat doet !

't Is de zangtyd voor Gods zoonen

Zingt, verheugd, op hooger toonen,

't Nieuw verbond is toegebragt,

Meerder Geest en meerder kracht.

m. Eindelyk, is het Godsdienstiggezan

noodig, wyl dit het#
weêrwerk der gezaligden zyn zal.

Eeuwige# zal op hunne hoof:

den zyn, Jeſ. -

der vreugde voor Gods aangezigt, met

- , liefelykheden aan zyne rechtehand eeu

-. wiglyk, Pſ XVI: 11, De hemelboo

- gen zullen alle weérgalmen van de

vrolyke Hallelujaahs, die de verheer

lykte zielen den Heere en het Lam

zullen toejuichen. Wyl nu heteeu

wige leven in den hemel de voltoo

XXV: 1o. Verzadiging

jing
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jing is van het hier begonnen geeste

- : lyke leven; zoo past het Jehovaas

heiligen, die dehope hebben uit het

geloove, om eens namaals totden rei

der zingende hemelingen te worden

toegelaaten, dat zy van dit hemel

werk hier reeds begin maaken.

2. En is het, om deeze redenen, noodig;

het is niet min nuttig en heilzaam, dat

men den Heere zinge en pſalmzinge.

Nuttig, zoo voor den Christen, die

zingt, als voor de genen, welke hem

hooren. - -

a. Hy zelftrekt, uit het zingen, meer

dan eenerleie nuttigheid, want,

- «. voorëerst, het verſtand word, door

het zingen, veel dieper ingeleid in

- eene klaare en onderſcheidene be

- vattinge van die overnuttige zaa

ken, die de ſtof en deninhoud des

gezangs uitmaaken, wyl men, zin

gende, de woorden en lettergree

pen bedaarder en langzaamer uit

ſpreekt, waardoor deaandachtge

zetter en aan de zaaken meer ge

hecht blyft.

9. Het geheugen, ten tweeden, word

door het zingen niet weinig ge

ſterkt,

- ---- ------------------------- ------
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gebonden

ſterkt, wyl'er in de zang- en dicht

, kunde, die in een welgeördend ge

zang altoos gepaard gaan, zoo iets

verrukkend, inneemend en ſtree

lend is, waaräan het geheugen, als

# van zelf, bepaald en

lyft. Hieröm plagt men

al van ouds zoodanige zaaken, die

allermeest het geheugen moesten

ingeprent worden, by wyze van

een dichtkundig lied ofgezang, op

te ſtellen. Om die redebevaſGod

aan Moze, zyne leste waarſchou

wing onder de gedaante van een

Lied den kinderen Israëls over te

geeven, Deut. XXXI: 19. En daar

was in de eerſte Christenkerke

niets gewooner, dan de leerſtuk

ken des geloofs, by wyze van ge

zangen, in der heiligen gemeen

te op te zingen. " SozoMENUs

verhaalt in het achtſte Hoofdſtuk

van het achtſte boek zyner Ker

kelyke geſchiedenisſe, hoe deAri

aanen hunne dwaalleeringen in Ge

zangen ontwierpen, om ze te le

vendiger en vaster het geheugen

der eenvoudigen in te prenten. En
hoe
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hoe daar op ook de rechtzinnige

Christenen, ter verhoeding van on

heilen, in korten tyd geheel ande

re gezangen, die en meerder inge

tal en voortreffelyker in ſoort wa

ren, ter verdediging van de leere

der waarheid, die naar de Godza

ligheid is, opgeſteld en aan de Ker

ke overhandreikt hebben.

. Hierby word, ten derden, de wil,

onder het zingen, dikwyls zooop

gewekt en vervrolykt, dat alle de

genegenheden gaande gemaakt,

en, door de hertelykſte uitlaatin

gen van een werkzaam geloove en

eene allertederſte liefde, naar God

in Christus ontvonkt worden. Het

gezang toch heeft zoo iets aange

naams, dat het zich van de gene

genheden der menſchen niet zel

den meester maake. Hieröm plag

ten de aloude Griekſche Dichters

hunne afgodiſche godenleer in ge

zangen te ontwerpen, om erdege

moederen te eerder door in te nee

men en op eene zoetvoerigewyze

tot afgodery te verlokken. Dit

heeft CLEMENS DE ALEXANDERY

NER
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NER, in zynevermaanreden tot de

heidenen, zeer wel aangemerkt,

als hy bladz. 3. van hun zegt, dat

zy de eerſten geweest zyn, die de

menſchen , onder het dekkleed der

zangkunde, als door eene tooverkunst,

tot afgodery vervoerd hebben. Hoe

veel bekwaamer moet dan niet het

heilig en Godsdienstig gezang geöor

deeld worden, om het hert van

Gods volk, als met een heilig, ja

Goddelyk geweld, te beheerſchen

en in te neemen?

. Ten vierden, het geweten geniet

onder het zingen dikwerf zoo eene

overmaate van troosten blydſchap

door den H. Geest, die de ziel meer

evoelen dan beſchryven kan.

# toe niet alleen de ſtofvan het

Godsdienstig gezang , maar ook

het zingen zelf, onder de mede

werking van 's Heeren Geest,teene

voegzame aanleiding geeft, wyl'er

het hert door verruimd en troon

waarts verrukt word. Hieróm zag

men de heiligen doorgaans in be

roerende omſtandigheden hunne

blydſchap in den Heere, doorhet

- Gods
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Godsdienstig gezang, opwekken.

e Wanneer de heilige AUGUSTYN

, de dood van zyneMoeder M ON 1

cAbetreurde,zoo zong hy tot maa

tiging van zyne droefheid met zy

ne huisgenooten uit Pſ. CI: 1. Ik

zalvan goedertierenheid en rechtzin

gen; u zal ik pſalmzingen, O Heer!

volgens zyne eigene aantekening

in het twaalfde hoofdſtuk van het

IXde boek zyner belydenisſen. In

gemoeds aanvechtingen wist de

heldhaftige LUTHER geen gepas

ter middel tot zegepraal, dan een

pſalm oflied: koomt, zeide hyeens,

als hy van den duivel verſchrikt

wierd en aangevochten, laat ons

ten ſpyt en ter verſmaading des dui

vels met elkanderen zingen den

CXXXſten pſalm. * De krankbed

den der Christenen, wanneer hen

zelfs doodsängsten treffen, weêr

galmen niet zelden van de zalige

hallelujaahs, die zy Gode, om hun

hert te verſterken en in God te ver

troosten, opzingen. Merkwaardig

zyn de twee voorbeelden, die de

VOOIT

* Melch: Adam in vita Lutheri. p 162.
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voortreffelyke en nu zalige Heer

LAMPE heeft bygebragt in zyne

vierde betrachtinge over het ſterven

en de dood des menſchen. bladz. 144,

145. Het eerſte van eenen SER

voLUs, die niet alleen, geduu

rende byna zyn gansch leven, on

der afmartelende pynen, Godloof

de, en, in het zingen van liederen

en dankzeggingen, dagen nacht door

bragt, maar die ook,toenhymerk

te, dat zyn einde naderde, zyne

huisgenooten vermaande, om o

te ſtaan en, benevens hem, voor de

verwachting van zyne dood,##
te zingen. Even nadrukkelykis het

tweede, 't welk deGodzalige BE R

NARDU s vande dood zvnes broe

ders heeft nagelaaten. # heeft,

zegt hy onder andere, my herwaarts

ontbooden, om dit groot wonder te

aanſchouwen, eenen mensch, die inde

doodjuichte, ja, over dedood, vreug

de betoonde. Toen ik by hemkwam,

en hy den geheelen CXLVIIIſten

Pſalm, tot aan het einde, met eene

heldere ſtemme had opgezongen, zag

hy naar den hemel en zeide; Vader!
3# # #k in
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in uwe handen beveeleik mynengeest.

Dus zonghy, dien wy betreuren, en

veranderde daar door myngetreur in

een vreugdegezang. Wat zeggeik?

De bloedgetuigen zelven hebben

dikwyls, in gevangenisſen, in ke

tenen en aan de brandſtapels, Go

de lofzangen gezongen, om hun

hert in God te verblyden en deeze

hunne blydſchap voor al de wae

reld te verzegelen. Aanmerkelyk

is het getuigenis van EUsEBIUs

in het negende hoofdſtuk van het

VIIIſte Boek zyner kerkelyke ge

ſchiedenisſe, daar hy, onder an

dere, zegt; wy zelven hebben 'er

zeer veelen, op eenen dag, zien ont

hoofden , of aan de vuurvlammen

overgeeven, zoo ver dat de zwaer

den ſtomp wierden, en de beulen door

ebrek van krachten elkanderen af

osten. Op welken tyd wy een ver

wonderlyk yvervuur en eene waar

achtig goddelyke dapperheid en moed

in die geenen, die in Christus geloof

den, met onze oogen beſpeurd heb

ben; want zy zongen, tot de leste

ademhaaling toe, Gode pſalmen en

lof
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lofzangen en dankzeggingen. En wie

weetniet, hoe die wakkere en held

haftigeJOHANNES HUs, tot de ge

richtsplaatsgebragt zynde, om ver

brand te worden, op zyne knieën

nedervallende, den XXXIſten en

LIſten Pſalm met een vrolyk gelaat

den Heere gezongen heeft? Trou

wens dit getuigenis weigert hem

zelfs een roomsch ſchryver, AENE

As SYLv I Us, in zyne Boheem

ſchegeſchiedenisſe,niet, getuigen

de van hem en zynen metgezel,

HIERONYM Us vAN PRAA G;

dat, toen zy begonnen te branden,

zy eenen lofzang zongen, die, zelfs

door den gloed en door het kraaken

van het vuur, doorbrak.

. Eindelyk is het Godsdienstig gezang

ook nuttig en heilzaam, om debe

roerde hertstochten te bedaaren en

tot ſtilſtand te brengen, want de

dierlyke geesten, die rondöm het

hert zyn, neemen die beweeging

der lucht in, die door dezangſtem

gemaakt word, waarüit dan zoo

danige hertstochtengebooren wor

den, die met de zangwyze over

# # #k 2 CCIl



V O O R RED EN

eenkomen. Is er in de zangwyze

iets vrolyks; zoo verwekt zy, in

de lucht, eene huppelende en dan

ſende beweeging der luchtdeelen,

die, door de dierlyke geesten,

rondom het hert,ingenoomen zyn

de, eene diergelyke vrolyke herts

tocht in 't gemoed veroirzaakt.

Daarëntegen,behelst de zangwyze

iets droevigs; zoo verwekt zy, in de

lucht, door haare langzaame klaag

ſtem, eene zachte, ſtille en lang

zaame beweeging der luchtdeelen,

die, van de dierlyke geesten, inge

noomenzynde,# beroerde herts

tochten ſtilt en eene effenbaare ge

moedsgeſtalte veroirzaakt. Dee

ze vrucht des gezangs is in veeler

#gebleeken. De geleer

de GR o TI Us,in zyne aantekenin

gen op Saulsgeval, ISam.XVI: 17.

brengt eene aanmerkelyke plaats

by uit zekeren Griekſchen Schry

ver,” die deeze nuttigheid desge

zangsſtaaft uit een bygebragtvoor

beeld, waarin, door het zingen van

liederen, niet alleen de beroerde

herts

-. * Marinus de Procio.
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hertstochten bedwongen , maar

ook eene aangenaame rust der zie

le verwekt wierd. Het zelve zag

men welëer in den KeizerTHEO

DosI Us, die, wanneer hy de bor

gers van Anthiochië, wegens aan

# ſmaad en verachting, ten

piegel van anderen, in heeten

toorn ſtraffen wilde, door middel

van gezang tot bedaardheid ge

bragtwierd, want de Antiochiſche

Bisſchop FLAv1 AN Us overreed

de de jongelingen, die gewoonwa

ren aan desKeizerstafel te zingen,

dat zy de liederen, die de Antio

chiërs in hunne ſmeekſchriften ge

bruikten, zingen zouden; 't welk

zy, naar het verhaal van Sozo

M EN Us in het 23ſte hoofdſtuk van

het VIIde boek zyner kerkelyke

geſchiedenisſe, zoo beklaaglyk dee

den, dat de Keizer, tot barmher

tigheid bewoogen en door mede

lyden overwonnen, ſtraks zynen

toorn hebbe afgelegd en zich met

hun bevredigde. Hoe veel meer

magdat met rede gewacht worden

vanhet heilig en godsdienstig gezang,

*** 3 daar
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daar niet alleen de zangwyze, ge

lyk zoo even is aangemerkt, maar

ook de zangſtof zelve tot die heil

zaame vrucht medewerkt, als in

zich behelzende zoo eene heilige

zedekunde, die ook de hertstoch

ten regelt en naar Gods wil be

ſtuurt. In deezen opzigte zeide de

H. AUGUsTYN, of, gelykande

ren oordeelen, BAs I L1 Us, in zy

ne Voorreden op de Pſalmen: het

Pſalmgezang is eene rust der ziele

en een teken des vredes, 't welk de

beroerde gedachten bedwingt , den

toorn ſlilt en de vyanden bevredigt.

b. Even nuttig is het Godsdienstig ge

zang voor onzen naasten, wanneer

die ons hoort, Gode pſalmen toe

juichen, want

a. Behoort hy ook tot het volk, 't

welk zich Jehovageformeerd heeft,

om zynen lof te vertellen; zoozal

hy zich, door ons gezang, opge

wekt vinden, om hert en ſtem met

ons te verëenigen en JehovaDrie

eenig met pſalmen, lofzangen en

geestelyke liedekens grootheid te

geeven. Ja dikwyls zal een doo

dig
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3%,

'rº.
-- -- -

dig en nedergeboogen hert, door

ons gezang, verleevendigd en zyn

vonkje in volle vlamme gebragt

worden. -

G. Of, is hy noch een onbekeerde,

zoo zal hem ons gezang kunnen

dienen,

I. om hem dat dwaasvooröordeel,

waar meé dewaereld vervuld is,

te ontneemen, als of het Chris

tendom niet anders ware dan een

ſtaat van naargeestigheid, en als

of God te dienen ware, in het

zwart te gaan voor het aangezigt

des Heeren der heirſcharen.

2. Ja veelligt zal hem ons Gods

dienstiggezang, onder Jehovaas

zegen, ten middel verſtrekken,

om hem tot den dienst van God

uit te lokken, en vorderlyk zyn

ter zyne waarächtige bekeering

van de duisternisſe tot het licht,

en van de magt des ſatans tot

God. Die gezegende vrucht had

dit heilig gezang in den H. AU

GUstYN, gelyk hy zelf ver

haalt in het zesde hoofdſtuk van

het IXde Boek zyner belydenis

* * * 4 ſen;
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ſen; O hoe weende ik, zegt hy,

ſpreekende van zyne eerſte be

keeringe, wegens uwe lofzangen

en liederen, zynde doordeſtemmen

derzoetzingenden zeer krachtig be

woogen ! Deeze ſtemmen vloeiden

in myne ooren, en de Goddelyke

waarheid droop in myn hert neder,

waaruit een godvruchtige drift in

-
### opwelde, onder eenen

vloed van traanen, zoo dat het

daar zeer welmet my was. En in

het 33ſte hoofdſtuk van het Xde

boek zyner belydenisſen, ge

tuigt hy, zich noch te erinne

ren de traanen, diehy,by zyne

eerſte bekeering, ſtortte onder

het zingen der gemeinte. Die

zelfde gezegende vrucht had dit

godsdienstig gezang in detyden

der gewenschte hervorminge,

wanneer er veelen, door het

hooren zingen der Pſalmen, al

lerëerst wierden bewoogen, om

zich tot de gemeinſchap derwaa

re kerke te voegen. Waarom

het zingen van Pſalmen, door

den roomſchen ſtoel, namaals

Ver
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verbooden en in veelen als eene

hoofdmisdaad geſtraft is; hoe

wel zulks de liefhebbers van

Gods naame en eere niet weder

houden, maar veel krachtiger

aangezet heeft, verblydzynde,

datze waerdig geächt wierden,

om den naam van Jezus ſmaad

heid te lvden.

2 Geen wonder, dat eene oefening, zoo

noodig en nuttig, ook van een beſtendig

gebruik onder Gods volk geweest is.

a. De edele zangkonst is reeds met de

ſcheppinge der waereld als geboren.

By de grondlegging der aardezon

gen de morgenſterren en alle kinders

van God, de heilige Engelen, vro

lyk, en juichten over die werken van

's Heeren handen.JobXXXVIII: 6,7.

Het kwinkeleerendgevogelte, dat,

op den vierden dag wierd geſchapen,

gaf, gelyk nu, zoo ook en voornaa

## toen, indien volmaakten ſtaat,

zyne ſtem van tusſchen de takken. Pſ.

CIV : II.

s- Ongetwyfeld zal ook de rechte

mensch, die, op den zesden dag, is

geſchapen, opgewektdoor dat voor

* * * 5 beeld
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beeld van de zingende vogelen, of

uit bevindinge van geſchikte vermo

gens, om zyne ſtem, op eene aange

naame wyze, te kunnen buigen, en,

door de zelve, hoogere oflaagere too

nen te ſlaan, zulks ook gedaan, en,

met aangenaamheid in zyn herte, den

Heere gezongen hebben.

. Naden treurigen zondenval, ſchoon,

daar door, de blydſchap des Heeren

# en oirzaak tot een ſmerte

k geween en eene zielgrievende

oefheidgegeeven was, wierd, met

de bekendmakinge van het testament

der genade, door de moederbelofte

in het Paradys, de weg weertot het

zingen en pſalmzingen geöpend.

GZ, ## de huishoudinge der belofte

leezen wy

Al zeer vroeg van Jubal, den va

der van allen, die, ter behulp van

de zangkunde, harpen en orgelshan

delen. Gen. IV: 21.

In vervolg van tyd is het uit de

edenkſchriften van Moze bekend,

oe hy, met het verloste Israël,

den Heere een lied heeft gezon

gen, ter gedachtenis en verheffing

Vall
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van hunne wonderbaare verlosſin

ge uit de hand en het geweld van

den wraakgierigen Pharao. -

Dit voorbeeld wierd doorMIR

JAM , de Prophetes, met haare

vrouwen, gevolgd. Exod.XV.

é. Onder de huishoudinge der Wet is

de heilige zang- en ſpeelkonst tot

eene uitnemende hoogte van vol

komenheid gebragt,

1. in den bloeiſtaat van Gods oud

volk, voor hunne gevangelyke

wegvoering naar Babel.

Zoo zongen DE B oRA en

HAN NA haare lofzangen den

Heere. Richt. V. 1 Sam. II.

Byzonder wierd dit gods

dienstig gezang ten toppunt

verheerlyktindentabernakel

en noch meer in den tempel

dienst, wanneerde Priesters

en Leviten zich dagelyks daar

in moesten bezig houden, na

demaal het zingen en ſpeelen

een voornaam en wezentlyk

gedeelte van dienſchaduwäch

tigen Godsdienst uitmaakte.

Vooräl heeft: de ko:
al



V O OR RED EN

DAv ID, gelyk hy lieflyk was

in Israëls pſalmen , 11 Sam.

XXIII: 1, ook hier toe, naar

het getal van de XXIV zoo

nen der opperzangmeesteren,

Azaph, Heman enJeduthun,

XXIV ordeningen aangeſteld

van heiligeZangeren, die,yder

hunne week, in den tempel

vervullen, en alle morgenſtaan

moesten, om den Heer te looven

en te pryzen, en eensgelyks des

avonds. I Chron. XXIII : 3o.

Vergel: met I Chron. XXV.

avids voetſtappen drukte,

na hem,de vroome Koning Jo

zAPHAT. 2 Chron. XX: 21.

dien ook de godzalige H1s

KIAs op het ſpoor volgde,

geevende den Leviten bevel,

dat zy den Heer zouden looven,

met de woorden van David en

## , den ziender. 2 Chron.

XXIX:3o.

2. By de wederkeering uit Babel

hield de zanglust onder Gods

oud volk geenszins op. Nehe

mias telt tweehonderd en vyfen

q/667"
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veertig zangers en zangeresſen, die

ookwederkeerden. Neh.VII:67.

En, byde grondlegging van den

tweeden tempel, zongen de Le

viten by beurten, met den Heerte

looven en te danken, dat Hy goe

dig is, dat zyne weldaadigheid tot

#gºrie over Israël is. Ezr.

E II.

'y. Onder de huishoudinge van het

Evangelie is deeze heilige oefening

met geen minder enernst betracht.

I.

2.

Jezus is er den zynen in voor

gegaan, en heeft, met zyne dis

cipelen, den lofzang gezongen.

#XXVI:3o.

Zyne graaggetrouwe navolgers

# ook die voetſpoorenge

drukt.

o. De Apostels hebben er niet

alleen met allen ernst op aan

edrongen. Efez: V: 19. Col.

II: 16. Jak. V: 13- Maar zy

zelven zyn daar in ook voor

gegaan. Paulus en Silas zon

gen ter middernacht, en in de

gevangenisſe Gode lofzangen.

Handl.XVI: 25.

oo. De

--- ------
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*

oo. De eerſte Christenen waren

daar in ook zeer overvloedig.
PLINI Us, ſchoon een hei

densch ſchryver, geeft hun, in

het tiendeboekzynerbrieven,

dit getuigenis, ſchryvende in

den 97ſten brief aanden Keizer

TRAJANUs, wiens Landvoogd

hy inBithynië was, dat deChris

tenen op zekeren dag voor zon

menöpgang gewoon waren ſaa

men te koomen, en ter eer van

Christus, als God, een lied te

zingen.

Men zong in die eerſteChris

tentyden niet alleen met de

ganſchegemeinte der heiligen,

zoo dikwyls zy tot den open

baaren Godsdienst plegtig by

een kwamen, maar ook hun

ne byzondere huizen weér

almden van dit heilig gezang.

en zag hunne wooningen

aan, als hutten van zingende

chooren, die, dag en nacht,

niet ophielden te zingen en

God te looven.

In de vyfde eeuwe was er

CCIM
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een gezelſchap van Christe

nen, die zich onderling in drie

reiën verdeelden,welke, yder

op zyn beurt, de eenden an

deren ſteeds aflosſende, hun

nen geheelen leeftyd, zoo wel

den nacht als den dag, met het

zingen van pſalmen en lofzan

gen doorbragten, waarom zy

van de ſchryveren der kerke

lyke geſchiedenisſe genoemd

worden axoſunrct, dat is, niet

ſlaapenden, of,ſlaapeloozen,ge

lyk ons de geleerde BINGHAM

in het 2de hoofdſtuk van het

VIIde Boek zyner kerkelyke

oudheden, bladz:31. bericht.

En, ſchoon andere Christe

nen die gewoonte, met rede,

niet navolgden; echter zon

gen zy by alle bekwaame ge

legenheden, des morgens; des

avonds ; op begraafenisſen ;

over de maaltyden aan de ta

fel; ook op de wegen en op

de velden, ja tot de kleine kin

derkens toe.

Des morgens, om hunne

dank
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dankzegging aan, en hunne

blydſchap in den Heere, we

gens zyne vaderlyke hoede in

den voorgaanden nacht, te

verzegelen; ook, om hunne

herten van deeze laage aarde

en al het aardſche hemelwaarts

op te voeren, en, als op Che

rubyne pennen, tot God en

zynen troon heenen te vlie

en. Deeze gezangen waren

et morgenlof, (matutinae lau

des) waar van de ſchryversder

kerkelyke geſchiedenisſen dik

werf ſpreeken.

Noch zongen zy des avonds

tot erkentenis en verheffing

van 's Heeren weldaaden en

trouwe, die zy, diendag, ge

nooten hadden. Dit was het

avondöffer, 't welkzy denHee

retoeheiligden, en waar mede

zy den dag eindigden.

Zelfs verhieven zy hunne

## CIl#
gen op de begraafenisſen der

heili # 3 ###
zynde, gelyk deheidenen, die

gee
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V: 13, maar hun hert verſter

ende met eene onbedriege- - -- - ---
-

ſ . - . * *

---- -- f# hope hebben. 1 Thesſ.

-- 'N k

- - - - 3 - - - - - - # blyde geloofshope op

- e zalige verhuizing van hun

nemedeheiligen. Zy oordeel

: - den, dat men den overleede

nen geene eer aandeed, wan

neer men om hem weende en

ſchreide; maar wel, als men

# en lofzangen, over

hem zong, en zyne godzalig

- heid pryzen kon.

* * * Zy zongen ook den Heere

over de maaltyden aan de tafel,

om niet alleen den Geever van

die ſchepſelen met mond en

hert te verheerlyken , maar

ook, om zich zelven te wape

nen tegen de listen en laagen

des duivels, die allermeest op

de maaltyden toelegt, om het

emoed tot overdaad en aller

eië dertelheid te vervoeren.

Ja het zingen was zoo ge

meen onder de christenen,

dat zy op de velden en we

gen, terwyl zy met hun hand

* * * *

- -- - - - - - --

werk
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werk bezig waren, den Heere

zongen en pſalmzongen. Dit

getuigenis geeft HIERoNY

MU s aan zyne BETHLEHE

MITE REN, ſchryvende in ee

nen Briefaan MAR CELLA; in

dit ganſche dorp van Christus

(zoo noemt hy BETHLEHEM,

dewyl daar Christus gebooren

is;) zyn niet als boeren. Daar

word buiten de pſalmen van Da

vid niets geſproken. Keeruvry,

waargywilt; de akkerman zingt

achter den ploeg een vrolyk hal

lelujah; de bezweete maajerver

heugt zich met pſalmen, en de

vvyngaardenier zingt iets van

# Dit zyn de gezangen;

dit zyn de minneliederen, die

hier in onze landſtreeken gehoord

worden; deeze zyn de galmen

der herderen, deeze de wapens

der landlieden.

De kinderkens zelven wier

den al vroeg tot hetzingen op

gewekt. Men hoorde ſomwylen

de noch ſtamelende tong van een

klein kind den Heere Christus

CB/2
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,

IERONYM Us, in ee

3 - 2 ovºceen##toegalmen,

- e . . . . gelyk H

: 1. L.#
tº: A A - ººk van AULA, haar dochter

- - - - - - ken, getuigt:

ooo. Hunne voetſtappen drukten

s *

*

c . .. 2 ook onze voorvaders na hun

nen uitgang uit hetAntichris

, , tiſche Babel, daarzy, als in een

s . vreemd land, verhinderd wier

v . . . . den, een lied des Heeren te zin

... gen.PſCXXXVII:4.Menzong

- niet alleen in de vergaderingen

der heiligen; maar ook in de

7 byzondere huisgezinnen naar

, het voorbeeld der eerſte chris

. - . . tenen. De godvruchtige Bo

HEEMERs hadden de gewoon

k

t

-

te, om desmorgensvroeg, na

voorgaande gebeden en dank

te zeggingen, eerst een gedeelte

uit Gods woord te leezen, en

voordsmet hunne huisgenoo

ten eenenpſalm ofeenig ander

geestelyk lied te zingen. De

vyandenzelvengeevenhundit

getuigenis. THOMAS à JESU,"

- »k# ## 2 , gen

*

* * De Converſ omn, gentium. p. 541,
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een yverig voorvechter der

- - - - - - Roomsgezinden, ſchryft on

1 . . . . der anderen van hun; niet al

-- ----- leen weergalmen hunne kerken

en ſchoolen van zoodanige ge

zangen, maarook bunne byzon

dere huizen, winkels, openbaa

re markten,ſtraaten en velden.

Zy zyn in gebruik by allerlei

" " . ſlag van menſchen, en aan alle

* * * * plaatſen; 't zy om zich in hun

- verdriet te vertroosten, of om

- bunnen arbeid te verligten, of

- - - - om hunnen tyd te verdryven.

oooo. GaveGod, datwy hetloffelyk

voetſpoor onzer godvruchtige

voorvaderen# CIl OIl

- ze herten en ſtemmen tot

Gods eeuwigen lof met hun

ºf vereenigden! Maar, O gruw

- zaame verwoesting van ons

- hedendaagsch christendom !

ºn Of, worden er al pſalmen,

- Het lied van den helſchen

- draak klinkt in veeler ooren

veel liefelyker dan hetverruk

---- -- kend lied van het onbeſtraf

- felyke en onbevlekte Lam.

lof
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:

. . . lofzangen en geestelykeliede

- . . . . . . rengezongen; het geſchiedby

- . . . . . de meesten zonder leven of

. . . . . . . geest, zonder aandacht, zon

. der ernst, zonder geloove,

- zonder uitgaande liefde. Een

gezang, dat in de ooren des

- ' - - # Sebaöthtenuittersten

: : : onäangenaamis. Eengezang,

: : : : dat, door de onëerbiedige ge

beerden, de oogen zynerheer

. . . . lykheid zeer verbittert. Een

U . . , , gezang, 't welk een louter ge

tier der liederen is, waar van

. deHeer eene walge heeft,want

' l

t

2 ---- -- - -

't Is niet de ſtem of 't ſnaargeluid,

Dat Gode 't oor en hert ontſluit;

Maar't is de ſtem, dieJezus Bruid,

. . . Volliefde# om uit."
2 revvvvv '8

. Doch het ismyn toeleg tans

| | | niet, het diep verval van ons
« | --- christendom, ook in dit ge

. . . deelte van den redelyken

- godsdienst, nader te ontdek

: % % %% 3 - ken.

* Non vox, ſed votum. Non muſica chordula, ſed cor.

. Non clamor; ſed amor tinnit in aure Dei.
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ren, die zy, nevens

*

- ; -- ken. 'Daar zyn 'er door des

Heerengoedheid, die het ver

val in deezen erkennen, die

het betreuren en in Jehovaas

mogendheden zoeken te ver

- beteren. - De ſtem der tortel

duive word ook noch in ons

land gehoord, niet alleen in

den openbaaren godsdienst;

maar ook in de byzondere

- huisgezinnen en gezelſchap

pen der vroomen. De Heer

- verwekt er ook nu noch zoo

wel, als in voorgaande tyden,

die, door genade, lust en be

kwaamheidhebben, om aan de

gemeinte der heiligen eenen

ruimen voorraad te geeven van

lofzangen engeestelyke liede

# ſalmen

van David, den Heerekunnen

zingen metaangenaamheid in

hunne herten. Zag men wel

eer, in de eerſte christentyden,

de gezangen van voornaame

G6 Mannen, van EPH REM

den Syrier, van GREGORIUs,

HILARIUs, AMBROSIUS, PRU

DEN•
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* * *

DENTIUs, SEDULIUs, PAULUS

den Diaken en anderen; men

rit zag er niet minder na de ge

zegende hervorming, waar

van nu noch bekend en in han

den de berymde pſalmen

- van David, benevens andere

gezangen, opgeſteld door die

wakkere geloofshelden, LU

THER, MARoT, BEZA, JUs

TUs JoNAs, CAPITO en dier

gelyken, die wy nu, met ſtil

zwygen, voorbygaan. In ver

volg van tyd zyn 'er nochge

duurig anderen bygekoomen,

die des Heeren volk door hei

lige gezangen tot blydſchap

in Jehova zochten op te wek

ken. Uit veelen worden met

zeer veelgezegende vrucht nu

noch geleezen en gezongen de

uitmuntende liederen van den

godzaligen NEANDER, den

dierbaaren LoDENSTEY N,

den hemelsgezinden SLUI

- TE R, dengodvruchtigen UI

LENBR o EK, den kostelyken

en verhevenen v AN HOU

% % % % 4 T EN 2
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TEN, den geestryken en gees

telyken LAMPE, wier voet

ſtappen anderen met gelyken

ernst en vlyt warm houden.

. - Onder zulke zielsnuttige ge

zangen moogen ook met rede

geteld worden die overäange

naame ZIELSBANKET

TEN, welke, in deezen bon

del met gezangen, aan Siöns

kinderen worden mede ge

deeld. Die ze opdischt, is myn

, zalige Grootvader, de Heer

#oÉ WILLEMSEN,

wiens gedachtenis by de heili

gen noch aangenaam en in ze

gen is. Hy had reeds vroeg,

al in de lente van zynen leef

tyd , eene overheerſchende

begeerte tot het onderzoek

der goddelyke waarheden en

tot de heilige dichtkunde. Zyn

ſchrandere en werkzaame

# was hem hier toe be

ulpzaam, maar allermeest de

Geest der heerlykheid en de

Geest vanGod, die, op hem

rustende, hem wysheid in het

Ver
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verborgene bekend maakte en

- zyn hert teffens ontvonkte

-- - - - - - » -
-

tot het geloof en de liefde der

waarheid, die naar de godza

2 - # is. Hier door had hy,

- ls een voedſterling der Op

perſte Wysheid, zeer veel van

- - - - - dehooge wysheid der heiligen

- - - - ingezoogen. Hy was met ernst

belust, om in de verborgen

heden van het koningryk der

: -
)

hemelen in te dringen. Hy

: verloor als zich zelven - in

beſpiegelingen van God en

der goddelyke heilgeheimen.

Deeze waren de waranden en

beemden, in welke hy zich

zielïnnig verlustigde. Zonder

- ling was hy ook gezet, om

de kracht der igmaaken

de waarheid tot heiliging en

troost voor zich zelven teon

dervinden en naar buiten te

vertoonen. Hyhadgeengroo

ter vermaak, als in het ver

borgen en eenzaam leven met

en voor den Heere, en ſleet

zyne aangenaamſte uuren in

* * * * 5 af.



, VO OR RED EN - ,

n rn - , afgetrokkene hemelſche over

te : o gºdenkingen, waar mede hy

-- - - - - wonder veel op had, in herte

lyke geloofs- en liefdeuitgan- ' - ,

s i . . . . . gen,in verborgene alleenſpraa

: : : : : kenmet zichzelven en met zy

; º e - nen Bondgod. Hier door vor

- derdehy niet alleen zeer in het

- - - - - - - christendom, maar wierdook

- v - e voordeelig en nuttig voor zy

- 's - ne medechristenen. Hy ver

i . . . borg zyn toevertrouwd talent

iſ - i . . geenszins in de aarde, maar

; º Eichtte enſtichtte, waar hemde

er gelegenheid voorkwam. Ge

1 - - tuigen zyn de openbaare oefe

1 : - - ningen, die hy een geruimen

- . . tyd ter aanhooring van zeer

4 e . . . . . veele waarheids- en deugdsbe

- - - 's minnaaren, tot eene ongemee

- - - - - ne en algemeene ſtichting, ge

- - - houden heeft. Getuigen zyn

, 3 - 6 - mede zyne zaakryke en gees

- telyke Gezangen van de gan

- ; gen Gods in zyn Heiligdom, zoo

- - - des Ouden als Nieuwven Ver

bonds, die met veel zegen en

vrucht, zoo nu als voormaals,

- - ge

J



VAN DEN UITGEEVER:

* » 'J- - - -

gen te eindigen.

geleezen en gezongen worden.

, Hy, die in hethuisdes Heeren

geplant was en groeide in de

voorhoven zynes Gods, droeg

ook noch in den gryzen ou

derdom vruchten, was vet en

groen. DeezegeurigeZIELS

- BANKETTEN zyn als een

verkwikkelyk nagerecht, dat

hy ons aan het einde van zyn

leven heeft opgedischt. Ik

hebbe, zegt hy in 't begin zy

ner voorreden, deeze gezangen

meest opgeſteld in myne vier

maandelykſche ziekte. En een

weinig verder doet hy'er by;

begeerig zynde, om (zoo het Go

de beliefd had) in de beſpiegelin

en van deeze ſtoffen myne da

8 #ſchreef hy

op den eerſten Mei 1712. En

kort daarna gaf hem de Heer

zyne begeerte, want hy is,

op den tweeëntwintigſten der

- naast volgende maandJuny,in

denouderdom van achten zes

tig jaaren en zeven en twintig

dagen, heilig en veilig, god
Za
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Zº

zalig en# in den

. Heere ontſlaapen, om te rus

- ten van alles, wathem hierkon

ontrusten, ja te rusten met

verlustiginge in den ſchoot en

w

in de armen van het allerzalig

ſteOpperwezen. Daar zingthy

- InUlE# en het Lam op hoo

getoonen en met verhevene

. o ken. Daar wisſelt hv nu

- zvnezwakke hozannaas afmet

vlekkelooze en eeuwigduuren

de hallelujaahs;

Daar is hy boven nood en dood.

Daarwordhy, als Godsgunstgenoot,

Ten top van eer verheven.

Daar ziet hy God by't hemelsch licht

Van aangezigt tot aangezigt.

Daar#hy englenleven.

Daarſmaakthy eeuwigGodsambroos.

Daar zingt hy van Gods liefde altoos.

Daar 's blydſchap zonder ende.

Daar ſlaat hygalmen, hoog van toon.

Daar juicht, daar praalt hy voor

Gods troon. -

Daar eindigt zyne elende.

J. -

Maar



VAN.DEN UITGEEVER.

- - Maar hy leeft ook noch by

en onder ons door zyne gezan

gen. Een gedeelte der zelve

word u by eenetweede uitgaa

ve met merkelvke verbeterin

ge en vermeerderinge opgedra

- # Veele druk- en ſpelfeilen,

ie de eerſte uitgaave ontluis

terden, zyn in deeze twee

de, zoo veel moogelyk was,

vermyd en verbeterd. Eenige

onduitſche woorden zyn door

eene kleine verandering inbe

ter nederduitsch vervormd.

Tothet een en het ander heeft

my de taal- en dichtlievende

HeerRekenmeesterPIETER

DE LA RUE de behulpzaa

me hand geleend, voor wel-

ken toegenegenenliefdedienst

ik zyn Ed. by deezen opent

lyk dankzegge. »

Nevens de genoemde verbe

tering heeft deeze tweede uit

gaave ook eene merkelyke ver

meerdering door een aanhang

ſel van Mengeldichten, die ook

Waerdig en nuttig ſcheenen,

OIIA



V O O R R E D EN

om van een algemeen gebruik

gemaakt te worden.

II. Weläan, christenen! gebruikt deeze hei

lige gezangentot uwe opwekking, bemoe

diging en troost# den weg naar den he

mel. Zingt den Heere in uw leven. Pſalm

zingt uwen God, terwyl gy noch zyt.

Laat de verheffingen Gods onder uwe

tongen en in uwe keelenzyn. Galmt, zin

ende, uit de heerlykheid der eere van

# majesteit en zyne wonderlyke daa

den. Toont, dat gy behoort tot het

- volk, 't welk zich Jehova geformeerd

heeft, om zynen lof te vertellen. Be

gint hier reeds dat werk, waar mede gy

eens wenscht, deganſche eeuwigheiddoor

te brengen:

Oſtrengelt hier de handen ſaam'

Met all d'aanbidders van Gods naam!

Gy moet God grootheid geeven.

Heft uwe vreugdeliedren aan.

Laat uwe band de harpe ſlaan.

't Is hier ook hemelleven.



VAN DEN UITGEEVER,

Weläan: zingt hier 't hozanna Godsbo 2

Ter eer van uwe zegenrots. #

Meldt 's Heeren groote daaden, 2 tºt 3

Die hy noch doet en heeft gedaan.

Koemt 't eeuwig heil van nu voortaan,

. Zyn blyvende genaden: stºv.

Verëent u met der englen ſtoet,

Om even vuurg van gemoed,

Op hoogverheven klanken,

- Jehova, Vader, Zoon en Geest,

Den Bondgod van elk, die Hem vreest, ,

. Met mond en hert te danken.

O? dat 's de weg naar 't Vaderland,

Daar nooit een ziele heeft geſtrand.

-

Zoo koomt men, zingend, boven,

Daar in die zaalge vreugdeſtad,

Langs 't enge en naauwe levenspad,

Om eeuwig God te looven,

God



ev

VOORREDEN VAN ENZ.

God geeve het ons, naar den#

ner vryë genade, tot prys zyner heerlyk

heid, in Christus Jezus, door zynen Heili

gen Geest! Amen. v .

* * * *

Dit is de zucht en bede van hem,

die ook wenscht, een medewerker

te zyn van uwe blydſchap,

Middelburg den Uwen heilzoekenden dienaar

eerſten Mei in Christus,

MDCCXXXI.

JACOBUS WILLEMSEN.

###

##

##



B E R I C H T

VAN DEN UITGEEVER,

TER AANPRYZING VAN DIT DICHTwERE,
Geſteld voor den derden Druk; r

»

Met eene Aanmoedigende Opwek:

kinge tot een godvruchtig gebruik ,

v A N DE E z E "

ZIELSBANKETTEN,
1

- ,

V O O R - 1

S I O N S K I N D E R EN :

O P G ED I SC H T. -

«

D" eerſte druk van deeze## e

zangen, die, in het jaar MDCCXII,

allerëerst het licht zagen, geheeluitverkocht

zynde, zoo heb ik, in het jaar MDCCXXXI,

de tweede uitgave vermeerderd met een

Aanhangzelvan Mengeldichten, en eene voor

reden daar bygevoegd, ter aanpryzing van

het heilig en godsdienstig gezang.

Die druk ook vertierd zynde, volgt deel

- * * * * * ze
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ze geestelyke zielsbanketten, voor Sons kin

ze derde, waar omtrent ik dit weinige al

leen te berichten heb.

Volgens de naauwe betrekking, die ik

heb tot den dichter, mynen zaligen Groot

vader, wiens gedachtenis tot zegening is,

oordeelde ik, vryheid ja verpligting teheb

ben, om, waar ik, naar het licht, dat my

opgin , iets, ter meerdere beſchaving van

dit godvruchtige dichtwerk, kon toebren

gen, zulks, metvolle ruimte, temoogen en

ook te moeten doen.'

Ik heb echter overäl, waar ik eenige ver

andering, zoo ik hoop, ter verbetering,

maakte, zorgvuldig getracht, den beöog

den zin naauwkeurig uit te drukken, en,

naar verrhogen, ihklaarderdaglicht te ſtellen.

Noch heb ik daar by gedaan een Nieuw

Aanhangzel van eenige weinige gedichten, die

my, ſederd de leste uitgave, zyn in handen

gekoomen, en die, naar myneblyde hope,

ook tot nuttige ſtichting zullen kunnen ge

# worden. -

ik biddeGod, dat Hyu, die, met dit ſtich

telyk dichtwerk, voor uw gemoed wensche

voordeel te doen, door genade verwaerdi

ge, in de toebrenginge van den Geest der

genade, om deinnigſtezoetigheden van dee

de

- Air



GESTELD vooR DEN DERDENDRUK.

deren opgedischt,zooaan het gehemeltevan

uwe ziele te ſmaaken, dat de naſmaak van

deeze voorſmaake u ſteeds by blyve en toe

neemetot in den zaligen hemel, daar het in

den grootſten nadruk zalheeten; Smaakt en

ziet, dat jehova goed is. Pſ: XXXIV: 9.

KINDERs vAN S Io N! Laat het geloof

daar aan en uwehope daar op uwe begeerten

toch gaande maaken. Spreekt er van onder

elkänderen met pſalmen, en lofzangen engees

telyke liedekens. â. Gebruikt daar toe ook

deeze godvruchtigegezangen, die, doorge

nade, wonder geſchikt zullen zyn, om uw

gemoed te verleevendigen. - ' .

Hierword'sHeeren eeuwige liefderaad en

overdierbaar genadeverbond, tot zonderlin.

geaanmoediging, nadrukkelyk uitgebeeld.b.

Hier word de lof van Jehova, als Schepper,

Verlosſer, Heilig- en Heerlykmaker van zyn

volk; ook de roem zyner ontdekte verbonds

deugden met vrolyk gejuich uitgegalmd. e.

Hier word de dierbaarſte Immanuël; de

Schoonſte Bruidegom,# een vol-

lejezus, met al zyneGodheid en goedheid;

die Liefſte der kerke, die blank, die rood is,

die de banier draagt boven, en ook ter banier

opgericht word van tienduizenden, aan alle

* * * * *k 2 - heil

- Efez vs 19. b. Bladz 8-22. c.bkas-4i.
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heilbegeerigen hertërnstig aangepreezen. a.

Tracht gy de indrukken van het korte

nu van dit vergangkelyke leven in uw ge

moed op te wekken, hier worden uwe korte

dagen en 's menſchen nietigheid nadrukkelyk

afgemaald. b.

Is uwe ziel in eene geſtadige onruste; hier

word zy totde waare zielsrust, eene rust met

# in Jehovaas zaligen dienst en

gemeinſchap, zeer krachtig aangeſpoord. c.

- Is het uwe oprechte gezindheid, om, in

ootmoedige zelfverloocheninge, den Heer en

het Lam, in alle zyne wegen, na te oogen

en na te volgen; hier word u eene ziel, naar

waare verloochendheid hygende, ter navol

&# voorgeſteld. d. * *

yt gy eene zoekende ziel; hier word u

het rechtezoeken, naar Jezus voorſchrift,aan

geweezen en gemoedelyk aangeraaden. e.

Schept gy vermaak in de gemeinſchap der

heiligen en in godvruchtigegezelſchappen; hier

word u, om 'er u noch meer op belust en

verliefd te maaken, der vroomen voorrecht,

zoo dikwyls zy, tot nuttige ſtichting, by

een koomen, op eene hertínneemende wy

ze onder het oog gebragt.f.

-, 2 s : - Zyt

a. Bladz: 236, 31o, 316-341. b. bl: 21o. e. bl. 199.

d, bl: 297. e. bl: 346. f bl. 367. * .
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Zyt gy belust, om, met de lampe des

Heeren, de binnenkamers van uw gemoed

te doorzoeken, hier is eene hertsſpraak, om

u, daar in, heilzaam beſtuur te geeven. a. -

Wenscht ge, in het zalige eenzaam, met

God gemeenzaam, uwe ziel te verheffen tot

heilige overdenkingen ; hier is eene verbor

gene Godsgeleerdheid, die u, daar toe, een

ryken voorraad verſchaffen zal. b .

Zoekt gy naar deugdelyke kentekens van

de waarächtige genade; hier worden u de

eigenſchappen van de onderdaanen inJezusko

ningryk, met het heil, daar aan vast ge

maakt; hier worden u de wyze Maagden,met

olie in haare lampen, naar het leven ver

toond. c. ' s . -

, Vind gy uw gemoed opgewekt door die

liefderyke noodiging der Opperſte Wys

heid, Myn zoon, geef my uwhert; hier word

de gulle hertsgave aan den Heere recht her

telyk aangedrongen. d. . . . . . . . . . .

Zyt gy van om- en afzwerven buiten den

Heer waarlyk moede geworden; hier word

gy zeer liefderyk opgewekt, om naby God

te leeven. e . . . . . . . . .

Hygt uwe ziel naar eeneeeuwige vertroos:
- - 3k #k ººk 3, ººk 3 ting-

a Blazz: 185. b. bl: 15o-177. c. b': 96-1 15 en bl:263.

d, bl: 22.1. e. b': 2 14.
- "
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iing en eene goede hope in genade, hier wor

den u Gods liefdekusſen, de hertscordiaalen,

de waare vreugde en de grootſte troost bevin

delyk voorgeſteld. a. J

# u te doen, om ryk te zyn in het ge

loove, en eens een erfgenaam te worden van

het hemelsch koningryk; hier word de ry

# en de ongenoegzaamheid der krach

telooze ſchatten van deeze laage aarde zeerle

v:# afgemaald. b. -

Hebt gy opwekking noodig, om, vol

moed en gloed, te ſtryden dengoedenſtryd

des geloofs en zóo te grypen naar het eeuwi

ge leven; hier word u de dappere krygsman

en dezegevierende overwinnaar, ter uweaan

moediging voorgehouden. e. J

Word uwe ziel, als op Serafynevleugels,

hemelwaarts opgevoerd, om u, in den geest,

met den reider## voor den troon,

reeds in dit leven, tot 'sHeeren eeuwigen lof

te verëenigen; hier word u de eeuwige lof

zang, de tegengalm der zalige hemelingen en

de weergalm der kerke op aarde, zoo innig,

zoogeestelyk en opzooeene verhevene wy

ze vertoond, dat 'er uwe ziel naar moetwa

tertanden. d. -

Gaat

• Biadz: 27o, 2-6, 24, , 35o. b. bl: 402 en bl: 353.
c. bl. 4:7 en bl: 431. d. bl: 435, 444, 446. A
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Gaat uw hert uit naar een juichend ſterft

bed; hier is een zwaanenzang, dien een ſter

vend heilige blymoedig aanheft. a.

Och, waardſte zielen! Houdt u hier in be

zig. Laaten die verheffingen Gods geſtadig

onder uwe tongen en in uwe keelen zyn.

Wordt toch niet moede, al kunt gy hier

ſlechts ſtamelen. De Heer wil zich ook uit

den mond van kinderkens en zuigelingen

ſterkte grondvesten. . . . . . .

Is 't hier noch gebrekkig, boven

Zal het looven > 'r oo

- P------ -- - - - - 3

4 Eeuwig hallelujah zyn,

Daar gy hert en ſtem zult mengden

Met all d'Englen,

, Voor Gods vreugderyk aanſchyn. 3 - 2

O ſchept moed. Noch maar een weinig

tyds, en Hy, die te koomen ſtaat, zal ge

wisſelyk koömen en niet achter blyven. Hy

zal u op zynen tyd, die immers de tydigſte

is, tot zich overneemen, om eens, ophoo

gere toonen en met verhevener klanken,

- Bladz: 1-8.

* * * * * 4 het
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1

hetlied desLams, in het hooge hemelchoor,

blymoedig uit te galmen.

Daar zult gy, na deezen,

Als Engelen weezen,

En zingen, en zingen hier boven.

Laat ons hier beginnen,

Met hert, ziel en zinnen.

Wie kan God, wie kan God vollooven !

Zoo wenscht, zoobid, die ook zelf, door

genade, zyne blyde lofgalmen, hier, met

u poogt te paaren, en, hier na, zyne ge

brekkige met onbevlekte en onbevlekbaare

hallelujahs voor den troon hoopt te verwis

ſelen, uw heilzoekende dienaar in Christus

cn graaggetrouwe voorbidder by God,

r * * e - *

* JACOBUs WILLEMSEN.

Middelburg 24 February -

MDcc LVII.

O P
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V A N -

SIONS ZIELSBANKETTEN;

Van den Eerwaarden en nu Zaligen Heere,

J A C O B W I L LE M s E N;

IN zYN ED: LEvEN,

xIESHEER DER STAD MIDDELBURG, ENz.,

Zes niet, O Wereldling, het regte Christen leven

Kan nimmer blydſchap geven,

Het heet in 't zwart te gaan, daar 's niet dan treurigheid

En naarheid in bereid.

Ja, 't is zoo, naar uw dwaas en onvernuftig oordeel.

Gy kent toch niet het voordeel,

Dat 's Heeren volk geniet, terwyl zy hier beneén ..

e Den engen weg betreén.

'o! wierd het u gegund, hen na te mogen wandlen,

- Als zy in 't eenzaam handlen

En bezig zyn met God, 't geen gy nog kent nogziet,

e Ja, agt voor ziels verdriet.

Mag eens een Bondgenoot, met 't reukwerk der gebeden,

- Tot 's Heeren troon in treden,

* En met vrymoedigheid daar ſtorten allen nood --.

In zyn genadeſchoot;

ontlast hy daar het hert, voor God, in boetetranen;

f Die, die zyn 't, die hem banen

- • ſk ## # 5 Den
, &

* *
*.

-



Den weg tot waren troost: want in dat treuren wis

De grootſte blydſchap is.

Ql-maghy eens, in dat verborgen, heilig eenzaam, Y

« " - - - - - Zyn met den Heer gemeenzaam, ' t .

En pleiten op het woord, dat zyn gezegend Hoofd

* - En Borge heeft beloofd;

Gebruikt hy't heilig regt, het welk hem is gegeven, 1

* . . . Om nedrig aantekleven - - ,

En op Gods Vaderhert, door Jeſus duur rantſoen,

. . . . . . Geweld te mogen doen;

Of ſtygt hy Thabor op, om zynes Konings luyster'

Te zien niet in het duyster, - --

dMaar by des Geestes ligt, die in die heerlykheyd .

- - - Van ſtuk tot ſtuk hem leyd;

Dan digt hy wel een lied tot eere van zyn Koning,

Aanbid hem in zyn woning,

En toemt, verwonderd, al dat over dierbaar ſchoon,

e- Het welk hy ſpreyd ten toon,

Ja, wil zyn zwakke ſtem met d'Halelujahs paren :

Der zaal’ge Hemelſcharen,

Die, vlekk'doos, onvermoeyd, uytgalmen's Heren lof

- In 't zalig Vreugdehof. -

Dat dit het wezen zy van 't vrolyk Christenleven -

Moet elk getuyg'nis geven,

Die, met bedaardheid, zig by deze ſchriften zet,

Daar SIONS ZIELSBANKET

Is opgedischt, aan ons, door een, wiens kille beenen

Bedekt zyn met de ſteenen;

Terwyl zyn hooge geest reeds onderd'Englen zweeft,

* * * * En eeuwig Gode leeft.

4. - Hier



Hier 's keur van ſtof, waar in de ziel zig kan verlusten

En met genoegen rusten.

Hier is een Zielenſpys, die 't hert niet ledig laat,

Maar wezendlyk verzaad.

Kom, Siöns Volk, laat dan in deze zee van zaken

Uw ziele zig vermaken.

Gy kont hier weyden in Gods raad- en vreeverbond,

Op Christus bloed gegrond.

Hier zietge God, als Heer en Schepper aller dingen,

En die zya Gunstelingen

Door Christus bloed verlost, hen heyligt, en zynbeeld

In hunne zielen teelt.

Hier word Jehova in zyn glans en heerlykheden ?

Geroemd en aangebeden,

En Jeſus ons vertoond, die, als de hemeltolk,

Naar 't hert ſpreekt van zyn volk.

Dan daalt de ziel eens neer, om d'allerdiepſte hoeken

Des herten te doorzoeken, -

Houd ſprake met zig zelf voor Gods alziende oog."

' Dat z'inroept van om hoog:

Danhoort geens, hoez', erkent, dat al het aardsch is nietig,

• - , Gansch ydel, ja, verdrietig,

En dat de ware vreugd alleen is in 't genot !

Van een volzalig God,

Zyn kusſen zyn haar goed, die zyn de ſpeceryen

. En hemellekkernyen,

Daar Jeſus op onthaalt, O ja, die zyn in ſmert - '

Een ſteunſel voor het hert:

Dan word eens Jeſus Bruid, ſchoon in zig zelf elendig,

- Vertoond, als ſchoon inwendig,

* * En
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AEn ſierlyk uytgedost met Koninglyk gewaad,

Gepast naar haren ſtaat;

Dan weer de Bruydegom, zoo als hy gansch begeerlyk,

Volmaakt en overheerlyk

In't oog is van zyn Bruyd, als haar zyn glans beſtraalt,

. Op 't keurigst afgemaald,

En eyndelyk de ziel, door zoo veel wondre wegen,

, Ten hemel ingeſtegen,

Daar zº, als verwinster in den geestelyken ſtryd,

Voor eeuwig word verblyd.

'wie, die dit al beſchouwt, zal onderſtaan te twisten,

- Dat een regtſchapen Christen

Geen blydſchap ondervind? O ja, geloof het vry, -

't Stygt alle vreugd voorby. -

Komt Siöniten, komt ! hier 's ſtoffe om te zingen. -

. Wilt door de wolken dringen.

Beurt uwen tragen geest om hoog, verheft uw ſtem,

In dit Jeruſalem. - '

Tragt aan den Wereldling getuygenis te geven,

- Hoe dat het Christenleven

Ook vreugd in zig bevat, ja, meer de ziel voldoet

- Als al 't vergangbaar goed.

Dankt God, dat hy op nieuws u wederom laat ſtigten

Door deze dierb're digten, -

Waar in een Man herleeft, die al zyn tyd en kragt

In 's Heeren werk doorbragt, -

Die eertyds leefd op aard, maar wandeld in den hemel

Ver boven 't aardsch gewemel;

- Die velen heeft geleerd, geſtigt en aangeſpoord,

Door 's Heren dierbaar woord,

En



- - - - - -T- ----

En ſtaag zyn geest verhief, door heilige gezangen,

- Daar hy de wond're gangen -

Van Jeſus met zyn Bruid, heeft fierlyk voorgeſteld,

- En 's Heren roem vermeld."

Nu is hy voor den troon, en zal daar eeuwig leven,

• Om Gode lof te geven; " "

Daar mengelt hy zyn ſtem, met 't zalig zielental, ”

Nu in volmaaktheid al.

Volgt zyn gelove na, ziet op zyn doen en handel

En d'uytkomst van zyn wandel; -

Zoo zult gy ook, by hem, hier na in heerlykheyd

Eens worden ingeleid.

h JacoBA PETRONELLA WINKELMAN.

:-

!
*

,

#3&#####33:53 - -
go:#8 . . . l

&### ##3 -

":" Ur

t t -

/

- \--

- )

OP



Op DE GEESTELYKIE

DIGT- EN ZANGSTOFFEN

van den Agtbaaren en Godgeleerden Heere

JACOB WILLEMSEN,

In zyn leven, Kiesheere der Stad Middelburg.

De gedagtenis des Regtvaardigen zal tot

zegening zyn. Spreuk. # V. 7.

Rest Christlyk Digter, die den besten adeldom

Verkreegt, door Zang van Wet en Euangelium,

Die leefde, zoo gy ſchreeft, verſtandig en Godvrugtig.

Uw ziel juicht by haar God, uw lichaam rust in't graf,

En wagt daar 't zalige verryzen vrolyk af;

Terwyl uw goede geur behoud uw' Naam doorlugtig.

Uwgeest leeftinuw ſchrift. uw geest rust op uw Bloed,"

Dat zig, op 's Grootvaêrs ſpoor, naar Siöns toppunt

ſpoed.

Uw ſchrift ſtigt menig een'. uw Bloed behaagt veel'Wy

ZCD, -

O dubbel zalig is der Vromen heugnis! Maar

De naam derboozen ſtrekt een ſchandvlek op hun baar,

En krygt, na hunne dood, in plaats van lof, afgryzen.

P: DE LA R U E.

* Ik ooge hier mede byzonderlyk op den Eerwaardigen en Ge

leerden Heer JACOBUS WILLEMSEN, de #n zaligen

Schryvers kleinzoon, tegenwoordig Bedienaar des H. Goddelyken

Woords, in de bloeijende gemeente zyner Geboorteſtad Middel

burg.

OP
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o P w E K K I N G

aan alle de Bruiloftsgasten des Lams in eer2

heiliggejuich en vrolyk zingen in den Heere,

y en onder het geestelyk genot van

SIONS ZIELSBANKETTEN,

opgedischt door den Achtbaaren en

Godvruchtigen Heer,

J A C o B w I L LE M s E N,

IN ZYN LEVEN KIESHEER DER

« | STAD MIDDELBURG. . . .

Dººr het schºfſtraub weg, nadat
hy geſtorven is. -#, 4.

Veloste Christenſchaar!

Verloste Christenſchaar! Ziet daar '

Een bondel met gezangen. | | |

Zingt en galmt ,, juicht en pſaluit,

Zingt Gode in 't openbaar. ' '

Feestvierende Gemeent'! "

- Feestvierende Gemeent'! Vereënt

Te ſaam uw hart en ſtemme.

Zingt en galmt ,, juicht en pſalmt,

Ai, waarom noch geweend? - 1

-- - A



Al is er weenens ſtof, " º

Al is er weenens ſtof; de lof

Betaamt toch den oprechten.

Zingt en galmt, juicht en pſalmt

Op 't ſpoor van 's hemels Hof.

Uw Heiland op zyn Troon,

Uw Heiland op zyn Troon ,,GodsZoon

Roept u tot Choorgezangen- * *

Zingt en galmt ,, juicht en pſalmt . . *

Op zoeten hemeltoon.

Hy zelf verheft zyn ſtem, -

Hy zelf verheft zyn ſtem ,, met klem,

Om treurigen te troosten.

Zingt en galmt ,, Juicht en pſalmt

In 't nieuw Jeruzalem.

De Geest, die in u leeft

De Geest, die in u leeft, en zweeft,

Is ook een Geest der vreugde.

Zingt en galmt ,, juicht en pſalmt,

Terwyl de helle beeft.

Dit eischt ook 't nieuw verbond,

Dit eischt ook 't nieuw verbond ,, gegrond

Op Jezus dood en lyden. -

Zingt en galmt ,, Juicht en pſalmt,

Zingt met uw hert en mond,

EDe



De zangtyd is genaakt,
7

De zangtyd is genaakt: ai ſtaakt !

Toch eens uw treurgezangen. , T.

Zingt en galmt , Juicht en pſalmt; 's

Hebt ge ooit Gods heil geſmaakt. -

Heeft God op u gezien,

Heeft God op u gezien ,, naar wien'

Gy nimmer ooge wendde? Il

Zingt en galmt ,, juicht en pſalmt. S.

Gy moet hem hulde bién. s A

Heeft Jezus door zyn bloed' -

Heeft Jezus door zyn bloed ,, geboet

Voor uwe ſnoode zonden? - S.

Zingt en galmt ,, juicht en pſalmt, S

Weest blyde en welgemoed. " 'i

Heeft Jezus door zyn Geest ,

Heeft Jezus door zyn Geest ,, u meest

Inwendig 't hert gereinigd? Ul

Zingt en galmt ,, juicht en pſalme, -

Blymoedig, onbevreesd. - - - - -

Zyt gy naar 's Heeren beeld - *,

Zyt gy naar 's Heeren beeld ,, herteeld?

O gadelooze liefde ! * * * * *

Zingt en galmt , juicht en pſalmt,

Gy zyt niet misgedeeld. --

- -- # # # # # # Lescht



Lescht gy aan Iezus borst,

Lescht gy aan Jezus borst ,, uw dorst

Door 't zaligend geloove?

Zingt en galmt, juicht en pſalmt,

Al zyt gy noch bemorst.

't Geloof geeft lied op lied,

't Geloof geeft lied op lied ,, Het ziet

Een afgrond van genade.

Zingt en galmt ,, Juicht en pſalmt

Al, wie naar Jezus vliedt, * * * s

Zyt gy tot God bekeerd?

Zyt gy tot God bekeerd? Verëert

Zyn naam met lied en pſalmen.

Zingt en galmt ,, juicht en pſalmt;

Hebt ge ooit dit lied geleerd.

Wierd ooit uw treurig hart - - -

Wierd ooit uw treurig hart , , in ſmart

Door Jezus heil verbonden ?

Zingt en galmt ,, juicht en pſalmt,

Weest niet te zeer benard.

"

Of is die troost te kleen?

Of is die troost te kleen? O neen!

Wie kan als Jezus troosten?

Zingt en galmt , juicht en pſalmt.

Die troost is ongemeen. -

* . * - *- Ge
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Genoot gy immermeer, - -

Genoot gy immermeer, die eer

Van Jezus liefdekusſen?

Zingt en galmt. ,,Juicht en pſalmt,

Zinkt in dien afgrond neer. s
- f

; Begint hier hemelwerk, 2 - 1

Begint hier hemelwerk, het merk

Der heiligen op aarde.

Zingt en galmt , juicht en pſalmt.

Vliegt boven 's hemels zwerk.

t Uw zalig broederſchap,

Uw zalig broederſchap, niet ſlap

In 's Heeren lof, roept mede;

Zingt en galmt ,, juicht en pſalmt

Met vreugde en handgeklap.

O ſtrengelt hand aan hand,

Oſtrengelt hand aan hand; 't waar ſchand',

Dat 's Heeren volk zou zwygen.

Zingt en galmt ,, juicht en pſalmt,

Spoedt naar uw vaderland.

Laat ſatans ſnood gebroed,

Laat ſatans ſnood gebroed , verwoed

Van weedom huilen, kermen.

Zingt en galmt , Juicht en pſalmt.

God is uw hoogſte goed. -

4 ºk ºk ik als ik ga Laat



Laat al 't verdoemde rot,

Laat al 't verdoemde rot ,,voor God

Van angst en ſchrik verbleeken. *

Zingt en galmt ,, juicht en pſalmt. -

Gy hebt een beter lot. -

Laat 't helſche wormennest, j

Laat 't helſche wormennest, voor 't lest

Des zondaars hert afbyten.

zingt en galmt ,, juicht en pſalmt. -

Het zingen past u best. ' -

p- • v . , " "Zingt 's Heeren grooten naam, w

e

Zingt's Heeren grooten naam ,,te ſaam',

of eenzaam by u zelven.

Zingt en galmt , juicht en pſalmt.

Gy zyt er toe bekwaam.

Bevangt u zingens lust?

Bevangt u zingens lust? Ai bluscht

Nooit uit die liefdevlamme.

Zingt en galmt , juicht en pſalmt.

Dit geeft der ziele rust. -

Begeert gy pſalm of lied? - - w

Begeert gy pſalm of lied? Gy ziet

Een voorraad van gezangen.

Zingt en galmt ,, juicht en pſalmt,

Die 't voorrecht noch geniet. - 7 g

tº- Koomt



Koomt Siöns eergeſlacht, zº e . '

Koomt Siöns eergeſlacht ,, bedacht. I

Hier zyn uw ZIELSBANKETTEN

Zingt en galmt , juicht en pſalmt. ,,

Verheft uw ſtem met magt. ,,... . .

Spoedt u tot deezen disch, -

, Spoedt u tot deezen disch. Gewis

Hier zyn zielslekkernyën. 's -

Zingt en galmt ,, juicht en pſalmt ,

Klaagt over geen gemis, 2 . . . . . .

Hier word ge op hemelsch brood,

Hier word ge op hemelsch brood »s genood

Met wyn van ſpeſeryën. " . . . . .

Zingt en galms ,, juicht en pſalm* * *
In Jezus liefdeſchoot. - co rºl

- - * Hier is het Manna Gods, , 27, 3

Hier is het Manna Gods. De Rots'
Geeft hier genadewater. “ , ; i.

zingt en galmt, juicht en pſalm*,

Braveert des duivels trots: " -

Hier ſmaakt men zielsämbroos,

Hier ſmaakt men zielsämbroos. Wie koos

Ooit edeler gerechten? . . . . . . . .

Zingt en galmt » juicht en pſalmt. -

Schept moed, ſchoon moedeloos. -
me ººk te k ik ik 3 Koomt

' -



Koomt graage zielen! Zet,

**

Koomt graage zielen! Zet, u met

Jehovaas feestgenooten.

Zingo en galmt ,, Juicht aan pſalmt,

Eet van dit ZIELSBAN KET.

Al, waar uw ziel naar haakt, !

Al, waar uw ziel naar haakt, en blaakt,

Is aan deez' disch te vinden.

Zingt en galme ,, Juicht en pſalmt.

Hier word Gods zoet geſmaakt.

Een zoet, dat zielen voed,

Een zoet, dat zielen voed ,, en doet

Den mond reeds watertanden.

Zingt en galmt ,, Jaicht en pſalmt

In voor- en tegenſpoed,

Gods dienstknecht gaat u voor.

Gods dienstknecht gaat u voor, met 'tchoor

Der blyde hemelingen, x

Zingt en galmt ,, Juicht en pſalmt,

Treedt in des dichters ſpoor.

Hy praalt nu voor den Troon,

Hy praalt nu voor den Troon; het loon

Van zyn godvruchtig zingen, 2

Zingt hem na ,, vroeg en ſpa.

Streeft naar die eerekroon. ſ

Hy



In 's hemels ruime zaalen.

-

Hy zingt nu 't eeuwig lied, s

Hy zingt nu 't eeuwig lied ,, en ziet

Geen ooggeween of rouwe." , . . . . .

Zingt hem na , vroeg en ſpa. . .
O zalig, die 't geniet! " - l

Hy zingt nu onvermoeid, t

Hy zingt nu onvermoeid, en bloeit

In Goddelyke weelden. , " ,

Zingt hem na , vroeg en ſpa, A

Schoon d'afgrond brult en loeit. . .

--

Hy lyd geen tegenſtand, - -

, Hy lyd geen tegenſtand, maar brand !

In 's Heeren liefdevlammen. -

Zingt hem na ,, vroeg en ſpa.

Verëent u hand aan hand.

-

* *

Hy heeft nu 't vol genot, - , t

Hy heeft nu 't vol genot ,, by God

Van SIONS ZIELSBANKETTEN

Zingt hem na, vroeg en ſpa,

Schoon u de hel beſpot.

Hy gaat nu in den geest,

Hy gaat nu in den geest , te feest,

Zingt hem na ,, vroeg en ſpa.

Dit past u allermeest. . .

- :) # x 4 ik in 4 Hy.
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Hy galmt nu wyd en breed, . . .

Hy galmt nu wyd en breed ,, gereed .

Alle eeuwen door te galmen.

Zingt hem na ,, vroeg en ſpa.

Die tyd word best beſteed.

En gy, myn ziel ! hef aan, - ;

En gy, myn ziel! hef aan ,, voortaan

Zing ook Gods groote daaden.

Zing hem na ,, vroeg en ſpa. . . . . . . .

Hy is u voorgegaan; . L - 2 lºs '1- 2

De Leidsman uwer jeugd, , ' '

De Leidsman uwer jeugd ,, uw vreugd',

Uw zalige GROOTVADER. -

Zing hem na ,, vroeg en ſpa.

Volg zyn geloof en deugd. -

Hy leeft noch na zyn dood, * *

Hy leeft noch na zyn dood ,, en nood

U tot zyn Feestgezangen. -

Zing hem na , vroeg en ſpa:

Maak 's Heeren naam ook groot.

Toon nu en t'aller tyd,

Toon nu en t'aller tyd , met vlyt,

Saam JACOBS ſtem en handen.

Zing hem ma.,, vroeg en ſpa,

Jehova toegewyd.

w º

Zing



,

: - - Zing enangelietaal, , . . . . . . )

Zing euangelietaal ,, en praal

Met euangeliezeden.

Zing hem na ,, vroeg en ſta, Y

: speed aan de bruiloft zal - 3

Sta wakker op uw post, " , , *

Sta wakker op uw post. Gy kost

- Nooit liefelyker zingen. * * . . " ?

* * * - « - - l
« | » Zing hem na ,, vroeg en ſpa, . . . . . . . .

. Tot gy werd afgelost. ''. ... -- ---

Hoewel de Heer verbeid,

! Hoewel de Heer verbeid, bereid . . . ?

U tot het eeuwig zingen, .

- Zing hem na , vroeg en ſpa. -

Gy nadert d'eeuwigheid,

Zoo koomt gy na veel ſtryd, * *

Zoo koomt gy na veel ſtryd , verblyd
- Met uw GROOTVADER binnen. w

Zing hem na ,, vroeg en ſpa.
' 't Is hier ook zingens tyd. - TY

- s JACO BUS WILLEMSEN:

- MDccxxx I. v .

- - - - - - v

r - , - - - - - - - - -
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Op DE HERNIEUWDE UITGAAF

VAN HET ZIELINNIG DICHTWERK

G EN A A M D :

SIONS ZIELSBANKETTEN,

eſteld door vvylen den Edel
Opg ſ##Heer

JAKOB WILLEMSEN,

KIESHEER DER STAD MIDDELBURG, ENZ.

Doorden Hoogeerwaardigen en Hooggeleerden Heer

JAK OB US WILLEMSEN,

Hoogleraar der H. Godgeleerdheid en Die eer ve- bet

H. Evangelie, in dezelfde Stad.

Wien, ziel word niet vergast aan Sions Zielsbanketten;

In overvloed van keur, recht geurig, opgedischt

Van WILLEMS EN ! wiens tong hun zoet teproe

ven wist; . * *

Geſchikt naar orde en rang en goede tafelwetten!

waar zich 't begerig hart, met graagte, neer wil zetten,

't Krygt lekkerny! Is 't flauw of droevig; 't word ver

frischt:

't Verſterkte vind verſchot van Hemelwyn! geen list

Noch ſchroom, heeftm etenslust, hier, 't nadren moet

beletten:

e O U - 2 Tast



Tast, vromen, ryklyk toe, naar eisch enſmaak. Endenk

DenGastheer voor 't onthaal dier ſchone ſpys en drank,

's Mans Kleemzoon voor vermeerd getal en netter ſchik

king. ( .

- r * - r e º * t *

God ſpaar dien Godsheld lang, ten Dienst van Jezus

Kerk'!

Gunn hem een dobbel loon voor eigen treflyk werk!

Zyn GrootvaêrsZielsbanket blyve ookzyn hartsverkwik

king!

HELENA BUTTS,

Nu FILEDT.

Gººg",



* OP DEvERBETERDE UTTGAAF
een sr. i … rr - 's - - - - -

* ... VAN DE STIGTELYKE GEDICHTEN

G EN AA M D - '

SIONS ZIELSBANKETTEN,
- * -

- - -- Opgeſteld door wylen den Heer

JAKOB WILLEMSEN,
KIESHEER DER STAD MIDDELBURG, ENZ.

Door den Hoogeerwaardigen en Hooggeleerden Heer

JAkoBUs w ILLEMs E N,
Hoogleeraar der H. Godgeleerdheid en Bedienaar van het

H. Evangelie, in die zelfde Stad.

Zen we u sion Zielsbanketten

In meer ſieraad voor ons zetten

Van uw Grootvaêr, die de kerk

Stigtte met zyn Digtend werk?

Dien Apollos in de ſchriften,

Die zoo wel het valsch te ſchiften

Wist van 't ware in 's Heeren woord,

Wiens gezang elks oor bekoort.;

Groote Kleinzoon van dien Vader,

Wie dan U past dan nu nader

's Grooten Mans gedagtenis,

Die by ons in zeegning is,

e Ver



Verder by ons te bewaren? * . * T

Daar Gy onze Christenſcharen - en te H

Dit zyn werk herdrukt tans geeft, is tºt

waar door Hy op nieuw herleeft. - 1

Gy woud dezen druk beſtieren ri

om 't nog fraaier op te ſieren, ºf -

Naar den hedendaagſchen trant, 5

Die de kleinſte feit verband. * * * 9

Keurig werk van zo veel ſchoonheid!

Waar in zig zo zeer ten toon ſpreit *

Kern van zaken, zeggenskragt,

Die het laffe laag verägt; * * * *

Zaken daar de ziel op vlerken ::

Van 't geloof, eer zy 't kan merken, ºf

Door gevoert word hemelwaard, - . *

Uit het logge ſtof van de aard: -

't Is banket daar me op kan teeren, e"

Schoon 't den honger doet vermeeren,

smaaklyk voor der vromen mond,

En dat zielen maakt gezond. 'P

wie moet U niet hertlyk danken,

wILLEMSEN, dat gy dees klanken

ons weer door uw zorge geeft?

't Is uw hert tog, en gy leeft,

Als gy moogt Gods lof verkonden,

En de herten en de monden

Ook van andren daartoe wekt,

En ſteeds door uw voorbeeld trekt. *

Groote Naneef van dien braven,
Die door allerleië gaven, - - w

* * * Toont



Toont, dat gy Hem waardig zyt,

Hoe is Siön nu verblyd,

Dat uit zulken Fenix asſchen

Heeft een Fenix mogen wasſchen,

In wien al zyn geest herleeft,

Ja wiens vlugt nog hooger zweeft?

Stil! hier zie ik my bepalen,

Om niet verder op te halen

Uw waardy ! uw nedrigheid

Hier myn digt aan banden leit.

God, uw God kroone uit den Hoogen

Al uw noestig yvrig pogen,

Zo in dit als al uw werk! -

Blyf nog lang aan onze kerk, -

Als een heldre ſtarre ligten,

Door uw voorbeeld, en uw ſtigten,

't Geen tog is uw grootſte doel

Op en van den Predikſtoel.

Wil niet langer U bedenken,

Om de vrugten ons te ſchenken

Van uw wys en ſchrander brein,

Zo geſchat by groot en klein.

Doe in zulken ſchat van zaken

't Nageſlagt zig ook vermaken:

Dan ſtigt gy ook na uw dood; .

't Is uw lust, dat gy vergroot

's Konings heerlykheid en luister,

Dat dan nimmer in het duister

Word begraven zo veel keest

Van uw hoog verlig en geest.

wil



Wij dan ook nog in uw leven . . . . . .

Aan de drukpers overgeven,

Voor 't gebruik der ganſche kerk,

- - 't Een en 't ander van uw werk. t

t God wil nog uw jaren rekken, .' ( ), 2

Om ons yvrig op te wekken . . .

' Van ons Siöns Tempelkruin,

. . . . Met de boet- en vreébazuin. I Cº C - U

Zie 'er veele in waarheid hooren

En in 's Heeren kerk geboren. . .

Win hier nog een talryk kroost,

Tot uw ware vreugd en troost.

Blyf nog lang uw ſchapen weiden, vr

En aan 't levend water leiden,

Langs het groene en frisſche gras.

Heel 't kranke uit uwe Herderstas.

Sterf niet, dan ſtoköud van dagen.

Zie van de Englen U dan dragen

Naar den Hemel. kryg daar loon,

In genade, voor Gods troon.

JAxosvs ANDRIEssEN DE WAAz.

i
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o P D EN DE R DE N' D R U x

V A N

SIONS ZIELSBANKETTEN,

Van den Achtbaaren en Godvruchtigen Heere,

J A C O B W I L LE M s E N,

IN zYN LEVEN KIEsHEERE DER

1

i

t

STAD MIDDELBURG.

Die eenzaam met zyn God verkeert,

En wysheid boven goud waardeert,

Word in het hooge School volleerd

Der Hemelingen. -

Gelyk myn zaalge naamgenoot, ---

De maker van dit heilkleinnood

Mag ondervinden na zyn dood -

En geestryk zingen.

Indien gy, Leezer, zyt belust,

Naar 't ware heil en eeuwige rust

En 's hemels haven, reede en kust

Wenscht te bezeilen;

Treed in het loflyk voetſpoor van

Dien wydberoemden heilgen Man

Myn overdierbrenGrootvaêr; dan

Zult gy niet feilen.

* * - God



God wil, dat men hier een begin

Maak van 't geen, boven 's hemels tin, vL)

, Der vroomen werk, alle eeuwen in

En uit, zal weezen.

Koomt, ſlaan wy handen aan het werk: ,
Godvruchtigheid is 't echte merk

Der vroomen in dit worstelperk,
Vol angst en vreezen. V

;, vertoont zig't pad ten leven ſmal; -

* * * Hy leeft, die 't met u maaken zal - - -

- In leed, in kruis en ongeval. | | | |

**-* Wat zoud gy ſehromen? -

Dat u de wereld vry beſpott'.

Geen nood! Haast zult gy by uw' God

In 't eeuwig diamanten ſlot
- - - - - Zyn opgenomen; - ! - sl

U

Daar rouwe nog gekryt zal zyn; , - vr

Maar gy, met mild gekruiden wyn,

Gedrenkt zult worden, en van pyn

- Nog weedom weeten, “

Maar, als het Wyf des Lams gehuld,

Wanneer God mynen wensch vervult, - . .

't Verborgen Manna ſmaaken zult

En 't leed vergeeten.
- - - - - w

Jacob WalheusEN MEEvsex



O p DE DER DE DRUK

v AN

SIONS ZIELSBANKETTEN,

Toegerigt door den Agtbaren en

Godvrugtigen Heer

JACOB WILLEMSEN:

IN zYN ED LEVEN KIESHEER

DER STAD MIDDELBURG.

D. graagte en lust tot deze Zielsbanketten,'

Deed 's Digters Kleen-Zoon die van nieuws opzetten,

Met noch meer ſmaak voor 't geestelijk gemoed;

Voldoende weer aan 't hijgende verlangen

Naar de uitgaaf van deez keurige gezangen,

Vermeert, beſchaaft , die ijder welkom groet.

Zo ziet men hoe beproeft zijn, zulke ſmaken;

Die ſtrelende verſterken en vermaken.

't Godlievend hert van 's hemels Sionijt

Leest met veel lust en herleest zulke digten,

Blijft altijd graag om zich daar mee te ſtigten,

En koopt er toe uit zijn gepaste tijd.

Hier



Hier leert men God in zijn volmaaktheen loven;

. De zaligheid in Jeſus, hier en boven;

De ſchoonſte Bruid; den ſchoonſten Bruidegom;

Den besten wil, de ware Rust; en dingen

Zo innig ſchoon, om God ter eer te zingen,

Als troostelijk voor 's Heren volk alöm.

Hier leren de boetvaardigen, die treuren,

Heilzoekenden, zich in den Heer opbeuren:

Ook, hoe men God in 't Heiligdom aanſchouwt,

Door 't waar geloof zijn ſterkte en ook zijne ere

Geheel en al verkrijgt in zijnen Here ;

En op dien grond met goede hoop vertrouwt.
r

- -
* - w va

Hier prijst men Gods oneindige genaden,

Ondekt in al zijn zegenrijke paden,

Door woord en Geest in zijn geliefden Zoon:

En hoe Gods volk met lof- en erepſalmen

Hem lieft en eert en zingt met zuivre galmen,

Op vloeibre maat en ſchonen hemeltoon !

* * * * * * * 2 Met



Met zulk gezang en Hemelcordialen

t
Kan men weer 't hert verkwikken en ophalen

Tot in den dood, als onze Digter deed,
Die, naar zijn wensch, kort na Hij ze ons bereidde, e

Daarmee verſterkt, van zijne vrienden ſcheidde

En in zijn Heer godzalig overleed.

Veel heil men dan verwagt van deez' Banketten,

Dat God er weer zijn zegel op zal zetten,

Tot licht en troost van 't godgezint gemoeds

En veler lust tot deze Keurgezangen

Zal wekken, die naar Jacobs Al, verlangen

In 't zalig oord, daar 't leed verkeert in zoet.

J OZIAS MOENS.

*

“#
- - - - - -

* * *

i



* AAN DEN HooGEERwAARDIGEN

**-a-- ------

EN ZEER GELEERDEN HEER

J Aco BUs wILLEMSEN,

Hoogleeraar der H. Godgeleerdheid en Bedienaar van het

t H. Evangelie, in zyne geboorteſtad Middelburg,

' - º

By gelegenheid der uitgave van den

tº verbeterden derden druk -

* W.

t - V A N

sIONS ZIELSBANKETTEN,

Opgedischt door zyn Hoogëerw: zaligen

er - • Grootvader,

Den Achtbaren en Godvruchtigen Heer,

J A C O B W I L LE M S E N;

KIESHEER IN DIE ZELFDE STAD, ENz. -

* *

v

u.

Uw zaalge Grootvaêr ſchreef, voorheen, dit deftig
Werk, - - - - t

Met zieke en zwakke leén, op 't einde van zyn leven, *

- Verrukt als in den geest; om Jezus dierbre kerk,

Eer hy in God ontſliep, zyn zwanenzang te geven.

- * * * * * * * 3 - Toen

* Zie de Voorreden van den Heer Uitgeever aan 't einde ,



Toen door de gangen Gods in 's Heeren heiligdom, *

Het hert reeds was geſterkt, ging hy deez'Zielsbanketten,

Door zyn verſtand gekneed, uit zuivre waarheids blom,

Als 't laatste nagerecht, voor Siöns oogen zetten.

En ſchoon hem, overlang, de hemel viel ten lot,

Zyn ſmaaklyk dichtbanket blyft veelen noch bekoren;

't Wekt Siöns aandacht op, wen zyin't huis van God,

's Mans dichtreên uit uw mond, met nadruk, dikwyls

hooren.

Dit werk, tot tweemaal toe, gedrukten uitverkocht,

Koomt tans, door Ubeſchaaft, van nieuws vermeerdert,

pralen.

Dus heeft uw wyzehand metGrootvaêr ſaam'gewrocht,

Om't volk van 's Heerenlust, van nieuws, als weer t'ont

halen.

Dat Siön, voor die moeite, aan U is dank verpligt,

Lyd geene tegenſpraak. Dat elk, door deez' Gezangen,

In's levens worstelperk, worde aan de ziel geſticht,

Is uwe en 's Makers beê, met 't allerſterkst verlangen.

Dat God uw leven wil verlengen op deze aard',

En een vernieuwde jeugd, als d'arenden, wil ſchenken,

Op dat Gy voor Gods kerk noch veele kinders baart,

Die aan de woorden Gods, door U geſproken, denken;

Is mynes herten wensch, O Man Gods, vol verſtand!

Tot datGe eens zalig juicht in 't Hemelsch vaderland.

MARTINUs VAN SEVENHOVEN.

af

V ER

* De gangen Gods in zyn heiligdom, in twee Deelen begre

ten, door zyn Ed, eenige jaren te voren, in 't licht gegeven.



VERBETERINGEN.

Bladz: Reg: van boven -

9 - 12 ſtaat, Aan weergekeerde goddeloozen.

lees, Aan alle weêrgekeerde boozen,

17 - 9 ſtaat, In myn benouwen.

lees, Al myn vertrouwen!

21 - 21 ſtaat, van uwe liefde ſpreken.

lees, om uwe liefde ſmeken.

24 - 6 ſtaat, openbaren lees, verklaren.

33 - 6– heil geniet - ſmaakt en ziet.

37 - 17- Gy hebt weldadigheid bewezen.

lees, Gy deed weldadigheid voor dezen.

62 – 18 ſtaat, en gelooven, lees, hier en boven

71 – 2o voor yder, die gelooft.

lees, in uw verheerlykt Hoofd.

91 - 3 ſtaat, deez' verborgenheid.

lees, 't heilgeheim beleid.

1:o - 19 ſtaat, veraard. lees, onwaard.

138 – 24 ſtaat, van allen haat ontdoen.

lees, voor allen haat behoén.

157 – 14 ſtaat, loflykheên lees, heilge reen,

179 – 17– onthaald. - bepaald.

18o – 1o – over zonden.- om ziels wonden.

215 – 18 – verheugd. - vol vreugd.

224 – 12 – en uw geweten. lees,Wil't niet vergeten,

252 – 12 -zielsverraders. ledige aders.

266 – 7– zie, wat u nu past te doen.

lees, zoek, u zelve te behoén.

307 - 8 ſtaat, verſtaan. lees, na gaan.

Bladz.

- ---

---
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Bladz: Reg: van boven

374 - 21 ſtaat, dit liegen. lees, bedriegen. . .

399 - 2o– aardsch verteeren. lees,aardſcheweeren.

38 - 18- die op zyn eerthroon zit.

lees, wiens glorie is zyn wit.

447 – 12 ſtaat, dit eeuwig heilsbezit. -

lees, 't heil, daar men hier om bid.

472 – 4 ſtaat, in wezen. lees, geprezen.

499 – 14 - den donder draagt. * *

lees, de waereld ſchraagt.

51o - 2 ſtaat, Daar zulke bloemen vallen,

- lees, Valt d'êelſte bloem van allen.

535 - 4 ſtaat, Die zal de veldheer zyn. - - - 2

lees, als veldheer aan uw tyn. :

* * *

--- - - - - g, wº * ** . , 1 - - -- - - - -

\(

---------------



- . . . . Bladz. t

I O N S -

ZIELS-BANKETTEN.

K-Seº-SS3e-SS3-e-Sºwe-Soe- sºre-Sºare-S-see-Seve-Sore-sw-------

Ex SºazSºx Sºa Sº Sº Sº SS2: S2: SººS2isS# S & SS

VOORZANG.

De Heer is groot, en zeer te pryzen, en zyne

grootheid is ondoorgrondelyk, Pſalm CXLv: 3.

Op de wyze: 0p myn ziel om God te leven.

H., in Hemelſche gewelven,

Gy zyt ryk in Majeſteit,

Gy zyt zalig door u zelven, " -

Als de God der Heerlykheid.

Gy doorlicht de Hemelzalen.

Uw Volmaaktheid is uw Throon,

Daar gy eeuwig op zult pralen,

Eeuwig, in dat duurend ſchoon.

A Gy



2 S I O N S ZI E L S

- t

Uwe ſchitterende ſtralen,

Gy zyt in uw licht gezeten,

Door uw zalig overwigt.

Wie zal uwe grootheén meeten,

Eeuwig ontoeganklyk Licht?

Al uw glansſen, al uw luister,

Zyn onvatbaar voor myn geest.

Gy zyt licht, en ik ben duister.

- Zalig, die u dient en vreest !

A

Onbegrypelyke ſchoonheid!

Ja, de weêrglans van uw lof,

Die in Siön klaar ten toon leit, .

Baart myn ziele vreugdeſtof;

Ag! wie kan uw licht genaken,

Die hier noch in zonde woont?

of gy moet de ziele raken,

Daar Ge u zelven aan vertoont.

O volzalig eeuwig Wezen,

Onveranderlyke Heer;

Gy zyt nu gelyk voor dezen. )

Ag! ik buig my voor u neer:

D

O volmaakt Drieëenig Eenſ

Doen my door uw glansſen dwalen,

Door uw groote zaligheén.

. " Gy

J



B AN KET T EN.

Niemand kan uw' lof volüiten,

Gy Jehova, Heer der heeren,

Gy zyt groot en gloriryk,

Gy moet ons uw grootheén leeren,

Schoon die ondoorgrondelyk -

Eeuwig voor ons zullen wezen.

U zy alle lof en dank! " ' -

Gy zyt weerdig ſteeds geprezen. i

Door vergeestlykt zielsgeklank. ''

Gy zyt groot in alle uw werken, - [

Die gy doet en hebt gedaan.

Uw gewrogten zyn de merken,

Die uw grootheid wyzen aan.

Al uw werken roepen ſamen; - ,

Ja, Jehova is zeer groot.

Daaröp zegt myn ziel ook amen

In myn leven, in myn dood.

1.

Nog in hemel, nog op aard',

Uw volmaaktheid, uw beſluiten - 2 :

Zyn een eeuwig juichen waard. '.

Zalig, die daar boven blinken, v - T

Daar men uwen lof uitbralt! “

Zalig, wien, na 't aardſche hinken,

Dit geluk te beurte valt.

A 2 Laat



S I ON S ZIE L S.

Laat de zaalge hemelënglen

Eeuwig juichen uwen lof,

En hunn ſtemmen ſamen menglen.

Ja, zy hebben eeuwig ſtof.

Laat de zaalge hemelingen

Galmen, dat de hemel dreunt,

Laat zy van uw grootheid zingen,

waardoor Gs alles onderſteunt.

Ik zal ook uw glans vertoonen,

En uw groote majesteit - º - ; .

Met hun, die daar boven woonen,

Melden tot in eeuwigheid,

Ik zal door de wolken ſtreven. t

Die my door.zyn Geest gewan ,

Zal ik juichend grootheid geven,

Schoon geen mensch die roemen kan."

Ja, myn ziel, op, op naar boven! -

Gord u tot Jehovaas werk. : : : :

Gy moet uwen. Koning loven . . . . . . . .

In uw ziële en in Gods kerk. , ,

Trek uw hert af van de zinnen, L

Van al, wat op aarde zweeft. -

Hier is meer dan dat te winnen, . . . -

Als Gods invloed kragten geeft. -

zº t 'kZal



B A N KET TE N. 5

'k Zal des Heeren grootheên melden, 1

In de Werken, die hy doet, -

Door zyn Zoon en door zyn Helden,

Door 't gewrogt in ons gemoed.

Al uw deugden, al uw wegen, I

Uwe namen, uw Verbond,

Zal ik, zingende, overwegen, .

Met een open hert en mond. .

Ik zal uw gewrogt betrachten, º I

'k Zal naar 't wys en diep beleid,

Schoon 't myn geest ontbreekt aan kragten,

Peilen; dog in nedrigheid.

Ik zal, als in 't licht gezeten, I

Met de Vromen ſaam gepaard,

's Heeren grootheid uit gaan meeten, -

Want Jehova is het waard. *

Komt dan Vromen, ſpant uw kelen,

Al Gods daden, die gy ziet. " " -

Zyn gezangen, om te ſpelen, \

Op de nooten van dit lied.

Heer, ai laat het u behagen, ::

Dat wy, met één hert en ziel,

Zingen, tot uw licht zal dagen,

n Hem, die ons hert, beviel. . . . . .

A 3 Hier
t



6 S I ON S Z I E L S4

Hier zal uwe ziele vinden

Stoffe van verſcheiden aard,

Hier zult gy uw' Ziels-beminden

Hooren als met u gepaard:

Hier zyn Hert- en Ziels-gezangen,

Tot uw troost, en tot uw vreugd,

Waard, om in te blyven hangen,

Als uw ziel Gods daden heugt.

Hier is voor bedroefde herten

Balſem, ja hier is het al,

Waardoor God uw zieleſmerten,

Door zyn Geest, geneezen zal.

Hier is ſtoffe, zielsgenaden,

Voor de Minnaars van Gods Raad,

Hier kunt gy uw ziel verzaden,

Als zy naar den Heer toe gaat.

Hier is ſtoffe van Gods grootheid

In zyn Zoone aan ons vertoond.

Al wie in des Heilands ſchoot leit,

Werd door hem by God verſchoond.

Hier zal Jeſus bidden, ſmeeken, -

En u lokken als zyn. Bruid. ',

Hy zal, door zyn Wonden, ſpreken,

Tot zyn Geest uw hert ontſluit.

A. Hier



B A N KET T E N. 7

- Dit zyn Spyzen voor de Vromen. "

. Hier zyn Siöns Ziels-banketten . . . . . .

Van den Heere toebereid.

Hier is Balſem voor uw ſmetten,

Als gy door zyn liefde weid.

Komt en eet aan dezen Disch,

Alles zal u wel bekomen,

Om dat Jeſus by u is.

Wandelt door dees Hemel-dreven p

Let op uwe ziels-geſtalt,

En op wat Hy heeft gegeven

Aan die voor hem neder-valt.

God zal uwe ziele ſtaven

Door zyn Geest en door zyn Woord.

Wilt gy naar zyn liefde draven; -

Ai gaat toch door d'Enge Poort,

f: - . . . . .

Heer, Gy zelf moet ons bekwamen.

Zing ons herte ook altoos voor. D

Leer ons ſtoffe te verzamen,
-

Die u ſtrekt tot eer en gloor.

Wek ons, al-voldoende Vader, e ſ.

Geef myn ziele geest en kragt, : ' D

Tot dat zy eens by u nader, )

Na de dood, zal zyn gebragt.

-

- . . . . . .

2 A 4 GOIOS -

--------------
-------- -- ---+



8 S I o N S ZI E L S.

GODS RAAD EN VERBOND.

Bergen zullen wyken, en Heuvelen wankelen,

maar myne goedertierenheid en het verbond

777yne5 ## zal niet wankelen, zegt de

# Jeſaia LIV: 1o.

Op de Wyze van den 24. Pſalm. .

º

O Elohim! Drieëenig Eén,

Myn Eedverwant, myn roem alleen,

Uw wil, uw eeuwig welbehagen,

Uw Vrede-raad, Uw heilverbond,

Uw Testament op Bloed gegrond,

Hebt gy myn ziele opgedragen.

- -

Myn Los-heer, gy ſpraakt voor uw bruid

In dezen raad, in dit beſluit, . -

Ik zal voor hen 't randſoen betalen.

Gy hebt, als Heilborg, dit randſoen

Betaald door lyden en door doen,

Om ons uit 's aſgronds groef te halen.

t'

Gy waart die Spreeker Gods in kragt,

Die komen moest na Moſes nagt,

Om 't nieuwe Siön op te bouwen: ,

Om zittende op uw' glorietroon,

Te dragen 't ſieraad als Gods Zoon, .

Als Priester, na veel ziels-benouwen.

\- w O



B A N KET T EN,

O goede Geest! O Tonge Gods !

Dit Heil van myne Zegen-rots

Hebt gy myn ziel ook aangeboden:

Myn ziel nam dit blymoedig aan,

Als door de ſtukken doorgegaan,

Al was ik van de aardſche ſnooden

Uw Vrede raad heeft my beraan

Om vast op uwen Raad te ſtaan:

Dit is een Raad voor radeloozen,

Een Raad, die my beraden heeft,

Een Raad, die raad en wysheid geeft

Aan weêrgekeerde Goddeloozen.

De bergen mogen al vergaan,

Maar dit Verbond zal blyven ſtaan,

De heuvels mogen ſaam' bezwyken:

Uw Berg zal haast het aardſche rond

Beſlaan, op uwen Raad gegrond,

Om met het hoofd om hoog te pryken:

Uw Heil-verbond, met my gemaakt,

Waarvan myn ziel de vrugten ſmaakt,

Heeft myne ziel ook aangenomen: r

'k Heb amen op uw eisch gezegd. ,

Gy hebt my aan uw Liefd' gehegt,

Staaf my hier in met uwe Vromen,

A 5 Uw
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Uw Testament, door uwen dood

Bevestigd, heeft myn ziel genood,

Om uw verworve Goedren te erven.

O Zaalge Goedren voor myn ziel!

O Bondgod ! dat het u beviel',

Dat ik in dit Verbond mogt ſterven.

O Heer, ai laat dit Nieuw Verbond *

Diep in myn ziele zyn gegrond, -

Hierdoor zal dan myn geest herleven: -

Ja, maak myn ziele ſtaag bekend,

Dat gy my uit dit Testament -

Een klein Legaatje hebt gegeven; k

Dat gy voor Adam eerst ontſloot,

Dat Abrâm en zyn Zaad genoot,

Dat Juda van u heeft ontfangen:

Dat, nu vernieuwd, ons herte raakt,

Waar naar 't vernieuwde herte haakt,

Om eeuwig aan 't Verbond te hangen.

Uw Menſchen-liefde voor uw zaad

Is ons gebleken in uw Raad,

In uw Verbond en Testamenten:

O nooit gehoorde Liefde! Neen.

, Gods Liefde is groot en ongemeen, -

Voor die zyn Raad in 't herte prenten.

- - Myn

/
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Myn geest bezwykt voor u, myn God!

Dat gy dit groote zielen-lot

Aan myne ziele hebt geſchonken:

Wat was ik meerder dan de rest?

O God! die myne ziele vest,

Doe myne ziel in min ontvonken.

O neen! Myn ziele heeft geen mond, -

Om deze Liefde, zoo gegrond, -

Aan myne ziele te vertoonen:

Dees Liefde Gods vertroost myn hert. '

Dit Heil-verbond geneest myn ſmert,

God zal my in zyn Zoon verſchoonen.

Dit verbond des vredes is

1. Het Kabinet der Kerke, Epheſ 1:9.

2. Het Lusthof der Heiligen, 2 Sam.xxIII:5.

Uw Vrede-raad, zoo vast gezet,

Was een verzegeld Kabinet

Voor uw verkoorene Erfgenooten:

Tot dat gy door uw wil, uw mond,

In 't Paradys den Sleutel zond,

Daar dit voor Adam wierd ontſloten.

Uw
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-/

Uw Zoon heeft boven al verklaard,

Wat God gy voor den Zondaar waart

Naar uw Verbond en Raadsbeſluiten.

Dat Kabinet, dat gy ontſloot . . . .

Door uwen. Geest, door Jeſus dood,

Deed ons uw. Menſchen liefde ook uiten. - .

Dat Kabinet heeft ons vertoond, ! !

Wat volheid in de ziele woont,

Die deze groote ziels-juweelen ,

Bezit, en nog bezitten zal:

Uw Zoon is 't grootst Juweel van al

Voor zielen, die om ſchatten kweelen.

Wat zyn daar ſchatten, om te zien?

Hoe voegt het my daar naar te vliên,

Om deze ſchatten aan te ſchouwen?

Daar zien we God en zynen Raad,

Daar zien we Jeſus, voor zyn zaad, " " , r

Den grondſteen van hun ziels-vertrouwen. . . . . .
-

-

-

-- - - - - -

Hier zien wy al dat zielen goed, . ,,

Die groote Schatten voor 't gemoed,

Dien rykdom van al Gods genaden; /

Die voor den tyd en d'eeuwigheid
-

-

-

* *,

Voor myne ziele zyn bereid,

Om myne ziele te verzaden.

* *

, - /
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Gy ſiert my met uw Ofirs goud, :

Door 't waar geloof, dat proeve houd

Door 't wit en rood van Jeſus wonden.

Gy ſchenkt my uwen nieuwen Geest,

Gy leid my naar het hemelsch Feest.

Zoo worde ik van al 't aardſche ontbonden.

Wat wonder is 't, dat al myn lust : ,, A

Op dit Verbond zoo zeker rust? | |

Hier ſtroomon uw weldadigheden,

Ag, Heer ! Het is myn zielewensch,

Dat toch uw Geest myn nieuwen mensch

Staag leide in dat vermaaklyk Eden.

O Lusthof, die myn lust verwekt!

O Schoonheid, die myn ziele trekt!

O Lust, die lusten op kan geven! -.

Ja, dat zyn lusten voor myn ziel !

Myn Lust ag, dat het u geviel,

Dat ik hier door en in mogt leven!

Geen wonder, 't is zoo wel beraamd,

Geſchikt, zoo als het God betaamt,

Zoo nut voor radelooze herten :

Ja, dit Verbond is 't één en al,

Waar in ik eeuwig roemen zal,

Tot troost in al myn zieleſmerten.

-- -- MVn
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Myn Eedverwant, myn Roem, myn Schat,

Gy hebt myn regterhand gevat,

Ai, leid my naar uw raad op aarde!

Myn ziel, verëenigd met haar Hoofd,

Verwagt al, wat gy hebt beloofd,

Sint my uw Geest uw gunst verklaarde.

Ag waar myn oude mensch gekruist! -

Ag wierd myn geest ook opgekuischt '

Tot uwen dienst, meer dan te vooren. -

Dit heilverbond eischt dankbaarheid,

Een ſtillen geest, altoos bereid,

Om naar uw raad te blyven hooren.

Wanneer myn laatste ſtond genaakt,

Als d'oude menſche barst en kraakt,

Ai, laat myn ziel dan lieflyk graazen.

'k Zal dan, met een blymoedig hert,

Getroost, ſchoon mat door lichaams ſmert,

Myn geest in Jeſus ſchoot uitblazen. -

Dit



B A N KET TEN: #5

1

Dit Verbond des Vredes is »

1. Onze Troost, de vastigheid van ons Geloo.

ve en Roem. Gal. II:2o.

2. De grond van onze hoope ten eeuwigen Le

ven. Pſalm LxxIII: 24 en 25.

O God! myn zwak vernieuwden geest

Voert gy ſomtyds by u te feest.

Gy voert my in beſpiegelingen:

Gy raakt myn geest, O eeuwig God!

Gy troost myn ziele door dit lot; . .

Ik zal van uwe liefde zingen.

Ik leve, dog nu niet meer ik. . . er

Myn ziel heeft van zig zelve een ſchrik,

Neen, Christus leeft in myn geweten:

Ik leve door 't geloof alleen, u

Door Jeſus, die, door helſche weën,

Verlost heeft van al Satans beten.
* * * * * * *

*

Maar, ag! daar blyft nog veel verdriet, .

Schoon dat myn oog op Jeſus ziet, - ' 1

De ziel heeft noch veel ziele nooden:

't Is altoos wat, dan hier, dan daar,

Myn ziele werd veel kwaad gewaar.

Wie kan zyn vleesch ten vollen dooden?
w- - - - Myn

Z

D - |

-

- ;
*--- --
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Myn oude mensch baart veel verdriet,

De Weereld geeft myn ziele niet.

De Satan trekt myn ziele tegen:

Gryp gy myn hand, vergun my kragt,

Houd over mynen geest de wagt, , sº

. Myn ziel is tot uw Heil genegen. -
-

Wien heb ik nevens u op aard'?

Al 't aardſche is, Heer, by u niets waard.
Bezwykt myn hert en vleesch in 't ſterven, Y

Gy blyft myn eeuwig deel en lot.

O ja! Drie-eenig Zalig God,

Ik zal uw Liefde namaals erven.

Myn zwak Geloove draagt een merk,

Een zegel van 't inwendig werk.

Dit doet myn ziele triömfeeren: -

De Weereld en al 't zondig kwaad,

De Satan en al 't Duivels zaad,

Zal nooit myn ziele-ſtaat verkeeren. -

-

Myn zielsgeloof ſtaat vast en pal

Op dit Verbond, dat blyven zal, |

Gegrond op Jeſus Dood en Lyden, - - -

Op uwe Liefde en op uw Woord,

Op uwen Geest, die 't hert doorboort,

Op uwen Raad, myn ziels verblyden.

! - Daar
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Daar was geen voorwerp voor myn ziel,

Zoo dit Verbond in duigen viel.

O neen! Wat zou myn geest aanvatten?

Ik had geen troost, zoo Jeſus niet

Geleden had voor myn verdriet.

Nu heb ik roem door Jeſus ſchatten.

Myn Heiland en Gods Testament

Zyh nu rhyn trobst in myne elend.

O Troost! O roem in myn benouwen!

Neem Jeſus weg; wat is Gods Raad?

Valt Gods Verbond, wat zal Gods zaad

r Vertroosten in hun ziels-benouwen?

O Zielen troost! O vaste grond!

Ja, Jeſus dood en Gods Verbond

Zyn nu twee ſteufiſels voor myn herte.

Die beide hebt gy ſaamgevoegd,

-- Nu is myn ziel zeer vergenoegd o

In vreugde en ook in al myn ſmerte.

Myn Bondgod en myn Eedverwant,

Vergun my een vernieuwd verſtand,

Een goeden wil , en veel genaden;

Dan zal myn ziele, toegerust

Door uwen Geest, met nieuwe lust

Zig in al deze Schatten baden,

- - - - B -
Dan

L)
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- Dan zal myn hoope vaster ſtaan,

Myn ware roem zal nooit vergaan.

Ik zal, op grond, uw liefde ook agten.

Ik zal, getroost in allen nood,

Vertrouwen en in mynen dood

Op uw beloften zeker wagten.

T O E P A S S I N G

over Pſalm cxI: 4.

Op de Wyze van den cxI. Pſalm.

Myn, ziel, koom, zet u voor God neér,

Doorzoek u zelf voor uwen Heer.

Hebt gy, uit volle liefde ſtroomen,

Dit Heil verbond, in Jeſus bloed,

. Omhelsd met een opregt gemoed

En door 't geloof zoo aangenomen?

Heeft 's Heeren Geest u opgeregt?

En in uw hert tot u gezegd,

Gy moet des Heeren aanſchyn zoeken?

Hebt gy geäntwoord voor uw God?

O ja! ik zoek u tot myn lot.

Kon dit uw ziel voor God verkloeken?

f-- *- Kom,
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Kom, pas u dan, naar 's Heeren Woord,

De Goedren toe. Uw Heiland hoort

Naar zoo een ziele vol vertrouwen.

't Geloof behaagt uw' Bondgod, ja

Uw ziele zal, door veel gena,

Op dezen Rotsſteen zeker bouwen.

O God! ik dank u voor deez' ſchat.

Gy hebt myn regterhand gevat,

Ja, Heere Jeſus, gy zyt myne. .

Ik heb uw eeuwig Testament

Omhelsd en in myn geest geprent,

Tot mynen troost in vreugde en pyne.

Ai, maak myn doffen geest bekwaam!

Gy zyt myn ziel hoogst aangenaam.

Myn ziel' zal uwen lof uitbrommen. -

Uw liefde, Heer, die altoos blyft, -

“Die ons door uw Verbond zeer ſtyſt,

Die liefde doet my gansch verſtommen. -

Verſtommen? ja, wat ben ik, ag!

Dat, Heer, uw oog eerst naar my zag?

Ik was niets dan een helsch uitbraakſel,

In 't bloed gewend. Uw heerlykheid,

Op my gelegd, heeft my bereid

Tot een vernieuwd herſchapen maakſel.

- ' • B 2 MK
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Ik nam u door 't geloof toen aan,

Als door de roede doorgegaan.

'k Wierd, O myn God, met u Verbonden,

Myn Bondheer! Blyf myn ziel tot heil,

Uw Vrederaad heeft nimmer feil.

Uw Geest hebt Gy my toegezonden.

e

Myn God, verberg dan voor my niet

Uw aanſchyn. Red my uit verdriet,

Door dit Verbond, door Jeſus Lyden.

Dat vreêverbond, met my gemaakt,

Waar naar myn ziele dorst en haakt,

Zal altoos mynen geest verblyden.

Al ſtoven al de bergen heen, - .

Al viel de waterbol in tweên ;

Neen, dit Verbond zal nooit bezwyken.

Ben ik als een gebogen riet;

Jehova God verandert niet. e

Zyn liefde en trouw zal nimmer wyken,

Myn God, ik loof u, dag en nagt,

Voor dit Verbond, my toegebragt.

Myn roem is in myn Heilands wonden.

Ik dank u, Geest, voor dit genot.

Drieëenig Eén, blyf Gy myn lot.

Gy hebt myn geest aan u verbonden.

Jº- Weg

•

:
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Weg Weereld, weg al 't zondig Niet; ' ".

Myn oog ſteeds op Jehova ziet.

'k Ben in zyn Heilverbond getreden.

Weg eigen-zelf, ſta aan een kant,

Ik ſta met God in een verband.

Myn hert is door zyn Geest beſneden.

O God! uw liefde is al de grond,

Waar uit uw Vrederaad ontſtond.

O groote weldaad, nimmer te uiten !

Geen tong meld ooit naar waarde dit,

Dat God, die 't al en al bezit,

Ons zoo vertroost door zyn beſluiten!

Niet ons, O Heer! U zy de lof. ' -

Ik was niets dan een zondig ſtof.

Myn God, wat zal ik u vergelden?

Ik geef my zelf ter dankbaarheid.

Ai, maak my tot uw lof bereid; / .

Ik zal al uw' Genaden melden.

Ik zal u dienen in den geest

Met yder, die u eert en vreest.

Ik zal van uwe liefde ſpreken. .

Ik zal demoedig voor u gaan,

Verlochend voor u blyven ſtaan,

Als Gy myn hert ſteeds toe zult ſpreken.

B 3 'k Heb

-
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'k Heb myn ontſloten hert gezet .

Voor uw ontſloten Kabinet. w

Uw Schatten alles overwegen.

Hier zie ik Schatten veel en groot,

Voor 't leven en voor na de dood.

Arm is daar by alle aardſche zegen.

O Weereldling! Uw ſchat verroest.

Dit Aardſche heeft uw geest verwoest.

Waar heen? Moet gy deez' ſchatten derven? ,

Omhels Gods eeuwig Testament.

't Is tyd, dat ge u naar Jeſus wend,

of gy zult in uw zonden ſterven.

Komt Vromen, ziet, wat God u doet,

Juicht in uw God, in Jeſus Bloed.

Uw Bond God heeft u aangenomen.

Ai, laat ons ſamen, als zyn Bruid,

Naar dit Verbond, naar dit beſluit,

Hem roemen, als herſtelde Vromen.

Tot dat wy voor des Heeren Throon,

Om dit Verbond van zynen Zoon,

Jehova God alle eeuwen danken

Voor 't Zielsbezit van dezen Schat,

Om in die groote Vaderſtad

Te juichen met verheve klanken. -

C GODS
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n GO D S L O F,

A L s sc H E P P E R.

Gy hebt voormaals de Aarde# en de

Hemelen zyn de werken uwer handen. Pſalm

CII: 26. - - -

- ?

| Op de Wyze van den Lxir. Pſalm.

O God! Gy waart voor allen tyd,

Zoo als Gy waart en heden zyt,

Volzalig, zonder Eergenoten. - - J

Gy hebt, door uwen wil, 't Heeläl,

Den Hemel, en deez' Waterbal,

Uit Niet gevormd en als gegoten. ..."

Gy ſchiept de denking en de ſtof,

Vrywillig, enkel tot uw lof.

Der ſtoffe gaaft gy het bewegen, . . . -

Den geest het denken, om te ſaam

- Tot eer te wezen van uw Naam ,

Na d'eerſten uitgeſproken zegen. - - --

B 4 Gy
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Gy ſchiept eerst 't Licht vol Majeſteit,

't Uitſpanſel gaaft gy heerlykheid, n

Deze Aarde deed gy vrugten baren. "

De Zon, de Maan, al 't Ster-gewelf ,

Hebt gy doen pralen door u zelf,

Om ons uw wysheid te openbaren.

Door Dieren van verſcheiden aard

Hebt gy ons uwen lof verklaard.

Uw goedheid is vooräl gebleken,

In 't ſcheppen van den grooten Mensch,

Die zegenryk, naar zynen wensch,
T - < Het hoofd ten Hemel op mogt ſteken.

Gy hebt het alles voortgebragt,

Door goedheid, wysheid en door magt,

Om op dit al uw lof te zingen.

De plaats, 't getal, de wyze en maat,

't Is al geſchikt naar uwen Raad,

De visſchen, zeên en Hemelkringen.

Zoo hebt gy voormaals, door uw mond,

De Hemelen en d'Aard gegrond.

Die zyn de Werken uwer handen.

Jehova God! Gy zyt zeer groot,

't Rust alles als in uwen ſchoot,

Te ſaam gehegt door wyze banden,

*
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De Hemel mag uw handen-werk

Vertellen in 't geſchapen perk,

't Voegt myner ziele boven allen.

Gy hebt my naar uw evenbeeld,

Vernieuwd en door uw Geest herteeld,'

Om uwen lof ſtaâg uit te brallen.

Dit zyn als vaarzen voor 't verſtand

De Menſchen, Dieren, Zeên en Land,

De Sterren zyn als goude noten,

Om, hemelhoog tot 's Hemels zwerk,

Te zingen van uw vingren werk,

Om uwen eernaam te vergrooten.

Gy voert den toom van al, wat leeft.

Gy voed, Gy draagt, wat adem heeft,

Gy onderhoud alle uwe Werken.

Aan alle plaatſen word gezien,

Dat Gy regeert en kunt gebién,

Zoo wel den zwakken als den ſterken.

Myn God, ik buig my voor u neer;

Gy zyt myn Maker en myn Heer.

Myn ziel zal uwe grootheid uiten.

Ben ik een worm, een ſtof, een niet? o

Uw oog, dat op myn wezen ziet, -

Regeert my naar uw Raads-beſluiten,

R 5 Leer
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Leer my uw Werken regt verſtaan,
Om, door 't gewrogt, tot u te gaan, v

Tot u, O Schepper ! vol vermogen.

Gy hebt het ſierlyk voortgebragt,

. Om, op deez' Aard', uw Godsgeſlagt

Te vestigen, als voor uwe oogen.

Gy hebt my 't lighaam toebereid, . .

Als een borduurwerk uitgeſpreid,

Myn vleeſche een adem ingeblazen:

Een geest, met wil en met verſtand,

Om ſamen, als in een verband,

Op uwe liefde ſtadig te azen.

Gy onderhoud en Gy regeert Y

't Heeläl, dat noit uw magt ontbeert. -

wie zal uw grootheid konnenmelden? }

Wy ſtaan voor uwe daden ſtil,

Voor al 't gewrogt van uwen wil,

Verwonderd met de hemelhelden.

Als ik ter aarde lag geveld,

Hebt Gy my wederöm herſteld,

Herſchapen en uw Geest gegeven.

• 'k Was als een Bajert, woest en wild,

Dien Gy herſchiept, en goed en mild,

Deed door een tweeden adem leven. -

•

*

w

Dat

)
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Dat ſcheppen, 't welk ook van uw licht

Begon, heeft myn verblind gezigt

Door andere oogen doen beſchouwen,

Wat God Gy voor een zondaar waart,

Die nu herbeeld en gansch veräard,

Op uwe liefde kon vertrouwen.

O goede Geest! zweef op myn hert,

Verlos my toch van Adams ſmert,

Dan zal 't nieuw Schepſel zyn herboren,

En, als eene aarde, vrugtbaar ſtaan,

En lichten als een volle Maan,

Door meerdre lichten dan te vooren.

Komt Vromen, ja, verheft Gods daén, .

Juicht Gode, juicht! heft aan, heft aan!

Looft 's Heeren werk, met heele ſcharen,

Aan alle plaatſen, daar zyn hand -

Deze Aarde en Hemel overſpant! -

Wy moeten 's Heeren lof verklaren.

Leer mynen geest vooräl, O God!

't Herſcheppings werk, myn ziele-lot,

Erkennen, om uw naam te loven:

Tot dat ik, O Drieëenig Eén! -

Voor uwen Throon, na d'aardſche weên,

U roemen mag in 't Hof der hoven.

GODS
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- --

G O D S L O F,

AL S VE R L O s SE R. w

j

Gy hebt ons met uiven Bloede gekogt, uit al

len Geſlagte, Tale, en Volke en Natie.

Openb. v:9. * -

Toon: Als 't begint.

- - v, - 4 - ***

Myn ziel, ai zet u voor God neder,

Herdenk Gods groote daden weder,

Voor 's Weerelds grond voor u bereid,

Door 's Heeren Geest u toegezeid.

Hier is een ſtof om u te troosten,

Een troost voor al Jehovaas kroosten.

God heeft ons, naar zyn Raadsbeſluit,

Verkoren tot zyn Maagd en Bruid.

Uw Losheer heeft u, door zyn lyden, -

Gekogt, om u na ziele ſtryden

Te redden van den helſchen gloed.

Gy zyt gekogten door zyn Bloed. -

Hy -- -
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, Hy heeft zyn loon, hem toebedongen,

Gekogt uit allerhande Tongen,

Uit alle Talen, als zyn Zaad,

Hem tot een prys naar 's Heeren Raad.

Myn God ! Hebt Gy my, door uw ſterven,

Verlost en alle uw zegen erven,

Om ons te wezen tot een Hoofd?

Welzalig, die dat regt gelooft.

Hebt gy voor ons de pers getreden,

Tot troost van uw verloste leden? l

O liefde Gods! Wie, wie bevat,

Hoe lief Gy, Heer, uwe erven had

Gy waart, in 't eeuwig zalig Eden,

Volzalig, vol bekoorlykheden.

Al, wat Gy voor ons deed, O God!

Was liefde tot een zondig rot.

Zyt gy van uwen Throon gekomen, -

Tot troost van uw gekogte Vromen?

O Menſchenliefde! waard gemeld,

Die onze ziel in 't leven ſtelt.

Gy had de ſchuld op u geladen,

Om ons te troosten door genaden.

Gy hebt voldaan door uw randſoen,

Door zielelyden en door doen.

'- Kom
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Kom op, myn geest, erken Gods goedheid,

Smaak, met uw ziel, des Heeren zoetheid,

Erken Gods daad, aan u gewrogt.

God heeft u met zyn Bloed gekogt.

Ja, vroomen, komt, ontſluit uw monden.

Gy moet de liefde Gods verkonden,

Die zynen Zoon gegeven heeft

• Aan elk, die door 't geloove leeft.

Uw Jeſus heeft u 't heil verworven.

Wy zyn in zynen dood geſtorven.

Zyn Lyden en Geregtigheid, , -

Heeft onze zielen vrygepleit.

O Heere Jeſus! wek myn herte,

Om u, in blydſchap en in ſmerte,

Te loven voor dit groote goed,

Dat Gy gedaan hebt en nog doet.

Dan zal ik met al d'Ouderlingen

Van uwe Menſchenliefde zingen, . -

En met de Dieren juichen ſaam',

Tot eer van uw gedugten Naam. -

Ik zal myn Koning grootheid geven,

Die my gekogt heeft voor zyn leven. -

Wees gy myn Priester en Profeet.

Ag, leer my, dat ik nog niet weet!
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O ja! Gy hebt myn ziel getrokken,

Door uwen Dood en vriendlyk lokken,

Gekroond met Goedertierenheid,

Gy hebt my door uw Bloed bereid.

Myn Koopheer, doe myn ziel ſtaâg groejen,

Ontbind my van myne eigen boejen, - -

Om als een vrygekogte geest

Te leven met elk, die u vreest;

Tot dat ik, met uw zaalge ſcharen,

Uw Lof, op allerhande ſnaren,

Zal zingen, als met éénen aêm,

Ter eer, O Losſer! van uw Naam.

-- GODS
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G o DS L O F,

ALS HEIL I GM A KER.

Dit waart gy ſommigen, maar gy zyt afgewas

ſchen, maar gy zyt geheiligt, maar gy zyt

geregtveerdigd, in den name des Heeren Je

ſus, en door den Geest onzes Gods. 1 Cor.

VI : II, -
-

Op de wyze: 0 Kers-nugt.

Man ziel! 't kan geen vertroosting geven,

Bevryd van ſchuld voor God te leven,

Door Jeſus aangebragte regt;

- Of u moet ook Gods Geest herbaren,

Herſcheppen en u rein verklaren,

Naar 't Woord, zyn erfvolk toegezegd. --

Gods regt heeft noit een ziel beveiligd,

Of ze is ook door den Geest geheiligd,

Herſchapen naar des Heeren Beeld.

De ziel moet eerst, door reine plasſen,

Van ſchuld en ſmette zyn gewasſchen,

- Eer Jeſus troost de ziele ſtreelt.

e Die
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Die Christus ſlegts van buiten zoeken,

Door 't mondgeloof, in 's Heeren boeken,

Die zyn noch Gods verlosten niet. - ,,N

Neen, Christus moet, by die God vreezen, ..."

Ook binnen in hun herte wezen, ... - - ,

Eer dat men Christus heil geniet. . . . .

't Zyn nu die Geestelyke dagen, - . - .T

Waar in meer Geest werd opgedragen. :-ag 5

De Heiligheid is Jeſus Huis er zº a ze: '

Tot cieraad, om dien grooten Koning- --- .. -

t'Ontfangen in een reine wooning, - . . . . . .

Zoo wel in voorſpoed als in kruis. , ,

Hy heeft zig wel een volk verkregen, ,- , - -

Maar, om, geheiligd, op zyn wegen .

Te wandlen, in een rein gemoed. . . . . .

De Heiligheid, die ons verändert, - . - ... s

Is 't wapen in dien grooten ſtanderd, ... :

Uit kracht van Jeſus offerbloed. , ,, 9

Wy moeten 's Heeren beeld vertoonen, ,

Als Jeſus Geest in ons zal woonen. ,,... . .

De Heiligheid is 's Heeren beeld. . . . s
wy waren eertyds al te ſamen, . . . w

Als zwynen in verägte, namen, - - ,

Tot dat ons herte wierd herteeld. * . .

C - Nu

º

**

,
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Nu zyn wy, in den naam des Heeren,

Gewasſchen, om Gods regt te leeren,

Geheiligd, en, door Jeſus regt,

Verlost, om 's Geestes echte merken,

Te toonen door veel goede werken,

Dat ons aan zyne liefde hegt. - - -

Kom, cverreed my, tot myn voordeel,

O Heer! van zonden en van oordeel ,

Maar ook van uw Geregtigheid.

Zeg tot my; eertyds was uw herte

Melaatsch; nu zyt gy, door myn ſmerte,

Verlost en voor God vry gepleit. - - -

O Zielentrooster voor Gods erven!

Laat ook myn geest uw troost verwerven. -

Verzegel myne ziele meé. -

Bid toch, door onüitſpreekbre zuchten,

Voor my. Troost door genadevruchten,

O Geest, myn ziel. Dit blyft myn beé. '

t

Gy kunt myn ziel haast overreden

En lokken door bekoorlykheden. | | | : -

Gy neigt den wil en het verſtand. : "

Gy weet tot in het hert te dringen, ' . .

Om Jeſus in ons hert te bringen, -

Gy ſteekt het koude hert in brand. * *

- - N Gy
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Gy wist myne oogen te verlichten,

My in de waarheid t'onderrigten.

O vinger Gods! Gy weest my 't pad.

Uw vuur deed mynen geest ontvlammen.

O Hemeldauw voor al Gods ſtammen !

Beſproei.my meer door Hemelsch nat.

Ja, gy hebt my het hert ontſloten,

Als Lydia, en overgoten

Met veel genaden van Gods Zoon.

Myn Heiland heeft u neêrgezonden,

Om my te troosten door zyn wonden,

Ag, maak myn vuile ziel toch ſchoon!

'k Erken uw daad aan myn geweten.

Myn ziele zal die noit vergeten.

O groote weldaad, noit volroemd!

Gy, Heer, hebt my uw Geest gegeven,

Gy hebt myn naam ook opgeſchreven,

En my uw kind, uw zoon, genoemd.

Blyf Gy myn keurſteen, en myn Hoeder,

Myn Trooster, en myn Zielevoeder.

Verzegel my, voor u, myn God.

Ik zal u ook, door 't waar geloove,

Verzeeglen totmyn GodJehove.

Waarom? Gy zyt myn zielelot,

C 2
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O goede Geest! leid my al verder, w

Blyf gy toch my een Zieleherder. . . . -

Wat kan de weereld aan my doen?

Wat zal myn vleesch, of hel uitbraken? '

Als gy myn ziel maar aan wilt raken, iſ sº

Dan zult gy my daar voor behoën. . . . . .

Wat zal ik mynen God vergelden? . . . . . .

Ik zal Gods groote daaden melden, ºf - /.

En roemen zynen Naam alöm. 3 : " ' '

Ik zal de Heiligheid beminnen, 1 r"

En zoeken ſteeds daarin te winnen, ''

Ter eer van mynen Bruidegom." * * *

O

- - - -

O Schepper: draag my in uw handen, "

O Losheer! bindmy aan' uw banden, ' '.

O Heiligmaker! geef my kragt," "

Om u, Drieëenig God, te danken, " "

Met bly gejuich op zieleklanken,

Voor al uw goed, my toegebragt. . -

-
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G O D SL O F,

ALS HEERLYKMAKER

Deze vier Hooftzaken zyn als vier Verzen in het Nieu

we Lied, waar over wy God zullen danken, in

den tyd en in de eeuwigheid, als Schepper,

Verlosſer, Heilig- en Heerlykmaker.

Komt gy, gezegenden myns Vaders , beëiſtdat

Koningryk, hetwelk u bereid isvan degrond

legginge der Weereld. Matth. xxv:34.

Op de wyze: 0 Kers-nagt.

Myn ziel, ai hoor hier, tot uw voordeel,

Wat Jeſus zeggen zal in 't oordeel,

,, Komt, gy gezegenden van God,

,, Beërft dat Ryk, O uitverkoren! -

,, Voor 's weerelds grond u toebeſchoren, v

,, Dit is uw eeuwig zielenlot. .

-

* *

,, Gy hebt weldadigheid bewezen :

,, Aan hongerigen en aan weezen, . . .

,, De dorstigen hebt gy gelaafd.

,, Uw zielsgeloof heeft overwonnen, -

,,Uw levensweb is afgeſponnen. :

,, Gy hebt myn bloed, myn regt geſtaafd.

C 3 ,, Nu
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,, Nu zal ik, na een wettig ſtryden,

,,Uw lang verloste ziel bevryden, - '

,,Door deez' genaderyken loon : - - - - -

,, Hier toe heb ik dit zalig Eden,

, Voor u, voor myn verloste leden,

,, Ontſloten tot uwe eerekroon.

O God! myn ziele ſtaat verwonderd.

Had gy my hier toe afgezonderd? " .

O groote goedheid! Ach, 'k verdwyn!

'k Verdiende niets. Wilt Gy my kroonen,

Myn werk uit vryë gunst beloonen;

't Zal enkel uw genade zyn. ' >

Gy had my daar toe afgeſcheiden,

Geheiligd, om my op te leiden

Tot 's Hemels praal in Heerlykheid.

Drieëenig God, dit zyn genaden,

Die myne ziel volöp verzaden,

In uwen raad, my toegezeid. . . k

De Satan mag my tegenbasſen, ) .

En d'oude mensch my ſteeds verrasſen, ..

De weereld mag myn ziel verraén:

Uw licht, dat in my is aan 't dagen,

Uw Geest, die my kan onderſchragen, ,

Doet my op uw beloften ſtaan.

- My

k
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--
-

-- ------ -ws

Myn hope mag ſomtyds verſtouwen;

Maar myn geloof en zielsvertrouwen,

Ziet op uw liefde en trouw, O God!

Myn liefde zal uw liefde ook erven,

Ik zal als op uw boezem ſterven,

Om dat gy zyt myn zielelot

Ag, leer my zingen, met uw leden:

,, Ik hebbe mynen ſtryd volſtreden;

, Voorts is myn ziele toegekend

-

,, Een kroon, die, voor Gods Throon verheven,

,, Myn Regter ook aan my zal geven,

, Voor eeuwig, na myn levens end.

Wat is dat groot, na ſtryd en hoonen,

Zyn zwak geloof te zien bekroonen

van zoo een Regter, na deez tyd?

Myn ziel reikhalst reeds van verlangen,

'k Zal 't loon van mynen Vorst ontfangen,

Dog niet als na den laatſten ſtryd.

Zoo is 't myn God, gy zult uw zoonen,

Met kroonen op hun hoofd beloonen,

O Heerlykmaker van uw zaad!

Wat hebt gy loon voor uwe maagden?

O troost voor al, die daar na jaagden.

Ziet hier den glans van uwen ſtaat

»

C 4
Be
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Bereid myn ziele tot dat Eden. z iſ

Vertroost my door uw lieflykheden, a . .

Rust gy myn ziel toe door uw kragt, . .

O Erf heer! Geef my, met uw'. Helden, ,

Te vellen, die myn ziele kwelden, . . . . . .

Ter eere van uw Gods-geſlagt; . . . . .

Om na myn afgeloope gangen, t - , -

Deez' Eerkroon uit uw hand tºontfangen, zº

Door uw gena, door Jeſus dood. : -

Laat dan de doodmyn tente vellen, 2. º :

Gy zult die wederom herſtellen, 4.

Verheerlykt in myn Jeſus ſchoot. :

Komt vromen, wekt uw zielewieken,

Die dag begint voor ons te krieken, a . . . .

Die morgenzon gaat voor ons op: : a. ,

Daar zal uw God u doen beſchouwen ,' : " "

Het loon van al uw zielsvertrouwen. . :: 's

Geeft al het aardſche niet den ſchop: 3

Dankt uwen Schepper voor zyn goedheid » -'

Dankt uw Verlosſer voor zyn Zoetheid,

Dankt uwen Heiligmaker, ja x, ,,

Looft uwen God met ſlaande tongen, , ,

Juicht zynen naam met open longen,

Zingt hallelujah voor en na. -- , , .

+ - Daar
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Daar zullen wy voor eeuwig praalen,

- In 's Hemels nooit geziene zaalen, - t -

voor eeuwig van ons zelfs ontdaan. '

s- Daar zullen wy Gods heil genieten n

Een heil, dat ons noit zal verdrieten,

Dewytvy tºt de Heere ging. -'t - - - - - - - - - - -

Wat zal dat zyn te ſpelemeyen,

Te juichen met al 's Hemels reyen, zo

Door al de beemden van dat ſchoon, .

Om juichende God lof te geven, ,, ! # 3

Als God en Heer van dood en leven, -

Bevryd van allen aardſchen boon?

-

t u

r: “ 3 " . . . . . . . . . . . . .

Ik word als van het vleesch ontbonden, o

Verrukt, en door dit ſchoon verſlonden. -

o loon! o vreugde, waard gemeld! . -

O God! zult gy my dit doen erven? -

Zoo is het zaligheid, te ſterven,

Voor die gy, in deez' glory, ſtelt F - ; - H

O Schepperd daar zal ik u eeren, is , -- 'A

O Losheer ! daar met u verkeeren , 23--- .

r. O Heiligmaker! daar, ja daar - - - - - - -

-
Zal 'k u, die waardig zyt gepreezen, - ; ;

Staâg loven, en ſtaag by u wezen, - )

En juichen met uw lieve ſchaar, -

t

C 5 DE
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r D. E L O F D ER ::

GODDELYKE DEUGDEN.

Gy zyt een heilig volk, om te verkondigen de

deugden des genen, die u geroepen heeft

uit de duisternisſe, tot zyn wonderbaar

licht. 1 Pet. 11:9. - - "- - - - - - - - - - - - Vf

Op de Wyze van den Lxv1. Pſalm. -

O ja! myn ziel, het past Gods zoonen, o

Den glans van 't Heilige Drieëen

Te zingen op verheve toonen.

Dat is een Lofzang ongemeen.

Gods deugden, en Gods eigenſchappen

Zyn als een lusthof voor 't gemoed.

Zy zyn als goude wenteltrappen,

Langs welke een ziele klimmen moet.

Hier kan de ziel met voordeel peinzen -

Aan 's Heeren deugden in zyn Zoon,

Al raakt de geest hier door aan 't deinzen, 'º

Verrukt door dat verborgen ſchoon. 1 /

God is een onbegryplyk Wezen.

O ongenaakbaar licht ! Gy leert - -

Ons meer den weg, om u te vreezen,

Dan hoe Gy met u zelf verkeert.

- 't Is
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't Is egter ons ten deel gevallen,

Te mogen ſpreeken van uw lof.

Myn ziel zal uwen lof uitbrallen,

Al ben ik niets dan zondig ſtof,

d: Ik zal nogtans, vol van geloove,

ef, Vermelden van uw' Wezendheên,

ar En van uw deugden, O Jehove!

Gy zyt een God, een God alleen.

Gy hebt myn ziel, Heer, uitverkoren.

' Gy maakt my tot een Hemeltolk,

Uw Priesterdom, uit u geboren,

'- Is een verkregen heilig volk,

Om uwe deugden te verkonden,

Die deugden, die de ziel doen zien,

Hoe dat zy, op beproefde gronden,

Door deugden naar u toe mag vliên.

Uw deugden zyn myn wellustbronnen,

De lusthof van myn ziende ziel,

Die mynen geest verheugen konnen.

O Heer! Ach dat het u beviel,

f Myn ziele daar door op te leiden,

Door Christus ! O dan zou myn geest

Zig eeuwig in uw deugden weiden.

Uw deugden zyn myn ziele-feest.

*----

Is

t
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Is dat het werk van uwe kroosten, - . . . . . .'

Uw deugden, noit genoeg geägt, -

Te melden. O! Dat kan my troosten, - u

Als 't my word in het hert gebragt. :e 1 ...

Het lust my, van uw lof te zingen, 1 º . . . -

Van uwe deugden, breed en wyd. '

Uw deugden, die myn ziel omringen, - .

Vertoonen, wat een God gy zyt. . . . . 2

- - - - - - - , | | | | | --- , :

Wy merken Gods deugden aan, zoo

als God ons die ontdekt heeft, geſchikt

naar de vier ſtaten des menſchen en der

heiligen. . . * -

Dus merken wy Gods deugden aan
In 2en ſtaat der Regiheid - A

Ja, d'eerſte mensch van u geſchapen,

Stond regt, als naar u toegekeerd,

Verheerlykt door dat ziele wapen, 1

Uw beeld, waar door hy wierd geleerd,

Hy kon op hooge toonen zingen; d

O eerſte Wezen! Gy zyt groot,

Gy zyt de Bronaêr allér dingen, ... . . -

Die my tot uwe volheid nood. . . . ?

%.

ºr

- - Hy

-------------------+--- t
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Hy kende u, Heer, als Geest en Leven,

Zelfſtandig, Zalig en vol Licht,

Een Geest, die aan hem had gegeven

Eene eerſtraal van zyn overwigt.

Gy kwaamt hem voor, als Heer van allen,

Vol licht, vol glans, vol majesteit.

Uw heerlykheid, op hem gevallen,

Heeft hem tot uwen dienst bereid.

Hy kende u, O Drieëenig Wezen,

Als oorzaak van zyn zelfs beſtaan,

En kon uw lof in alles lezen,

Om, door 't gewrogt, tot u te gaan.

Hy vond zig van u af te hangen,

Verpligt, uw lichten op het ſpoor

Te volgen, en om uwe gangen

Te melden, tot uw roem en gloor.

Hy kende u ook, als goed, almagtig,

Hoogst wys en Heer van al, wat was.

Door 't zielsgezigt kon hy aandagtig,

Beſpieglen, met het ſpiegelglas , l
Der reden, uw gedugt vermogen. t

Uw heerſchappy, uw blyvend regt

Begreep en zag hy met zyne OOgen,

Aan uwe liefde vastgehegt.

Zoo

t
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Zop ſtond hy in dat Gods beſchouwen

Verrukt, tot uwen lof bereid,

Om, regt geſchapen, dien te ontvouwen,

Zeer ryk begaafd met heiligheid.

Gy waart, O Heer! zyn licht, zyn leven,

Hy bleef gehecht aan uwen mond,

Uw wet was in zyn hert geſchreven.

Hy ſtond met u in een verbond.

Zoo moet zyn geest, door hemel, aarde,

Ten reië gaan, door al uw ſchoon.'

't Heeläl, dat hem veel ſtoffe baarde,

Deed hem uitroepen voor uw Throon;

,, O oorzaak van de wezendheden!

,, Uw deugden zyn myn zielsbanket!

,, Uw glans is in dit lustig Eden

,, Myn vreugde zonder zieleſmet,

WymerkenGodsdeugden verder aan,

In den ſtaat der Verkeerdheid.

O wee ! Is Adam uit zyn tranſen

Gevallen, van God afgekeerd?

O ja! Hy is van all' Gods glanſen

Beroofd, en door zig zelfs ontëerd.

De zonne, die hem had beſcheenen,

Ging onder en de hemel ſtond

Betrokken. O dat zieleweenen

Beklemde toen zyn hert en mond.

Zoe
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------

Zoo is het nog met Adams zoonen. '

Wy allen zyn van God vervreemd.

Nu kan geen ziel by God meer woonen.

Die val dreef ons uit 's Hemels beemd.

Nu ondervinden wy met ſmerte . . . . . . .

Gods andre deugden. Wee! O wee ! : : :

Gods vloeken dalen in ons herte,

Myn ziele ſchrikt voor God alreé. . .

Nu toont God, dat hy is een Wreker,

Een gloed, een vuur, een heilig God 9

Een Regter, en een Oordeelſpreker e

D

Om ſchennis van zyn proefgebod. - -

Jehova kan geen bondverbreeker € ,

Gedoogen. Zyn Geregtigheid ,

Eischt, dat Hy, als een heilig Wreker,

Handhaave zyne Majeſteit. | | | |

,, I rY - -!-. - -
- - *

« - -- -- - - - - - - - ' -- , . . . . ! v
w

O wee, O wee ! Gevalle menſchen, -

Is dit uw ſtaat ? Zyt gy beroofd! . . . . .
Uw heerlykheid is aan 't verſlenſen * * * * *

Gelyk een lighaam zonder hoofd.

Gods deugden zullen u benouwen, . .

Gods Heiligheid is u tot ſmert. .

God zal zyn vloeken op u ſpouwen,

Terwyl ge u in uw ſtrikken wert. '

s

i

* * * * *
-

- - - -

-
* * * - - - - - -

- - - * O
*-. -

f
s



48 S IO IN S Z IE L S

O mensch! Gy zyt een zondig maakſel, . . .

Een kind des torens voor den Heer, is vººr

Een Adams kroost, een vuil uitbraakſel, x

Een onrein zaad en gansch niets meer. ,, !

Koomt God ons nu voor als Regtveerdig, . *

Dan vlugt de ziel als Adam deé, 5 -- -- ,

Als Kaïn; want wy zyn onweerdigd, v ... "

Te leven in Gods liefderen vreê. .

Myn ziel! Zoo is 't met u gelegen.

Gy zyt beroofd van 't eerſte licht, ' ''

Gy moet dit by u overwegen,'' . r » ' -,

En letten nu op uwen pligt. " " " " !

Wilt gy noch ter genade komen, ''
Daar is een Heiland, die herſchept.” s - l

Keer weer tot God met alle vromen,

Zoek wéér, 't geen # geſloten hebt. 1
1 ... ".." »T * . . . . . . . . .

Wy merken Gods deugden verder aan,

In den ſtaat der Genade. ,, Y , - tº

Als Adam, ddor den Geest herboren, '

Geloofde in 't heilig Vrouwezaad, ''

wierd hem een andre ſtaatbeſchoren,

Als een herſtelden naar Gods Raad," -

Toen ſcheen de zon door 's Hemelsbogen."

God, als een Vader, zag hem aan.

Hy zag met opgehelderde oogen,

God, als zyn Bondgod, voor zich ſtaan.

* * - Doe

- 3

-

e
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Hy wierd herſteld door Gods genaden,

Gods liefde, Gods barmhertigheid,

Gods derde deugden, Gods weldaden,

Naar 't beeld der hoogſte Majeſteit.

Komt Vromen, treurig om uw zonden,

Hebt gy geloofd? hebt gy vertrouwd?

Zoo hebt gy dit ook ondervonden,

Die 't heil der ziele op Jeſus bouwt.

Komt voor uw God, ja zingt Hem tegen,

,, Barmhartig, en genadig Heer !

,, Hoe wonderlyk zyn uwe wegen,

,, Tot onzen troost en tot uwe eer?

3, Gy hebt uw naamen uitgeropen,

,, Gy hebt uw deugden ons gemeld,

,, Gy hebt myn ziel daar op doen hopen,

,, Ja, hier door is myn ſtaat herſteld.

w,

,, Nu is de duisternis verdwenen. -

,, Myn ziel herleeft door 's Heeren beeld,

,, De Heilzon heeft ons hert beſchenen.

,, Wy zyn verlicht, herſteld, herteeld,

,, God is langmoedig aan zyn kroosten.

,, O groote God, wat zyt gy goed !

,, Uw derde deugden konnen troosten

,, Al, die u zoekt door Jeſus Bloed.

D Komt
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Komt kindren Gods! Dat in uw kelen,

En op uw tong zy 's Heeren lof.

Wy moeten van Gods liefde kwelen.

God is uw ſchild. Daar 's juichens ſtof

Wy kunnen nu Gods Throon genaken.

Gods Engel, met Gods vlammend zweerd,

Heeft, om u 't goede te doen ſmaken,

Voor u, Gods vloek van u geweerd.

Wy danken u met hert en monden,

wyl Gy, Heer, door een Godsgeboort,

Uw nieuwen Geest ons hebt gezonden,

Ons leidende door d'enge poort.

Myn ziel zal uwe deugden uiten.

Ja, alle uw deugden in uw Zoon

Zal ik in myne ziele ſluiten

Op aarde en namaals voor uw throon.

Wy merken Gods deugden verder aan,

In den ſtaat der Heerlykheid.

Ja Adam, door de dood ontbonden,

Beſpiegelt nu in hooger maat,

Uw deugden, die hem, als verſlonden,

Doen juichen in dien eereſtaat.

O God! wat tong zal ons vermelden,

Wat deugden Gy daar al vertoont?

Hoe Gy daar uw verloste Helden,

- Door 't zoet van uwe deugden loont?
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Gy hebt veel deugden hier op aarde,

Door alle ſtaten, aan den mensch

Doen zien, die ons uw roem verklaarden,

Tot ſtaving van ons hertenwensch.

Daar zal ik, in beſpiegelingen

Verrukt, als hangende aan uw mond,

Van all' uw deugden eeuwig zingen,

Op vaster voet dan hier gegrond.

o God! Wie weet, hoe uwe klaarheid

Ons zal verlichten in dat licht 2

Om, door uw deugden, in de waarheid

Meer in te zien door 't overwigt

Van heerlykheid! O wie zal uiten,

Hoe God zyn hemeldeugden zal,

In 't hemelryk voor ons ontſluiten,

Daar 't al weergalmt van bly geſchal!

•

'k Zal daar (O weldaad, zeer begeerlyk!)

Ontfangen op myn blank gemoed,

Uw deugdenbeeld, zoo overheerlyk,

In hooger maat dan Gy hier doet.

De weêrglans zal ons hert verrukken,

De weêrgalm van al 't geestendom

Zal ons uw deugden, als by ſtukken,

Vertoonen tot uw' roem alöm,

- - D 2 Uw'
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Uw wysheid, goedheid, alvermogen,

Ja, alle uw deugden, ſaam vergaêrd,

Zult gy doen ſchittren voor onze oogen,

Na onze zaalge hemelvaart.

Uw deugden, nimmer te begrypen,

Zvn ook nooit uitgeput. O neen!

Laat 't grootst verſtand zyn herſens ſlypen,

Ja, al 't verſtand is veel te kleen.

Wie kan de deugden Gods bepalen?

't Getal, de wyze, of waaren aard?

God is een Zonnelicht vol ſtralen,

Als hy zyn deugden openbaart.

Myn Schepper zal my doen herleven.

Myn Losheer zal myn geest verzaén.

Myn Heiligmaker zal my geven,

God en zyn deugden te verſtaan.

G. TOE
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/

T O E P A S S I N G.

Op de Wyze van den cxvIII. Pſalm.

omt Vromen, buigt u voor God neder,

Dat hy uw ziel verwaardigd heeft,

Schoon zondig, en zoo zwak en teder,

Te melden, daar uw ziel by leeft.

Gods deugden in verſcheide ſtaten,

Heeft God u door zyn Geest gemeld,

Gy moet uw geest bewerken laten, -

Daartoe heeft God u hier geſtelt. . -

Hier in ligt alle ziele vreugde, »

Een vreugde boven alle peil.

O God! de weêrglans uwer deugden

Is voor myn ziel een eeuwig heil.

Komt vroomen, laat ons als Gods zoonen,

Door zyne liefde toegerust, -

Den weerglans zyner deugden toonen.

Zyn deugden zyn myn ziele-lust.

Laat ons te ſaam, als maagdenreiën,

In arbeid gaan, en, hand aan hand,

Al juichend door Gods deugden weiën,

Vereenigd door een liefdeband.

Wy danken u, volzalig Wezen,

Voor uwe deugden, in uw Zoon

Ontdekt. De lof past, die u vreezen ,

Uw deugden zyn ons Eerekroon. .

D 3 Waart
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Waart gy te voor op ons verbolgen?, A

Hebt Ge in uw liefde ons nu herſteld?

Ai, leer ons uwe deugden volgen!

Uw deugden doen op ons geweld. - -

Laat ons, met zielen opgeheven,

Gods deugden voor al 's weerelds rot

Vertoonen, om een ſpoor te geven,

Aan die met 's Heeren deugden ſpot.
Y -

e - - - -

Wy moeten onze zielen ſporen, | | |

Om al Gods deugden naar te doen,

Gods deugden zyn der zielen glooren.

Gods deugden ons ten leven voén.

Laat ons barmhartigheid bewyzen,

Weldadigheid aan 't heilig Zaad,

Om zielen met Gods Brood te ſpyzen,

Dat is een regte Christenſtaat. l

Laat uwe deugden voor de menſchen

Uitſchynen. Laat ons al te ſaam'

By God, om meerder deugden wenſchen;

Dat eischt de roem van zynen Naam.

Ai, ſchikt u naar dat heilig voorbeeld

Van Jeſus, die Gods deugden heeft

Op 't luiſterrykst ontdekt. Ai oordeelt

Dat gy ook daar toe Gode leeſt.
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O Heerlykmaker ! Gy zult mede

Myn' ziel door uwe deugden voên.

Myn zoekend herte voelt alreede

De heilsgevolgen van den zoen.

Geen wonder. Neen, uw lieflykheden ,

Aan uwe regterhand, O God!

Verzaden, all', die 't eeuwig Eden

Verkiezen voor hun zielenlot.

*

*.

;

Voor eeuwig zullen uwe deugden ,

Ons, als een volle hemelzon, -

Beſtralen tot veel zielevreugden, -r

Aan 's hemels verſche waterbron.

Daar zal myn ziel, in 't Hof der hoven,

Gods deugden melden breed en wyd.

'k Zal daar myn Heilands deugden loven,

Voor eeuwig, meer dan in den tyd.

'k Zal daar uw ſterkte en eer beſchouwen. ,,

'k Zal liggen in uw liefdeſchoot,

O groote God! O zielsvertrouwen ! ;

Dit is myn hope na myn dood : -

Daar zult gy my, in uwe wegen,

Uw deugden toonen en altoos

Myn hert vervullen met uw zegen,

Met uw voldoende zielsämbroos.

D 4 Ilier
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Hier is myn ziel noch licht en duister,

'k Zie hier ſlechts d'agterdeelen van

Gods deugden; daar zal ik in luister

Veel meer zien dan ik hier noch kan.

Als myne ziel eens op zal waken,

Ja, dan, dan zal ik best verſtaan

Uw deugden, en uw liefde ſmaken,

En ſpelemeijen af en aan.

O Zalig God ! O roem der vromen!

Bereid myn ziel. Blyf Gy myn deel.

'k Ben met uw deugden ingenomen.

Maak mynen geest tot uw tafreel.

Beglans my toch met uwe ſtralen.

Bekwaam myn ziele meer en meer,

Om uwe deugden af te malen,

Uw deugden zyn myn ziel tot eer.

O groote God! O Heilfonteine!

Bereid my, om in 't eeuwig Schoon,

Uw deugden, met alle uwe kleinen,

Te roemen voor uw eerethroon.

Daar zullen wy, met zielsgezangen,

Voor eeuwig doolen in uw min,

En aan uw deugden blyven hangen,

Als uw herſtelde Ryksvorſtin. d

VAN
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V: A N

GODS NAAMEN,

Waar door het Gode belieft heeft, ons op

te leiden tot een begrip van zyne

eenvoudige grootheid.

God drukt zig in zyn woord uit,

w Exod: III: 14,

1. Met die woorden:

IK ZAL Z TN, DIE IK Z2TN ZAL,

Op de Wyze van den xvi. Pſalm.

Zelfſtandig God! Gy blyft al, 't geen Gy waart.

Uw denkbeeld, in myn zwakken geest geſchilderd,

Heeft my, ten deele, uw wezendheid verklaard.

Myn ziel is, Heer, gevallen en verwilderd.

Wat ziel zou ooit op aarde vatten konnen,

Wat 't Wezen zy, dat nimmer heeft begonnen?

Myn ziel is veel te kleen. Gy zyt te groot.

Ik heb tot u geen evenpad, geen doorgang.

Ik ben, als die zig in het duister ſtoot.

Dat noit begon, heeft nimmer einde of voorgang.

O zalig Schoon! Wie, wie van uwe helden

Zal uw beſtaan in vollen luister melden!

D 5 Uw
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z

Uw Zyn beſtaat door eige wezendheên.

Gy zyt, O Heer, dat zakelyke Wezen,

Die Alpha en Omega. Gy alleen

Zyt door u zelf. Wie zou u dan niet vreezen! .

Wat ziele kan, door kundigheên, van vooren,

U melden, door haare ingeſchape ſpooren?

't Is zoo. Gy zyt een ongenaakbaar licht,

Een gloed, voor die, door 't ſpiegelglas der reden,

Al t'onbeſuist, uw zalig overwigt

Beſpiegelt, ſchoon door vaste kundigheden.

Gy ſteunt op geen geleende magt van buiten,

Wat tong zou ooit uw' wezendheden uiten?

Gy zyt al 't geen gy zyt, O groote God!

Uw ſchittrend licht verbystert ſteeds myne oogen.

Was Moſes glans, by 't Joodſche bastaardrot,

Zoo glansryk, dat zy voor hem nederboogen;

Hoe zou myn geest uw glinsterende gloren

Beſchouwen, daar geen mensch uw ſtem kon hooren?

Span ik myn geest, ja, all myn kragten in;

Gy raakt my ſlegts, als Moſes, in het duister.

Myn zwak verſtand weet einde nog begin.

Ik ſta verblind voor uw opgaanden luister.

Myn ziele voelt, ſomtyds, uw hemelſmaken,

Die my alleen, afs in 't voorbygaan, raken. -

/ e

/
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Gy zyt een God, die u verborgen houd,

Een wykend licht, voor die te hoog wil rennen.

Maar, door 't geloof, op Jeſus bloed geboud, Y

Vergunt Gy my, iets van uw Zyn te kennen.

Dan kan ik meer uw zaligheên bemerken,

Dat ook myn geest, als Moſes, kan verſterken.

Gy waart, eer dat 't heelal in wezen ſtond,

Die, buiten tyd en plaatſe, hebt bezeten

Al, wat Gy waart. Gy hebt deze aard gegrond,

Om ons verſtand een wysheid toe te meten:

Om door 't gewrogt myn zoekend hert te lceren

Uw grootheén, die vermindren, nog vermeeren.

Blyf Gy altoos het voorwerp van myn geest,

Leer my uw Zyn, uw zaligheden, kennen.

Uw lieflykheén zyn my een zielefeest,

Ik zal, ik wil naar uwe volheid rennen.

Ag, kan myn geest uw grootheid niet omvatten ?

Omvat Gy my, verryk my door uw ſchatten.

Onnoemlyk God, die door u zelven leeft,

'k Erken uw lof, uw grootheid, uw vermogen.

Zelfſtandig Heer, die allen 't wezen geeft,

Myn hert, tot uwe liefde zeer gebogen,

Bid om meer licht, om uw verhevenheden

Te roemen, hier, en in het eeuwig Eden.

n

God
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God drukt zig in zyn Woord uit,

Ten 2. door het woord GEEST, Joh. Iv:24. r!

Gy zyt een Geest, een enkel Wezen, dát )

Eenvoudig leeft, niet ſaamgevoegd uit deelen. . . . .

Die u zoo als een zuivren Geest bevat,

Kan dieper in uw wezendheden ſpeelerf, -)

Door Christus, die, door geestelyk vermoogen, )

Ons heeft doen zien met toegeſlotene oogen. j

Geen wonder. Neen, al wat, zelfſtandig, werkt,

Is enkel geest. All' d'uitgebreide ronden

Zyn lydelyk. De ſtof, wel opgemerkt,

Toont God, die 't al te ſamen houd gebonden.

Een Ongodist mag op zyn reden roemen;

Zyn reden zal zyn trotſen geest verdoemen. J

O groote Geest! Gy zyt een werkſaamheid,

Een zuivre daad. Geen lyding, geen verandren, t

Geen fyne ſtof hoort tot uw majesteit.

Uw geestlyk Zyn kan mynen geest opſchrandren,

Om, door 't geloof en 't redenlicht, te maken -

Uw werkſaamheid, door honderd duizend ſmaken. - - -

Uw



B A N KET TE N. 61

Uw daadlykheid, naar binnen, toont myn geest

Uw werkſaam Zyn. Uw magt, beſtuurd, door reden,

Naar buiten, toont Gy myner ziele meest,

Door uw gewrogt. Al uw bekoorlykheden,

't Genadewerk, de ſtoffe, het bewegen

Vertoonen ons uw daadlykheid, uw zegen.

Ook d'englen en de geesten zonder ſtof,

De zielen, die gy 't menschdom hebt gegeven,

Vertoonen ons uw geestlykheid en lof;

Dewyl die, als geſtelde wezens, leven.

Dus hebt Gy ons, zoo nu gelyk voor dezen,

Uw geestlykheid, door geestlykheid, bewezen.

God is een Geest. Myn ziele, weet gy dit?

Erken uw God. Dien hem in geest en waarheid.

Gods geestlyk Zyn zy uw voornaamſte wit.

Bedoel zyn lof. In hem is licht en klaarheid.

Verhef uw ziel, eerbiedig en aandagtig.

God is een Geest, genadig en almagtig.

O eerste Geest, vergun myn ziele kragt.

't Verſtand is zwak, 't geloof heeft duisternisſen,

Om in den geest te bidden dag en nagt.

De zinnen doen ons duizendmaal vergisſen,

Om 't fynſte van al d'uitgebreide dingen,

Uit zwakheid, tot uw Wezen toe te bringen.

Leer
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Leer mynen geest te nadren tot uw throon, . . .

Eerbiedig, en geſtaafd door uw genaden,

Uw geestlykheid te roemen in uw'Zoon.

Uw liefde kan in Christus ons verzaden,

Dan zal myn geest door al uw grootheén weiden, .

U kennen van de ſtof gansch afgeſcheiden.

Daar is geen geest, die u bevatten kan.

Gy zyt te groot, uw glans zou ons verteeren.' '

O eeuwig Licht! O Geest! omvat my dan,

Opdat ik uwe onvatbaarheid mag leeren,

Om, weggevoerd, by u alleen te roemen.

Uw grootheén zyn van geest nog mensch te noemen.

Ag, ſtel myn geest in een beſtraalt gelaat!

Raak myn gemoed, ai, laat ik ondervinden

Uw geestlyk werk, tot ſtaving van myn ſtaat!

Myn God, myn Roem, blyf gy myn zielsbeminde!

Dan zal myn geest uw geestlyk werkſtuk loven,

Uw geestlykheid omhelzen en gelooven.

- . God.
- - --
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God drukt zig zelven in zyn

woord ook uit,

Ten 3. door het woord LEVEN, Hebr: Ix: 14.

Gy zyt, O Heer! de levendige God,

Gy leeft alleen door innerlyk vermogen,

Gy hebt uw Zoon, ons eeuwig zielenlot,

Door 't leven aan ons herte ook opgedrogen:

O Beeld van God! Afſchynſel van Gods ſtralen,

Wat tong zal oit uw leven ons verhalen?

Gy leeft altoos, O Oppermajeſteit!

Uw zelfsbeſtaan is enkel daad en leven,

Uw leven is een zuivre werkſaamheid,

Het leven hebt ge aan al, wat leeft, gegeven.

Die 't leven van uw leven wil verwerven

Moet leven, en, in 't geestlyk leven, ſterven.

O levend God! uw wil en uw verſtand

Zyn 't Wezen zelf, vol licht en zaligheden.

Uw leven, dat alleen de kroone ſpant,

Is in u als een eeuwig zalig Eden.

O Levende ! Wie zal uw leven uiten ?

Gy leeft altoos naar binnen en naar buiten.

Al

T -- ---------------+- -- - -
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Al 't ſchepſel roept; O ja, Jehova leeft!

De geesten, die gy 't leven deed ontfangen,

Zyn geesten, dien gy kragt en leven geeft,

Die, levende, van u, hun leven, hangen.

Uw werkſaamheid, uw leven is beſtendig,

Wy leven maar, als menſchen en elendig.

Alwerkend God, gy hebt my voortgebragt.

Van u is al myn leven en bewegen.

Ik ben in u, wy zyn uw Godsgeſlagt.

'k Ben een bewys van uw geſproken zegen:

Ja, gy beſtuurt myn dagen. Myne tyden

Zyn in uw hand, in weedom en verblyden.

Gy zyt de bron des levens, die myn ziel

Deed leven, door geloof en door vertrouwen.

O levend God! Ag! dat het u geviel,

Dit leven, door uw leven, te onderhouwen,

Om, door uw Geest, door levendige ſtralen,

Meer adem Gods in mynen geest te halen.

Blaas, door uw Geest, uw leven in myn hert,

Om meerder in het leven Gods te groeyen.

Uw leven is myn troost in alle ſmert.' v

O Geest! gy moet my met uw nat beſproeyen,

Dan zal myn ziel u ware vrugten geven,

Tot dankbaarheid van 't geestelyke leven.

Dan
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Dan zal ik voor u zingen, wyd en breed,

Ik leef niet meer. Gy leeft in my, o Heere (

Myn leven is geboren uit het zweet

Van Jeſus, door 'tgeloof aan zyne leere.

Zyn liefde heeft my door zyn dood veranderd,

Ik leve, door Gods leven opgeſchranderd.

O levend God! beſproei myn dor gemoed

Door uwen Geest, uit uw genadeplasſen.

Dan weet ik, wat gy aan myn ziele doet. -- -

Dan zal ik in dat geestlyk leven wasſen. J -

Herſtel uw Kerk. Bekeer al d'aardſche ſnooden

O ja! herbaar uw levendige dooden. -

Dan zal myn ziel in 't volle leven ſtaan,

En roepen tot al, die op aarde woonen,

'Jehova leeft! Die 't leven in wil gaan

Moet leven en het leven Gods vertoonen.

Zal ooit myn geest het zalig leven erven?

't Is, wyl God leven zal, ſchoon ik zal ſterven,
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GOD DRUKT zYNE wEZEND.

HEID OOK UIT,

zes 4. door het woord LicHT: 1 Joh. 1: 5.

Op de Wyze van Pſalm xLv, ofyders vers in twee

op de Wyze van den vIII Pſalm. - -

4.

O Vorst des lichts! zelfſtandig en vol klaarheid,

Gy zyt een Geest, een levendige Waarheid,...

Drie glanſen in één vlam, O eeuwig licht! , ,

Gy lichtend licht, dat ons tot licht verpligt.

Gy waart volſtrekt van eindlooze eeuwigheden,

Een zuiver licht door heiligheid en reden, -

Een licht, dat door zich zelf te voorſchyn kwam,

Dat noit begin, of nimmer einde nam.

O eeuwig licht! O zalig Opperwezen ! .

Gy leeft, gy licht, zoo nu, gelyk voor dezen.

Uw licht, dat voor my ontoeganklyk is,

Licht in myn geest tot een getuigenis.

O geestlyk licht, geen fyne ſtof. De luister,

Ja, al het licht is voor u enkel duister.

O zaaklyk licht! Gy hebt geen deelen, neen,

O eerſte licht, gy zyt een licht alleen.

- ; - - - -
-

- - Een
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Eenvoudig licht, gy zyt zoo hoog verheven.

Wie kan u zien, en, ziende, voor u leven?

Uw ſchittrend licht, dat gy alleen geniet,

Verblind al, die te zondig naar u ziet.

Uw licht zou ons verteeren door uw vlammen,

Gy zoud u op die ſtoute daad vergrammen,

Ja, door uw vuur voor eeuwig doen vergaan,

Al, wie te ſtout naar dit gezigte ſtaan.

w

Het eerſte, dat gy ſchiept, was licht en aarde,

Dat licht, dat ons 't gezigt der oogen baarde. -

Het eerſte, dat uw Geest ook aan my deê

Was 't zalig licht tot liefde Gods en vree.

Aan allen, die gy doet ter weereld koomen

Geeft gy een licht, dat wel dient waargenomen:

Die lampe Gods, die 't hert ſteeds onderzoekt,

Om na te zien al, wat daar ſtaat geboekt.

Gy hebt een licht, een licht vol van genaden,

Dat opgaat, als uw licht, voor onze paden,

Een ryzend licht, tot op den middag, dat

Ons voorlicht naar die oude Vaderſtad.

Gy hebt uw licht aan ons te zien gegeven,

In Christus, die ons oogen gaf ten leven,

Om u te zien. O Vorst des licht, beſtraal

Myn duistre ziel uit uwe hemelzaal.

E 2 Cy
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Gy zyt alleen de gever aller lichten,

Uw Geest toont ons de ſchoonſte zielsgezigten.

Gy zyt het Licht der wereld. Levensbron,

Uw licht beſtraalt ons als een middagzon.

't Zal, onbewolkt, op zeven kandelaren,

Door allen tyd, uw licht aan ons verklaren.

Uw Koningryk is nu in voller maat

Een Ryk vol licht, in blinkend heilgewaad,

O groote Geest! Gy moet door hemelſtralen,"

Uw hemelsch licht in mynen geest doen dalen.

Verlicht myn ziel, ontdek aan myn gemoed

Dat zielelicht, 't welk my verlicht en voed.

Ai, ſtaaf myn geest in 't hemelſche bepeinzen,

Door lichten, die my min dan ooit doen deinzen. ' ,'

Beſtralend licht, blyft myner ziel naby, -

Op dat zy in 't beſchouwen matig zy.

Onſtoflyk licht, laat my uw licht verwerven.

Uw licht troost my in leven en in ſterven. -

Zend toch uw licht. Gun me in uw licht te ſtaan.

Uw licht mag in myn ziel noit ondergaan.

Is 't d'oogen goed, uw zon hier aan te ſchouwen?

Hoe zoet moet 't zyn, in vreugde en in benouwen -

Uw Hemelsch licht tºontfangen yder dag?

Ag, dat myn oog u meer genoot en zag!

-- - - Zyt
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Zyt gy een licht? zoo weet gy myn gebreken,

Myn duisternis. Myn denken en myn ſpreken

Zyn u bekend. Verlicht myn ziel ſteeds meer. .

Maak my een licht, een licht in u, myn Heer,

Om , als een licht, myn lichten te vertoonen,

Ten licht voor al, die in den huize woonen.

Verhef uw licht. Ga op in mynen geest,

Dan gaat myn ziel in 't eeuwig licht te feest.

Dan zal myn ziel voor u, myn Koning, zingen,

,, God is myn licht, myn kragt in alle dingen,

,,Myn roem, myn heil, Weg al het aardſche niet!

, 'k Zoek licht by Hem, op wien myn oog ſtaag ziet,

Tot dat myn geest, ten einde myner gangen, -

In 't Ryk des lichts, meer lichten zal ontfangen,

Om eeuwig, met al uw verlichte Raén,

In 't eeuwig licht myn ziel recht te verzaên.

God drukt zig in zyn woord ook uit,

Ten 5. door het woord ONVERANDERLTK, Mal: III: 6

,-- *

Deeze aarde met den hemel en zyn kringen,

En al wat is, is vol veranderingen,

't Gaat op en neer, gelyk als eb en vloed,

Het draait en keert, naar God het wenden doet.

Maar gy, O God! zyt enkel licht en luister,

Daar is by u geen ſchaduwe, geen duister;

Gy zyt een licht, dat door zich zelf beſtaat,

Dat nu, nog ooit, of op-, of onder gaat,

E 3 Gy
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Gy zyt een licht, zelfſtandig, enkel leven,

Een Geest, een God door eigen kragt verheven,

Volzalig, ja, dit zyt gy al te ſaam',

Eenvoudig, door den weêrglans van uw Naam.

Uw Wezen zal verandren nog vermeeren,

Gy zyt, gy blyft, Jehova, Heer der heeren,

Dat wezen, dat door zaaklykheden leeft,

Dat al, wat is, den geest, den adem geeft.

Grootmagtig God! wie kan uw grootheid uiten?

Wie kan uw Zyn in zyne ziel beſluiten?

Ja, wie verſtaat uw zalige eeuwigheid?

Uw leven, en uwe Oppermajesteit?

Gy zyt een Geest, een noit veranderd Wezen.

Gy zyt al 't geen gy zyt en waart voor dezen.

O eeuwig Zyn! Zyt gy al, wat gy waart?

Geen ſchepſel heeft dan ooit uw Zyn verklaart.

Gy zyt nogtans de Troostbron uwer kroosten.

Al, wat gy zyt, kan onze ziel vertroosten.

Zyt gy zoo groot en onveranderlyk?

Dat is myn troost, een troost voor Jeſus Ryk.

Komt Vromen! komt beſchouwt uw vaste gronden,

Hier is uw troost, ontſluit uw hert en monden.

Looft uwen God, die noit verandren zal,

Al viel de lugt op onzen waterbal.

* /

Is
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Is 't zoo ! Zoo zyn al Gods beſluiten ſamen

Verzegeld en in Chriſtus ja en amen.

Gods vrederaad, dat zalige verbond, '

Gods testament, 't is al op God gegrond. . . . .

Laat berg, en dal, laat alle koninkryken : ,

Bewegen, noit zal Gods verbond bezwyken. . . . -

Jehova God verandert noit. O neen! - 1 -

Ziet hier uw troost in blydſchap en in ween.

t '

God mag zyn Kerk bezoeken en kastyden, ... . . . , 7

Zyn vaste wil zal Siön weêr verblyden, ,

Zyn goedheid is noit van de ziel geweerd,

Jehova heeft nooit Jacobs huis verteerd. . . . .

Tot heden is deez waarheid ondervonden. , ,

Gods Siön ſteunt altoos op vaste gronden. , ,

God is getrouw. De Heer verandert niet. . . .

Hy is een Rots voor die op Jeſus ziet. ,, ... ;)

Komt Kindren Gods, hier kunt gy troost beërven. »

Gods eed is vast, uw ziel zal nimmer ſterven.

O neen! myn ziel, al, wat God heeft beloofd,

Is eeuwig vast, voor yder, die gelooft. . . . .

Heeft God beloofd zyn Geest, veel ziels genaden;

Vertrouwt, gelooft, God zal uw ziel verzaden,

Met al, wat hy beloofde aan zync Kerk, . -

Gelyk God is, zoo doet hy met zyn Werk. -

; - E 4 - Wordt
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wordt gy gehaat, gelasterd, en beſtreden?

Geen nood, gy blyft zyn toegevoegde leden.

God wil uw ziel beproeven als het goud,

Uw ſtaat is op Gods eeuwig Zyn gebouwd.

Heeft God beloofd, uw ziele te bewerken; -

Hy zal uw geest bewaren en verſterken.

Vertrouwt en hoopt; Hy zal uw ziel gewis

Doen blyken, dat hy noit veranderd is.

Verandert gy in daden, in uw pligten? ''

Hy zal uw geest bewaren en verlichten. ,

Belooft God, u te halen in zyn ſchoot? .

Het zal geſchién na lyden, na uw dood.

Heeft hy beloofd, uw vyand te verjagen?

Dat zal geſchiên in 't laatſte van de dagen.

Den Antiehrist, al, wat u tegen woed,

Zal God verſlaan en ſmoren in hun bloed.

Onvatbaar God, verandren alle dingen? "

By u alleen zyn geen veranderingen.

Dit is myn troost, dit is myn vaste ſtad.

Is 't aardſche niet als een omdraayend rad;

Myn ziele zal u in het eeuwig Eden,"

Daar 't alles is, gelyk het was voor heden,

Verheffen. Onveranderlyke God!

Myn ziele ſteunt op dat verzegeld lot.

God



BAN KET T E N. 73

God drukt zig ook in zyn Woord uit,

Ten 6. door het woord HEILIGHEID. 1 Petr: 1: 16.

Wat zal myn geest van u te voorſchyn bringen

Om van uw glans en heiligheid te zingen?

Een zondig ſtof, wat zal dat melden van

Uw heiligheid, die niemand melden kan?

O heilig God ! uw zuiverheid, uw klaarheid,

Uw ſchoonheên, en uw witte en blanke waarheid,

Vertoonen ons, dat gy verheerlykt zyt

Door heiligheid, zoo nu als t aller tyd.

Uw heiligheid, waar in gy u verheugde,

Blyft, voor altoos, de gronddeugd uwer deugden.

Uw trouw, uw regt, uw liefde ons toebereid,

Zyn vast gegrond op uwe heiligheid. w

Uw wezen, al uw' namen, uwe daden,

Uw wrekend regt, alle uwe zielsgenaden ' -

Zyn blyken, dat gy heilig zyt en leeft,

Voor al, die zig voor u geheiligd heeft.

Gy hebt myn ziele uw heiligheid doen blyken

In Christus, om my door hem te verryken.

O heilig God! Toen bleek der ganſche Kerk

Uw zuiverheid in 't groot verlosſingswerk,

Hy heeft door doen getuigenis gegeven,

En ons doen zien uw zuiver heilig leven,

En u verhoogd, door heiligheid en regt,

Dat myn en geest aan uwe liefde hegt.

- E 5 Gy
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Gy kost u aan geen zondaar mede deelen,

of Christus moest de vuile zonden heelen.

Zoo weinig 't licht ooit met de duisternis

Vereenen kan, zoo weinig kan gewis

Uw heiligheid 't onheilig hert beſchouwen.

Op de Englen zelfs kunt gy u niet vertrouwen,

Schoon gy in hen uw klaarheid hebt geſteld.

Uw heiligheid doet op myn ziel geweld.
« - * J

Gy houd u, by den reinen, rein en zuiver.

Maar die verkeerd zig aanſtelt als een ſnuiver,

By dien zyt gy een worstelaar, een gloed

Tot wee van dat onheilige gemoed.

Uw Zoone heeft zyn zaad, hem toebeſchoren,

Geheiligd, en door zynen Geest herboren.

Dat gaf myn geest een toegank tot uw throon,

Geheiligd door het bloed van uwen Zoon. A

Gy zyt alleen, O allerheiligst Wezen, /

In heiligheid verheerlykt en te vreezen. )

Uw eernaam is Jehova Sebaöth, o

Een zuivre geest, een driemaal heilig God.

Myn ziele zal voor aarde en hemel, veilig, -

Opzingen, ja! myn God is heilig, heilig. ! !

Die heiligheid is zuiver en volmaakt. -

Wee, die, door doen, Gods heilig Wezen wraakt!

Myn -
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Myn Heilige, Jehova, hoogst geprezen,

Gy hebt aan ons uw heiligheid bewezen,

Door onzen geest te heilgen naar uw Woord,

Door 't zielewerk, door nieuwe Godsgeboort.

O zielentrooſt! O Geeſt, O Heiligmaker !

Gy zyt alleen myn Leidsman, myn Bewaker.

Ai, heilig my, volmaak my meer en meer.

Volmaak uw knegt naar 't beeld van zynen Heer.

De heiligheid is 't cieraad uwer wooning,

Elk onderdaan moet wezen als zyn koning.

Geen ziel zal ooit God zien, als die hem vreest

En heilig leeft, geheiligd door den Geest.

Vergun my toch, naar eisch van deze dagen,

Dat myne ziel zig heilig mag gedragen,

Om in geloof, naar 't heilige verbond

Te leven, op myn Heilands bloed gegrond.

Wat was 't voor my, O Troost der bondgenoten',

Al ware uw Geest nog tienmaal uitgegoten,

Zoo myne ziel in 't ontein aardſche niet

Gewenteld bleef, tot innig zielsverdriet ?

Zoo vaak myn geest uw heiligheid bevroede, -

Voelde ik myn onrein hart gansch zwak te moede.

Dog, door uw Zoon, ſchept myne ziel weêr moed.'

Hy heeft my u geheiligd door zyn bloed,

in A1,
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-- -
-

Ai, doe my meer, door uwe waterplasſen,

In heiligheid en in genade wasſen.

'k Wensch Jeſus bloed wel tot regtveerdigheid,

Maar ook zyn Geest tot heiligheid. Ach leid

My in uw weg, om met uw lievelingen,

Alle eeuwen van uw heiligheid te zingen.

O ja! dan zal ik eeuwig en met vlyt,

Uitgalmen, dat gy groot en heilig zyt.

GOD DRUKT ZYNE WEZEND.

HEID OOK UIT,

Ten 7. door het woord LIEFDE; want

1. God is de wezentlyke Liefde. 1 Joh: 1v. 8.

Op de Wyze van den v1II. Pſalm.

Gedure God, Jehova, God der wraken,

Gy zyt een gloed voor die uw' throon genaken,

Gy haat al, wie volhard in 't zondig kwaad,

Gy wreekt altyd, die uwe liefde ſmaad.

Gy zyt nogtans de wezentlyke liefde.

Uw liefde, die ons haatend hert doorgriefde,

Toont ons, dat gy de liefde zelve zyt.

Ons hert is uwer liefde toegewyd.

en Uw

*s
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Uw liefde is, Heer, uw zellefſtandig Wezen,

Tot troost van die u lieven en u Vreezen. '

Uw leven en uw zuivre heiligheid

Zyn liefde tot uw gloor en Majesteit.

Uw liefde is uwe werkzaamheid naar binnen,

Drieéénig Een! uw leven is beminnen.

Gy Vader mint uw' Zoon en uwen Geest,

Uw liefde is, Heer, als een drieéénig feest.

Uw liefde, in uwe wezendheid beſloten,

Verandert noit, O Troost der Godsgenoten!

Blyft gy altoos de liefde zelf. Myn God,

Die liefde is my een zeer bevallig lot. -

Uw liefde is ons in uwen Zoon gebleken.

Zyn liefde blyft ons tot een eeuwig teken.

De liefde van uw Geest heeft ons getoond,

Dat menſchenliefde in uwe liefde woont.

Uw liefde is uwe zaligheid, uw leven.

Door liefde is uwe heiligheid verheven.

Uw blyde rust in uwe wezendheên

* Is liefde tot uw deugden in 't gemeen.

Beminnend God, laat uwe liefde dalen!

Uw liefde doet myn ziel ſteeds adem halen.

O lievend God! Drieéénig wezen! Laat

. Uw liefde zyn tot ſtaving van myn ſtaat.

zi

God
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God is Liefde, want hy is

Ten 2. de oorzaak aller Liefde. 1 Joh: Iv: 1e.

Gy zyt de bron en d'oorzaak aller liefde,

Die liefde, die zoo vele herten griefde.

Al wat myn geest bezit, in 't algemeen,

Is enkel door uw menſchenliefde alleen.

Nog roept uw Geest tot die op aarde woonen;

,, Zoo lief had God de wereld zyner zoonen,

,, Dat hy zyn Zoon in zyne liefde geeft,

,,Tot troost voor die naar zyne liefde ſtreeft. -

Geen menſche heeft u eerst bemind, O Vader!

Wy waren dood, melaatsch, eene onreine ader.

Gy zelf, O Heer, hebt eerst aan ons vertoond,

Dat menſchenliefde in uwe liefde woont.

Nu konnen wy opzingen in 't geloove,

Zie, zie, zoo lief heeft onze God, Jehove,

Dat hy ons tot zyn kinders heeft bereid,

Ter eer van zyne hooge Majesteit.

Zyt gy alleen de bronäêr, de fonteine,

Van liefde Gods, ook aan uw lieve kleine.

O oorzaak van deez' liefde, deel my mêe.

Uw liefde is myne liefde en myne vrée.

- 2
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Gy moet, in my, uw lieve liefde ſcheppen,

Uw liefde zal my tot uw liefde reppen. V

Veroorzaak in myn afgekeerd gemoed

Uw liefde, door myn lieven Heilands bloed.

Uw liefde, tot myn ziele neergekomen,

Is goedheid en genade voor de vroomen. e

Uw liefde, die myn lievend herte raakt,

Weet, wat die heeft, die uwe liefde ſmaakt.

Doe mynen geest aan uwe liefde kleven. , 'J

Uw liefde is myne zaligheid, myn leven, . . j

Tot dat uw liefd', myn liefde, liefde geeft,

Daar uwe liefde altoos en eeuwig leeft. i

God is Liefde, wanthy is 1'
t

zan 3. het voorbeeld aller Liefde. Matth: v: 48. '

Liefhebbend God, zyt gy myn ziel een voorbeeld?

Zoo is myn hert al lang by my veroordeeld. - - -

Wie is, als gy, volmaakt? Ik zondig mensch

Heb weinig daad, ſchoon meerder zielewensch. ,

Wie kan, als gy, zoo zuiverlyk beminnen? 'J

Wie is 'er zoo volmaakt van hert en zinnen? n

Vergun myn ziel, die in uw liefde blaakt, e

- Te lieven, ſchoon die nimmer waar volmaakt. 't
- - - - W
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Uw liefde, in uwe wezendheid beſlooten, . . . . .

Verandert noit, O Troost der Godsgenoten ! - - -

Uw liefde maakt eene arme ziele ryk,

Ag, maak myn liefde uw liefde meer gelyk!

Leer my opregt beminnen alle menſchen, -

En allermeest, die naar uw liefde wenſchen, 2

Maar boven al u, myn Drieéénig God, . . . . . .

Uw liefde is my het heuglykst zielsgenot.

U, Vader, min. ik, om uw lieflykheden,

U, Zoon, om 't geen gy voor my hebt geleden,

En u, OGeest! om dat gy, door uw magt,

Deez liefde Gods hebt in myn ziel gebragt.

Myn ziele wenscht ſtandvastig, vol genoegen,

Te minnen, en uw liefde na te zwoegen,

Om, door 't gelooof, uw liefde, meer en meer,

Te volgen tot myn troost en tot uwe eer.

Och, kon myn ziel uw liefde nader komen!

Dat was myn wensch. Laat uwe liefdeſtroomen

Neerſtorten. Blaas myn liefde ook verder aan,

Om in uw liefde eenvoudig voor te gaan. . . . .

Vergun my kragt om aardſche min te dooven,

Om zuiverlyk met allen, die gelooven,

Uw liefde alleen te volgen op het ſpoor,

Laat eigen min verdwynen voor uw gloor.
w- God
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God is Liefde, want hy is

Ten 4. de Voltrekker aller Liefde. 1 Joh: xIII: 1,

O

- Uw liefde blyft voor uwe zegenërven.

Uw liefde leeft, uw leven zal noit ſterven,

Zoo weinig als uw wezen zal vergaan.

Om dat gy blyft, blyft uwe liefde ſtaan.

Myn liefde is 't heilgewrogt van uwe handen,

Myn liefde zal op aarde nimmer ſtranden,

Die vlamme Gods zal na de dood en 't graf

Ten hemel gaan, tot die deez' liefde gaf.

De hope, ja 't geloove mag bezwyken,

Myn liefde zal met 't hoofd ten hemel pryken.

Als myn geloof en hoop te ſamen ſtrand,

Dan is deez' liefde aan d'eeuwigheid geland.

Neen, gy zult noit de werken uwer handen

Verlaten. Hegt my aan uw liefdebanden. -

Voltrekker van de ware wezendheên,

voltrek uw werk, ſchoon al het aardsch verdween.

't Is waar, myn liefde is zwak in al haar daden,

Maar ze is volmaakt, in Hem, die, door genaden,

Door liefde, myne liefde heeft volmaakt,

Dewyl myn min, door zyne liefde, blaakt.

F Zult
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Zult gy dan eerst de liefde Gods voltrekken, *

Als gy my uit het naare ſtof zult wekken?

Voltrekker, trek en lok my naar uw ſchoot, .

In 't leven, maar byzonder na de dood.

A

Laat doch uw Geest myn ziele meer beſproeijen,

Om boven al in liefde Gods te groeijen.

Dit nieuw verbond is recht een liefdeſtaat,

Die liefde is ons het beste zielscieraad.

Wat zal dat zyn, door eeuwige genaden,

Vol liefde, eens in de liefde Gods te baden?

O Liefde! druk uw eeuwig liefdemerk

In mynen geest. Volmaak uw eigen werk.

TOEPASSING DEZER LIEFDE.

e

Wat zal ik den Heere vergelden voor alle zyne

weldaden. Pfal. cxvI : 12.

op de Wyze van den xLvI Pſalm.

at ziele kan de liefde Gods bevatten!

Wie zal volüit des Heeren liefde ſchatten?

Schoon dat de ziel in 's Heeren liefde leeft,

Die liefde, die door Jeſus liefde zweeft,

Is van geen mensch nog engelen te noemen.

Komt, vromen, helpt my deze liefde roemen,

Die liefde, die 't verſtand te boven gaat,

Die niemand kent in wyze nog in maat.
---- -->

"

W

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

Ziet
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O liefde, die de Vader heeft bewezen,

In 't nieuw verbond, voor allen, die hem vreezen,

Nu hy ons tot zyn Zonen heeft gemaakt,

Waar door myn geest in Jeſus liefde blaakt!

Ja, Jeſus liefd' moet onze zielen dringen.

Wy moeten hem ons hert ten offer bringen,

Voor al dat geen hy voor ons heeft gewrogt,

Voor al, waar door hy oas heeft vrygekogt.

o

Ons hert moet ſteeds naar zyne liefde jagen

En liefde aan hem, voor zyne liefde, opdragen.

Zyn dood, dien hy, voor ons, geſtorven is,

Gaf van zyn liefde 't klaarst getuigenis.

Wat deed God ook, om arme doemelingen

Zyn liefde, in zyne liefde, toe te bringen?

Hy geeft zig zelf, en, in zig, zynen Zoon.

In Jeſus ſtond de liefde Gods ten toon. s -

Wat zullen wy Jehova God vergelden

Voor al zyn goed? Wy moeten ſamen melden . . .

De grootheén van al zyn weldadigheid,

Door Jeſus Dood ons herte toebereid.

Ja, laat ons God met wederliefde loonen.

Jehova eischt maar liefde van zyn zonen.

Door dankbaarheid, in Christus Offerbloed,

Werd God voldaan voor al 't gegeven goed.

F 2 Gy
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Gy hebt myn ziel bemind voor alle tyden,

Vervolg uw werk toch tot myn ziels verblyden.

Uw liefde moet my een baniere zyn,

Uw liefde is my veel beter dan de wyn.

Geen wonder, dat de liefde Gods zal blyven,

God doet die zelf door zyne magt beklyven,

In Christus, die ons tot deez' liefde kogt,

Tot onzen troost en ſpyt van 't helsch gedrogt.

o -

Komt, vromen, roemt des Heeren groote daden. ,

Roemt zyn liefde en eeuwige genade. -

Bemint uw Vorst, die u met liefde kroont,

Die uwe liefd', door zyne liefde, loont.

Laat uw geloof en liefde ſamen werken, e

Gods liefde zal uw lievend hert verſterken, -

Verheugt u in Gods liefde t'aller tyd, , ; *

Die liefde, die uw lievend hert verblyd. . . . .

O God! verſchoon myn zwakheên, myn gebreken.

Uw liefde moet voor myne zwakheid ſpreken.

Myn liefde zal door 't waar geloof alleen,

Volmaakt zyn, ſchoon met veel gebreklykheên.

Algever, 'k heb , voor uw gedugten toren, is -

Uw liefde in mynes Heilands bloed verkoren. -

Uw liefde heeft myn haatend hert geraakt

Tot liefde Gods, die myne ziele ſmaakt. *

Myn-*
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Myn ziele kan uw liefde nimmer misſen:

Gy moet my van uw liefde vergewisſen,

Tot dat myn ziel uw liefde, na de dood,

omhelzen zal in Jeſus lieven ſchoot. - - - - -

In 't oordeel zal myn liefde voor u komen, '

Daar zult gy al de liefde van uw vroomen

Beloonen, uit genade tot uwe eer.

Zyt gy zoo goed, O goede God en Heer?
* * * *

-
-

*,

w

- 1 - 1

Zult gy myn liefde zoo met heil beloonen? - T

En al 't gebrek van 't liefdewerk verſchoonen ?

Wat is dat groot ? wat eischt dat dankbaarheid

Voor 't groote goed, myn ziele toebezeid?

Bewaar myn ziel, tot 't einde myner dagen, - -

Voltrek uw werk, naar uw volmaakt behagen. -

Die Christus haat, of hem niet lief en heeft,

Is zekerlyk vervloekt, alwaar hy leeft. | | | |

r

O groote God! is 't my ten deel gevallen

Uw liefde, door uw liefde, eens uit te brallen?

Wat zal ik u vergelden? ag myn God!

'k Geef u my zelf, blyf gy myn zielelot; | | | |

Tot dat ik met al uwe keurelingen, " "

Mag, juichende, van uwe liefde zingen,

Voor eeuwig, als ik voor uw throon zal ſtaan,

Voor u, O Zon! gelyk een volle maan. *

F 3 DE
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DE GEOPENBAARDE

VERBORGENHEID.

Ons bekend gemaakt hebbende de Verborgen

heid zyns wils, naar zyn welbehagen, het

welke hy voorgenomen had in zig-zelven.

Epheſ. I : 9. | | | |

i Op de wyze: 0 Kers-nagt.

Valais God, uw welbehagen

Hebt gy uw Siön opgedragen.

Gy hebt uw wil ons g'openbaard.

Zoo haast de mensch was afgeweken,

Deed gy van uw beſluiten ſpreken,

Waar door 't geheim ons wierd verklaard.

e- -

Gy troostte ons, na den eersten rouwe,

Door 't komend Zaad, het Zaad der Vrouwe,

Dat Zaad, 't welk ons met u vereënt.

Dat moest, der Slang, den kop verpletten. ,,

Dat moest ons in triomfe zetten, -

Hoe zeer ons hert ook was verſteend.
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Dat Zaad, waar van all' de propheten

Ons zoo veel zegen lieten weten,

Om ons te troosten door uw raad,

Vertoond door zooveele offerhanden,

Die weezen, als met duim en handen,

Op Jeſus hoog en lagen ſtaat.

Dit was 't geheim van uw beſluiten.

Wat menſchentong zou konnen uiten

Een middel, om een zondaar weêr

Te redden? Neen, geen vleesch, geen broeder

Kon 't zondig zaad, als een behoeder,

Verzoenen met zyn Opperheer.

Jehova heeft door zyn genaden.

Dit g'openbaard, om zyn weldaden

t'Ontdekken aan die 't toebehoort.

Hy heeft hier toe zyn Zoon gegeven,

Ja hier toe is zyn woord geſchreven.

O noit volprezen dierbaar woord!

God heeft zyn kabinet ontſloten,

Tot troost van al zyn gunstgenoten,

In 't zalig Euangelium,

Daar al de ſchryvers ons verklaren,

Dat God ons weder wil vergaéren,

Door onzen lieven Bruidegom,

F 4 Dit
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Dit waren die verborgenheden,

Die nu zoo klaar aan Jeſus leden

Vertoond zyn. Deze blyde maar

Doet ons met d'englen, juichend', zingen:

Eert God, die ons wist toe te bringen

Zyn' vrede voor zyn lieve ſchaar.

-

Jehova heeft ons doen verkonden . . .

Deez blyde maar door zyn verbonden,

Naar het bepaalde van zyn wil.

Naar 't welbehagen in zig zelven,

Heeft God in Sions choorgewelven

Geroepen, ,, zondaars, komt, zyt ſtil:

,, Ik heb een middel uitgevonden,

,, Ik ben een waschvat voor uw zonden.

,, Ja zalig, die in my gelooft!

O zielentroost! O Schat der ſchatten!

Geen geest, of mensch kon dit bevatten.

Looft uwen Heer, uw Man, uw Hoofd.

Komt laat ons onzen Gever danken, . . ,

Met hert en mond en hemelklanken.

Hy heeft zyn volk bekend gemaakt

't Verborgen heil, om ons te lokken. -

Komt , ſchapen Gods! Komt vuile bokken,

't Is tyd, dat gy de zonden ſtaakt.

t
Die
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Die blyde boodſchap, ons gegeven,

Is om ons weder te doen leven.

O God! uw naam zy eeuwig lof. t

Ontſluit myn hert toch door 't geloove.

Myn Losheer is myn God Jehove,

Al ben ik niets dan asch en ſtof.

Ik wenſche my zoo te gedragen,

Dat ik myn Koning mag behagen,

Voor dit geöpenbaarde goed.

Ik zal op uw genade dryven,

Genade moet myn ziele ſtyven.

Myn kragt is nu in Jeſus bloed.

Komt englen, helpt myn ziel toch roemen,

Dat van geen ſchepzel is te noemen,

Dien onbegrypelyken ſchat.

Komt vromen, helpt myn ziele melden,

Dat nimmer, door Gods grootſte helden,

Volkoomen van hun wierd bevat.

God heeft, in 't midden van de dagen,

Een goed gewrogt, naar zyn behagen,

Door Christus lyden en zyn dood.

Leer ons deez' ſchatten wel bewaren,

En, by 't bewaarde, meer vergaeren,

Dewyl gy ons ten leven nood.

F 5
-

Laat
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Laat deze blyde boodſchap klinken

In alle lucht, daar ſterren blinken,

Tot troost van Vader Abraham.

't Is nog voor duizenden verborgen,

Dog, Heer, uw Geest zal die bezorgen,

Tot troost voor Judaas laatsten ſtam.

Wat zyn 'er niet al letterknapen,

Die enkel naar de letter gapen? *

. Maar och! wat kan de letter doen?

Wat zyn 'er, die in zonden ſmooren,

Die ſchoon zy deze boodſchap hooren,

Hun zielen met het aardſche voên? -

-

Myn ziel, ai zet u voor God neder,

Herdenk deez' groote gifte weder.

O ja ! myn Heer, het is zeer groot,

Dat gy een middel wist te ramen,

Om doode zielen te verzamen - -

In Christus, die ons tot u nood.

Myn ziele juicht in zielsgezangen.

Myn geest, verrukt, wil blyven hangen, º

In het beſpieglen van dit ſchoon.

Drieëenig God, dit blyft myn bede.

Gedenk my, deel myn ziele mede

Van 't g'openbaarde in uwen Zoon,

r. - Tot
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vA

t

V

- "Totdat wy voor u eertroon pralen,

Daar onze ziele zal verhalen

, Den roem van deez' verborgenheid;

Daar zal ik in beſpiegelingen,

Van uwe menſchenliefde zingen, ' ,

verheugd in eindlooze eeuwigheid,

:
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CHRISTUS OP DEN BERG.
Matth. v : 1 - 11

D E v o o R RE DE N.

- V

En zynen mond geöpend hebbende, leerde hy

hen, zeggende. Matth. v : 2.

Op de Wyze van den LIx. Pſalm.

Myn Koning, toen gy waart gekomen

In 't vleesch, tot troost van uwe vromen,

Hebt gy u zelf geöpenbaard, -

Dat gy hun zielsverlosſer waart.

Gy leerde hen door uwe werken,

Om hunne zielen te verſterken,

Door troostreên, ja, op alle wys

Waart gy hun tot een zieleſpys.

O Hemelbron! O Springfonteine!

Wat ſpraakt gy troost tot uwe kleine!

Wat deelde gy juweelen uit

Saam' aan uwe oude en nieuwe Bruid!

Dit bleek aan deze zaligſpraken,

Die ons vertroosten en vermaken,

Uwe oogen waren op uw Schaar.

Gy leerde die in 't openbaar.

, , - Hjer



BAN KET TE N. 93

Hier zat uw Bruid aan uwe voeten,

Om uwe liefde daar te ontmoeten,

En om te leeren uit uw mond

Van 's Heeren raad, van zyn verbond.

Hy, om wien d'oude vaders baden,

Zat op deez' berg met zielsgenaden.

Ja Juda zag hier digt genoeg

Hem, die als Borg hun zonden droeg.

Die al de bergen zal vermalen,

Om Siöns Berg in top te halen,

Zat hier voor 't ware Iſraël,

Als eene ontſlote honigwel.

Hier ſprak hy ſpreuken, kort van reden,

Maar vol van zin, om zyne leden

Te troosten, naar des Heeren woord.

Hier wierd die Trooster Gods gehoord.

G

Geen wonder! Neen, gy waart gezonden;

Om treurigen, door wee verſlonden,

Te troosten; om 't zagtmoedig hert

Te lokken uit zyn zieleſmert;

Om 't zwakke rietje kragt te geven,

Om 't zogend lam te doen herleven,

Om vreugdenoly op het hoofd

Te ſtorten van al, die gelooft.

Hoe

W"
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Gelyk eens d'Emmausgangers waren, )

Zoo was 't met veelen dezer ſcharen. )

Hun ziel ſtond als in laaje vlam, - - -

Hoe dropen deze heuveltippen,

Als gy uw zaalge zegenlippen

Ontſloot voor hun als Gods propheet?

Hier blonk Gods aanſchyn, wyd en breed,

Gelyk een zon, by Arons duister.

Wat lag er glans? Wat lag er luister, -

Op uw helſchynend aangezigt,

Tot hunnen troost naar hen gerigt?

Noit ſpraken al de Gods propheten,

Nog Moſes mond door Sinaas reten, * *

Als gy hier ſpraakt. Gy kost alleen.

Uitroepen tot dit algemeen:

,, Ik ben uw heil, O eergeſlagte.

,, Komt al tot my; myn juk is zagte.

,, Drinkt van myn wyn, eet van myn brood.

,, Uw ziel werd hier toe uitgenood..

o

Maar, ag! wie kan zig dit verbeelden, ,

Hoe gy hun zielen daar herteelde?

Wat ſchoot 'er glans op hun gemoed,

Meer dan door al het offerbloed?
** *

-

Die hen, verrukt, ten hemel nam.

Geert
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----v- r

Geen wonder, want gy waart Gods Zoone.

Jehovaas Geest was u een kroone.

Gy waart de groote Gods propheet.

Die Engel, die Gods raad voldeed.

Ag! mogt ik zoo eens hooren preken,

Met zco veel kragt, met zoo veel ſmeken!

Myn ziel toog ſtraks in arbeid, om -

Te hooren naar myn Bruidegom.

Hier wierd gehoord uwe eerste leere,

Geen Moſes, maar hun eigen Heere,

Die mond aan mond tot Siön ſprak, * * *

Terwyl uw Geest hun herte brak.

'Komt vromen, hebt gy lust te hooren,

Wilt gy getroost zyn meer als vooren? w

Gods Zoon ſpreekt nog van 't hemelsch Hof,

Door zynen Geest dezelve ſtof.

't Is nog al; ,,Zalig zyn al d'armen

, Van Geest. God wil zig dier ontfarmen.

Ja, dit is d'eerste zielsgeſtalt', i

Zoo haast Gods Geest op 't herte valt

Komt, laat uwe armoede alzins blyken.

Uw Heilands Geest zal u verryken.

Toets uw gemoed aan dezen ſteen. A

Uw geest behoeft er anders geen'.

-

-

-

º
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O zaalge zielen uit de Joden!

Hier hoorde gy zyn Ryksgeboden.

Maar zaliger Apostelſchaar,

Herauten van deez' blyde maar!

Gy waart de naasten aan den Koning,

Om Jafet, door deez' zielenhoning,

Te lokken. Ja, welzalig al,

Die Jeſus hoort op berg of dal!

EERSTE ZALIGSPRAAK.

Zalig zyn de armen van geeste, want hunner

is het koningryk der hemelen. Matth. v: 3.

Op de Wyze van den LIx. Pſalm.

Myn ziel, ai, hoor uw Heiland ſpreeken,

Om nog uw herte te verbreken.

Hy leert nog, op zyn offerbloed,

Door zynen Geest in uw gemoed.

Weläan! doorzoek, doorzoek u zelven,

Gy moet uw eigen grond ontdelven.

Doorzoek u nauw, hoe 't met u ſtaat.

Waart ge arm in zulk een groote maat?

Hebt
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Hebt gy een regt om God te ontmoeten?

O neen! ik valle voor Gods voeten.

Myn God ik heb geen eige vrugt,

Geen eigen goed, maar zielsgezugt.

Myne arme ziel is vol van zonden,

Ik heb myn lippen gansch bewonden.

'k Roep; ,, onrein, onrein ben ik, Heer!

,, Een kind des torens en niets meer. *

Schoon aan myn ziele zyn gebleken

Myn zieleſmetten, myn gebreken,

'k Had evenwel een eigen waan,

Die my by wylen heeft verraén.

Nu lig ik, als op 't veld geworpen,

In 't bloed gewend, om in te ſlorpen

Gods vloeken. 'k Ben een bevend riet.

Ag! waar er nog iets, min dan niet;

Ik zou my daar by vergelyken.

Ik kan myn ziel toch niet verryken.

Gy, ryke God, moet d'arme ziel

Verryken, om dat ze u beviel.

Ik vind my noch, waar ik my keere,

Geheel onrein voor u, myn Heere,

Bevlekt, melaatsch, van top tot teen!

Gy Hoogepriester zyt 't alleen;

G Gy
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"Gy moet myn ziele rein verklaren.

Dit hebt gy wel voor vele jaren

Gedaan, ai, doe het andermaal!

Dat was myn roem, myn zegepraal.

O ja! myn ziel is arm van geeste.

Maar by u gaat myn hert te feeste.

Uw yzoop heeft my rein verklaard.

Ik heb u door 't geloof aanvaard.

Gy hebt tot mynen geest geſproken.

Myn hert, aan 't gisten, aan het koken,

, zegt tot my; ja, gy zyt en ryk -

En arm van geest, bei te gelyk.

O Heilpropheet! O hertebreker !

o vredevorst! O Zaligſpreker!

Belooft ge aan armen zaligheid?

ls hun genade toegezeid?

* **

ex

Zoo voed myn ziel de hoope mede

Op uw gena; ik voel alreede * * *

De voorſmaak van het vol bezit. - 2

Myne arme ziel, wat troost is dit!

Gy erft een Heilryk van hier boven,

Een hemelryk om God te loven, -

Dat Ryk van God, dat niets ontbeert,

Daar Jeſus door zyn Geest regeert. - 2

- - Hier
f
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Hier geld alleen geloof en liefde

Tot Jeſus, die ons 't hert doorgriefde

Door al de goedren van 't verbond,

Op Jeſus dood zoo vast gegrond,

Om ſamen met de hemelingen,

Het Lied des Lams voor God te zingen,

Wy, in den voorhof, hier beneén,

Zy, in Gods Stad, vol zaligheén.

Komt vromen, waar zyn uwe herten?

Zugt gy tot God om zieleſmerten?

Zyt gy regt arm van geest? Ai, ſtaat,

Hier is uw troost, zoo vol genaad'.

Laat uwen geest in blydſchap.koken.

Dit is ook tot uw ziel geſproken. .

Droogt uwe tranen en ſchept moed,
Gy zyt verlost door Jeſus bloed. w

Zyn zaligſpraken, zyn genaden,

Zyn Liefde en alle zyn weldaden

Zyn ook gegeven tot uw heil.

Gods woorden hebben nimmer feil;

God heeft een ryker Geest gezonden,

Tot troost voor alle zielsgewonden.

Erkent Gods daad; 't inwendig werk

Blyft altoos uwer zielen merk

we

G 2

e

r

Myn
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Myn ziel, ai dank toch uwen Vader,

Gods Zoon en zynen Geest te gader. ,

Laat deze zaligſpraken ſaam

U troosten; loof des Heeren naam,

Loof God met zyn verloste Schare,

Als Zoonen van de vryë Sare. -

Waart gy melaatsch, een arme bloed?

Nu zyt gy ryk door Jeſus goed.

Myn Heiland, dit hebt gy op aarde,

Geſproken, om, die u aanvaarde,

Te rukken uit den helſchen kolk.

O Erfheer van uw Bruid, uw volk,

Bereid myn geest, om na myn ſterven,

Dat koningryk van God ook te erven,

Daar dwaaze ryken buiten ſtaan,

Daar geestlyk armen binnen gaan.

4

- TWEE.
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TWEEDE ZALIGSPRAAK.

Zalig zyn, dietreuren; wantzy zullen vertroost

werden. Matth. v : 4. *

op de Wyze van den LI Pſalm,

Men gulde mond, myn tonge voor Gods throon,

Wat deed gy al voor die gy had verkozen?

Uw mond vloeit ſteeds van geestelyke ambroozen,

Tot troost van al de minnaars van uw ſchoon.

Nu meld gy troost voor die om zonden treurt.

Geen wonder. Neen. Al die hun wonden kennen,

Wat kunnen zy, dan met een hert, geſcheurd,

Vol tranen, naar uw volle liefde rennen.

O Ja myn ziel, al zyt gy ryk in God,

Al is uw ſchuld door Jeſus afgeſchreven, -

Al heeft God u zyn Zoon en Geest gegeven,

Al juicht gy, blyde in dat verkreegen lot;

Gy moet nogtans beweenen 't zondig kwaad.

Uw ſtruikelen, uw misdryf, uw' misſtallen

Vertoonen u, hoe deerlyk 't met u ſtaat.

Dit moet u ſteeds voor God doen nedervallen, . .
-,

J
G 3 . Om
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Om kragten, om den ouden mensch te doôn.

Om t zondckwaad uit u meer weg te rukken, tºt 1

En 's Heeren beeld u dieper in te drukken,

Ter eere van Jehova en zyn Zoon. . . . . .

Beween voor God de zwakheén van uw hert. '

Zoek God, maar door een regenboog van tranen, -

Belyd, dat u die vuile zonde ſmert.

Dit zal uw geest een weg tot vreugde banen.

Zoo treurde ook 's Heeren weenend. Iſraël

Om zonden, om de boosheid van de Joden,

Om Jeſus, nu getrapt door d'aardſche Goden, J

Schoon dat hy was d'ontſlote honigwel, a

Die m” eeuwen lang begeerd had, om te zien.

Gy moest, O Heer, deez' treurenden vertroosten,

En met geween naar uwen ſchoot doen vlién,

Ais Losheer, als de wensch van uwe kroosten. , " ?

i

Gy hebt hen ook getroost, gelokt, gevryd : '

Door daden en door deze zaligſpraken, . . .

Door uwe leer, door al uw liefdeſmaken, ' : -

Door uwen dood, na zoo veel zieleſtryd.

Gy troostte hen door d'erfeniſſe van - , ..."

De weereld. Ja de Heidnen moesten komen

Tot Jacobs huis, om, als een eenig man,

Te baden in Jehovaas volle ſtroomen. -

. " ) - - 2 - Dit
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Het voegt my ook in 't zalig nieuw verbond,

Te treuren over all myn zielekwalen.

De zonde doet ons nu, als eertyds, dwalen.

In alle vleesch is nog al d' oude grond.

O ja, myn ziel , buig u voor uwen Heer.. -

De ſmette blyft, O God! wat zyn de zonden

Als adders, die ons ſteken meer en meer, -

Als builen, ja, als ſtinkende etterwonden? -

*

Myn God! 't is zoo. Dat ondervind myn geest.'

Daar is geen dag, geen zaak, laas! of wy voelen

Dit vaderkwaad door onze zielen woelen,

Tot ſmerte van elk, die u dient en vreest.

De weereld woed, de ſatan draaft rondom.

't Is altoos wat, het vleesch doet ons ſtaag zugten.

De zonde maakt het biddend herte ſtom.'

De ziele werd beroofd van hemelvrugten. .

Zie ik op u, myn Heiland en myn Heer,

Op uwe liefde, op uw weldadigheden, e

Op uwen dood, op uw gewonde leden,

Op uwen Geest, op uw genadeleer:

Zet ik daar by myn ſnoode ondankbaarheid,

Myn vallen en myne onverloochendheden,

Myn zielewaan, zoo menigmaal beſchreid,

Myn traagen geest tot danken en gebeden, *

G 4 Dan
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Dan ſtaat myn ziel verlegen en geraakt,

Om in het woest, als Hagar, te gaan druilen,

Maar, neen, ik zal my in uw wonden ſchuilen,

'k Heb door 't geloof de liefde Gods geſmaakt.

O Heer, ontferm u myns in uwen Zoon,

Laat uw gena op myne ziel toch vallen.

Zyn Bloed alleen maakt vuile zielen ſchoon.

Ik zal uw lof met nieuwe tonge uitbrallen.

Myn' zonden, nu in 't Nieuwe Testament,

Zyn meerder door uw meerdere genaden: -

Maar, Heer, uw Geest heeft my te meer beraden,

Dat ik my door 't geloof ſteeds naar u wend'. -

Vertroost myn geest naar dezen nieuwen dag.

Doe my deez' troost uit uwe goedheid erven,

O zielentroost! Ag, dat myn oog u zag!

'k Zou dan, getroost, op dezen keurſteen, ſterven.'

Myn ziel, Heer, looft uw goedertierenheid

Voor dezen troost, zoo ryklyk uitgegoten. .

O Trooster voor bedroefde Godsgenoten,

Ik danke u voor het goed, my toebereid.

Gy hebt, O Heer, myn regtehand gevat.

Vergun meer kragt om zonden uit te roeijen,

Dat blyft myn beé, myn rykdom en myn ſchat, 't

Dan zal ik meer in uwe liefde groeijen,

-- - -- -- --- - - - - - --------
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O! is er troost in weedom en in kruis?

Wat troost zal dan uw troostrede in ons baren?

Wat zal dat zyn, als gy uw lieve Scharen

Zult troósten in dat eeuwig Vaders huis?

Daar zal geen wee doorgalmen 's hemels-choor,

Daar zult gy, Heer, het aangezigt afwasſchen

Van tranen, ons vercieren met uw gloor,

Ja dompelen in uwe liefdeplasſen.

DERDE ZALIGSPRAAK.

Zalig zyn de zagtmoedigen; want zy zullen

het aardryk beërven. Matth. v : 5.

Op de wyze: o Heilig zalig Bethlehem.

Een ſtille geest, zagtmoedigheid,

Zyn deugden, die myn zieke voegen.

Wiens ziele hier toe is bereid,

Die kan zich in God vergenoegen.

Zoo was het van Gods kerk voorzegt,

Als Jeſus in het vleesch zou komen.

Zagtmoedigheid, aan trouw gehegt,

Zyn 't zielscieraad aan alle vromen.

G 5 Het
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Het Priesterſchap en Davids troon,

Moest wyken voor uw heerſchappyë,

Dat zagte juk, O Godes Zoon,

Van eene onëindige waardyë. -

Uw Ryk vereischt een zagt gemoed.

Zagtmoedigheid past deze dagen.

Dat broêrſchap is ons, door uw bloed,

In plaats van heerſchers, opgedragen.

Uw ſchaapjes zaten voor u neêr,

Zagtmoedig om uw woord te hooren.

't Zagtmoedig hert was voor u, Heer,

Een middel, om door 't hert te booren. -

- - - - -

-

Al, die zagtmoedig voor u zat,

Heeft, door uw Geest, deez' troost ontfangen.

Gy geeft altoos die zielen wat,

Die aan uw boezem blyven hangen.

Hun hebt gy d'erve toegebragt,

Der Heidnen ſchare, Jafets Zoonen,

Om hem, by Sem, als 't Godsgeſlagt,

Op Siöns berg ook te doen woonen. .

Dat was voor hun een zaligheid,

Die aarde tot hun erfdeel te erven ,

O zalig, die zyn hert bereid,

Om aarde en hemel te verwerven !

- -- - - - Myn
- - -

•

---------------
--
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Myn Vorst, gy hebt, als 's Vaders knegt,

Deez deugd in vollen glans bezeten,

Schoon wreede Joden, tegen 't regt,

Uw ziel met ſcherpe tanden beten.

Uw helden, die met maal en ſtaf

Heen toogen, om der heidnen ſcharen

Te lokken, moesten hen niet ſtraf;

Maar door deez' deugd tot u vergaêren.

Gy reed op hen, als op uw peerd,

Zagtmoedig, ſchoon met pyl en bogen.

Gy wilde, zonder oorlogs zweerd,

Zagtmoedig met hun oorelogen.

Geef Sjön, na veel hoon en ſtryd,

Noch eens die aarde te bewonen,

Daar deze deugd, voor langen tyd,

Uw heerlyk Siön zal bekroonen.

Myn God, vercier my met deez'deugd,

Voor onbeſuisde haastigheden,

Die deugd, die mynen geest verheugt,

Dat ziels cieraad van uwe leden.

Vergun my eenen zagten geest,

Een nedrig hert met zielsgenaden.

O die verheugen allermeest

Hen, die zig in uw liefde baden.

* * Leer
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--------------

Leer my u nagaan, naar uw woord.

Dat is myn ziel hoogst aan u ſchuldig.

Die, gansch verloochend, naar u hoort,

Kan zig vertroosten menigvuldig.

Geef, dat ik my voor u, myn God,

In alles mag geduldig dragen.

Dan zal ik u, myn zielelot,

In Christus, meer dan oit behagen.

Leer my omtrent myn evenmensch

Beſcheiden en zagtmoedig wezen.

Dit is en blyft myn zielewensch,

'Meest jegens allen, die u vreezen.

Dan zal myn ziel ook zalig zyn,

Als die op Tabor voor u zaten,

En weten, wat een hemelwyn

Zy dronken en wat brood zy aten.

Dan zal ik, na myn levenstyd,

't Nieuw aardryk ook, getroost, bezitten,

Schoon 's weerelds rot, met alle vlyt,

Uwe erven op deeze aard' bevitten.

De goddeloozen zyn niets meer, .

Dan bastaards, ja, dan huurelingen.

't Is erfgoed van uw Bruid, O Heer!

Daar zullen wy uw lof op zingen. .
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O ſchapentroost! O vreugdenhof!

. Heer, gun my in uw ſchoot te rusten.

Uw zaligſpraken baren ſtof,

Om myne ziel ſtaag te verlusten.

De weg is breed, al is die ſmal.

Gy hebt dien verſchen weg ontſloten,

Die ééne proef heeft, heeft het al.

Dit troost uw gunst- en bondgenoten.

Vergun myn ziele, na myn dood,

Die aarde en uwe zaligheden.

De hemel is zoo ruim, zoo groot:

Daar is het als een eeuwig Eden.

Is dat de loon voor 't heilig zaad,

Zagtmoediglyk te triömferen?

O God! bevestig mynen ſtaat,

Om daar met Jeſus te verkeeren. "

VIER
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VIERDE ZALIGSPRAAK.

Zalig zyn, diehongeren en dorsten naar de ge

regtigheid, want zy zullen verzadigd werden.Matth. v: 6. V

- - - - - - - - - - r

* *

-

-

Op de Wyze van den vL, Pſalm.

O ja, myn ziel, al deze zaligſpraken

Doen mynen geest te meer naar Jeſus haken.

Hoor, wat Gods Zoon al aan zyne erven geeft,

Tot troost van elk, die oog en ooren heeft. -

Die hongrig zyn, wil hy met brood verzaden,

Dat zielenbrood, zoo vol van zielsgenaden.

Is ziels begeert naar hemelsch Brood en Wyn,

Een middel, om van God verzaad te zyn; 1

Zoo voegt het my, dit brood, dien wyn te zoeken.

Die ſpys en drank zal mynen geest verkloeken.

Dit is een brood zeer voedſaam en vol kragt,

Een Hemelwyn, van God my toegebragt.

O levens Brood! O Heilbron voor de reinen!

Gy waart de wensch van alle deeze kleinen.

Wie hongert of naar u van dorst verſmacht,

Hebt gy uw brood en heilwyn toegebragt.

Zet

- 't Was
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verlangde, om uw wel toebereide ſpyzen

Te ſmaaken? O! Wie zal ons melden, wat z

't Was even zoo, O Heer, met deeze uw ſcharen,

Die om deez' berg voor u vergaderd waren,

Haar honger dreef haar naar uw zielsgeregt,

Dat brood, zoo lang deez' zielen toegezegd,

- Gy hebt hierom deez' ſchare toegeropen;

,, Die dorst, die koom'. Zet uwe zielen open, f

,, Eet van myn brood, drinkt van myn wyn om niet,

,,Hier is veel troost voor al uw zielsverdriet.

,, Komt, Sjön Gods, met alle ware vroomen.

,, Uit uwen buik zal levend water ſtroomen.

,, Komt, eet myn brood en drinkt van mynen wyn,

,, Myn Liefste, laat ons ſamen vrolyk zyn.

Hoe zoet was dit, te zitten voor uw voeten,

Om zoo veel troost uit uwen mond te ontmoeten?

't Huis Jacobs moest, verëend met Jafets zaad,

U dienen, in een gansch vernieuwden ſtaat.

Wat was dit ſchoon, uw lippen te zien vloeijen

Van honichzeem! Uw brood deed zielen groeijen

Gy riept hen toe;, Myn vrienden, komt en eet.

Zielsvoeder! O! Wat ziele kent en weet,

Hoe hun gemoed, verrukt op vele wyzen,

Zoo eene ziel al, door uw' Geest, bezat? . .

w
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- -

Maar wee ! ja wee! dien hardverſteende Joden,

Die, ſchoon gy hen liet tot uw tafel nooden,

Uw nieuwen wyn verſtieten en uw brood.

Daar was wel dorst, maar 't was naar uwen dood.

Die honden en geheel ontmenschte dieren

Verſlonden u, als wreede Baſans ſtieren.

Dat was uw loon, voor dat gy had herſteld,

Die blind, of doof, of ziek, lag neergeveld.

My roept gy ook tot uwen wyn, vol geuren,

Om zegenryk myn ziel ſteeds op te beuren.

In 't nieuw verbond hebt gy een ronden disch,

Daar wyn en brood, voor ons ook, te eten is.

Al was er maar een hand vol heilig koren,

Op Judaas land en in de lage voren;

De vrugt zal nu, aan Jeſus waterbron,

Haast ruisſchen , als een volle Libanon.

Gy drenkt ons uit geene oude lederzakken,

Noch ſpyst met brood van Levys zaad gebakken.

Uw koren en uw most zyn vol en zoet,

Tot vreugde van uw lieve maagdenſtoet.

Gyvoed uw Kerk met overjarig koren,

Met grooter brood, veel vetter dan te vooren.

Gy ſchenkt uw wyn uit voller flesſen uit,

Een ſterker wyn, door uwen dood gekruid,

Zoo
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Zoo hebt gy ons, zoowel als den Hebreeuwen,

Gegeven de geregtigheid der eeuwen,

En door 't geloof my daar aan regt verleend.

Dat is myn roem, O Hoofd van uw gemeent'!

Gy hebt hier door myn hongrig hert verzadigd,

Myn geest getroost, myn ziel ook begenadigd,

Niet met een regt der wet. O neen, myn Vorst,

Uw regt alleen is 't, daar myn ziel naar dorst.

Myn Heiland, ja, tot u kome ik geloopen,

Om, zonder geld, dit hemelsch brood te koopen:

Uw most is voor 't godvrugtige gemoed

Een nieuwe wyn, verkreegen door uw bloed.

Gy hebt myn ziel dien honger Gods gegeven,

Dien dorst naar u. Dit doet myn geest herleven.

o Heilfontein! Drenk my, die, als een hert

Naar 't water ſchreeuwt, ook naar u dorst met ſmert,

De kopre zee, die van uw twalef helden

Gedragen wierd door alle land en velden, .

Toonde ons, hoe gy den dorst van yder ziel

Zoud laven, als zy dorstig voor u viel.

Als gy, O Rots! aan 't kruishout wierd geſlagen,

Zyt gy ons als ons Waschvat voor gedragen,

Byzonder, toen de ſtroomen van uw Geest

Neêrſtroomden op dat geestryk Pinxterfeest.

H GO
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O Heilfontein! O Waterput des levens!

O Gods Rivier, drenk my, drenk uw volk tevens

Door 't water en door 't bloed uit uwe borst,

Tot lesſing van den waren ziekedorst.

Myn ziele dorst naar uw' geregtigheden,

Naar al, wat gy gedaan hebt en geleden.

Verzadig my, verkwik my t'aller tyd. - *

Uw Regt, uw brood hebt gy my toegewyd,

Gy hebt myn ziel, zoo nu als in 't voorleden,

Verzadigd door alle uw weldaadigheden

Van Davids huis. Bevestig mynen ſtaat. - . *

Gy zyt, O Heer, alleen myn toeverlaat.

Dorstkoeler, wil myn ziel toch meer ontfonken.

Uw Hemelwyn maakt dorstige zielen dronken.

Uw Hemelbrood en 't vette van uw huis

verzaad het hert in voorſpoed en in kruis.

Myn ziele heeft ook haare zwakke ſtonden.

Verſterk myn geest, door wyn uit uwe wonden.

Vergun my brood en water, wyn en melk,

Geſchonken uit uw rooden gouden kelk.

Jn 't Avondmaal vertroost gy alle uwe erven.

Ai, laat ons daar uw brood, uw wyn verwerven !

Daar ziet myn ziel, wat gy al hebt gedaan,

Om mynen geest te voeden, te verzaén.

- Drie
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Drieëenig God, voed my in vreugde en pyne,

Leid mynen geest door deze zandwoestyne.

Laat ſatans list in geenen ſtryd nog nood,

Myn hongrig hert beroven van myn brood.

'k Dorste ook naar 't heil van Heidenen en Joden,

Maar meest naar u, Jehova, God der goden! . . .

En naar dat ryk, daar gy my zult doorvoén

In 't hemelhof, met die uw' wil daar doen. "

W

Daar zal altoos een levend water ſtroomen,

Tot heerlykheid van uw verplante boomen. -

Daar zal myn ziel, met uwe Ryksvorstin, -

. Verzadigd zyn alle eeuwen uit en in. . . . . . . . ---

Op 't loovrenfeest zal ik myn wieken reppen , &

En, juichende, met vreugde water ſcheppen,

Uit die Fontein, waar uit ſteeds water ſtroomt,

Tot vrugtbaarheid van allerlei geboomt'.

w

O zaalge ſtaat! Gy rukt myn geest naar boven,

Om 't hemelsch brood, in 't zalig Hof der hoven,

Ook te eten by al, die hier hongrig was,

Dewyl dat brood myn doode ziel genas.

Hoe zal myn geest dan volop zalig wezen?

Die waarlyk dorst, heeft hel nog dood te vreezen.

Die hemelwyn, dat ware hemelbrood,

Verzadigt my, vooräl na mynen dood.

H 2 Daar
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Daar zal myn ziel een ſpyze Gods genieten,

Die nimmermeer een ziele zal verdrieten.

Daar zult gy my uit uwe regterhand

Voên voor altoos in 't hemelsch Vaderland.

Bereid myn geest tot uwe bruiloftszalen,

Om eeuwig by myn Vorst te zegepralen,

Niet op een berg, nog op dit aardſche wrak,

Maar voor uw throon, ver boven 't ſterrendak. s

vYFDE ZALIGSPRAAK.

Zalig zyn debarmhertigen; want hun zalbarm

hartigheid geſchieden. Matth. v : 7.

- -

Op de Wyze van de x. Geboden.

Eervers God, vol licht en vreugden,

Gy hebt voorheen uw Naam gemeld,

En dien verklaard door uwe deugden.

Dit heeft uw Geest myn geest verteld.

't Is zoo, gy zyt ons zeer genegen,

Barmhertig aan een zondig niet;

Als 't zoekend hert, gansch zeer verlegen,

Door Christus, naar uw volheid vlied.

Gy
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Gy hebt myn herte toegeſproken;

,, Welzalig, die barmhertig zyn !

Barmhertigheid doet 't hert ſtaag open,

Den armen tot een medicyn.

Gy had barmhertigheid verloren,

Myn Heiland, by 't verbasterd rot

Van Juda. Dit was u beſchoren,

Tot onzen troost en eer van God.

Uw twaleftal van dappre helden.

Uw kuddeken hadt beter aart, -

Om uw barmhertigheén te melden,

Vrymoedig, rustig, onvervaard.

Gy hebt zelfs de verſteende Joden

Met uw' barmhertigheid vereerd.

Uw liefde hebt gy aangeboden.

Ag! die is nu in vloek verkeerd.

Gy habt hun zieken troost gegeven,

Melaatſchen hebt gy rein verklaard,

Hun dooden deed gy weér herleven,

Tot blyk, dat gy barmhertig waart,

Dit heeft my duidlyk aangewezen,

Hoe 't my betaamt, barmhertigheid

Te doen aan allen, die u vreezen.

Een liefdepligt, my opgeleid.

n H 3 Gy
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Gy hebt uw nieuwe kerke mede,

In 't heidendom, volüit getoond,

Dat uw barmhertigheid en vrede,

Door uwe liefde, op Siön woont.

Uw goedheid is ons hert gebleken,

Door 't heilryk goed van 't nieuw verbond.

O! die dit kent, zal bidden, ſmeken,

Tot hy dit in zyn ziele vond.

Het voegt myn ziele ook, uwe kroosten,

En weêuw en wees, in allen nood,

Te helpen en hun geest te troosten,

Om hen te lokken in uw ſchoot.

Elendigen ſtaag te onderſchragen,

Behoeftigen de hand te biên,

Te leeren, die naar waarheid vragen;

Dit is de pligt van die u zien.

Bekwaam myn ziel, Heer, geef my kragten,

Om in geloof myn pligt te doen,

Om harde herten te verzagten,

En die met dobbel brood te voên.

Gy ſchiept den armen en den ryken.

De ryken moeten d'armen ſaam'

Verkwikken; d'armen desgelyken.

Den ryken wezen tot een naam.

* G J
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Gy hebt hier d'armen nagelaten,

Om aan hun zielen wel te doen,

Tot redding uit verlege ſtaten.

Barmhertigheid is altoos groen.

Gy hebt Cornelius geprezen,

Zyn aalemoeſen zyn by u

Gedagt. 't Is nog, gelyk voor dezen.

Deez' pligt betaamde ons, toen en nu.

-

Myn brood te werpen op het water,

My niet te ontrekken van myn vleisch,

Te geven zonder veel geſnater;

Dit is en blyft Jehovaas eisch.

Wat heeft barmhertigheid in 't oordeel

Een ryken troost, een grooten loon?'

Daar erft de ziel een eeuwig voordeel,

Als waare 't gedaan aan 's Heeren Zoon.

Die onbarmhertig werd bevonden, . . -

Zal God door 't eeuwig oordeel ſlaan.

O Heer! Ai reinig ons van zonden,

Eer dat wy voor uw oordeel ſtaan.

Barmhertig God, hoor myne beden,

Bewys myn ziele in allen nood,

Genade en uw' barmhertigheden,

In 't leven en na mynen dood.

H 4

i

zESDE



12o S I O NS Z IE L S

ZESDE ZALIGSPRAAK.

Zalig zyn de reinen van herte; want zy zul

len God zien. Matth. v: 8.

Op de Wyze van den xv1. Pſalm.

O reine God! volmaakte Majesteit!

De weérglans van alle uwe zaligheden

Bedwelmt myn geest. Wie kan uw heerlykheid

Beſchouwen, dan met ſidderende leden?

Geen wonder, neen. Gy zyt te rein van oogen,

Om zondaars in uw' klaarheid te gedoogen.

Gy zyt wel, by de reine zielen, rein.

Maar ſtouten en die onrein voor u leven,

Een gloed. Het kwaad der zonde in 't algemein

Magzig voor uw gezigte niet begeven.

Dit hebt gy klaar getoond in Sodoms vlammen

Aan Iſraël, aan al de twalcf ſtammen.

O Hoogepriester, gy kwaamt op deeze aard

Om Juda, als hun Priester, te bekeuren, *

Gy vond uw volk verbasterd en veraard.

Daar was veel waan, geen ziele wist van treuren.

Dat onrein zaad bleef aan de letter hangen,

Verblind, verſtokt, met opgeſpanne wangen.

CyW

"
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Gy vond uw volk melaatsch en zeer beſmet.

Zy waanden ſaam een reinheid te bezitten.

Zy roemden op de werken van de wet.

Zy zogten niets dan op uw doen te vitten.

Hun zielenſmet, hun roem op kerkgebaren

Vertoonde, dat zygantsch melaatſchen waren,

Het heidendom, dat nieuwe Siön, ſtond n

Regt arm van geest en treurig over zonde.

Het was, voor u, zagtmoedig en gewond.

Het hygde naar uw versch onſlote wonden. :

Gy vond hen rein, om dat zy nederbogen

Voor u, en, door 't geloof, uw wonden zogen, »

Uw Iſraël hebt gy met vloek bedekt,

En, als melaatsch en onrein afgezonderd,

En Jafets zaad, door uwen Geest, gewekt.

't Stond als verbaasd, verlegen en verwonderd,

Gy deed hen op den waren wynſtok enten. *

Uw Jafet kwam ten leven in Sems tenten

Uw zaligtal hebt gy ook rein verklaard,

Dat kuddeken. Die arme ryken, kleinen, *

Beſchouden u, nu door uw Geest herbaard.

Die zienders Cods, die waren uwe reinen.

Gy hebt aan hun uw zaligheid gegeven
En rein verklaard, voor dit en 't ander leven.

H 5 Ja,
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Ja, alle vleesch moest God op aarde zien,

Om zielen aan Sems tenten vast te ſchakelen.

Die in geloof naar Jeſus toe quam vliën,

Zag God in 't vleesch in Siön tabernakelen,

Om na de dood, na 't uitgeſtaan benouwen, -

Door 't oog der ziel, Jehova God te aanſchouwen. ,,

v

O zalig volk, maar 't zalig nieuw verbond;

Gy reinen zyt, door Jeſus waterplasſen, | |

Ontzondigd. Komt, ontſluit uw hert en mond.

Looft Jeſus, die uw ziele heeft gewasſen.

Zyn yzoop heeft het bloed, uit zyne wonden, " -

Op u geſprengd ter zuivring van uw zonden. - /

Ja zalig Volk, dat met een rein gemoed, - t

Door 't waar geloof ten hemel opgetogen,

Den Heere ziet, door 's Heilands offerbloed,

Om Jezus en zyn liefde te verhoogen!

Welzalig all', die op zyn wonden bouwen!

Die zullen God in 't eeuwig licht aanſchouwen. .

Komt vromen, hebt gy lust? Vraagt uwen Heer;

,, O God! wie zal op uwen berg verkeeren?

Hy antwoord u, door daden, door zyn leer;

,, De reinen en al, die myn Zoon verearen;

,, Die waarheid ſpreekt, die d'ydelheên veragten;

,, Die in geloof op myn genade wagten;

« -- - Die
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,, Die wandelt in opregtigheid voor God;

,, Die zuiver is van herte en ook van handen,

,, Dat is 't geſlagt van Jacob. Dit 's hun lot,

,, En 't lot van all', die in Gods liefde branden.

,, Die hebben 't heil, door Jeſus bloed, ontfangen,

,, Daar Abraham zoo zeer naar kon verlangen.

Komt, valt uw' Vorst met dankbaarheid te voet.

Verheft uw hoofd, gy deuren aller eeuwen.

Hy heeft uw ziel gewasſchen door zyn bloed.

Was Hy veragt, verſtooten van Hebreeuwen?

Dat Takje zou haaſt groeijen tot een Ceder.

Is hy uw Heer? zoo buigt u voor hem neder.

Myn ziel, hebt gy ook 's Heeren heil aanvaard?

Dan zyt gy van die zaligen op aarde.

Uw Priester heeft u daar op rein verklaard.

Gy zaagt uw God, als gy zyn heil aanvaarde.

't Geloove ziet nu alle dingen nader.

Die Jezus ziet, ziet, in hem, God zyn Vader.

Gy hebt my, Heer, de vrugten van uw dood

Gegeven, naar den eisch van deze dagen.

Gy hebt myn geest gekoesterd in uw ſchoot,

En zegenryk uw liefde ook opgedragen,

Om in geloof, met Saraas vryë zoonen,

Op uwen berg, op Siön, in te woonen.

Myn
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Myn God, ik zie uw beeld in myn gemoed.

Uws Geestes werk in my, 't geloofs vertrouwen

Vertoont aan my, wat ge aan my deed en doet.

Dat denken, ja, dat innig zielsbeſchouwen

Doet my verrukt, O gantsch onzigtbaar Wezen!

U zien, tot troost veel meerder dan voor dezen.

't Geloof geeft aan myn ziel dit hemelsch zoet,

Door Christus, tot verkwikking te genieten.

Het reinigt, ziende op u, ook ons gemoed.

Dat zien van God zal nimmermeer verdrieten.

't Geloove baart der ziel zoo veel genoegen,

Dat zy naar 't zien van God ſteeds blyve zwoegen.

Dit geeft der ziele een ware zielevreugd,

Een vreugde, door geen tong ooit uit te ſpreken.

De reinheid is de ware moederdeugd,

Een dierbre ſchat, die niemand mag ontbreken.

O zaligheid, alleen maar voor de reinen!

O zielentroost voor alle ware kleinen !

Roem 's Heeren daad, aan u gewrogt met kragt.

Roem Jezus, die uw zonden heeft gedragen,

Roem zynen Geest, die u heeft toegebragt,

Door Jeſus bloed, naar 's Vaders welbehagen.

Schryf met uw hand; O ja! ik ben des Heeren,

Dan zal God zelf met uwen geest verkeeren.

Ag!
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Ag! is dit zoo? Hebt gy myn ziel gered? ,

'k Loof u, myn God! Gy moet myn ziele wekken,

Myn hert is zeer op Jeſus bloed gezet,

Ik wensch myn ziel daar mede te bedekken.

Bewaar myn geest voor zelfsbedrog. O Vader!

Blyf by uw kind, blyf toch myn levensäder,

Wanneer myn geest tot u ten hemel ſtygt,

Om nader uwe onzigtbaarheên te maken;

Als myne ziel van u een weêrglans krygt,

Eene echo; dan, dan voele ik hemelſmaken:

De weérglans voert my door uw zaalgen luister,

Al zit myn vleesch op aarde nog in 't duister.

Dan ziet myn ziel u in uw heiligdom,

Uw ſterkte, ja, ik zie uw lof, uwe eere,

Ik zie, ik ſmaak u, O myn Bruidegom,

In myn gemoed, ik leef by mynen Heere

Op Tabor. 'k Durf vrymoediger vertrouwen

En, door uw Geest, op vaster gronden bouwen. ,,

'k Zie u in all' de daden van uw' Geest, / -

In blydſchap, ook in ſtilte, ja in tranen. :

't Inwendig werk vertroost ons allermeest.

Die troost zal ons een weg tot vreugde banen,

Wy zien u, Heer, in all' de heerlykheden,

Die u, na kruis, gevolgd zyn voor uw leden .
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Op, op myn ziel, leefrein voor uwen God.

Laat hert en mond altoos te ſamen ſpannen,

Zie door 't geloof, verheug u in uw lot.

't Onreine moet gy uit uw herte bannen,

Om als een maagd, door Jeſus waterplasſen, - zº

Gereinigd, tot zyn dienst meer op te wasſen. -

Dan zal myn geest voor mynen evenmensch | | |

Opregt in woord en rein van handel wezen. : )

O reine God! Dit blyft myn zielewensch,

Meer rein te zyn met allen, die u vreezen, ,

Om u, als in een ſpiegel, aan te ſchouwen,

Veranderd en bevestigd in vertrouwen.

O reine God! God Vader, eeuwig licht!

O reine Zoon! Gods eeuwig welbehagen !

O zuivre Geest bekwaam my tot myn pligt,

'k Heb my gemoed myn Koning opgedragen.

Drieëenig Schoon, doe my uw beeld vertoonen,

Gun my by u en in uw huis te woonen.

Myn ziel, die ſteeds naar uw gezigte haakt,

Wenscht u te zien naar binnen en naar buiten.

Uw liefde heeft myn lievend hert geraakt.

Om u te zien zal ik myne oogen ſluiten,

Om, zonder oog, uw klaarheid te overpeinzen,

Al deed al 't aardsch myn zwakke ziele deinzen.
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O Heer, ik ſta verlegen en bedeest,

Dat gy een worm beide oogen hebt ontſloten. - - - -

Gy hebt myn ziel verlicht door uwen Geest,

O troost van alle uw gunst- en bondgenoten.

Laat ſteeds myn geest door uwe ſtralen blaken,

'k Zal dan noch meer naar uwe liefde haken.

Dan zal myn oog uw groote zaligheid ,

Beſchouwen, door die buize van 't geloove. - -

Myn ziele, die om klaarder lichten pleit,

Zal ſtygen, om by u myn God, ten hove,

Te leven, daar 'k ten einde myner gangen,

Uw zaligheid, voor eeuwig, zal ontfangen.

Ai wek myn hert, raak myne ziel toch aan, -

Door 't ruisſchen van uw' Geest, door zielsgenaden

Myn ziel wenscht ſtaag in uw gezigt te ſtaan,

Om, ziende, in al 't geziene ſchoon te baden.

Vergun het my, na al dit aardsch verdrieten,

U, voor uw throon, te zien en te genieten.

- ### e

- ## 4 -

#
,

HET
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w

HETZIEN GODSINDEN HEMEL.

Dit zien zal wezen, *

Eerst, een klaar gezigte. 1 Cor. XIII : 12.

Op de wyze van den xvI. Pſalm.

O ja! 't is zoo, wy zien op aarde maar

Ten deele en als door eene duistre reden.

Uw heerlykheid is voor ons oog te klaar,

Gy houd u als verborgen voor uw leden.

Gy zyt voor ons een wykend licht, vol luister.

Wy zitten nog omzet van 't aardſche duister.

Daar zal myn geest door klaarder oogen zien,

Onmiddelyk uw ſchittrend licht genaken,

Om ziende naar 't geziene Schoon te vlién,

Door Christus, om de liefde Gods te ſmaken.

Wat zal dat zyn, door ingelegd vermogen,

Zelf God te zien met toe en opene oogen?

't Was zoet gezegd van Augustinus mond;

,, Myn God, kan ik u, hier in 't aardsch benouwen,

,, Niet zien, zoo laat my ſterven in 't verbond,

,, Opdat ik u daar boven mag aanſchouwen.

,, Daar wenscht myn ziel, door klaarder kundigheden,

,, Uw Schoon te zien in 't eeuwigduurend Eden.

*- - Daar
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Daar zullen we u zoo kennen, als gy zyt,

Van aangezigt tot aangezigt, en erven

Uw heerlykheid, uw liefde toegewyd.

Wie wenscht om dit gezigte niet te ſterven,

Om God te zien, verklaard en opgeſchranderd,

In 't zien van God en naer Gods beeld veranderd?

Verlicht myn geest, myn wil en myn verſtand.

Laat my u zien, niet door 't beleid der zinnen,

Maar door uw Geest, hier en in 't vaderland.

't Geloove brengt de ziel ten hemel binnen.

Welzalig, die, met opgehelderde oogen

God ziende, door den Geest werd opgetogen.

Dit zien Gods, in den hemel, zal wezen,

Ten 2, een veranderend gezigt. 2 Cor. It. : 18.

Daar zal ik, in verſtand en wijle ſaam',

Veranderd, ja, herſchapen voor God pralen,

En gansch herſteld, verheugd, des Heeren naam,

Vermelden, en een ruimren adem halen.

Al 't oude moet met onzen dood verdwynen,

Zou onze geest in heerlykheid verſchynen,

I Baar
|
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Daar zal ik, als een arend, die, verjeugd,

Ten hemel vliegt, ook myne wieken reppen.

Ik zal, geheel veranderd en vol vreugd',

Het blinkend licht van 's Heeren aanſchyn ſcheppen,

En eeuwig, onveranderd, zegevieren,

By 't zalig tal, by d'englen en vier dieren.

Wat zal dat een verandering daar zyn?”

O ja! dit is een nieuwe Godsgeboorte,

. Een vreugdeſtaat, in waarheid zonder ſchyn.

Myn ziele zal door Jeſus, Siöns poorte,

Ten hemel gaan en onveranderd pralen.

Daar 't licht der zon nog ryzen zal nog dalen.

Al 't aardsch verandert en gaat op en neer.

Myn vleesch, myn geest zyn vol veranderingen.

Daar zal myn ſtaat verandren nimmermeer,

Daar zal myn geest Jehovaas eere zingen ,

En, juichende, voor geen verandring vrezen,

Hoe zeer die was veranderlyk voor dezen.

'

Ja, God te zien is voor myn ziele groot,

Zoo vast van ſtaat in Goddelyke weelden : -

Te baden, om te rusten in Gods ſchoot, -

Vervuld te zyn met klare hemelbeelden. -

O zaligheid! O leven ſonder ſmerten,

Voor die gelooft, voor alle reine herten!
4 -

* *
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Viel Adam uit zyne eerſte majesteit;

Zyn d'engelen tot duivelen geworden;

Is al het aardsch zoo vol van nietigheid;

Daar blyft het al in een volſtandige orde. . . . T - 1

O groote loon! O zaalge levensbronnen, ( .

Daar 't laatſte blyft, zoo als het was begonnen! .

Dit gezigt van God, in den hemel,

zal wezen, -

-

Ten 3, een verzadigend gezigt. Pſalm xv1: 11. -

Al 't aardſche, daar de weereld zoo naar draaft,

Kan geen gemoed vernoegen nog verzaden.

Daar boven, daar God reine zielen laaft,

Daar zal myn ziel, door wellust overladen,

Verzadigd zyn, door hemelsch brood en wynen,

Verlost van dorst, van honger en hertspynen. '

o

Daar zult gy my verzaden door uw zoet,

En egter zal myn geest begeerig blyven

Naar 't brood, waar door gy zaalge zielen voed,

Wat is dat, Heer, ſtandvastig te beklyven,

En, zonder ſpys, een ſpyze te genieten,

Die altoos ſmaakt, die nimmer zal verdrieten?

I 2 t UW'
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Uw lieflykheén, aan uwe regterhand,

Zyn ſpys en drank. Die wyn, die hemelbrooden

Verſterken 't hert, myn wil en myn verſtand.

Hier door zult gy my tot uw volheid nooden.

Gy zyt, O Heer, voor uwe reine maagden,

De ſpyze, daar heur zielenzoo naar jaagden.

Daar zal myn geest niets willen boven dat.

Wat zou er in den hemel ook ontbreken?

Die 't al bezit, ontbeert nog goed nog ſchat.

God is genoeg voor die om ſpyze ſmeeken.

Die meer begeert, zal nimmer meer bekomen.

God is 't banket, de ſpys van alle vromen. :

O ja, myn God, gy zyt myn hemelbrood.

Myn ziele zal in uwe volheid baden.

Myn Erfheer heeft voor my een vollen ſchoot

En wil, om my voor eeuwig te verzaden.

Drieëenig God, bereid my tot die ſmaken 9

Die hier myn geest ſlechts in 't voorbygaan raken.

o ,

t

. - r Dit

----- -- - - -
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Dit gezigt van God, in den hemel,

zal wezen,

Ten 4, een eeuwig gezigt. Pſalm xv1 : 11.

'k Zal eeuwig in uw glorieryk Paleis

Myn eeuwig goed, by u, myn God, ontfangen.

Myn reine geest, met myn verheerlykt vleisch,

Zal eeuwig in uw liefde blyven hangen.

O zaligheid, die d'eeuwen zal verduuren,

Daar haat nog nyd het zoet meer zal verzuuren.

Zoo blykt het, dat de reinen zalig zyn,

En dat zy daar God zien en eeuwig leven.

O Hemelvorst! wat is dat, door uw wyn

Verheugd, voldaan, te wandlen door uw dreven!

Een zaligheid, wel waardig te beminnen!

Wie dit verzuimt, koomt noit ten hemel binnen,

Hier leven wy, dog voor een korten tyd,

Elendig en door veel veranderingen.

Het komt, het gaat, het vlied, het ſmert; het byt.

Geen wonder. Neen, hier zyn ſlechts aardſche dingen.

Daar boven is het zeker en beſtendig,

Daar 's vreugd, hier is het treurig en elendig. -

I 3 Daar
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Daar zal myn geest, veranderd en vol kragt,

Alle eeuwen uit, Gods manna eeuwig eten,

En rein van geest te feest gaan dag en nagt,

En, juichende, van geen vermoeidheid weten.

O groote loon voor alle ware reinen !

o zaaligheid voor die veragte kleinen!

Komt vromen, valt met d'ouderlingen neêr,

Voor Jeſus throon, roemt eeuwig 's Heeren goedheid. .

Erkent uw God voor uwen Vorst en Heer,

Verheugt u in de voorſmaak dezer zoetheid. -

Juicht in uw God. Hy heeft uw onrein herte

Vernieuwd. Gy moogt nu God zien, zonder ſmerte.

Wat is dat ſchoon, tot in alle eeuwigheid,

Zoo rein en zoo volmaakt voor God te pralen,

Beſtraald te zyn door Jeſus majesteit! /

Myn ziel is reeds aan 't klimmen en aan 't dalen,

Om, juichende, verrukt te blyven hangen

In 't zoet geklank der hemelſche gezangen.

O wee dien mensch, die van geen reinheid weet!

Uw vuile ziel mist 't reine zielevoedſel. -

Gy hebt uw tyd aan 's weerelds niet beſteed.

Gy zyt niets dan een vuil onrein gebroedſel,

God ziet op u en all', die hem vergeten.

Gy ziet God niet dan in 't beroerd geweten.

* - - Gy

Z
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Gy zyt, als nog, voor God een onrein zaad.

Gods klaarheid zal uw ziele noit beſchynen.

Al, wat gy doet, is voor den Heere kwaad. "

Gy zyt voor God als honden en als zwynen.

Keert weder, door 't geloof, tot Jeſus wonden.

Hy reinigt all', die treuren over zonden.

)

t r, -- --

Myn ziel, ai, ga gy op het regte ſpoor. -

God zal u zien; gy zult uw God aanſchouwen.

Leefrein voor God. Geef Jeſus Geest gehoor.

Jehova zal, na al dit aardsch benouwen,

De reinen doen den reinen hemel erven. -

Ook God doen zien en leven zonder ſterven.'

ZEVENDE ZALIGSPRAAK.

Zalig zyn devreedzaamen; wantzy zullen Gods

kinderen genaamd werden. Matth. v : 9.

Op de Wyze van den Lxv1 Pſalm.

s ')

Gºd heeft het eerste paar geſchapen, g .

Door vrede en liefde ſaamgepaard. · · · ·

De liefde was hun zielewapen. ... L

Dog die vloog weder hemelwaart.

De zonde was in 't hert gekomen.

De haat joeg hunne liefde heen, -

De vrede week, de helſche ſtromen

Verſlonden hen tot zielewcén,

I 4 God

,
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God heeft den oorlog zelf geblazen,

Die nog geen einde heeft. O neen!

De vreé, waar op de ziel mag azen,

Is nu de vreeze Gods alleen.

God geeft dien vrede aan zyne kroosten.

Nadat de zelve was geſtoort;

Een vrede, die ons kan vertroosten,

Door eene nieuwe Godsgeboort,

Zoo was 't niet met de booze Joden,

Dien Christus, onze vredevorst,

Den vrede Gods heeft aangeboden:

Maar deze, door den haat bemorst,

Verſtieten, als verſteende bokken,

Dien vrede Gods, met trots en ſpot.

Al Jeſus bidden, ſmeeken, lokken

Was ydel aan dit heilloos rot,

Geen wonder, 't waren bastaardzonen,

Geen kindren Gods noch Abrams zaad.

De vrede Gods zal nimmer wonen,

Daar men den waren vrede haat.

Gy naamt den vrede, O Heer, van d'aarde,

Uw vloeken goot gy op haar uit:

Maar elk, die uwen vrede aanvaarde,

Verkoost gy tot uw nieuwe Bruid.

Uw
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Uw twaleftal, uw lievelingen,

Bezaten uwen vredegeest, A

Om van den vrede Gods te zingen,

Op 't voorſpel van het nieuwe Feest,

Gy hebt hun uwen vreé gegeven,

Dien vrede Gods, die, naar de wet,

In hunne zielen ingeſchreven, V

Hun ziel heeft van den vloek gered, -

Uw vrede hebt gy hun gelaten,

Dien vrede, dien ge ons hebt gebaard,

Om zondaars, die dien vrede haten,

Te trekken tot u hemelwaart;

Byzonder, toen gy, opgevaren,

Uw vredegeest gezonden hebt,

Die ons dien vrede kwam verklaren,

Na dat uw kerke was herſchept.

Gy moest den heidnen vrede ſpreken,

Die verre waren en naby.
-

Gy liet hen door uw wonden ſmeeken,

Verlost van ſatans heerſchappy.

O vredevorst! O vredemaker !

Gy hebt het al in u verzoend,

Uw Geest is onze zielsbewaker.

Waardoor zy weelig wast en groent,

I 5 Laat
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Laat uwe vreê toch overſtroomen.

Uw aardryk door uw hemelsch nat,

Tot vrugtbaarheid van gras en boomen. -

Maak Siön tot een vaste ſtad. - . .
i

Geef ons uw' vrede te genieten. " ' '

Bevestig ons den vrede, O God!'

Wil ſtaag uw Geest op Siön gieten.

Gun ons dat heuglykst zielelot.

O God des vredes! Geef myn herte -

Dien vrede, die ons zwak verſtand

Te boven gaat. Weer myne ſmerte.

Leid myne ziel toch by de hand.

Geef my den vrede, dien uwe englen -

Aan d'aarde wenschten in het rond:

'k Zal dan myn ſtem met hun ook menglen

En juichen in uw vreêverbond. *

Bevredig my met uwen Vader,

Met myn gemoed, door uwen Geest.

Leid myne ziel toch tot u nader,

Met yder, die u dient en vreest.

Dan zal ik, met een rein geweten,

Myn wederëiſchen voor u doen.

Uw vrede, in myne ziel gezeten,

Moet my van allen haat ontdoen.

*

- Ramp
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Rampzalig alle vreêverzakers,

Beminnaars van der zielen twist.

Maar zalig alle vredemakers.

De haat dient door den vree geſlist 9

Ja, zalig, die in vrede wandlen

Met alle menſchen, allermeest ºp

Met die van Jeſus vrede handlen,

Als ſaamgevoegden door één Geest.

Geen wonder. Neen, want deze zielen -

Zyn kindren Gods in volle kragt,

Die God, door Jeſus dood, bevielen,

r. Van moeder Sara, voortgebragt.

Nu zyn wy kindren Gods, ja zonen

Des Allerhoogſten, om volüit e

Den Geest des Heeren te vertonen,

Als zyn herſchape nieuwe Bruid.

O zalig, die deez' vrede ontvangen,

Door Christus, onzen vredevorst!

Dit doet myn ziel ſteeds, door gezangen,

Lof zingen. Ja, myn ziele dorst,

Om 't Abba Gods, met vol vertrouwen,

Te brengen voor Jehovaas throon,

Om, door 't geloove, vast te houwen º -

All Gods beloften in zyn Zoon. -

Komt
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Komt, kindren Gods, richt uw bedryven

Toch hemelwaarts naar dezen ſchat,

Om 't vreeverbond weer t'onderſchryven,

Daar gy, met zugten, Hem om bad.

Gy hebt van God een naam verkregen,

« Veel beter dan der zonen, ja

Een naam, die nimmer dient verzwegen.

Juicht Gode, juicht in Gods gena!

Dan zal elkeen, die u bejegent,

Uitroepen; ,, ja! zie daar een zaad,

,, Dat van den Heer hier is gezegend,

,, Zie daar Gods kindren met 'er daad.

Vermeerder, Heer, myn ziele vrede,

Vermeeder uw inwendig werk,

Vertroost myn geest, dat blyft myn bede,

Ag, maak myn zwakke ziel toch ſterk!

Doe my dat zoonſchap ondervinden.

O Geest ! Getuig het aan myn hert.

Maak my een zoon van myn Beminden,

Tot troost van al myn zieleſmert.

Dan zal ik uwen vrede pryzen.

Dan zal dat kindſchap myn gemoed

Den weg tot u, myn Vader, wyzen,

Door uwen Geest, door Jeſus bloed.

AGTSTE
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AGTSTE en NEGENDE

ZAL I G S PR A A K.

Zalig zyn, die vervolgt worden om de gereg

tigheid, want hunner is het koningryk der

hemelen.

Zalig zyt gy, als de menſchen u ſmaden, en

vervolgen, en liegen, en kwaad ſpreken,

om mynent wille. Matth. v : 1o, 11.

*

op de Wyze van den Lix. Pſalm.

Men Vorst, gy waart Gods tong op aarde,

Maar, ſint gy d'oude kerk herbaarde,

Hebt gy voorzegd, door uwen mond,

Dat 't Siön van het nieuw verbond

Moest lyden en veel kruisſen dragen

Van boozen, die de vromen plagen.

Uw oordeel, wee, en bitterkruis

Nam eerst zyn aanvang van uw huis.
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Gy hebt uw toren van den hemel

Geöpenbaard, om al het zemel,

Als kaf, te blazen over 't veld.

. Uw koningryklyd ſtaag geweld

Van vromen, om daar in te komen,

Van boozen, die hun zilte ſtroomen

Neêrſtorten over hals en hoofd

Van elk, die in uw naam gelooft.

Al, wie godzalig ooit wil leven,

Moet zig tot dezen ſtryd begeven

Voor Jeſus en zyn eeuwig regt, .

Waar aan ons hert is vast gehegt.

Zyn doen en lyden zyn twee gronden,

Waar door we op 't duurſte zyn verbonden,

Tot roem van zyn geregtigheid,

En wedermin, die Hem verbeid.

* -

vr &

All', die dit zalig regt verdonkren, 4 ---

Om door een eigen regt te flonkren, ..

Die waren 't, die uw nieuwe kerk

Beſtreden, zonder Siöns merk. . *

Zoo deden die verſteende Joden, :

De valſche broeders, alle ſnooden

Der aarde. Deze woedden ſaam',

Als ſatans, onder eenen naam,

s
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Myn Jeſus heeft eerst ondervonden

Den bitſen nyd van deze honden.

Die Baſans ſtieren ſtieten aan,

Om Jeſus in het vleesch te ſlaan.

Gods regt geeft heil aan alle vromen,

Daar deze noit zyn toegekomen.

't Is nog al eigen regt en doen.

Elk wil zig, door zig zelven , voén,

De heidnen raakten ook aan 't woeden,

Om Jeſus helden in hunn bloeden

Te ſmoren, ruim tien jaren, ja

Veele eeuwen, door hun ongena.

De ketters ſtrooiden niets dan alſem:

Maar Jeſus geeft ons zielenbalſem.

Hy heeft altoos zyn kerk gered

En boozen voor zyn voet verplet.

v

Wat heeft uw Siön al geleden?

Wie heeft uw kerk niet al beſtreden?

Het heidendom en d'antichrist,

Die nog uw nieuwe Bruid betwist.

Wat heeft hy heilig bloed vergoten,

Tot ſmert van uwe kruisgenoten?

Het marteldom begon voor al

Van uw verkoren twaleftal.
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M

Zoo zyn uw helden omgekomen,

Door veel verwoede waterſtromen.

Nog word, helaas! uw Bruid verteerd,

Door valſche leer, door moord en zweerd.

Maar zalig al uw zegenërven,

Die, lydende, in den Heere ſterven!

Verheugt u, want uw loon is groot,

In leven, doch meest na uw dood.

Verblydt u, O verdrukte vromen!

Gy zult een koningryk bekomen.

Word gy geſmaad; lyd gy hier pyn;

Uw loon zal in den hemel zyn.

Lydt gy om Jeſus en zyn zaken?

Geen nood, gy zult zyn liefde ſmaken.

't Is 's Heeren wil, volgt Jeſus na,

Op Tabor en op Golgotha.

Zoo zyn voorheen de Gods profeten

Geſmaad en door het zweerd gegeten.

Dat is het doen van 't aardſche rot:

Maar God heeft al hun doen beſpot.

Waar zy nu, die niet wilden beeven?

Gods oordeel heeft ze weggedreven.

Dog Siön blyft en zy vergaan,

Met al hun magt en helſche raên.

«. " Komt
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Komt laat ons in Gods wil berusten.

Zyn Geest zal onzen geest verlusten. -

Verdeedigt ook, in ſtryd en nood,

De waarheên Gods, tot uwen dood.

't Is eer, voor zyne zaak te ſtryden.

Na ſmerte geeft God ziels verblyden,

Op d'aarde en ook voor zynen throon;

Doguit genade, in zynen Zoon.

T o E P A s s I N G.

De Heer is myn deel, zegt myne ziel; daar.

omzalikop hem hoopen. Klaagl. Jer. III: 24.

Op de wyze, als 't begint.

Myn ziel, kom, zet u voor God neder,

Herdenk deez' zaligſpraken weder.

Ai, denk, wien Jeſus zalig ſpreekt,

En wien zyn oordeel wraakt en wreekt,

Myn Heiland heeft, op vaste gronden

Deez zaligſpraken doen verkonden,

Tot troost voor zyne Bruid en Maagd -

Voor elk, dle naar zyn troostreén jaagt. -

K 't Past
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ºr

-

't Past u, uw gronden op te delven,

Kom, onderzoek u eigen zelven.

Vind gy. u zelven zoo geſteld,

Als Jeſus mond ons heeft gemeld?

Al was het zwak en ongeſtadig, -

Uw zaligſpreker is genadig. )

Hebt gy den wortel en den grond;

Zoo hebt gy deel aan Gods verbond.

Zoo is God u ten deel gevallen.

Zeg met uw ziel, zeg met u allen; {J -'

,, O ja! Jehova is geheel

,, Myn ſchat, myn roem, myn errefdeel, r

-

1

Ja, daarom moogt gy op hem hoopen, -

En, zonder geld, by Jeſus koopen

Al, wat hy in deez' ſpreuken meld.

't Geloof is toch uw zielengeld. '

Wat ziel kan oit dit heil bevatten? .

Voor armoé geeft God hemelſchatten.

Voor treurigheid is troost bereid. . . . . .

Het aardryk voor zagtmoedigheid.

Voor honger geeft hy 't regt ten leven.

O groote weldaad, noit omſchreven!

Voor reinheid geeft God, zig te zien,

Tot troost voor die naar Jeſus vlién.

- - - A Voor
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Voor vrede geeft hy aan zyn kroosten

Een zoonſchap, dat de ziel kan troosten.

Hy geeft der ziel, voor ſmaad en hoon,

Den ſchoenen hemel tot haar loan.

* * t

Al word uw ziel hier wat beſtreden; . .

God loont u met zyn heerlykheden.

O groote loon voor die 't geniet!

Dog 't is alleen voor die God ziet... 2 - 2

/

Zoo gaat het juist niet by de menſchen. '

Wie koopt er wat voor enkel wenſchen?

Voor armoé koopt men nergens brood.

Noch krygt, voor treuren, troost in nood.

* *

Voor honger is geen brood te koopen,

Voor lyden is geen loon te hoopen, :'

Voor reinheid krygt men goed nog ſtaat; '

Maar, voor dit al, wel hoon en ſmaad.

God oordeelt anders van de zaken,

Dan menſchen, die in boosheid blaken. L.

Dat God bemint, word minst geägt, . . . •

Dog 't is de troost voor 't Godsgeſlagt.

O zaligſpreker! Spreek als voren,

Doe my deez' zaligſpraken hooren.

Ag! ſpreek tot myne ziel in kragt; . .

Dan ben ik in uw Ryk gebragt. -

-: ' K 2 Uw'
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Uw ſpreuken konnen my verſterken. -

Wanneer uw Geest my zal bewerken,

Dan zal ik weten, wat gy doet,

En dat gy ſpreekt in myn gemoed.

Ja, Heer, al deze zaligſpraken

Zyn my ten toetsſteen en een baken ,

Voor al myn doen en zielsgeval.

Die een bezit, bezit die al.

Gy trekt veel zielen door haar traanen. * *

Door vreugde weet gy ook te banen

Den weg voor een verlege ziel,

Die u, O Zoon, in d'armen viel.

Gy weet de zielen uit te lokken, 7

Tot ſchapen troost, maar wee den bokken !

Lok ſtaag myn geest door uwe ſtem.

Uw ſpreuken hebben kragt en klem.

'k Wensch noch meer arm van geest te wezen,

En meer te treuren dan voor dezen.

'k Wensch meerder honger naar uw brood,

Meer troost in mynen zielenood. 2: 2 e

'k Wensch reiner voor myn God te leven,

Van 't zagt gemoed meer blyk te geeven.

'k Wensch, voor u, in een heeten ſtryd,

Te pleiten, als u toegewyd. .

'w r

* * * - -- Ver

a- -----
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Vergun my troost met alle uwe erven,'

Meer zielevoedſel voor myn ſterven,

Uw zoonſchap tot myn blyvend deel,

En d'aarde tot myn lustpriëel. - - -
J

Vergun my toch, met zielsvertrouwen, -

. U, door 't geloof, ſtaag aan te ſchouwen. . . .'t Geloof, het oog der ziele, geeft V

Dat zien, aan elk, die daar na ſtreeft.

Dat zou myn troost zyn, myn genoegen. -

Hier naar zal myne ziel ſteeds zwoegen, -

Tot dat ik u, voor uwen throoon,

Aanſchouwen mag, O Godes Zoon. j

Spreek tot my, Heer, hoe langs, hoe verder. :

Gy zyt myn God, myn goede herder.

Gy hebt my door uw Geest geraakt :

En hongrig naar uw heil gemaakt,

Gy hebt myn ziele rein gewasſchen,

Door bloed en 's Geesteswaterplasſen,

Ontſondig my, ai, zeg my aan, -

Dat ik zal in uw liefde ſtaan. 1

Bereid my tot het eeuwig Eden, , I

Met elk, die wettig heeft geſtreden,

Ja, maak my zalig, naar uw woord. '

Myn ziel heeft naar uw ſtem gehoord. ... ,

D

K3 DE
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DE V ER B O R G E

GODSGELEERDHEID.

Ik heb u in het heiligdom aanſchoud, ziende

uwe ſterkheid en uw eer. Pſalm LxIII : 3.

Op de Wyze van den Lx vi. Pſalm. '

. . . : : : : : : : : :

'I. zoo, God heeft door alle tyden :

Zyn heilig Siön wel gedaan, . . .

Om zwakke zielen te verblyden,

Die naar zyn menſchenliefde ſtaan.

Hy heeft ook David, Jesſes zoone »

By 't licht zyns Geestes, opgeleid,

Door 't tempelwerk en 's konings kroone,

Tot 't zien van zyne majesteit.

Hy zag het tegenbeeld der zaken ,

In 't voorbeeld, door den Geest verrukt,

En mogt zoo door 't geloof hem finaken, t

Die zyner ziel was ingedrukt.

Hy zag in 's Heeren heiligdommen

Gods ſterkte in 't oude en nieuw verbond,

Om Jeſus grootheid uit te brommen,

Op wien Gods ſterkte was gegrond.

Gods
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Gods ſterkte bleek in onzen koning, .

Die ons getrokken heeft met magt, . .

Die, na zyn dood, een nieuwe woning,

Zyn nieuwe Bruid, heeft toegebragt.

Hy zag Gods eer ten hemel ryzen,

Verſpreid door alle lugt en land,

Om Jood en Heiden aan te wyzen,

Dat hy de hel had overmand,

Dat voegt nog aan al 's Heeren zoonen,

Naar eisch van dezen nieuwen dag,

Gods eer en ſterkte te vertoonen,

Godvrugtig en met diep ontzag.

Hy zal in onze ziele drukken,

Den weêrglans zymer heerlykheid,

Ons, zegenryk, ten hemel rukken,

Naar 't woord, ons herte toegezeid.

Wat is dat, in den geest te aanſchouwen?

Wat is dat, door 't geloof te zien,

En op 't geziene te vertrouwen?

Ag! laat dat veel aan my geſchién.

Laat my uw ſterkte en ook uwe eere -

Toch zien, in 't open heiligdom.

Laat my, ik bid het u, O Heere,

U zien, myn waardſte Bruidegom.

t

K 4 Aj
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Ai, zend in myne ziele neder

Uw ſterkte, by uw hemelsch licht.

Voer my, als op een hemelveder,

Jn uw aanbiddelyk gezigt.

Dan zal myn ziel ſteeds ondervinden

Uw ſterkte, ja ik zal volüit -

Uwe eer vermelden. Myn beminde,

Raak toch myn geest, als uwe bruid.

Dan zal ik, als verrukt van zinnen,

Te feest gaan boven lucht en aard',

En uw verborgen zoet gewinnen,

Daar gy verborge liefde baart.

Dan zal ik uwe kragt gevoelen

En juichen van uwe eer en lof.

'k Zal naar uw volle liefde doelen,

Al ben ik enkel asch en ſtof.

Wek myn gemoed toch met uw helden.

Och waar myn ziele toegerust,

Ik zou uw heerlykheid vermelden,

Tot myne liefde wierd gebluscht.

Laat uwe ſterkte my verſterken,

Doe my beſchouwen nu voortaan,

Wat gy in mynen geest laat werken,

Totdat ik voor uw throon zal ſtaan.

DEZE
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DEZE VERBORGEGODSGELEERD.

HEID MOET GESCHIEDEN,

eerst, naar het woord Gods, en door het ge

loove in Christus. Jeſ vIII:2o. Hebr. II: 6.

Op de Wyze van den cxvIII. Pſalm,

Uw woord, uw leer en uw verbonden

Zyn myne beemden, een en al,

Myn rigtſnoer en myn vaste gronden,

Waar naar myn geest zig rigten zal.

't Geloof, aan myne ziel gegeven,

Is als de buize van myn geest.

Hier door zie ik myn ziele leven.

Dit zien vertroost my allermeest.

Al praalt gy in des hemels choren,

't Geloof dringt door de wolken heen.

Ik ondervinde uw' zaalge glooren,

Zoo wel daar boven als beneén. -

Geen ziele zal u oit behagen,

Dan die u door 't geloove kent.

In Christus word ons voorgedragen

Dit zien, waar naar myn ziele rent.

s

K 5 'k Er
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'k Erken uw' groote zaligheden, ... - - - - - - - -

-- En dat gy een belooner zyt, - - - - -----

Van die u zoeken in gebeden. C' - k i

't Geloove is alles toegewyd.
-

Op deze gronden zal ik wagten, - * . - ,

. : Dat gy myn ziel verzaden zult. - ' s ,

Ik zal hier naar geduurig tragten,

Totdat ik ben geheel vervuld. . . . .

- -r J

Ag, laat ik noit myne eigen waanen V_j

Uw Geest toeſchryven! Neen, myn God !

Gy moet voor my den heilweg banen, 1

Naar u, myn eeuwig zielelot. . . .

Wat had myn geest aan valſche droomen, 2

Waar door zoo menig menſche ſtrand ? o zº

Laat my toch nimmer tot u komen . . . . . .

Met leugens in myn regtehand. - - -

O gever alier goede gaven, ' - - 4

Beſtraal my liever door uw licht. " ' '

Laat toch uw Geest myn ziele laven. * . . .

Toon my uw heerlyk aangezigt. -

Verzegel my, O zielenherder,
-

Door woord, uw Geest en door 't geloof.

't Geloove brengt de ziele verder

Tot u. De weereld maakt haar doof.

Dan

---

- -

- -T---- --
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Dan zal ik ſteeds uw lof uitgalmen, *

Als onder door de roe gegaan,

“Ik zal al juichende, met palmen,

- . Uwe eere zingen nu voortaan. v.

- Gy zult myn' geest inwendig leeren.

- Gy leert.my in 't verborgen. Ja!

:: Dus kan myn geest met u verkeeren,

Door Jeſus en door uw' gena. . .

. . . . . . . . -

Zoo zal myn ziel ook kragten krygen, - v

Ter overdenking, tot uw' hof.

En in uw liefde, diep neêrzygen.

Zoo krygt zy nieuwe denkensſtof,

Om, afgetrokken van de zinnen, -

Door 't zielsbeſchouwen, naar uw woord,

Uw liefde meerder te gewinnen,

Totdat zy u regt ziet en hoort. * *

Dan zal myn geest ten hemel draven,

Dan zal ik weiden breed en wyd. e

Dat zal ook myne ziel zeer ſtaven,

Als ik mag leven, daar gy zyt. * 4.

t Dan zal myn kennen wysheid wezen.

't Geloof ſtaat op een vasten grond, -

Dit is het heil voor die u vreezen,

Dit is een goed uit uw verbond.

DEZE
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DE ZE VER B O R GE

GODSGELEERDHEID,

ten tweeden, gaat omtrent God uit, doorziels

meditatien en eenſpraken, en door beſchou

wingen, zynde als een wederſluit van demedi

tatien der heiligen. Pſal. 1:2. Pſal. cxxxix;

17, 18. Pſal. LxxIII : 28.

Op de Wyze van den Lxv1 Pſalm.

-

*

-

-

*

O ja! myn Heer, 'k hef 't hert naar boven,

Ik ſpan al myne kragten in,

Om, van al 't aardsch gansch afgeſchoven,

Vervult te worden door uw min,

Om, naar uw woord, te mediteeren,

Om 't overdenken dag en nagt,

Hoe ik met u ſtaag zal verkeeren, -

Die 't my hebt in myn hert gebragt.

Uw wet, uw woord ſteeds te overdenken,

Die wet der liefde na te gaan,

Doet my myn wil daar henen zwenken

En in uw volle liefde ſtaan.

Hoe kostlyk zyn my uw' gedagten!

Haar ſommen zyn zoo veel, zoo groot, +

O goede God! vergun my kragten,

Als gy my tot deez' volheid nood.

Ja,
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Ja, 't is my goed, by u te woonen.

Uw liefde en uw nabyheid geeft *

Aan my de kragt, om te vertoonen,

Dat gy in myne ziele leeft.

Myn God, d'inwerkende genade

Lokt myne ziel uit naar uw zoet,

Waardoor gy mynen geest verzaadde, *

Om Jeſus zuiver hertebloed.

Ik zal myne eenſpraak naar u wenden,

In 't mediteren van uw ſchoon.

Ag! dat myn geest meer van u kende,

Dit was voor my een groote loon.

Ik zal uw waarheên naar gaan ſporen,

En denken aan uw loflykheên.

Myn ziele wenscht, uw ſtem te hooren,

In meerder klaarheid dan voorheên.

Beſchouw ik 't heil van uw verbonden,

Wat Jeſus deed door zyne kracht,

Gedenk ik aan die vaste gronden,

Die gy my hebt in 't hert gebragt;

Ja, denk ik aan uw liefdeſtralen,

Door 's Geestes werk in myn gemoed;

Dan voel ik uwe liefde dalen,

Die myne ziel verkwikt en voed.

: - Myn
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Myn mediteren word aanſchouwen,

Ja, dat aanſchouwen keert weêrom

Tot d'eenſpraak, om, met vol vertrouwen, .

Te juichen met myn Bruidegom.

Dan leun ik op myn ziels beminden, -

Dan zwyge ik in zyn liefde ſtil,

Dan voel ik, dat zyne zuidewinden //

Myn ziel doorwaaijen naar zyn wil. . . .

Myn ziel voelt dan de ware vrugten > .

Van 't mediteeren, naar uw woord.

O hemeldaauw! Deez zielsgenugten

Verkwikken 't hert, dat naar u hoort.

O noit volroemde Godsgeleerdheid! º . .

Dit is, geleerd te zyn van God! -

Alle aardſche wysheid is verkeerdheid. -

Die daar in rust, is zeker zot. -

Hier is een wysheid, niet te noemen. 't

Myne eenſpraak, die een toeſpraak baart,

Doet my van Jeſus zoetheid roemen. 2

Dit is my als een hemelvaart.

O Heer ! laat toch uw aanſchyn lichten,

De weêrglans van uw Godlyk ſchoon

Bereid my tot veel zielsgezigten,

Als of ik praalde voor uw throon.
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Komt vromen laat ons ſpelemeijen, ) -

Door al Gods deugden heen en weêr.

Hier kan de ziel van vreugde fchreijen, .

En vallen voor Jehova neêr, ... . . . . .

Verwonderd over 's Heeren goedheid,

Voor 't ingewrogte, voor al, wat zij - ,

Haar zoo doet ſmaken 's Heeren zoetheid. '.

O groote God! Dit is myn ſchat. -

Komt , laat ons onze kracht inſpannen,

In arbeid gaan, om 't aardſche niet

Uit onze zielen te verbannen.

Dit past elk, die naar Jeſus ziet.

God zal ons in 't beſchouwen raken. "

Die weêrſteuit, door des Heeren Geest,

Zal ons doen zyne liefde ſmaken -

En lokken tot dat zielenfeest.

*---- -

Ja, Vader, 't zyn alle uw' genaden.

Uit uwe volheid, naar uw raad,

Weet gy ons hert hier te verzaden,

In mindere of in meerdre maat.

O Zoon van God! Uw bitter ſterven,

Heeft ons deez' ſchatten toegebragt.

Ag laat ons meer van u verwerven!

Gy zyt Gods Lam, voor ons geſlagt.

O
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O goede Geest! Myn ziels bewerker ! .

Gy voert my op door uwe kracht. -

Blyf gy altoos myn zielsverſterker,

In 't mediteeren dag en nagt.

Drieëenig God, dit is myn bede,

Dat ik mag denken t'aller tyd.

Voer myne ziel toch altoos mede,

Daar gy voor my te vinden zyt.

- DEZE
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Deze vERB oRGE

GODSGELEERDHEID,

ten derden, beſtaat niet alleen in eene medite

rende beſchouwinge, maar Godraakt enant

woord, als by wederſteuit, de beſchouwende

ziel ſomtyds, in weeke aandoeningen Gods.

De ziel, meer lydelyk dan werkende, blyft

hangen in de beſpiegelingen van Gods aan

doeningen. Job XLII : 5. Pſal. LXII : 12.

Pſal. LxIII : 3. 2 Cor. XII: 3.

*,

op de wyze van den xvin. Pſalm

w

\

W at is dat ſchoon, op hemelveêren

Te ſtygen, door al 's hemels werk!

Ja, met Jehova te verkeeren,

Dit is der ziele een hemels merk.

Ag! wie zal onzen geest vertellen,

Hoe zoet het zy, als God ons raakt?

Dit doet de ziel in liefde zwellen,

O groote ziel, die 't veeltyds ſmaakt!

L Als
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-

- -

e Zoo lang men aan den Heere kleeft. - &

De ſchoonheid van dit zieleraken

Als mediteren in aanſchouwen .

Verandert, als God antwoord geeft, iſ

Die weêrſteuit ſtaaft ons in vertrouwen, - ",

? ?

is als een weerſlag voor 't gemoed,

Waar naar ik ſteeds zal blyven haken

Door 't waar geloof in Jeſus bloed.

Dan is myn ziel als aan het koken, V

Dan juicht myn geest, dan roep ik uit; *

Gy hebt in mynen geest geſproken, : , | |

O Bruidegom! Omhels uw bruid.

Dit doet myn ziel te meer verlangen

Naar uw aanraken, O myn God!

Ik wensch noch meer van u te ontfangen,

Uw weerglans is myn beste lot.

Dit is geen hooren ſlechts met d'ooren. ,,

O neen! Dan ziet myn ziel zeer klaar. "

Dan voel ik mynen geest opſpooren. -

Dan worde ik 's Heeren heil gewaar.

Dan word myn ziel gansch opgetogen,

Dan ben ik boven redens kragt.' -

Myn geest, als uit myn vleesch gevlogen,

Word dan Gods liefde toegebragt. ''

: 'A . Dan
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Dan doet God my een blydſchap hooren,

Die al 't verſtand te boven gaat.

'k Vermaak my dan in 's Heeren glooren. | | |

Myn ziel pronkt dan in heilgewaad.

Maar 't mediteren en myn denken

Is niet zeer veel, als dit ontbreekt.

Doch gunt gy weêr uw liefdewenken,

Dan weet ik, dat gy met my ſpreekt,

'k Zal in 't beſpieglen blyven hangen,

'k Zal hooren, wat gy ſpreeken zult,

In hope van meer troost te ontfangen,

Tot myne ziele word vervuld.

Gy kunt myn willend herte roeren,

Spreek tot uw' knegt van vrede, Heer!

Dat zal myn geest ten hemel voeren.

Spreek tot my driemaal en nog meer,

Dat is 't omhelzen uwer goedheid, - -

Dat is het ſtreelen van uw hand, -

Dat is het ſmaken van uw zoetheid.

Dat ſtreelt den wil meer dan 't verſtand.

Dat is myn keurſteen en myn manna.

Die lydelyke werkzaamheid

Verheugt myn hert. Dat 's myn hozanna,

Wanneer myn ziel dus by u weid.

L 2 Myn



164 s 1 o Ns z I E L s.

Myn Bruidegom, myn wensch, myn ſchoone,

Zoo leert gy in 't verborgen, die

Verborgen zoekt by u te woonen.

Ben ik by u; blyf by my. Wie

Zal immermeer die ſmaken uiten?

O ! Gods nabyheid is zoo zoet.

Ik zal die in myn ziel beſluiten,

Zoo word myn ziel daar door gevoed.

Uw Paulus heeft dit ondervonden,''

Als hy ten hemel wierd geleid.

Toen zag hy, als van 't vleesch ontbonden,

Den weérglans uwer majesteit. . . .

Dit was het voorregt uwer helden. | | | | |

Vergun myn ziel toch ook een ſtraal.

Dan zal ik van uw weêrglans melden, zº

En roemen op myn zielsonthaal.

Jehova! Gy moet my bewerken. . . .

Uwe echo, die gy ſomtyds geeft,

Is myner ziel' gelyk twee vlerken,

Waar cp zy zich verheft en zweeft,

Om op de wieken van 't geloove, -

Langs myn beſchouwen, tot uw throon

Te vliegen, tot myn God, Jehove,

Door Jefus, in het eeuwig ſchoon. w

- -

-

- - -- - ſe
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jehova heeft een ding geſproken, -

Dat heeft myn ziel tweemaal gehoord,

Dat ligt nog in myn geest te koken,

Op gronden van zyn blyvend woord,

O zalig, zalig overdenken,

Als God de ziel ten hemel nood, -

Als 't hem behaagt, aan haar te ſchenken,

Die ſchoone vrugten uit zyn ſchoot!

Doe my uw eeuwig ſchoon beſchouwen,

Ja, voer my boven redens kragt;

Ik zal my in 't beſpieglen houwen,

Tot my dit heil word toegebragt.

Ai, lok myn geest tot mediteeren,

Om, door 't beſchouwen, u te zien !

Dan zal ik ſtaag met u verkeeren;

Uw liefde zal my hulpe biën.

Zoo word myn' ziel als opgenomen

Tot uw nabyheid, O myn God!

Zoo baade ik in uw liefdeſtroomen. . . . . .

Dat is myn hoogſte en dierbaarst lot.

Ik voel een vreugd in myn geweten,

Ik ſmaak de ſmaken van uw min,

Ik ben als in uw ſchoot gezeten.

Omhels my als uw' Ryksvorstin.
w

I. 3 Gy ,
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Gy leid my in uw binnenkamer,

In 't wynhuis, daar uw liefde groeit,

Daar word myn ziel nog aangenamer

Gevoed, zoolang uw' mirrhe vloeit.

Daar ſmaakt ze uw' geurige kaneelen.

Uwe oliën doen mynen geest

Van uwe menſchenliefde kweelen,

Geheel verſlonden, onbevreesd.

Myn mediteren is zoo duister,

Myne eenſpraak is als zonder zout,

Zoo lang als gy uw zaalgen luister

Voor mynen geest verborgen houd.

'k Voel ook, dat my de zinnen hindren.

't Verſtand wil ſpreken zonder mond.

Wy denken hier maar als de kindren.

Ai, ſtyf myn hert door uw verbond.

Ziet gy op myne duivenöngen,Op 't halscieraad, op myn geſpan. v

Ik zie op uw verliefd vermogen,

Myn Bruidegom, omhels my dan.

Kus mynen geest, door uw genade,

Dan zal ik naar uw' volheid vlién.

Ik zal, terwyl ik my verzade,

Myn Koning in zyn ſchoonheid zien.

Hier
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- - -

-

- - ------ -->- - - -- - -- - - - - - - -

Hier by zal myne ziele leven, ' ' ' , ºf,

Hier in is al myn wensch, myn lust, ,

Hier naar zal myne ziel ſteeds ſtreven, zº ,

Tot myne liefde word gebluscht.

Dan zal myn geest zig vergewisſen,

Dat nu myn ſtaat op vasten grond *

Gebouwd is. O hoe kan dat misſen? ,

Ik ſteun toch op uw vreêverbond.

*

-

'-, 'ſ - - - - - -

Myn ziel, ſtaag vol verwonderingen,

Valt in het ſtof, bedeest, belaén,
r - - - - - " e ", ". " '. T - - - ,

Omdat gy deez' beſpiegelingen,

*

e

*

: Myn zwakken geest hebt toegeſtaan. . .

Drieëenig God, dit blyft myn bede, A -

Dat ik met u verkeeren mag. * . *

- Myn ziele dorst naar u alreede. -

Och Heer, dat u myn oog ſteeds zag,

Om eeuwig met u te verkeeren, * * *

- Als Enoch, ja, om door uw licht, . .

Myn kleine lichten te vermeéren, -

By uw helſchynend aangezigt.

Gy kunt myn ziel, in 't overpeinzen,

Vervoeren, door uw lieflykheén.

Al raakte 't vleesch geheel aan 't deinzen,

Myn ziel bleef, Heer, by u alleen,

L 4 Om,
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Om , ſteeds ontvlamd door hemelvreugden,

Geleid te worden naar uw raad,

Om van uw zaalge hemeldeugden,

Te juichen met uw heilig zaad;

Tot wy te ſaam in 't zalig Eden

Genieten 't heil, ons toebereid,

En, boven het bereik der reden,

Ons baden in uw zaligheid.

DE ZE VE R BOR GE

GODSGELEERDHEID,

ten vierden, geeft den heiligen verzekering van

hunnen ſtaat, vreugde, ſterkte en dankbaar

heid. En ditteſamen is het naaste leven met

de zaligen. Rom. vIII : 38. Jeſ. Lx1 : 1o.

Col. 1 ; 12. Heb. xII : 22, 23. Gal Iv: 26.

Op de Wyze, als 't begint.

Hoe ſchoon is 't, als, door denkens kragt,

Door al 't beſchouwen van Gods daden,

De ziel ſteeds nader word gebragt,

In meer bezit van Gods genaden! .

Dan heeft zy grond van troost bekomen,

Dan mag zy roepen; ja myn Vorst,

Gy zyt die, daar myn ziel naar dorst,

Myn geest is met u opgenomen.

Uw

- - ---------

k
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Uw liefde, Heer, uw heilverbond,

Myns Heilands regt en zyne wonden,

't Geloof, gevest in hert en mond,

Zyn myner ziel tot vaste gronden.

O die verrukking in 't beſchouwen,

Dat mediteren door den Geest,

Verſterkt myn ziel het allermeest; .

Om vast op 's Heeren raad te bouwen.'

O ja, 't gewrogt in myn gemoed,

Het raken door Gods liefde handen, -

't Beſpieglen van al 't hemelsch zoet

Zyn myner ziel tot vaste banden. .

De weergalm Gods in myn geweten,

Zyn weêrglans maakt myn ziele ſterk.

Dit geeft myn ziel geſtadig werk,

Om al Gods trouwheen uit te meten,

-

Dit doet my roepen overluid;

,, Ik ben zeer vrolyk in den Heere.

,, Al, wat God in myn herte ſluit,

,, Verheugt my zeer. Hem zy ook d'eere!

Gy hebt om mynen geest gehangen

Den mantel der geregtigheid,

Dien gy voor my hebt toebereid.

Ach kon ik u geheel omvangen !

E 5 Gy
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Gy zyt myn wensch, myn ſchat, myn deel,

Dit zegt myn ziel ſteeds tot myn herte,

Al ben ik niet volmaakt geheel.

Dat oude is myner ziel tot ſmerte.

Dat is de ſtoffe van myn treuren.

Dog, Heer, uw Geest heeft my herbaard,

En my tot uwe bruid verklaard.

Gy kunt myn geest ten hemel beuren.

Ik dank u, Vader, voor 't genot.

Uw liefde heeft myn ziel getrokken.

O ja! 'k Ben d'uwe als door het lot

Getrokken. Door uw lieflyk lokken,

Hebt gy my, uit de duisternisſe,

Gebragt in 't Ryk van uwen Zoon,

Om deel te hebben aan zyn kroon.

O groote troost voor myn gewisſe!

Wat past myn ziele een dankbaarheid,

Een hert, vol van verwonderingen,

Ootmoedig en altyd bereid,

Om van de liefde Gods te zingen !

Het voegt myn geest, met meerdre kragten,

Te ſtryden voor des Heeren lof,

Te woelen tegen 't aardſche ſtof,

Om my van alle kwaad te wagten.

- Zyn

-

)
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Zyn dit de vrugten, die de ziel ' , -

Bekomt, door 't hemelsch mediteeren? : - ,

O dat uw Geest ſtaag op my viel; i . .

Ik zou veel meer, op hemelveeren,

Opvliegen, om in dat beſchouwen

Te leven. Maar wat zeg ik al?

Myn ziel zou ook, in dit geval.'

Verrukt, zig naauwlyks ſtaande houwen.

't Is evenwel myn zielewensch . . . r

Al mediterende u te aanſchouwen.

O ſchat voor mynen nieuwen mensch!

Ik zal my aan dit denken houwen. '

Dit zal myn ziel hoogst vergenoegen, - -

Dit is myn hemel hier op aard',
-

De rest is my zeer weinig waard.

Naar deze ſchatten zal ik zwoegen.

º

Blyf gy toch 't voorwerp van myn geest,

Het onderwerp van myn gedagten,

Myn ziel zoekt u het allermeest,

Ik zal naar dit beſchouwen tragten.

Uw byzyn kan myn geest verrukken,

Als toegerust door uwe kragt.

Myn ziel, die óp uw liefde wagt,

Wenscht u meer in myn geest te drukken.

. * Kom,
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Kom, wek uw hert op, heilig zaad!

Uw ziel heeft dit ook ondervonden,

Als gy, in een beſtraald gelaat, ,

Door 't mediteeren, wierd verſlonden. -

't Genieten van Gods liefdeſtralen

Heeft meer dan eens uw geeſt verrukt.

Gods liefde, diep in 't hert gedrukt,

Deed u een verſchen adem halen.

De ziel, die ſtaag met God verkeert,

Wie Gods nabyheid is gegeven,

Word, denkende, van God geleerd,

Om aan 't beſchouwen vast te kleven. •

Dat is een wandel voor uwe erven, -

Als Enoch, boven 't aardſche niet.

Myn ziel, die uwe ſchoonheid ziet,

Wenscht in dit zien te mogen ſterven.

Ja, waarom niet? De dood is 't pad

Naar 't leven, dat hier is begonnen.

't Is hier op aard toch altoos wat.

Maar de zig zelf heeft overwonnen,

Zal daar op witte veêren dryven,

En in den ſpiegel van Gods licht

Staâg Juichen voor Gods aangezigt,

En altoos by den Heere blyven.

* * *

F
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Wat hebt gy, Heer, deez' nieuwen dag

Een licht, een zaligheid gegeven,

Om, onder uw gedugt gezag, ,

In uw nabyheid meer te leven! -

Gy openbaart u aan uw zoonen.

Zoo doet gy niet aan 's weerelds rot,

Gy blyft alleen het zielelot. . .

Van die in uwe liefde woonen.

Nu zien wy al uw overwigt,

Met meerder opgehelderde oogen,

En ongedekten aangezigt',

Door meer genade ook overtoogen,

Als in een ſpiegel zonder vlekken,

Uw deugdenbeeld, de heerlykheid,

Door Jeſus dood ons toebereid,

Om ons ten hemel op te trekken. ,,

Ai, laat ons naar dat zelve beeld,

Hoe langs, hoe meer veranderd worden,

Dewyl myn ziele naar u kweeſt.

Ag, dat uw Geest my daar toe porde,

Om als ten hemel opgenomen,

Te leven boven aarde en lugt,

Waar naar myn ziel zoo wenscht en zugt.

Dat is ook 't doen van alle uw vromen.

* *-

* -

s

Gy
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A

Gy hebt voor my het verſche pad

Bereid, om tot u te genaken,

Een weg, naar onze Vaderſtad,

Waar naar myn geest zal blyven haken.

Wy zyn vereend met alle uw ſcharen,

En nader aan het hemelhof.

Hoe meer geſcheiden van het ſtof,

Hoe wy veel meer ten hemel"varen.

Nu is 't een dag van zaligheid,

Een dag vol licht en zonder wolken,

Een dag, voor 't Siön Gods bereid,

Tot troost van allerhande volken,

Een tyd van Jeſus Koningryke.

't Is de weläangename tyd,

Die niet het vleesch, maar 't hert beſnyd,

Van Jood en Heiden te gelyke. * *

Wat is die ziele wel bedagt,

Die op dit hemelsch mediteren

Gezet is en op Jeſus wagt,

Om meerder met hem te verkeeren.

O zoete vrugt van Jeſus lyden ! v

Geen ziel moet nu van verre ſtaan.

Wy mogen tot den Vader gaan.

Wien zou dit niet op 't hoogst verblyden?

Het

l
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Het leven van het Christendom

Is nu het hemelsch leven nader. " -

Wy zyn by onzen Bruidegom,

Door hem vereend met God, den Vader. Q

Komt, laat ons door Gods deugden weijen. »

Zoekt niets dan dat daar boven is. . .

Gelooft het vry, gy zult gewis -

Door al Gods deugden ſpelemeijen. , , I

Y

Komt vromen, ſpant uw kragten in, -

Heft hert om hoog, de ziel naar boven, \ )

Daar is uw ſchat, uw zielsgewin,

Daar moet gy.uwen Koning looven. :

Het voegt niet meer aan Jeſus erven !

Naar 't aardſche ſchynſchoon om te zien,

Wy moeten naar den Heere vliën,

Wy moeten aan de zonde ſterven... 2 ..

Weg ſchepſel, ſta wat aan een kant,

Ik heb geen lust tot uw cieraden, ' t

Uw ſchoon verduistert myn verſtand,

Ik zie op God en zyn' genaden. -

Weg oude mensch, weg weereldlingen,

Daar is een volheid in myn Heer,

En, buiten dat, lust my niets meer.

Geen ſatan zal my dat ontwringen... :

Komt
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Komt vromen met uw pronkgewaad.

Verciert u met geſtikte kleëren,

Gy hebt een Koningklyken ſtaat,

Om met uw Heiland te verkeeren.

Gy moet uw geest ten hemel heffen,

Daar is uw leven, daar uw loon

Verborgen, by des Heeren throon,

Daar zult gy zyne liefde aantreffen.

O God! bereid ook myn gemoed,

Om uw nabyheid te genieten.

By u te leven is my zoet.

Dat leven zal my noit verdrieten.

Is onze geestelyke wandel

Nu nader aan dat hemelsch Ryk?

Bekwaam ons daar toe al gelyk,

Door liefde, in eenen reinen handel. . -

Doe my meer leven, naar uw woord,

Verëend met uw verloste ſcharen. i

Uw Geest, die alle geesten ſpoort,

Moet ons te ſamen doen vergaêren. v'

Dan zullen wy op aarde leven,

Als naast aan uwen throon gepaald,

Tot dat gy ons ten hemel haalt,

Om boven al dit aardsch te ſtreven.

-
Dan
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i

Dan zal myn ziele, na den dood, - - -

Verlost van zondige verkeerdheid, - .

Ter ruste gaan in uwen ſchoot, * *

En uw verborge Godsgeleerdheid

Begrypen, met uw zaliglingen,

Ontbonden en niet meer op aard',

Om op cymbalen, welgepaard,

Alle eeuwen uwen lof te zingen.

: M ZWAA
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j

ZWAANENZANG.

Ik hebbe den goeden ſtryd geſtreden, ik hebbe

den loop geëindigd, ik hebbe het geloof be

houden: voorts is my weggelegd de kroon

der regtveerdigheid. 2 Tim. Iv: 7, 8.

Op de Wyze van den L1. Pſalm.

Gesk een zwaan een zanglied voor zyn dood

Laat hooren, om zyn laatsten zang te ſpelen,

Zoo lust 't myn ziel ook ſtervende te kwelen

En myn gezang te ſtorten in uw ſchoot.

Myn ziele word al juichende opgeleid.

Het lust myn geest, op zwakgeſlete ſnaren,

Te zingen van 't geen voor my is bereid.

'k Wil 's Heeren gunst aan mynen geest verklaren.

*,

O ja! myn ziel, ik ben in God verblyd,

'k Heb, in 't geloof, den goeden ſtryd geſtreden.

Myn ziele heeft de deugden Gods beleden.

Myn Heiland heeft my van de hel bevryd,

Hy heeft myn geest eene eerekroon bereid,

Hy heeft aan my weldadigheid gegeven.

Myn ziele zal door zyn geregtigheid

Beſtaan en by hem eeuwig zalig leven.

- - - - -

•. - - - 'k Heb
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'k Heb dikwyls als een dolend ſchaap gedwaald,

En menigmaal geſtruikeld en gevallen. . . . . -

O d'oude mensch weet alles te vergallen. -

Dog, Heer, uw Geest, die mynen geest beſtraalt,

Heeft my herſteld, door een vernieuwd gemoed,

O God! Gy hebt myn ziele heil bewezen, . . . . . .

Door uw gena, door Jeſus offerbloed. . . .

Dit is myn troost nog heden, als voor dezen. -

Herdenk ik aan myn eersten ouden ſtaat, zº &

Aan myne jeugd, toen was ik ongebonden, . . . -
Ik leefde naar de weereld. Myne zonden : " :: 2 v . v.

N - - - - - - - - - A

. Vertoonden my myn droevig zielekwaad. | | | |

't Heeft u behaagd, O Heer, my van dien draf,

Te roepen en te lokken door uw wonden. - 3

Zoo haast 't geloof my klaardere oogen gaf,

Heb ik myn ziel in uw verbond gevonden. | | |

Uw Geest heeft my aan uwen disch onthaald. x

Hy heeft my tot de liefde Gods geropen, zº ºn :

Dit heeft mvn ziel op u, myn God, doen hopen, ,

Waardoor myn geest op heden adem haalt. ...)

Gy hebt myn hert, als uit een volle hand,

Gezegend, ja met zegen overgoten, ,,as 2 e

Gygaaft myn geest den wil en het verſtand,

Om uwen lof te melden met de grooten.... 2 - gy &

# : M 2 Myn
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Myn ziele ſteunt op Jezus, mynen Heer,

Op uwen raad, op uwe menſchenliefde,

Op al, waardoor gy mynen geest doorgriefde,

Op uw verbond. Myn ziel behoeft niets meer,

O zalig, dien gy in den laatsten ſtond

Vertroost en ſterkt, door uwe zielsgenaden.

Myn ziel ſtaat vast op deez' beproefden grond.

Dit heeft uw Geest aan mynen geest geraden.

't Genadewerk, in mynen geest gewrogt,

Die droefheid, ja, dat treuren over zonden,

Die vreugde Gods, myn ziele toegezonden,

Heeft, door 't geloof, my aan myn Hoofd verknogt.

O ja! myn God, gy hebt myn hand gevat,

Gy hebt myn geest die vreugde Gods doen hooren.

Wat lust my meer dan u, myn zieleſchat.

Gy kond alleen myn geest ten leven ſporen.

Verlaat my niet in zwakheid, nog in ſmert ,

Herſtel myn vleesch, geef my gezonde dagen, ſ

Om u nog meer in Christus te behagen. t ,

Gy zyt alleen de troostbron van myn hert. -

Maar lust het u, myn lichaam tot het graf

Te roepen, en myn ziel, om u te aanſchouwen; ' '

Wel aan, myn God, 'k ſta van my zelven af,

Myn ziele zal volherden in vertrouwen. . -4
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Zeg tot myn geest; , ik ben uw heil, uw kragt;

,,Myn zoone, ja, uw zonden zyn vergeven, . . .

,, Uw ziele zal getroost en zalig leven, ' . -

,, Dewyl gy op myn menſchenliefde wagt.

Vertroost my toch, ag hoor myn kirrend hert,

Dan zal myn geest den hemel tegenzingen

Myn zwaanenzang, al was 't in pyn en ſmert,

Als uw' gena myn ziele zal omringen.

Myn tyd is heen, myn dagen zyn vergaan.

Myn levensdraad, aan 't vezelen, aan 't pluizen,

Bereid my, om my haast te doen verhuizen,

Naar 's Vaders huis , by all', die voor u ſtaan.

O zalig! die, in tyds, zyn geest bereid,

Om , na den dood, in 't lusthof aller hoven,

Te juichen, voor Gods throon in heerlykheid!

Welzalig zy, die daar den Heere loven!

Als my, de dood zal treffen door uw magt,

Dan zal ik, Heer, al kirrende met ſmerte,

Zieltoogende met een verlangend herte,

Zeer hygen naar uw troost in dezen nacht.

Gy kunt alleen myn geest uw heil doen zien,

Dies zal ik ſteeds aan uwe liefde hangen,

'k Zal, door den dood, naar mynen Heiland vliën.

Myn ziele heeft naar hem een groot verlangen.

M 3 Zal
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Zal my de dood ontbinden van al 't aardsch,

Myn aardſchen romp in 't wormennest doen dalen;

Het ſcheelt my niet, laat dat de dood vermalen, "

Myn ziele keert, met vreugde, hemelwaarts. ' ..

Op, op myn geest! verwagt uw zaalgen ſtaat,

Zoo haast als gy uw beenen uit zult ſteken, is si

Is u bereid een ſchoone dageraad, 3:37 : : :' -

Laat dood en graf uw vleesch, uwe oogen breken. A

Zoo haast myn ziel van dit geraamte ſcheid, ..."

zal zy, gezwind, opvliegen zonder vlerken.
Uw Engel zal my leiden en verſterken, ' d

Naar uw paleis, myn ziele toegeleid. '- iſ . . . .

Zoo ſterf ik, Heer, als Moſes, op uw mond, ''

Zoo word myn ziel dat Tabor opgedragen, * * * *

Zoo zal myn geest, naar 't zalig vreeverbond,

Opvliegen als op een Elias wagen. " . . . . . . . .

t

Weg weereld, met af, wat op aarde leeft, is

Weg vrienden, weg geliefde zegenkroosten.

Al 't aardſche kan geen ſtervenden vertroosten. .

Gelukkig hy, die boven 't aardſche zweeft!

O Heer! Ai hoor myn kirren in deez' nood,

Geef aan myn ziel myn wenſchen en verlangen.

Myn kragt vergaat, ik nadere den dood,

Laat my een kus van uwen mond ontfangen. -

i - - - Ik
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----------------

Ik dank u, O mynSchepper en myn God! : ', s

Myn Heiland, ja, ik dank u voor uw' goedheid,

O goede Geest ! Ik dank u voor uw zoetheid, 1 - 2 :

Blyf by myn ziel, gy zyt myn zalig lot, 2 , ,

Myn geest bezwykt, verberg uw liefde niet,

Gy kunt alleen myn kirrend hert verkwikken,

Myn ooge, dat alleen op Jeſus ziet, Y -

Wagt op uw hajl voor myne laatste ſnikken.

-

Hier ligge ik als een afgejogen hert.

Verkwik myn geest, in 't ſtaamren, in benouwen.

'k Wagt op uw heil, met volle zielsvertrouwen.

Verlos my uit deez' bange zieleſmert.

Kom, Heer, ai kom, voer my in 't eeuwig ſchoon!

Kom haast, myn God!'kWensch,uwen roem daar te uiten,
Myn hert ziet ſteeds, naar u, door uwen Zoon. n

Ontfang myn geest, als ik myn oogen ſluite!

Wat zal dat zyn, van 't oude vleesch ontdaan,

Te hooren en te zien, en te beminnen, zº

Te lieven, niet door het gebruik der zinnen,

Maar in den geest voor uw gezigt te ſtaan?

Wat is dat, zoo te pralen in den geest ?

O dood! waar is uw prikkel, uw vermogen?

Myn ziel is voor uw ſchigten niet bevreest,

Ik heb myn ziel Jehova opgedrogen,

- M 4 De

r-' - *

-
-
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De dood is nu een troost voor myn gemoed.

Ze is 't voorregt van die in den Heere ſterven.

De dood doet my Jehovaas ſchatten erven.

Zy is de weg, gebaand door Jeſus bloed.

O ja ! myn ziel, de dood is 't naaste pad

Naar Gods paleis. God zal zig myns erbarmen,

My brengen in die oude Vaders ſtad.

Ontfang myn ziel! Omhels my in uwe armen! !

HERTS

----
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t

H ER T S SP RAAK,

Spreekt met uw herte. Pſal tv : 5. *

Op de Wyze van den xx1v. Pſalm.

Myn ziel, o ja, dit is een raad, -

Voor yder mensch, voor 't heilig zaad,

In vreugde en ook in zieleſmerte. | | |

Zig t'onderzoeken is een pligt, '

Als 't voor den Heere word verrigt, " " .

Zeer heilzaam voor een duister herte. -

Dit is die Godsſpraak, die noit faalt, .

Als uit den hemel neergedaald; i

,, O zondig mensch, ken toch u zelven. . -

Dit past myn ziele ook allermeest, t

Te ſpreken van en tot myn geest, -

Om myne gronden op te delven. . . . . .

Myn ziel, ai doe dat voor den Heer,

Eenvoudig en hoe langs, hoe meer,

Houd herteſpraak met uw geweten: -

Dan zult gy uwen ſtaat verſtaan,

Als gy verloochend, zonder waan,

U aan des Heeren woord zult meten.

- M 5 Een
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Een weereldsch mensch weet immers niet, .

. Wat dat er in zyn hert geſchied, - -

Een vreemdling van zyne eige daden.

Hy let veel meerder op het kwaad '- t

Van andre menſchen, om hun daad

Slechts te onderzoeken en te ſmaden. »

*

Ag! die verblind is van gemoed,

Noemt ligt zyn kwade daden goed,

Als een, die zyn geweten lastert.

Zy liggen aan des duivels band,

Ja, met een leugen in de hand, e

Blyft zoo hun geest van God verbasterd.

Een ziele, die niets anders heeft

Dan 't redenlicht, waar naar zy leeft,

Ag, wat kan zoo een ziele ſpreeken!

Die niets dan 't oude vleesch bezit,

Schiet altoos mis, al trof hy 't wit,

Hy blyft in eige. wanen ſteken. . . . . .

Schyndeugden, waan en eigen regt

Zyn in die zielen vast gehegt,

Zy leven als de kleine kindren.

Zy agten kleine dingen groot,

Zy noemen ze met hemelsch brood,

Om hunne zonden te vermindren.

--- * * * o
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O ja! myn ziel, die is een held, ,

Die zyn geweten voor zig ſtelt,

Om dat eenvoudig te onderzoeken.

Bereid my, Heer, ag, laat myn wil -

En myn verſtand, in dit geſchil,

Myn tegenſtrevend hert verkloeken! -

>

$ 5 : : : : :

Dit zelfsonderzoek is

Eerst, een zwaar werk, 1. Eigenliefde verblind. 2. Daar

moetgenade wezen. Ten 3. Het is een werk voor ons leven.

2 en 4. Daar is veel tegenſtand. Jer. Xv11:9, 1o.

- - 2 Cor. XIII : 5. . . . . . .

O God ! wie is hier toe bekwaam?

Een werk, voor 't hert onaangenaam, -

Wie kent zyn geest op alle ſtonden? - ,

Arglistig is ons dwalend hert, *

Dat ligt in eige ſtrikken wert, .

Wie kan zyn veinzend hert doorgronden P

Bekwaam my, om in mynen geest

Te dalen, en om onbevreesd

Myn zielsgeſtalte na te ſporen.

Al is dat ſpiegelglas bevlekt,

Als gy myn ziel maar raakt en wekt,

Dan zal ik door myn aieren boren. "

- O

-
Y
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O Heer, Gy, die ons hert doorgrond, is

Gy kent myn herte t'aller ſtond, e

Gy weet en ziet door myne nieren.

Al weet de geest des menſchen ook,

Wat in hem is, die oude rook

Bedwelmt hem, om zig wel te ſtieren.

Myne eige liefde maakt my blind,

Dewyl myn hert ſtaag netten ſpint,

Om door bedrog myn geest te vangen.

Dit is een werk vol zieleſtryd,

Een werk, dat werk geeft t'aller tyd.

Leer my, ſteeds van u af te hangen.

v

Myn oude mensch, myn zonden ſtaat,

Zyn onbekwaam en beide kwaad.

Gewoonten, eige zinlykheden,

Veel ſchynreén, eigen ongemak, 4.

Verzwaren dit zoo lastig pak.

Wie kan in zyn geweten treden?

O allermoeilykste arrebeid! . . ºf

O diepte van verborgenheid!

O adderpoel! O duisternisſe ! .

Daar 't ooge geen gezigte heeft,

Daar 't oude vleesch zoo tegenſtreeft.

O God! wie kent dan zyn gewisſe ? ' -

Al-

*
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Al is myn geest een lampe Gods,

Myn hert is blind, en loom, en trots, .

Om in dien modderpoel te delven.

Gedagten, woorden ſpannen ſaam,

't Stryd alles onder éénen naam.

Wat menſche kent er dan zig zelven?

De traagheid ſtoort myn goeden wil,

t Myn blind verſtand maakt veel geſchil,

Om myne ziel meer te verblinden.

Myn oordeel waait met allen wind,

Dan ben ik dus, dan zoo gezind,

De ſatan zoekt my te verſlinden.

De weereld fleuit myn ziele voor,

De booze menſchen geven 't ſpoor,

Om my door hunnen toom te mennen.

Ik zal nogtans te velde gaan,

Om deze boozen te verſlaan,

Ik moet myn eigen herte kennen. '

'- - - - - - - - - - - -"

Djt
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Dit zelfs onderzoek moet gaan

* *

Ten tweede. 1. Omtrent ons verſtand, oordeel en wil. Ten

2. Omtrent God. Ten 3. Omtrent ons geloof en gehoor

zaamheid aan de wet der liefde. Ten 4. Omtrent

onzen evenmensch, 1 Pet. I : 7. Jac. 1: 3.

Myn herte, ja, ik ſpreek u aan ;

Weet gy, dat gy vol wind en waan

Een kind des torens zyt geboren, D

Dat gy geen magt hebt, om uw' ſtaat

Te redden, dat ook 't oude kwaad *

Verdiend heeft 's Heeren wraak en toren ?

Kent gy Gods Zoon wel, die u nood? I

Zoekt gy uw leven in zyn dood?

Gelooft gy aan dien Menſchenhoeder? #

Zyt gy herſchapen en herteeld? -

Vertoont gy Jezus en zyn Beeld?

Word gy gevoed door heilig voeder? \"

Gelooft gy aan zyn eeuwig regt?

Heeft liefde Gods u vast gehegt

Aan Jeſus ? Is de Wet der liefde

Geſchreven in uw nieuwen geest? -

Bemind ge elk, die den Heere vreest,

Omdat God zynen geest doorgriefde?

- O !
-
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O ! gaat uw wil met uw verſtand

Als twee vereenden, hand aan hand, .

Naar God, door Christus, op naar boven? I

Zyt gy verloochend en geſpeend?

Hebt gy uw zonden regt beweend? t . .

Zoekt gy uw Heer, uw God te loven? . . .

Looft gy uw' Schepper meer en meer?

Looft gy Gods Zoon, als uwen Heer 3

Looft gy uw God, uw Heiligmaker ? . .

Is 's Heeren woord uw zielelust? » n

Vind uwe ziele troost en rust

In God, als uwen zielsbewaker ?

Hebt gy, met ware dankbaarheid,

U voor den Heere neêrgeleid ?

Zyt gy ſtandvastig in het goede ?

Hebt gy uw hert wel onderzogt,

Beproefd, en voor uw God gebrogt?

Bemint gy hem, die u ſteeds voedde? , ,

Dit vraagt God u, door zynen Geest. . .

Is uwe ziele niet bedeest, ..

Om 't regte vonnis uit te ſpreken? 2

Myn hoop zegt, ja, de vreeze, neen.

Myn ziel , ai zeg, waar wil dit heen?

Blyft gy in eige netten ſteken? 2

-

*T - - - - Hebt
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Hebt gy geen tong voor uwen ſtaat?

Of is het nog zoo zonder raad?

Is 't nieuwe ſchepſel gansch ontluisterd?

Of is noch d'oude mensch zoo boos,

Zoo blind, zoo kwaad, zoo goddeloos?

Houd ſatans list u. zoo gekluisterd?

O God! die oude en nieuwe mensch

Zyn nimmer van één wil, één wensch,

Een yder zoekt myn hert te buigen.

't Gaat op en neér, dan is het licht,

Dan duister voor myn ziels gezigt.

Wat zal ik van my zelfs getuigen?

Kom, onderzoek gy myn gemoed,

Beproef al, wat myn ziele doet.

Gaa ik op ſchadelyke wegen ?

Ai leid my op het regte pad !

Gy hebt myn regterhand gevat,

Myn ziel is tot u zeer genegen.

Myn God! gy hebt myn hert geraakt,

Myn ziel heeft ook uw zoet geſmaakte

Getuige, gy weet alle dingen,

Gy weet myn zitten en myn ſtaan,

Gy weet myn gangen na te gaan,

Gy kunt door hert en nieren dringen.

Hebt
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Hebt gy myn ziele niet herſteld

Door lokken, door een zoet geweld?

Hebt gy myn ziele niet geropen ?

O God! gy kent uw eigen werk.

Uw zegel is een blyvend merk,

Voor die, geloovende, op u hopen.

Ik heb uw heilig vreêverbond - 2

Omhelsd, geroemd, met hert en mond, -

Myn ziel is tot u zeer genegen.

Ik heb geen weg naar uwen throon,

Als door de wonden van uw Zoon. | |

Myn troost is in zyn bloed gelegen.
'

De wet der liefde is my zeer zoet,

Wanneer uw Geest myn ziele voed.

Myn zonden doen myn ziele treuren. , , .

Uw beeld is in myn geest herſteld.

Uw liefde heeft myn naam gemeld,

Ik kan myn hoofd ten hemel beuren. . . . .

De Keurſteen, dien myn ziele heeft,

Uw manna, daar myn geest door leeft,

Uw Naam, ook in myn hert geſchreven, -

't Inwendig werk, door uwe kragt,

Gewrocht en aan my toegebragt,

Zyn blyken van het zalig leven.
• , N 'k Ben

w
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'k Ben onder door de roê gegaan.

Myn ziel neemt uwen ſchootzoon aan,

Myn herte zegt, van uwentwegen,

Dat ik u aanſchyn zoeken zou.

Ik zoek u, als uw maagd, uw vrouw.

O Heer, geef my een meerdren zegen!

Uwe echo, die in mynen geest

Uw' galmen ſlaat, is my een feest,

Een vast bewys van uw genaden.

Dat geeft my roem in u, myn God,

O ja! gy zyt myn deel, myn lot,

Ik zal my in uw liefde baden.

Of kan myn oude mensch dit doen?

Kan ſatans list myn ziele voén ?

Kan 't aardſche my den hemel geven?

O neen! 't is 't werk van uwe hand.

Wie kan myn wil en myn verſtand

Staâg in de liefde Gods doen leven?

Myn ziel, ik moet beſluiten, ja,

Ik ben Gods kind, door Gods gena. .

O Heere Jeſus! Gy zyt myne.

Geef aan myn ziel ſtandvastigheid, -

Maak my meer tot uw dienst bereid,

Vertroost myn geest in druk en pyne.

Y
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Ik danke u, O Drieëenig Eén,

Voor deze gift, zoo ongemeen.

O weldaad! O bekoorlykheden!

O groote prys! O groote loon!

O liefde Gods! O zielenkroon,

Ver boven het bereik der reden!

Dit zelfsönderzoek heeft tot zyn gevolg,

Ten derden, 1. meer zelfkennis. Ten 2. meer zekerheid van

onzen ſtaat. Ten 3 meer vreugde en oefeningen desge

looft. Ten 4. een meerderen wandel met God met

dankzegginge, tot roem in God. Pſal. Iv: 7. .

Pſal. LxxIII: 24-28. Jer. xxx1 : 19.: # -

Ik heb myn hert voor u gebragt,

My onderzocht in uwe kracht,

Gewandeld door myn binnenkamer,

Ik vinde goed, ik vinde kwaad.

Ai, geef myn ziel toch altoos raad,

Uw woordzy my ten vuur en hamer. . . .

Dan zal ik, met myn hert, nog meer

Voor u verſchynen, goede Heer.

De hertſpraak zal myn geest bewerken,

Het is my goed, by u te zyn.

ne By u is honig, melk en wyn.

Dit al kan mynen geest verſterken.

Aººr

N 2 De
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De zelfsſpraak ſtaaft myn zwakken ſtaat,

Uw inſpraak geeft myn ziele raad,

Uw Geest zal aan myn geest getuigen,

Dat gy myn ziele hebt herſteld,

Verlost van eigenzelfs geweld,

Om honig uit uw borst te zuigen. .

Daar is een Jacob in myn geest,

Een Eſau, ſtout en onbevreest,

Ag, laat ik dezen overmogen ! - "

Ik ben bevreesd, hy is vol gal.

Al heeft hy veel, ik heb het Al.

Myn ziele is in u opgetogen. **

Ik trede ook in het worstelperk.

Ik weet, gy zyt my veel te ſterk,

Ik zoek uw liefde te bedingen.

'k Zal egter ſtryden met myn God,

En worstlen om een zalig lot,

Al zoud gy my de heup verwringen.

Myn ziele word als toegerust, -

Om, juichende, met vollen lust,

Met mynen Heiland te verkeeren. -

Uwe echo en uw wedergalm -

Is my reeds als een zegepalm.

Gy kunt my in dit ſtrydperk leeren. J.

Dan
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Dan zal ik meer my zelf verſtaan,

Om voorts van deugd tot deugd te gaan,

En meer verzeekerd voor u leven. 'J

Gy zyt myn deel, myn roem, myn ſchat.

Maak my voor u een vaste ſtad,

Om tegen 't eigenzelf te ſtreven, . . . . . . -

Om met myn Vorst, in liefde en vreé, A

Te wandlen, zoo als Enoch deé. . . -

Wat is dat groot, met God te ſpreken,

Te wandlen in gemeenzaamheid, t

O zalig, wien dat is bereid ! ! !

Ja, zaligen, die daaröm ſmeeken!

f

-

De weereld maakt de ziel ſteeds doof; ,

Maar hier door krygt myn zwak geloof .

Zielsvreugde en ook zielsöeffeningen. - -

Dan ſpreekt myn ziel met God alleen. -

Wel hem, die, na veel zieleweén,

Zyn hert mag voor den Heere bringen! -

Komt vromen, keert in uw gemoed,

Ziet, wat gy laat. Let, wat gy doet.

Zelfsönderzoek geeft zielenvoordeel.

't Is nut, dat gy u ondervraagt,

Dat gy u voor den Heere daagt,

En wagt op een genadig oordeel.

"- --

N 3 G)
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O Heer! Maak my toch ſtaag bereid,

Om nedrig en met dankbaarheid )

U eer te geven met uw helden.

Ik dank u voor dit onderzoek.

Stel myne ziel toch zoo te boek,

Dat ik daar voor uw' lof mag melden.

Al die ooit met zyn herte ſprak,

Zoo lang hy op dit aardſche wrak

Verkeerde, heeft daar door bekomen

De vrage van een goed gemoed,

Veel troost, in Jeſus offerbloed.

Dit is het voorregt aller vromen.

Bereid my tOt uw' eereſtaat, "

Leid myne ziel naar uwen raad,

Tot dat myn laatste dag zal dagen,

Tot dat myn hert, wel onderzogt

Voor u, ten leven word gebrogt,

Waar naar myn ziel zal blyven jagen.

& w" ," #

#”

DE

---
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DE WARE RU ST.

Komt herwaarts tot my, en ik zal u rust ge

ven. Matth. x1: 28 en 29.

Op de Wyze van den 1xII. Pſalm.

D. zonde, door heur kwaden aard,

Heeft onrust in ons hert gebaard,

En ons doen heên en weder zwerven,

Als Caïn. Ag! 't Beroerd gemoed,

Dat ons benaauwt en tegenwoed,

Is in ons herte ten verderve.

l

God heeft een middel uitgedagt,

Waar door ons weer is aangebragt,

Een ruste, meerder dan te voren, * * * *

Een rust, die blyde ruste geeft, ' 't

Zoo lang de ziel op aarde leeft, " . . .

Die ons door Christus is beſchoren. - ' - is

- d'Onruste, die de ziel verwoest,

Die ons verteert gelyk een roest,
k Geboren uit de vuile zonden,

Heeft Jeſus door zyn dood en kruis,

Ten ſpyt van al het helsch geſpuis,

Aan 't galgenhout voor ons verſlonden.

N 4 Hy
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, Hy zond zyn rust en zynen vree

• Aan Adam en aan Isrêl meé. - - --

Hy riep; ,, geef den vermoeiden ruste!

De Wet gaf deze ruste niet.

Maar die naar Jeſus wonden vlied,

Verkreeg al, wat zyn herte luste.

Gy gaaft uw' rust aan uwe Bruid,

Gy deelde haar die ſchatten uit.'

O ruste voor de regtvermoeiden!

Die rust van 't zalig nieuw verbond

Is eeuwig op uw bloed gegrond,

Voor die in uwe liefde groeiden.

Myn Heiland, ja, gy riept ons toe ;

,, Vermoeiden, zyt gy d'onrust moé?

,, Ik zal uw ziele ruste geven.

,, Komt al tot my, zyt gy belaén,

,, Ai, neemt myn juk op u. Voortaan

,, Zal uwe ziel in ruste leven.

Dit lokte myne ziel ook uit.

Uw woord, dat mynen geest ontſluit,

Leert my, naar uwe rust te draven.

Uw rust is voor de ziele zoet.

Zy is het ook voor myn gemoed.

Uw rust kan myne ziele ſtaven.

-

O'
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O rust, die myne ziel verkiest,

Waarby myn geest zich als verliest !

Nu is myne onrust heen geweken. •

Die rust hebt gy, Heer, ook bereid,

Aan allen, zonder onderſcheid,

Aan allen, die u daarom ſmeeken.

Roept gy myn ziel tot uw' gena;

Myn hert komt tot u, vroeg en ſpa.

Rustgever! 'k Bid u, geeft my mede

Uw rust, die donrust van my weert; º

Die rust, die d'onrust gansch verteert,

Die ruste Gods in liefde en vrede.

Ik zoek geen rust by eenig mensch,

Nog by my zelf, O neen! Myn wensch

Is om uw ruste te bekomen.

Uw rust, door uwen goeden Geest,

Is my als een geduurig feest,

Een rust alleen maar voor de vromen.

Daar is geen rust als in myn God.

Daar is geen rust als in myn lot.

Myn Losheer heeft, door zyne wonden,

Aan die gelooft en Hem vertrouwt,

Die op zyn ruste rustig bouwt,

Deez zielenruste toegezonden,

N 5 - o:
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O Zaalge ruste voor myn hert, n

Een ruste, die my nimmer ſmert,

Een ruste, vol van zaligheden,

Een rust in uwen ſchoot, O Heer.

Wat rust wil myne ziel noch meer?

Een rust, die my is als een Eden.

Deez rust is my een troost, een ſchat.

Zoo haast myn geest deez' rust bezat,

Is d'onrust uit het veld geſlagen.

De ſatan kan geen onrust broén,

Die deze rust ooit zou verdoen.

Deez ruste rust op Gods behagen. " .

De weereld en al 't aardſche kwaad

Baart onrust voor 't onrustig zaad.

Een godloos mensch heeft geenen vrede.

Hy werpt toch niets als modder op,

Hy voert ſteeds d'onrust in den top,

Hy voelt des Heeren wraak alreede.

O myne ziel, hier 's juichens ſtof,

Uw rustvergunner zy de lof.

Loof uwen Heer met hert en monde

Voor deze rust en voor het goed,

Dat hy aan u deed en noch doet.

Gy moet de rust van God verkonden,

-

------

,
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O God! vergun myne arme ziel,

Die, uit uw ruste, in onrust viel,

Uw zielerust meer dan te voren.

Dan zal ik in uw ruste ſtaan,

Dan zal ik, door uw ruste, gaan

Ter rust, in 't Ryk van eeuwge gloren. -
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D E D O N D E R

' V A N

GODS MOGENDHEID.

De God der eere dondert. De Heer is op de

groote wateren. Pſal. xxIx : 3.

Op de Wyze van den LxvI. Pſalm.

W at kan Jehova ſtemmen geven?

Wat is myn God van groote magt?

Wat ziele moet niet voor hem beven,

Voor 't nadren van zyn groote kragt?

Hy ſpreekt door alle d'Elementen.

Door aarde, water, en door vuur,

Door lugt, weet hy ons in te prenten

De groote kragten der Natuur. -

Wie zou niet ſiddren voor zyn donder?

Die donder van zyn mogendheid

Doet alles wenden op en onder,

Ten blyk van zyne Majesteit.

Hy ſchiet den blixem uit de wolken,

Die vuurſtraal, die, gelyk een gloed,

In arbeid gaat, om alle volken

Te treffen op hun koud gemoed.



B A N KET TE N. 205

O groote God! wie kan bepalen ,,

Uw magt, als gy de boozen wreekt?

Wie kan uw vreeſlykheên verhalen, l

Als gy door d'Elementen ſpreekt?

Gy voert alleen deu toom der dingen. :

De vromen zyn alleen in ſtaat, º

Uw donderſtemmen toe te zingen, J.

Bedaard, in een beſtraald gelaat.

Laat alle noordewinden gieren,

En blazen uit een vollen mond,

Laat 't al bedeest van weedom tieren,

Laat huizen ſtorten op den grond,

Laat ſchepen ſnorren door de baren,

En vliegen door het zoute nat,

Laat 't al de wraak van God verklaren,

De vromen zyn een vaste ſtad.

Geen wind, geen water kan hen deeren, ,

Zy ſtaan geworteld in 't verbond.

Geen vlamme zal hunn geest verteeren »

God is hun hulp in allen ſtond. .

God heeft zyn donders laten hooren,

Op alle watren breed en wyd,

In meerdre kagt dan oit te vooren,

Na Jeſus bangen zieleſtryd.

d'Apos
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d'Apostelſchaar kwam op de baaren

Der watren van het heidendom

Des Heeren donderſtem verklaren,

Door 't woord van 't Evangelium;

Die donderſtem der eerſte Helden - 2

Klonk toen door alle lugt en land,

Om 's Heeren donders te vermelden,

Alwaar Gods Siön wierd geplant; -

Toen ſchoot God zyne blixemſchichten, :

Van zynen Throon, in heerlykheid,

Om alle volken te verlichten,

Nu tot het wyf des Lams bereid.

De ſtem des Heeren brak de cedren,

De Goden en dat booſe rot

Der Joden, die, met al hun vedren,

Als boomen, wierden afgeknot,

/

Gods donderſtemme deed de hinden,

Haar jongen werpen. Ja, Gods lof

Bleek aan de zienden, aan de blinden,

Aan alle vleesch, aan 't aardſche ſtof

Zoo kan God alles tot zig trekken.

Wyk aarde, wanneer 's Heeren ſtem

Voortſnelt, om alle vleesch te wekken,

Door 't licht van 't nieuw Jeruſalem. - "

- --
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Og of de noordewind des Heeren,

Neêrdonderde van zynen Throon,

Om boozen 's Heeren wraak te leeren,

Om hen te dryven tot zyn Zoon.

O zuidewind! doorwaai het herte

Van hem, die nog in 't noorden zweeft,

Verlos de ziel van helſche ſmerte.

Herſchep elk, die in zonden leeft.

Laat uwe ſtem eens alle Cedren

Op Libanon verbreeken, Heer,

Tot dat zy zig voor u vernedren,

En bukken voor uw hoogheid neêr.

Doe allen wind van hoogmoed dalen.

Blaas door uw wind ons hert toch aan,

Verlicht ons door uw liefdeſtralen.

Verlos ons hert van wind en waan.

Zet 't ſcheepje van ons trots geweten, -A

Op klippen, op het drooge zand. * *

Doe ons door zieleſmerten zweeten,

Tot dat ons hert, Heer, voor u ſtrand, w

Om, opgehaald uit zilte baren,

Door 't goed geleide van uw Geest,

Voor wind en ty naar 't land te varen, k

Daar niemand meer voor ſchipbreuk vreest.

* - Ge
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Gedenk aan alle duistre zielen.

Vernieuw uw donders door u mond.

Doe ze, als uw ſchaar, op Siön knielen,

Naar eisch van 't zalig nieuw verbond.

Laat uwe laatste donderſlagen. -

Uw ſtemmen en uw laatste weén,

Den grooten vyand van ons jagen, ges

Aan alle land, aan alle zeên.

Kom heilig zaad, zie 's Heeren daden,

Gewrocht door zyne wondermagt.

Zyn donderſtem, en zyn genaden

Zyn door Gods liefde u toegebragt.

Gy kent des Heeren zielelokken.

De donderſtem van zyne wet

Heeft u tot Jeſus bloed getrokken,

En u op Siön neergezet.

Dat zagte juk van Jeſus leere

Heeft op uw ziele kragt gedaan. ’,

Zyt dankbaar aan uw God en Heere.

Neemt zyne leer geloovig aan. . , ,

Hy heeft zyn ſtemme hooren laten,

Ook op de watren van dit land, - -

Tot troost van die in droefheid zaten, v.

- Die nu op Siön zyn geplant. w

2 Ja,
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Ja, gy myn ziel, erken-Gods goedheid,

. s t Omgord u tot des Heeren lof. '

Gy leeft door Jeſus zoetſte zoetheid.

Hier heeft uw ziele vreugdeſtof - * * *

O God! Myn ziele zal u loven,

Uw heilſtem heeft myn geest geraakt.

Al was ik van uw licht verſchoven, ' '

Uw licht heeft in myn geest geblaaktºr
- - * * - ºrs t

* * ww
. - T

-f
- - - - - - - - - - - -

O Albeſtuurder! Doe my hooren, - o j vi

Uw ſtemme, die ons herte breekt,

Tot dat myn ziel, meer dan te vooren,

By u om meerder leven ſmeekt, ' ,

Tot wy voor uwen Eerthroon pralen,

Daar noit uw donderſtem zal ſlaan;

Maar wy, door uwe liefdeſtraalen

Verkwikt, ons juichlied heffen aan.

* *

* * * * * * : -

oºi

- . **

ZWA * * *

inji EEEE ,- * * *

Illlllllllllll
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DE MENSCH IS NIETS.

Wat is de mensch, dat gy zyns gedenkt

ſal. VIII : 5.

- -

Op de Wyze van den LxxIx. Pſalm. - -

W at is, Heer, d'arme mensch?

Al had hy al zyn wensch, .

Hy moet het al verlaten,

Zyn wellust, eer en ſtaten.

Hy is een los gebouw,

Geboren van een vrouw,

Een ſtof, een bloem, een Niet,

Een gasthuis, vol verdriet,

Omzet met zwaren rouw.

Hy is voor u, myn Heer,

Een Enos en niets meer,

Bezet met vuile zonden,

Beſinet door vuile wonden,

Die in zyne onmagt leeft,

Die geen vermogen heeft,

Tot redding van zyn ſtaat,

Verduisterd, zonder raad,

Een wel, die modder geeft.

, er

-
-
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O mensch! O zondig dier, »

Beroofd van hemelsch vier! . . '

Gy zyt nog, als te vooren, . . :

Een kind, vol vloek en toreh;

Ten zy gy. Gods verbond ; -

Omhelst met hert en mond,

Hy heeft een open ſchoot,

Hyvoed, door hemelsch brood,

Hem, die den Heiland vond. . .

Komt, opent mond en hert, - .

Laat ons, bevryd van ſmert, . . .

Met Davids geest opſpringen, . . . .

Den hemel tegenzingen. -

God heeft zyn Majesteit

Betoogd in heerlykheid. i

Nu is zyn lof gegrond, n

Door het gantſche aardſche rond,

Voorheen ons toegezeid.

O God! Gyhebt uw Zoon

Gezonden van uw throon,

Doen zyn een zoon des menſchen

Na zoo veel zielewenſchen,

Een Adam, tot uwe eer,

Geen Enos, neen, O Heer!

Gy hebt uw Zoon bezogt,

Hy heeft ons vry gekogt, -

Door lyden, naar zyn leer.

- O 2 Gy
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Gy hebt hem, voor een tyd,

Wat min gemaakt, door ſtryd,

Dan d'Englen in den hemel,

By 't booze Joodsch gewemel.

Nu hebt gy hem beloond,

Met heerlykheid gekroond,

Ter regter van uw throon,

Als uw' herſtelden Zoon,

En ons in hem verſchoond,

Wat is de mensch, O Heer!

Een mensch, zoo zwak, zoo teêr, -

Dat gy aan hem wilt denken ?

Dat gy uw gunst wilt ſchenken

Aan zoo een Enoskind,

Dat doof is, dood en blind?

O God' herſtel myn ziel,

Die eertyds van u viel.

Zyt me in uw Zoon gezind.

Hebt gy aan my gedagt?

Het heil my toegebragt,

Door lyden van myn Heiland,

Die my op 't vetſte weiland,

Op groene grazen weid,

Die my aan 't water leid,

Die myne ziele drenkt,

My al zyn goedren ſchenkt,

En my voor zig 'bereid ?

* * * **

Wat
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Wat zal ik u, myn God,

Vergelden voor dit lot?

O, leer my uw' weldaden,

Uw liefde en uw' genaden

Herdenken, geef my kragt,

Te denken aan uw magt,

Te denken aan myn ſtaat,

Aan uw verbond en raad,

Met 't heilig Godsgeſlagt!

Ik zal met myn gemoed * -

Gedenken aan uw bloed.

Denk aan myn ziel toch mede,

Vergun haar uwen vrede,

Tot dat ik in het hof

Des hemels uwen lof

Zal melden, voor deez ſchat,

O God! vergun my dat,

Als ik ryze uit het ſtof.

* * * *
'ex, ex, ex
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N A B Y GO D.

Het is my goed naby God te wezen

1 fl. LxxIII: 28.

Op de wyze van den cxviii. Pſalm.

- Aseter, gy ſchiept alle dingen, ...

Gy draagt nog alles door uw hand, ºp- w

Gy weet in 't ſchepſel in te dringen,

Gy voert den toom van ons verſtand,

Gy kent de herten en de nieren,

Gy zyt by al, wat adem haalt,

Gy moet uw eigen werk beſtieren,

Zoo ver de zonne ryst en daalt.

Gy zyt byzonder by uw kroosten,

Ja gy bewoont hun bly gemoed.

Uw byzyn kan hunn zielen troosten,

Door het geloof in Jeſus bloed.

Uw byzyn is aan hun geſchonken,

Met al de zoetheid van uw mond.

Uw liefde en hunne zielelonken

Zyn op u bloed alleen gegrond.
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-

O zalig, die dit heeft verkregen,

En die by u zoo wezen mag.

Die ziel bezit den grootsten zegen,

Een ſterken troost, op yder dag.

Dan ondervind men zielsgenoegen, - - - -

Dan is er blydſchap in den Heer, l

Dan kan men juichen, bidden, zwoegen,

En wenſchen om nog tienmaal meer.

Dan ben ik van my zelf ontbonden,

Dan ben ik op deeze aarde niet,

Dan rust ik in myn Heilands wonden,

Zoo lang myn oog op Jezus ziet.

O! 't is my goed by u te wezen,

By u is honig, melk en wyn.

Uw byzyn kan myn ziel genezen.

Ben ik by u; gy zyt de myn'.

Myn God! dan voel ik zieleſmaken.

O ja! dan is myn geest verheugd,

Dan blyf ik naar uw byzyn haken. - -

De naſmaak, die myn ziele heugt

Doet mynen wensch ten hemel ſtygen,

Om dit te ontfangen van uw hand.

Ik zal naar uwe liefde hygen, -

Uw byzyn ſteekt myn hert in brand.

O 4 Dan



216 S I ON S ZI E L S.

Dan juicht myn hert in 's Heeren ſporen, , ,

Dan is myn ziele zeer verheugd, . *

Dan voel ik troost meer dan te voren,

Meer roem, meer voortgang in de deugd.

Dit ſterkt my tegen zondenſmetten,

Dit ſpoort ook myn verlangen aan.

Wanneer zult gy my by u zetten,

Om nader met u om te gaan? . . * *

t

Deze nabyheid bezit de ziel,

eerst, door oefeningen van geloove, liefde en

meditatien. Hoogl. 11 : 16 Gal. II : 2o.

Pſal. LxxiII : 28.

O ja ! myn God, ik ben vereenigd, -

Met u, met Jeſus, als myn hoofd,

Al was myn hert voorheen verſteenigd.

Dit is een ſchat voor die gelooft.

't Is ook aan myne ziel gegeven,

Als uwe Bruid, te ſaam gepaard,

In uw nabyheid meer te leven,

Zoo haast myn ziele was veräard, -

Een

--
\

**-- er --------T ------=------*-*
- - ,
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Een verrekyker brengt de dingen

Naby, en toont al 't kleine groot:

Zoo weet men nader by te bringen,

't Geen eertyds ons gezigt ontſchoot,

Door 't heilgeloof, dien zielenäder.

Die buize, daar myn geest door ziet,

Ziet nu in Jeſus alles nader,

Waar naar myn ziende ziel ſteeds vlied.

Ik ben eene ingeënte ziele,

In Jeſus, na veel zieleweên.

Zoo haast dit mynen God geviele,

Zyn wy gemaakt, van twee, tot één.

Dit doet my voor myn Liefſten zingen;

,, Ik leve, ja, maar niet meer ik.

,, In Christus kan myn geest opſpringen,

,, Vernoegd, op yder oogenblik.

Myn Jeſus is voor my geſtorven.

Hy is naby en in myn hert.

Dit heil heeft hy voor my verworven , -

Door zynen dood en zieleſmert.

O kruisvrugt! zoo veel ziels genaden!

Wis! My aangaande, 't is my goed,

Ja, best, myn God zoo vroeg en ſpade

Te vinden in myn bly gemoed!

Q 5 Zyt
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Zyt gy by die om liefde ſmeken?'

\ By die gelooft, by die vertrouwt?

Dan zal ik myn geloof uitſpreken,

Dat op uw byzyn is gebouwd.

Dan antwoord gy myn ziele weder;

,, Ik ben uw heil, uw Man, uw Heer. -

Al is myn ziele zwak en teeder,

Dit ſtrekt my tot myn vreugde en eer. "

Doe my uw byzyn meer gevoelen.

Raak mynen geest, myn Bruidegom !

Myn hert is ſtadig aan het woelen.

Ik zoek uw liefde van rondöm.

Uw heilgewrogt in myn geweten

Toont, dat gy by myn ziele zyt.

Uw weêrglans is niet uit te meten,

Zoo dikwils die myn geest verblyd.
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Deze nabyheid is een gevolg,

ten tweeden, van Gods verbond en van ons geestlyk huwelyk.

Ezech. xv1 ; 8. 2 Sam. xXIII : 5.

Als uw nabyheid my beveiligt,

Als myne ziel ſtaag by u woont,

Dan voel ik, meer en meer geheiligd,

U door hem, die myn ziel verſchoont.

Dan roep ik, met uw keurelingen;

,, In dit verbond is al myn lust.

Ja, hier door weet ik in te dringen

In hem, in wien myn ziele rust.

Dan voel ik mynen geest ontluiken,

Dan voel ik, wat dit huwlyk baart,

En leer, dit tot myn heil gebruiken,

Waar door myn geest ten hemel vaart.

O zoete Jeſus! myn Beminde! -

Uw huwlyks trouw, uw heilverbond,

Zal my geheel aan u verbinden.

Hier op is al myn heil gegrond.

Zyn wy verëend en ſaam gekomen,

Zyt gy by my, O groote God?

Dit doet myn ziele, zonder ſchromen,

Staâg juichen in myn zalig lot. .

Dan ſchieten uwe liefde ſtralen

In myn gemoed van tyd tot tyd. -

Dan voel ik uwe liefde dalen,

Dan weet ik, dat gy by my zyt. J

3 »
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Ja, dit zyn myne zielsfonteinen,

Die my, geopend door uw hand,

Verkwikken, nevens alle uw reinen,

Verëenigd als door eenen band.

Wat is dat, zoo by God te wezen,

Te rusten als in zynen ſchoot?

O! 't is een goed voor die God vrezen,

Een ſtaf, in leven en in dood.

Wat tong zal oit Gods byzyn uiten?

Als God de ziel zoo lokt en raakt,

Dan werd, van binnen en van buiten,

Het zoetſte van Gods min geſmaakt.

Komt vromen, komt verkore vaten;

Jehova is by die hem vreest, -

God is by u in alle ſtaaten,

En gy by hem, door Jeſus Geest.

Onthaalt uw' Koning in uw herte,

Looft hem met hert en mond te ſaam.

Zyn byzyn heelt uw zielenſinerte,

Uw byzyn is hem aangenaam.

Bewooner van myn ziel en herte,

Blyf gy by my, ſterk myn gemoed.

Uw byzyn moet myn ziel, in ſmerte,

Vertroosten door uw dierbaar bloed.
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Deze nabyheid geeft de ziele, , ".

ten derden, meer blydſchap, een meerder hemelsch leven,
meer kragt tegen zonden, veel verwonderingen. t

Jef. Lx1 : 1o. Pſal. cxxx,x: 17, 18,

Pſal. LxxxxvII : 11, 12.

U byzyn kan myn zieſe dwingen,

Om juichende in het openbaar,

De glorie van uw naam te zingen,

In 't midden van uw maagdenſchaar,

Ik ben zeer vrolyk in den Heere,

Myn geest verheugt zig in myn' God.

Zyn woord, zyn Geest en zyne leere

Zyn voor myn ziel het hoogſte lot.

De lof betaamt al Gods opregten, -

De blydſchap is voor hen gezaaid.

Dit is het voorrecht van Gods knegten,

Van al, die 's Heeren Geest doorwaait.

Door mediteren, door beſchouwen, 1 •

Des avonds, of des morgens vroeg, *,

Zal God de ziel ſtaag onderhouwen.

Dan heeft de geest aan God genoeg.
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God zal myn zoekend herte raken,

En zeggen; , zie hier ben ik, ja.

O dat zal myne ziel best ſmaken?

Gods byzyn baart veel heilgena.

Dit houd ons als aan hem gebonden,

Verwonderd over al Gods werk.

Dit geeft my kragt, om alle zonden

Te weren. 't Maakt myn ziel ook ſterk

Dit moet in myne ziele ook wekken

Meer eerbied voor zyn Majesteit,

Gods byzyn moet myn ziele trekken,

Tot roem van zyne heerlykheid.

Dan kan ik met myn Heiland wandlen,

Als Enoch en als Moſes deê,

Om ſamen van zyn gunst te handlen,

Tot meerder troost, tot rust en vreê.

Wat kan myn ziele beter wenſchen ?

Gods byzyn is haar wonder zoet.

Dit is geen goed voor alle menſchen,

Maar voor hun, die zyn Geest ontmoet.

O God! Ai, wil niet van my wyken;

Ik zou bedeest, verlegen ſtaan,

En, als de Bruid, in kragt bezwyken,

Ik zou een wyl teruggegaan.
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O dat al d'aardſche menſchen wisten,

Wat dat het zy, by God te zyn, - - -

Wat zielenvreugde dat zy misten,

In aardſche vreugde, in aardſche pyn!

God is wel by hunn zielen mede:

Maar zy zyn by den Heere niet.

Welzalig elk, die nu alrede

Jehova, in zyn Zoon, geniet!
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H ER T S GA V E.

Myn zoon, geefmyuwbert. Spreuk.xxIII :26.

V bo ,

- -

Op de Wyze van den xxiv. Pſalm. -

* * * * * v -,

Myn herte ſtaat belaén, bedeest,

Ik hoore ſtemmen in myn geest,

De weereld roept; ,, geef my uw herte.

De ſatan houd ook dapper aan.

Myn eigen hert heeft my verraén.

O wee ! Dit baart my zieleſmerte.

-

Jehova roept myn herte ook toe,

,,Myn zoon, zyt gy de zonden moe,

,,Geef my uw hert en uw geweten.

Hier ſta ik tusſchen twee partién.

Myn ziel, waar heenen zult gy vlién?

Gy moet uw eige keuren weten.

Ik kieze mynen Heer, myn God.

Heeft hy myn hert; ik heb myn lot.

Hy heeft een regt tot alle dingen;

Dewyl myn ziel hem toebehoort,

En wyl myn hert zyn ſtemme hoort,
Zal ik my hem ten offer bringen. - e

Myn
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º

Myn hert is toch des Heeren goed.

Hy heeft alleen myn geest gevoed,

Zoo is het nimmer meer het myne.

Myn God, ik geef het aan u weer,

Dat gy my gaaft ter uwer eer.

vertroost myn hert in vreugde en pyne,

Weg weereld, met uw ſchyn gelaat,

Weg ſatan, met al 't helſche zaad,

Weg hert, met al uw ſnood verraden,

Ik heb geen eigen herte meer.

Myn hert is nu gansch voor den Heer,

Hy zal myn ziele wel verzaden.

Myn God, eischt gy myn hert van my?

Dat maakt myn geest bedroefd en bly;

Bedroefd, om dat ik onrein leve.

Wat zult gy met myn herte doen?

Of lust het u, dat hert te voên,

En my een nieuwen geest te geven?

't Verheugt my ook, om dat ik weet,

Dat gy, Heer, door uw bloedig zweet,

't Hert kocht van hun, die 't u behaagde.
va

Hebt gy my zoo tot u gebragt,

Door uw rantſoen en 's Geestes kracht?

Zoo hebt gy, dat naar u niet vraagde.

P Ik
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Ik geef 't aan u ten eigendom

Alleen, omdat gy dat rondöm

Zoud wasſchen en veel ſchooner maken,

Om, met een nieuw gezuiverd hert,

U meer te dienen zonder ſmert,

Om in myn geest uw zoet te ſmaken..

Hertgever, noem my dan uw zoon.

Maak eerst myn vuile ziele ſchoon.

Gy hebt my aan u vast doen kleven.

O ja! Ik heb uw heilverbond,

Voorheen, en nu, met hert en mond,

Bly en vrywillig onderſchreven.

Hertbreker van uw lieve ſchaar,

Ai, maak dat zoonſchap in myn klaar.

Ben ik uw zoon? Gy zyt myn Vader.

O groote God! Ben ik uw zoon,

Uw lust? Gy zyt myn ziele kroon.

Breng myne ziel toch tot u nader. . .

Hertredder, ja, ik ſta verſteld,

Dat gy my voor uw zoone meld.

Myn Vader, wees uw zoon genadig!

Myn ziel heeft nu eene erfenis,

Die meer dan gansch de weereld is.

O groote God! Gy zyt weldadig.

Hert
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Hertboorder, boor door hert en nier,

Blaas in uw zoon uw hemelsch vier,

Dan zal ik u, myn Vader, eeren. '

Dit zoonſchap houd myn ziel verpligt,

Om, als uw zoon, voor uw gezigt,

Met u, myn Vader, te verkeeren.

Herttrekker, trek myn hert toch voort.

Hertkrooner, die myn ziel opſpoort,

Dat zoonſchap deelt myn ziele mede

Al wat gy hebt, al wat gy zyt.

Ai, maak my door uw ſchat verblyd,

Geef my uw troost, uw Geest, uw vrede,

Hertleider, leid myn zwakke ziel,

Waaröp uw oog in gunste viel. w

Ik heb myn hert u opgedragen.

Ik wensch u, als myn Vader, ook -

Te vreezen. Weer den helſchen rook,

Op dat uw zoon u mag behagen. ,

Hertvoeder, voed dat nieuwe hert,

Al is u 't oude vleesch tot ſmert.

Ik leg myn hert ſtaag voor u neder,

Als 't oude hert meer zal vergaan,

Zal 't nieuwe herte vaster ſtaan,

Of anders blyft myn ziele teeder.

P 2 Hert



228 SIO NS ZIE L S

r

Hertkenner, ken, erken myn geest.'

Gy kent elk, die u eert en vreest.

Laat myne ziel die vrugt bekomen,

Dat gy my als uw zoon onthaalt,

Bewaart en door uw licht beſtraalt,

Om u te dienen zonder ſchromen.

Hertklopper, klop aan myn gemoed,

Tot dat myn hert u opendoet.

Ik zal voor u myn ziel ontſluiten.

Ja klop en open ook met een,

In vreugde Gods, in zieleweén ;

'k Zal dan uw menſchenliefde ook uiten.

Herteiſcher, eisch, wat u behaagt,

Geef aan uw zoon, die naar u vraagt,

Genade, om dat ook uit te werken.

Gy hebt een eisch op my gedaan,

Dat heeft myn hert ook toegeſtaan;

Maar hier toe moet gy my verſterken.

Hertwekker, wek my door uw kragt,

Myn hert is gansch voor u gebragt.

Omgord my, laat my licht ontfangen.

Ag, Vader, maak my u gelyk!

Al ben ik arm, gy zyt zoo ryk.

Uw zoon zal aan zyn Vader hangen.

-

t
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Hertkoelder, koel het oude kwaad,

Ontvlam myn nieuwen zieleſtaat,

Weer 't zondige. Stuur myne treden.

De heiligheid voegt zoonen Gods.

Gy, Heer, zyt myner ziele rots.

Dood alle myn begeerlykheden.

Herttrooster, troost uw zoon, uw kind,

Tot hy u in zyn herte vind.

Gy, Vader, kunt myn ziel vertroosten.

Verſterk my tegen alle kruis.

Bereid my tot myn Vaders huis.

Breng my by uw geliefde kroosten.

Hertweider, weid my op uw gras.

Wees gy altoos myn ziels kompas,

Beſtier myn geest op d'oude wegen.

Ja, weid myn ziel toch op dat groen,

Dat gy deed ſpruiten na den zoen,

Bevogtigd door uws Geestes regen.

Hertlokker, lok myn ziel ook uit,

Voltrek uw werk naar uw beſluit.

Verkwik myn geest door uw kaneelen.

Uwe mirrhe is my een cordiaal.

Uw manna is myn ziels onthaal,

Als gy u aan my meê wilt deelen,

- P 3 Hert
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Herttrekker, trek my door den dood,

Breng my, uw zoon, in 's Vaders ſchoot,

Om met uw zoonen te verëenen.

Daar zal ik u meer dan op aard'

Myn herte geven opgeklaard,

Bevryd van al het bitter weenen.
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DE B E S TE W I L.

Die den wil van God doet, blyft in eeuwigheid,

1 Joh. II : 17.

Op de Wyze van den Lxxx. Pſalm.

De weereld, met haar heerlykheden,

Voldeed noit aan des Heeren leden.

Wat is de wellust? Wat is 't goed,

Dat met de weereld einden moet?

Wat is een eere, die vergaat,

Die nòit met d'eer van God beſtaat?

*.

Zy, die den wil van God betragten,

Ja, die zyn Jacobs eergeſlagten,

Die blyven in der eeuwigheid;

Hun zyn Gods ſchatten toegezeid.

Die hebben wellust voor hun hert,

En eer, die noit der ziele ſmert.

Myn God, wat is uw wil op aarde,

Daar gy uw' wil aan ons verklaarde?

º Uw wil eischt diepe nedrigheid,

Geloof met Godvrucht en beleid,

Door Jeſus bloed, door Jeſus regt,

Tot troost van al, die amen zegt,

P 4 Het

j
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Het voegt myn ziel, door goede werken.

Myn zwakken wil ſtaag te verſterken.

Myn Heiland heeft zyn volk verlost,

Om yverig op hunnen post - - -

Te waken en om zynen wil

Te werken, zonder zielsgeſchil.

Gods wille moet alleen geſchieden.

't Veegt God, myn wille te gebieden.

Gods wil geſchiede op aard', gelyk

Daar boven in het hemelryk !

Wie kan Gods wil ooit tegenſtaan?

Zoo als 't God wil, is 't best gedaan.

Gy werkt het willen en 't volbringen.

Uw wil toont zich door alle dingen.

Uw wil, die heilig is en goed,

In Christus, is myn ziele zoet,

Uw wil is oorzaak van al, wat -

Myn ziel ooit van u heil bezat. j

Uw heilverbond, ons toebeſchoren,

Is enkel door uw wil geboren. f

Myn Heiland en zyn dierbaar bloed, w

Uw Geest, al wat gy geeft en doet, i

Is door uw' wil ons toegebragt, <

Tot troost van 't heilig Gods geſlagt.

Myn -

N
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Myn Jezus heeft uw wil voltrokken,

Tot troost voor die hy wilde lokken,

Uw wil was al zyn zielelust,

Zyn zielsgeneugt, zyn zielerust.

Hy kocht voor ons des hemels zoen,

Door bloedig lyden en door doen.

Myn ziel zal in uw wil berusten,

En zich in uwen wil verlusten,

In voorſpoed of in ongeval,

En doen, dat u behagen zal,

Als 't u gelieft, in zielsgeſchil,

Myn wil te buigen naar uw wil.

Myn ziel, wilt gy u overwinnen?

Let op de beelden, die de zinnen

Vertoonen aan uw zielsverſtand;

Wat regtbank ook uw oordeel ſpant,

En wat uw wil verkiest en werkt.

De wil dient door 't verſtand beperkt. -

Myn oordeel mag het beste willen:

Maar, ag! myn wil, vol dwaaze grillen,

Verwert my duizendmaal, ja, meer.

Myn dwaze wille ſpeelt voor Heer,

Die zelden naar de reden hoort.

De wil wil, wat den wil bekoort.

P 5 Ai,
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Ai, leer my mynen wil verzaken,

Om uwen goeden wil te ſmaken. 's

Ik wensch, van mynen wil ontdaan,

Verloochend voor uw' wil te ſtaan,

Om uwen goeden wil altyd

Te volgen, ſchoon met zieleſtryd.

O Heer! ai, laat myn wille ſterven,

En 't zoet van uwen wil beërven.

Myn wil is toch een zondig niet.

Uw wil, waar op myn ooge ziet,

Is voor myn wil de grootſte ſchat, w

Uw wil heeft mynen wil omvat.

'k Heb uwen wil reeds aangenomen.

Uw wil deed my graag tot u komen.

Beſtier myn' wil door uwen wil,

Maak mynen wil toch voor u ſtil,

Om, in geloof, uw' wil, uw raad,

Te dienen, met uw heilig zaad.

Ai, leer my uwen wille weten,

Uw' wil door Moſes, de Profeten,

Door Christus, in uw woord gemeld.

Die wil, die myne ziel noch kwclt,

Moet, door uw wil, geheel veräard,

Met uwen wille zyn gepaard.

:
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Dan zal ik eeuwig met u leven. - 7

Myn wil, door uwen wil verheven,

Zal met uw' wille zyn verëend,

Noit willen dan 't geen gy verleent.

O groote loon voor 't zwak gemoed,

Dat vol gebrek uw wille doet!

Myn Erfheer zal my zoo beloonen,

Myn wil met zynen wil bekroonen,

Dien wil zoo vol van heerlykheid ,

Door Christus wil voor my bereid.

O God ! leer my uw wil op aard.

Trek mynen wil dan hemelwaart.

Weg ydelheên, weg weereldlingen,

Wat zult gy voor den Heere bringen ?

Al, wat gy wilt, is haast niet meer.

Myn wil praalt zeegryk by myn Heer.

Daar zal myn wil 't gewilde ſchoon,

Voor eeuwig, erven voor Gods throon.

DE

- ----- -------
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DE GOEDE HERDER.

Jehova is myn Herder. My zal niets ont

breken. Pſal. xxIII : 1.

Op de Wyze van den LxII. Pſalm.

Jehova, die het wezen heeft,

En 't wezen aan de wezens geeft,

Is als een Herder ons verſchenen,

Die Herder van het nieuw verbond,

Om door zyn herdersſtaf en mond,

Al zyne ſchapen te verëenen.

Sint d'oude herders zyn vergaan,

Is onze Herder opgeſtaan,

Om zyne ſchapen te vergaêren, -

Om ſchapen, van een andren ſtal,

Te weiden, aan zyn waterval,

Als God en Heer der Heiërſcharen.

Hy weid nu door een hoogren Geest,

In 't nieuw verbond, elk, die hem vreest.

Hyvoed ons op begraasde weiden.

Hy leid ons op dat verſche groen,

Dat God deed ſpruiten na den zoen,

Tot troost van Jood en ook van Heiden.
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o Opperherder, God en Mensch !

Gy voegt u naar der zielen wensch,

Gy hebt uw menschheid aangetogen,

* Uw Geest gezonden, en uw woord

s Doen gaan door alle lucht en oord,

En hebt ons hert naar u gebogen.

o groote Herder! Weid myn ziel

En yder, dien uw ſtaf beviel.

Gy hebt een ſtaf van uwen Vader,

Een tas, een fleuit, om ons gemoed

Te lokken tot uw lokkend bloed,

weid onze herten al te gader!

O eenge Herder ! Weid al voort,

Tot dat myn geest uw heilſtem hoort,

Laat uwe fleuite voor my ſpelen. , ?

Uw Evangeli en uw' raad

Is als een fleuite voor uw zaad

Myn ziel zal u dan tegenkwelen

JMaak my een ſchaap, gewold, gevét, t

Uw zegel, op myn ziel gezet,

Heeft my naar uwe ſtem doen hooren, 2

Als uit de dooden opgeſtaan, -

Als onder door de roë gegaan, -

Om my ter liefde Gods te ſporen.

***-----

-

-

-- - - - - - --- -
- - - - ----- --

-

- -------------- ---- --
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O Gods Lam ! Maak my tot uw ſchaap,

Wek myne ziel op uit den ſlaap,

Leid my aan uwe waterbeken,

Verkwik myn ziel door uw genot,

Blyf gy myn Herder en myn God.

Om deze weldaad zal ik ſmeeken.

Maak my uw ſchaap, voor u bereid )

In zagtmoed en in nuttigheid.'

Mag ik u mynen Herder noemen?' ).

Is 't waar, myn Herder ? Is dat waar?

Ag, maak dat aan myn ziele klaar!

Ik zal myn deel voor eeuwig roemen.

Wykt myne ziel eens uit uw ſpoor,

Gy hebt een ſtaf, een tas, waar door

Gy myne ziele weer kunt ſtaven.

Weid my op 't ſchor of op het groen,

Uw ſtaf kan mynen geest behoén,

Uw tasſe kan myn herte laven.

Lam Gods, myn Herder! Weid uw' knegt,

Naar 't woord, myn ziele toegezegd,

Op deze weide der genade.

Ja weid my, door uw deugden heen,

Door al uw zoet. Stil myn geween,

Dan zal ik me in uw liefde baden.

t

-

Zyt/ .
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l

Zyt gy myn Herder en myn God,

Myn Leidsman en myn zielelot;

Wat kan myn ziele dan ontbreken?

In u is alle volheid, ja

Gy geeft genade voor gena,

Om van de liefde Gods te ſpreken.

Ik vinde 't al by u te ſaam',

Gy geeft, tot eer van uwen naam,

Uw Geest, geregtigheid en leven.

Gyvoed ons met gezuiverd brood.

Gy weid in leven en in dood.'

Wie zou zig tot u niet begeven? -

O Menſchenhoeder! Zal my niet " .

Ontbreken, als myn oog u ziet?

Zie op my, door uw open wonden.

Ik zie naar u, ag! Raak my aan.

Uw ſchaap wil tot zyn Herder gaan,

Schoonzoo omzet met vuile zonden.

Onbreekt my niets, omdat gy zyt

Myn Herder, wien 'k ben toegewyd?

Hebt gy myn zonden weggedragen?

Al ging ik dan door dood en graf,

Gy blyft by my. Uw ſtok en ſtaf

Vertroost myn ziel ten allen dagen,

*---

- -- --- - - - - - - -
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Vervul gy al myn zielsgebrek,

Verlos my van all' aardſchen drek,

Bereid my om tot u te komen,

Bereid uw tafel in myn geest,

Voer myn gemoed by u te feest,

Dan zal myn beker overſtromen.

Daar zult gy my, door uwen Zoon,

Eens weiden voor uw' Herdersthroon.

O weide, zoo vol lieflykheden.

Daar zal uw fleuit ſteeds galmen ſlaan.

Daar zal uw tas ſtaag open ſtaan.

Daar bloeit uw ſtaf in 't zalig Eden.

Ag! Als de dood myn tent genaakt,

Staaf dan myn geest, die naar u haakt.

AKs gy my uit dit ftal zult leiden,

Zal ik, van 't ſchor, door uwe hand,

Gebragt in 't hemelsch Vaderland,

U zien en nimmer van u ſcheiden.

######
Sºw.swzss

DE
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- -------------

- --

. , " ! f: L iri '' , , 2 fe,s f: ' ,

s - - - - - & , - t t - . * . * * * * . -

De vrolykheid is gezaaid voor de opregten

van herte. Pſal. xcv11:11.
1 . . . . . . . . . . . . scoa - D

Op de Wyze van den Lxvi. Pſalm: -

r: : : :: toezi al: er , 3 eet, ' ſ ,

º . . . . . . . . . . 't Ivo

Deze vreugde heeft tot haaren grond,

to - "or nog 1 ºf ww zit, LG

eerst, de zekerheid van der vromen ſtaat, door de vereeni

ging met Christus, door het geloof. Hoogl. 11:16.

Gal. 11; 2o. Eſa, xL1: 1o. : : : : : '

* * ' ' s . . . r, ' , ' , '
v : - - - - - - - -* * * - - - - - - - - - - - - - - -

'tI. zoo, de ware vrolykheden : : : :

Zyn voor d'opregten van gemoed. r...

O voorregt van al Jeſus leden, ' s t e ºf t

Gegrond op Jeſus offerbloed. vr. : er iſ

Dit doet myn ziel van vreugde opſpringen, ' >

Verheugd door dezen hemelwyn,

Om mynen Koning toe te zingen, -2 tºt

,, Myn Liefſte is myn, en ik ben zyn'.

Q Myn
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Myn ziel is vrolyk in den Heere.

GIF Ege, dogfiel k: o neen! , f 3,\------- -- v - -- -.

kleef door Christus, door zyn leere, -

,, Die my verlost van zieleween.

juich Gode, juich in Gods genaden.

Myn Heiland is myn zielelot. * * * *

Gy moet in zyne liefde baden.

Zing uw gezangen voor uw God. »

God heeft zyn vreugde laten zaaijen

, Voor al d'opregten, tot hunn troost.' r I

“Van vreugde moet gy vreugde maaijen, -s: 1.

Daar is voor u een voller o6st.

- 't Geloove geeft aan al d'opregten, . . .

Door Christus, wat de ziel behoeft. - , zº

Laat varen't aardsch, het deel der ſlegten.

Juich in uw God, wees niet bedroefd.

*

/

4.

5
e

't Geloove heeft u vast gebonden - , 2

Aan Jeſus, uwen Bruidegom. . . . . .

Hy heeft zyn Geest u toegezonden. | | | 1

Verheug uw geest, zyt nimmer ſtom. :) *

Gy zyt op 't naauwst vergend te ſamen, 1 !

Een ingeënte in zyhen ſtam.co, L - ''

Der vreugde Gods moet ge u niet ſchamen » '

Gy-ondervind zyn liefdevlam. ,, .

v, *

r: - (", Deze
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Gy zyt vereenigd met Gods Zoone,te ººk

Deze vreugde heeft tot haaren grond,

ten tweeden, het zegel Gods en het getuigenis van den Geerts

Epheſ. 1w; 36. Rom. VIII: 16, Rom. XIv: 17.

Uw Koningryk is niet gelegen, 2

O Heer, in ſpyze of drank. Och neen!

Maar in een vreugde, niet te wegen, . . .

Ja in een blydſchap, ongemeen. . .

Een blydſchap in myn God en Heere,

Wyl hy ons zynen mantel heeft l

Omhangen door zyn bloed en leere,

Waar door men naar deez blydſchap ſtreeft.

Gy zyt in 's Heeren hand een kroone, 2: TI

Een hoed, een cierelyke bruid.

-'ws » ,

Nu gy uw hert voor hem ontſluit. " ,

Zyn Geest getuigt aan uw geweten, ' '

Dat gy dat zegel Gods geniet,

Dat Jeſus, door zyn bloedig zweeten,

Voldaan heeft voor uw zielsverdriet,

Gy hebt dat Abba Gods verkregen,

Gods Geest getuigt aan uw gemoed

Dat Abba Gods dient niet gezwegen,

Gy zyt gewasſchen in zyn bloed. . . . .

Wat rest er meer, O ware vromen?

Zyt vrolyk, ja, maar in den Heer

Zyn liefden zyn uw honigſtroomen.

Juicht in uw God. Wat wilt gy meer? -

o .. Q 2 - Laat -

?

» -
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Laat u geen ſatan dit benemen. . . . . . .

» Druilt niet gelyk als Hagar deé. - . v

Al wil het oude vleesch wat temen, : '

Uw Geest bezit Jehovaas vreé.

Komt, laat ons ſamen voor hem buigen,

En, juichende in Jehova God, . o :

Te ſamen voor zyn throon betuigen,

Ja, Heer, gy zyt ons zielenlot.
-

' - , in

* * *

* * * * - * *

*,

2 ---- -- - * * * * *

Deze vreugd heeft tot haar gevolg,

ten derden, de overwinning van ons zelven, en van de weereld,

en een vast vertrouwen op goede gronden. 1 Joan. v: 4

2 Tim. Iv; 7. Pſal. Ir: 12. - -

- - - - -
* - --

- - - -

----- 2 - Vr - 1

Verheugde zielen, uw geloove

Verwint de weereld en al 't aardsch. | | | |

Uw hert, gereinigd voor Jehove, ' '

Trekt uwe zielen hemelwaarts. * :

Dit zal u doen in blydſchap roemen, . '

Als gy uw ſtryd volſtreden hebt. ' t /
Als God u troost, wie zal u doemen? w

Daar gy van vreugde water ſchept. '
- - -- - J -

- - - 4.

- - - Dood
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3 e Dood, gy ſteeds alle uwe aardſche leden ; . . .

- Steekt gy uwe oogen uit uw hoofd; - - - - - - - -

Heeft Jeſus Geest uw hert beſneden, ,,

Die alle uwe aardſche vlammen dooft; -

Zoo is deez vreugde u toegezonden,

Verheugt u in uw zielenſchat. , ,

Nu rust uw hoop op vaste gronden,

Na Jeſus 's Heeren wynpers trad. -

: - - - - - - - - - - - -

Wat duivel zal uw' blydſchap ſtooren? -- .

Weg vleesch. Wat kan de weereld doen?

God doet u vreugde en blydſchap hooren, -ſt

Om u door zyne vreugd te voén. . -->-

Komt vromen, laat uw ſtemme klinken, zº : +

Juicht Gode, juicht in zyn verbond. e ， k:

Gy zult Gods vreugdewater drinken. - - - - I

De weereld heeft hier toe geen mond. "

vi- ‘ro - 1 º 2 : .

- . - - - - - - * * . 7. te

O Heer! Gy moet myn hert bewerken,

Het ingewrogte van uw hand | ,

Moet mynen geest hier in verſterken,

Bewaar het geen gy hebt geplant. ,,

Al d'aardſche vreugd van weereldlingen ».

Is ſmert. Ze is vol van wind en waan.

Laat hen op hooge toonen zingen,

Zy zullen noit voor God beſtaan. . .

-f - o 3 * Ten
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Ten vierden, deze vreugd neemt niet weg eene medegaande

droefheid over onze zwakheden. Matth. v; 4. 2 Cor. vi1:9.

Al is de blydſchap voor Gods kindren,

Het treuren heeft ook zyne beurt. ' .

De zonde kan deez' vreugde hindren '2 ) ,

Ja, zalig, die om zonden treurt!

De ſmette doet de ziele zugten. -

De zonde dryft de blydſchap uit, - "

En d'oude grond geeft ſlegte vrugten.

Dat is de ſtaat van Jeſus bruid, sº - 7,

2 : - - - - - - -

De droefheid is der blydſchap tegen, 2 O

Maar als zy de bekeering werkt, ,, ! :.

Dan is ze ons tot een ryken zegen, zº ::

Die ons in vreugde. Gods verſterkt.

De ziel, door 's Heeren wet getrokken, ... )

Werd door de droefheid aangeraakt: -

Maar dien God door zyn liefdelokken

Bekeert, die heeft deez vreugd geſmaakt ,

Hem, die niets weet van zieletreuren, -

Die noit geweend heeft voor zyn God,

Zal deze blydſchap niet gebeuren. '

Die ziele heeft hier in geen lot.

Gy moet uw ziel met rouw omhangen,

Als uwe ſmetten voor u ſtaan,

v Dan zult gy deze vreugd ontfangen.

. Als God vertroost, is 't al gedaan.

- - Ik

T

j

i
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Ik zal naar deze vreugde tragten. . Iei: 'n , .

Dit eischt de ſtaat van 't nieuw verbond. . . .

Deez vreugde zal myn wee verzagten, wo 1

Als ze op 't geloof is vast gegrond. ' s .. »

Jehova hoort uw' treurgezangen. O , 2 g...ie. -

Veel liever dan het keurigst lied. ' s t ! :

Deez vreugde houd de ziel gevangen, .

Zoo lang Jehova-op-u-zietC 2e2 :-leis C

-- - - -

Ik heffe mynen geest naar boven, ' s zº

Ik ſla myn wieken door de lugt. Was ººk! .

'k Vlieg troonwaarts opom u te loven. fie: t e .

Myn geest is door uw Geest bevrugt, --14

- Om, hoog van toon, door zielsgezangen, tºt

. • Te galmen, om een vreugde lied , " " 't

Te zingen en om weer te ontfangen -

Een tegenzang in zielsverdriet. '' ， s'

Myn ziel, ai, loof en juich dan Gode.

Zing vrolyk van deez' hemelvreugd'.

Hy was 't, die u tot blydſchap noode,

Om u te ſpooren tot de deugd.

Leef zeer verheugd op 's Heeren feesten.

- "a 't Is nu de bruilof van het Lam,

Verheug u met al 's hemels geesten,

Met elk, die deze vreugd bekwam,

Q 4 Myn'
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Myn ziel, is u deez'vreugd beſchoren?: i. .

Verblyd u nu en t'aller tyd 25 doza iſ

Laat uwe vreugdegalmen hooren, Lau-ri 's

Gy zyt den Heere toegewyd. 3 go as &

Ik danke u, O myn God, myn Konings Evº .

Myn ziele juicht, als door uw' Geest ! ! ,

Verrukt, om deezen zielenhoning. ,ry' . . .

O zieletroost! O vreudefeest! - e . of .

Hierna zal volle blydſchap wezen. ag: ºf

Dan zal myn geest tenſreye gaan', z,n rº, iſ

En juichen, meerder dan voor dezen, 1, 2e: '

Met hun, die voor uw' Eerthropa ſtaan. .

Daar zult gy myne traanen wasſchen, . . .

Daar is geen rouwe nog verdriet, of

Daar zwem ik in uw' liefdeplasſen, , tºt $

o zaaige vreugd voor die 't geniet!

*

* * -

w
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DE WAREYDELHEID.

Tdelheid der ydelheden, het is alles ydelheid.

! ! n Ecclef 1 : 2.-" 1 -* * * * ** * * * *
- - "

- - - - - :: ”ſ: 'G r

-

I

, t.

Op de Wyze van den xxiv. Pſalm.

t Myr ziel, hoor hier den wyzen vorst,

Die naar Gods wysheid heeft gedorst. “ '

Hy is voor u een zielepreker. IJ - 1 : ' , '

Deez predikatie toontnu aan, cd gro... : ' ,

Dat al het aardſche zal vergaan." V

\ Jehova is een zondenwreker. 9 º : - - - - -

Al 't aardſche ſchoon is enkel niet.”

Al, wat gy hebt, al wat gy ziet,

Beſchouw het door het licht der reden,

Bezie dit al naar 's Heeren woord;

Gy, zult uitroepen t'aller oord; .

O ja, 't zyn louter ydelheden ! . -- $ - - - -

-

ſ

Al 't aardſche is wis zeer weinig weerd,

Al wat vergaat, al wat verteert, a

wie zal dat met zyn geest beminnen? ,

De ziel behoeft een beter goed.

Daar zyn veel ſchatten voor 't gemoed.

Al 't aardſche is enkel voor de zinnen.

Q 5 Wat

* . . .

a - ,
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r. Wat kan ons 't eardſcheſchyngoed doen?- - -

* * Hoe kan de weereld zielen voên - " " " - -

A. Door ydelheen en lege vaten? st: ##

't Is buiten werk, geen zyn, maar ſchyn.

Al, wat ons troost, moet in ons zyn.

Elk mensch moet eens zyn goed verlaten.

De tyd, waar in 't genoten word,

Is ongeſtadig en zeer kort. : : :) .

't Word met veel arrebeid bekomen, w

Met zorg bewaard, met zieleſmert , ... . .

Verloren, en met wee van 't hert. . . . .

Al dit past nimmer ware vromen, ºf - vººr

De wellust is een zielenroest. . . - ; c.

De rykdom, die den geest verwoest, . .

Is ebbe en vloed en onbeſtendig. : : : : : :

En d'eer is cene hand, vol niet, : : : : :

Die meest den armen mensch ontſchiet,

Ja, zoo een ziel is zeer elendig. : a . . . . . .

Al gaf God al zyn goud aan één', ' 'A

Hy zou nog zoeken naar een ſteen - vr 'º.

Om alle ſteenen goud te maken; !. '

Al zou hy als een ryke vrek, - . . .

Als Tantalus, by dezen drek,-- - - -

Zyn geest ter aarde uit moeten braken. . . . . . .
tºe

* * * " - Wat



B A N KET TE N 251

Wat baart ons leven veel verdriet? ' A

De jonge jaren zyn als niet... . Lede. , ,

Wat zyn de mannelyke jaren? 1-7-i, in vºg - ,,

Een draayend rad. . En d'aardſche ſmert t

Doorſnyd ons duizendmaal het hert. . .

Men zwoegt, om ſchatten te vergaren. . . . . .'

De kinders geven pyn en vreugd, º n t .

De vrienden dikwils ongeneugt. . . . . .

De voor- en tegenſpoeden woelen, en w . :

Dan op, dan neer, 't is altoos wat, ... . . .

Dan ziek, dan dood. O weerelds rad! -

Wie kan by u Gods wit bedoelen? - , . :

Wat is de hooger ouderdom? 'g , ie : -

Een gasthuis, een verſlenſte blom, . . . . . .

De geesten zyn den geest ontweken. . . . .

De leden ſtyf, het herte koud. . . . . . . .

O zalig, die op God vertrouwt,

Terwyl zyn tente raakt aan 't breken! , L'

De ſtaat van 't land en van Gods kerk

Verſchaffen ons een huis vol werk. . .

De ketters en de weereldlingen, . . . . . . . . . . .

De lasteraar, en haat en nyd, - ſº - 2

En al, wat meer ons hert doorſnyd,

Zyn niets en vol veranderingen, te
:

5 Al
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Al bouwt gy huizen, land en hof, ' : '

't Is arrebeid, met weinig lof tº it !

Hebt gy rivieren? Hebt gy beken? . . . .

Paleizen, dienaars, grof en groot?

Dat geeft der ziele nimmer brood, - TI

't Zyn, by het beste, modderkreken. , , .

* * *--*:

Dan eens bemind, dan weêr gehaat, / r!

Dan ryk, dan arm, dan zonder ſtaat, . . .

Dan vrienden, dan beroofd van raders, 3 , ººk

Dan ruste, dan een huis vol kruis, . . . . .

't Is altoos wat by 't aardsch geſpuis. ... !

't Zyn ydelheén, ja zielsverraders, iſ al erg

Myn ziel, ai, ſtelt nu tegen een ºf : :... 7

Dit aardſche niet, deeze aardſche weên L3:

By God, by al zyn zieleſchatten, ... . . GI

By Jeſus, by zyn dierbaar bloed,

By 't heilgewrogt in uw gemoed: . . . . . .

Ag! wie kan dit verſchil bevatten?

Kom op myn geest, zoek dezen ſchat. | |

Is 't aardſche niets? O ! Dit is wat,

Dit is het Al, in dood en leven. . . . .

Dit is het beste zielenlot, - - - -

Daar zyn geen ſchatten dan in God.

Ilier naar zal myne ziel ook ſtreven.

----------
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Myn Jeſus heeft een vollen ſchoot, " *

Voor leven en voor na den dood,

Geene aardſcheſchatten, die verroesten. ("

O neen. Een ſchat voor d'eeuwigheid, ,

Een ſchat van ſtaat en Majesteit, .

Een ſchat, dien niemand zal verwoesten. s , .

Weg ydelheên, hier is een goud, '

Waar op myn ziele vast vertrouwt. -. ,,J

O Heere Jeſus! Uw genaden, ' zo 1 2 . .

Uw liefde en al het hemelsch ſchoon,

Die vreugde Gods voor uwen throon,

Kan mynen geest volöp verzaden, . . . . .

Ja, die uit God geboren is, . . . . . .

Die is eene edle ziel gewis.

Die zyn de grooten voor den Heere.

Die grooten zyn by God gedagt;

Maar dwaaze grooten zyn verägt.

Waar blyft de ziel met 's weerelds eere? - :

Ja, zoekt, waar gy het zoeken wilt,

't Is geld verkwist en tyd verſpild.

Het is alleen in God te vinden.

By hem is geene droefheid, neen! -

Hy geeft ons blydſchap ongemeen,

Hy is ons meer dan goed of vrinden. ... ... g...

t Y Of

N
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• Of is God u zoo weinig weerd, r .

Dat gy uw geest in 't aardsch verteert? 1

O neen! Weg al dit aardsch gewemel. . . . . D

In God is volheid voor altoos. ' . . .

Hy is my tot een zielsambroos. º zº

Al 't aardsch is toch maar ſtof en zemel. - T

Had Eſau veel op 't aardſche dal; 7

Uw Jacob, Heer, had 't waarlyk al. E //

Maak my een Jacob ook in dezen. . . . . . . . O

Verhef gy over myn gemoed . . . . . .

Uw aangezigt door Jeſus bloed, I

Dat zal my tot meer vreugde wezen. . . . ºf

Trek mynen geest van 't aardſche niet. . . .

Myn oog, dat naar uw volheid ziet,

Wenscht uwe ſchatten te beërven.

Uw ſchat word door geen roest verteerd,

Uw ſchat is meer dan alles weerd,

Een ſchat, in leven en in ſterven.'

O weereldling! Hoe zal dat gaan,

Als gy voor uwen God zult ſtaan?

Zal dan dit aardſche u nog bekoren,

Als 't alles brand en beeft en kraakt?

O wee! als 's Heeren gramſchap blaakt,

Dan is het goed en ziel verloren.

l



BANKET TE N. 255

- Op, Op, myp ziele, niet alzoo g; - - -

- ' Trek uw gemoed van 't aardſche ſtroo. - - - -

Zoek, voor uw dood, naar zulke ſchatten

<\" , ... - Die blyven na de dood en 't graf , “v nV.

- 1 Laat al dit aardsch, als hooi en kaf. * * ) vººr

Gods gloed en laatste vlammen vatten.
w

De prediker heeft ons geleerd, -- 9

Dat al dit aardſche wend en keert.

Ja, hy beſluit uit allen dezen, ... : ,,

Dat al, die zig in God verheugt, t ...

Zyn Schepper zoekt in zyne jeugd, ,

' Het beste heeft, met God te vreezen, . . . . .

- - - - - - - ,

O God! Leen my hier toe uw hand,

Opdat, als gy den wraakboog ſpant,

Myn ziel voor uwen throon mag pralen.

Myn werken zyn meer kwaad dan goed.

Myn troost is in myn Heilands bloed. : :

Bereid my tot uw hemelzalen.

-

- t I' ## /

r - - # - - , * * * *

- KOR

--------
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K O R TE DAG EN.
t - - , is 1 r. "

Leer ons alzoo onze dagen tellen, dat wy een

wys hert mogen bekomen. - Pſal. xc: 12.

1. 7 f: - - - - - - - - - - ()

Op de Wyze van den LxvI. Pſalm. ci

r: - - - ,

W. is de ziele wel beraden, - ' t -

Die op haar korte dagen let,

Die niets begeert dan Gods genaden,

Die zig veel voor den Heere zet, - -

Die ſtaag door hare jaren wandelt,

Die haar vervlogen tyd beſchouwt, ,,

Die met zig van haar daden handelt, #

En op een vasten rotsſteen bouwt! :

, '.

Een menſche, van een vrouw geboren,

Is kort van duur, vol waan en wind,

Naar 't vleesch gedood, by God verloren.

Wat is hy, als een menſchenkind,

Vol ydelheid en kort van dagen, -

Wiens loopbaan is zeer ſmal en kort,

Die zelf op 't lest, na al zyn jagen,

Voor over neêr in d'aarde ſtort.

Zyn
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Zyn webbe is haast gansch afgeweven.

Zyn leven is een weversſpoel,

Zyn dagen zyn zeer kort omſchreven,

Hy blyft den boozen tot een doel.

Als 't levensdraadje raakt aan 't pluizen,

Dan is onz' levensdraad verſpind,

Dan moet de mensch ook haast verhuizen,

Naar 't graf, dat alle vleesch verſlind..

Wat is het lighaam van de menſchen? -

Een hutte, daar de dood in woont,

Een damp, een bloem, die, aan 't verſlenſen,

Zig eenen korten tyd vertoont. , v

Het ondermaanſche en ydel leven , -

Is maar een hand breed en niet meer. r

Al, wat de weereld ons kan geven,

Is niets by onzen God en Heer.

Myn ziel, ai, zet u voor God neder, , " ,

Herdenk uw' ſtaat, uw levenstyd,

Herroep alle uwe dagen weder, 2

Eer dat de dood uw leven ſnyd.

Bid ook, als Moſes, tot den Heere, '

Dat hy uw ziel ſtaag onderwyz.'

Van uwen tyd, naar zyne leere,

Om 'tgeen u ſtrekk' tot zieleſpys.

R O
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O God! Leer my myn dagen tellen.

Myn jaren zyn maar kort en boos,

Myn dagen zyn aan 't onderhellen,

Myn ziel is zwak, myn lighaam broos;

Opdat ik voor my mag bekomen -

Een wys en een verſtandig hert, 2 a 3

Dan zal ik voor u, zonder ſchromen,

Myn dagen tellen zonder ſmert.

Wat zyn de dagen? Wat de jaren

By u, O eeuwge Majesteit?

De dagen, die ſnel henen varen, i

Zyn niet dan enkele ydelheid.

Gy waart al, eer de bergen waren.

Gy voert den toom, gy hebt gezag..

Eén dag is by u duizend jaren,

En duizend jaar zyn als één dag. . . -

Gy doet den menſche wederkeeren, . . . . .

En vallen als een bloem op 't veld, -

Waar door gy ons hebt willen leeren, ºf

Hoe 't met ons wezen is geſteld. , " ,

Uw toren doet ons hert verdwynen. , .

Keer tot uw knegten weêr, O God !

Wanneer myn ziel raakt aan het kwynen,

Zyt dan myn troost, myn blyvend lot. ... .

t Wat
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Wat heb ik al van u genoten?

Uw hand heeft my tot hier gebragt.

Uw weldoen heeft u noit verdroten,

O Redder van uw eergeſlagt!

Ik dank u voor uw zegeningen, - iſ

Myn jaren zyn nu haast vergaan, -

Laat uw' genade my omringen, rt

Verlos myn geest van wind en waan. "

Gelyk de zon, als ze is aan 't klimmen,

Al ryzende, weêr onderdaalt,

Zoo is het met alle aardſche ſchimmen, . . . . .

Schoon dat uw Geest ons hert beſtraalt.

Gun my een hert, om dit te leeren,

Geef my verſtand, opdat ik ook .

Mag zien, hoe myne jaren keeren, zº

Hoe 't al vergaat, als dauw, als rook. . .

Myn ziel, hoe is het nu gelegen? " , ze "

Kunt gy uw dagen tellen? Neen. -

Kunt gy uw tyden overwegen,

Uw tyd van vreugde en van geween?

O neen! Myn God, gy moet my ſterken, s 't

Om dat te doen, zoo als 't behoort, ...

Leer myne ziel hier in recht werken, r

Om die te tellen naar uw woord. . . . . . .

R 2 Myn
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Myn zonnedagen zyn geweken, - .

Myn maanlicht word ook duister, ja

Wat hoef ik nu myn hoofd te breken,

Om die te tellen vroeg en ſpa? -

Ik zal die voor ontelbaar houwen,

En tellen egter mynen tyd,

Daar ik my noit zal op vertrouwen,

Omdat dit alſ myn geest ontglyd. - f

O God ! Myn tyd is in uw handen, , ... -

Leer my dien tellen in den geest, , a

Dan zullen myne dagen landen,

Daar voor geen tellen word gevreesd.

Ik mag alleen myne uitterste uuren

Gaan tellen, neen, dat ook al niet,

'k Weet geen getal, en al dat ſluuren

In 't tellen baart niets dan verdriet.

,

}

Ik zal dit aan myn Koning laten; . . . -

Myn' tyden ſtaan in zyne magt. ,,

Myn dagen tellen zou niet baten, . . . . . .

Waar toe dan dagen voortgebragt? :

Ik zal myn ziele liever wekken, : 2 -

En denken, wat God heeft gedaan, w-,

Waar door my 's Heeren Geest kwam trekken:

Maar, neen, daar kom ik ook niet aan.

- r - Wie
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Wie kan al 's Heeren goedheên noemen ?! . -

Die ſommen zyn te veel, te groot. 1 º &

Ik zal zyn groote weldaén roemen, '5 . . (I

In zyne liefde, in Jeſus dood. . . . . . . .

Weldoender, uw weldadigheden | | | | | | |

Zyn meerder dan myn hoofdhairstal, ' , 'p

Uw weldaén, nu en in 't voorleden, . . . .

Ik nooit in orde noemen zal, | | |
v,

Kon ik uw groote weldaén melden, ' - I

Kon ik de ſommen tellen ſaam'! . . . .

Ag, ſchoon ik myne ziel al kwelde, . . . . . . . .

Zy is hier toe toch niet bekwaam. . . . . . . .

'k Erken uw weldoen, in veel daden, ' . . . . .

Vergeef my myne ondankbaarheid. ·

Vergun my meerder zielsgenaden. . . ...I

Maak my meer tot uw lof bereid, - ... ...

Ai, tel my onder uwe zonen. e . . . . . (I

Verzegel mynen zieleſtaat. . . - ...

Myn ziele wenscht by u te woonen, iſ

O Telheer van 't getelde zaad! ) . . . . .

Gy kent 't getal van alle uwe Erven, ... U

Hun vreugde en ook hun ongeval, , i'

't Zy dat zy leven, 't zy zy ſterven, is L

Gy weet uw net geteld getal. - - - - -3 v. L

R 3 Be
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Bereid my , om by u te komen, " , " " .

Daar niemand tyd of dagen telt, - 1

Daar d'ceuwen zullen overſtromen

Die voor uw eerthroon zyn geſteld.

Daar zal ik al die groote ſommen -

Te ſamen trekken, tot uw lof,

Ook 't ongetelde daar uitbrommen,

By uw' getelden in uw hof. - - - - - - - -

Daar zal myn wysheid wisheid wezen,

Ja, daar zal myn verſtand volmaakt,

Met meer genoegen dan voor dezen, . . . . .

U kennen, daar myn hert naar haakt. - .

Daar zal ik in geen zonde vallen. | | -

Voor toren zal daar liefde zyn.

Daar zult gy myne ziele ſtallen,

In vreugde, door uw hemelwyn. - .

Daar zullen uw getelde ſchapen,

In de noit telbaare eeuwigheid, /

Verrukt, maar uwe liefde gapen, u

Door 't Godlyk Lam zelf daar geweid. | |

O Telheer van getelde kroosten, 2 . . .

Tel myne ziel toch hier, ook daar.

Uw tellen kan 't getelde troosten.

Uw bruid is uw getelde ſchaar. -

- w DE
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DE w YzE en DwAzE .

M A A G D E N.

Vyf van haar waren wyze, en vyf waren diva

ze. Matth. xxv: 2.

Op de Wyze van den XVI. Pſalm.

Hoe woelt al 't aardsch, van onderſcheiden aard,

Door onderſcheid van zinnen en van kragten? -

Wat is er al geſcheiden en gepaard ?

Wat zyn 'er al verſchillende gedagten?

Wat is er niet een tegenſtrydig draven?

Een yder poogt zyn vleesch en geest te laven.

't Is even zoo met Jeſus hof en huis.

Een yder waant, het beste te beminnen,

Dan is het dag, dan nagt, dan wee, dan kruis,

Daar is het ook, veel hoofden en veel zinnen.

Daar is het vol van roemen en van blazen,

Maar, ag! het meest by ingebeelde dwazen.

- Y

Gods kerk is eene ſchaapskooi; dat is waar,

Daar evenwel de bokken meé verkeeren,

Het is een volk, een ſaamgekome ſchaar,Daar yder waant, ook Jeſus leer te leeren. w

Een yder roemt op zuiverheid, op klaarheid, -

Op 's Heeren woord, op liefde Gods, op waarheid. "

*- - R 4 - Dit
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Dit ſtelt Gods Geest ons door tien maagden voor,

Vyf dwaze met vyf welgeſtelde wyze. , -- -

't Een vyftal dwaalt, het andre volgt het ſpoor

Van Christus, om zig door zyn bloed te ſpyzen.

Een yder wil een maagd van Christus wezen,

Al is zy nog een hoer, gelyk voor dezen.

' - 2

Dit is de ſtaat van Jeſus Koningryk. . . . .

Zy zyn al ſaam' wel Gods genoode gasten; -

Dog d'een is aan den andren ongelyk , * *

Schoon zy te ſaam in Jeſus akker wasten.' * * *

Een Schynvriend weet, vernist, met alle vromen,

Schoon ongenood, aan 's Heeren feest te komen.

* . . . .

Dog God kent al de ſchapen van zyn ſtal.

Hy onderſcheid de ſchapen van de bokken.

God heeft zyn tyd, zoo hier als overal,

Om wyze tot zyn liefde dienst te lokken,

Om dwaze van de wyze te onderſcheiden, -

Om wyze naar zyn bruiloft op te leiden.

De wyze treên den Bruïgom te gemoed,

Vercierd door 't waar geloof en door vertrouwen.

Zy roemen, maar 't is enkel in zyn bloed,

Om, met haar Man, de Bruiloft Gods te houwen.

De dwaze, die in walſche kleêren ſteken,

Begonnen ook om oly Gods te ſmeeken.

-
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De weereld volgt de dwaze ook vroeg en ſpa,

Geveinsden en verwaande huurelingen, .

Onwetenden, beroofd van Gods gena, .

't Zoekt alles door de poort ook in te dringen,

Een yder poogt zig aan dit feest te zetten,

Al rookt hy niet dan aan zyne eige netten.

s. De dwaze met de wyze togen ſaam',

Met yver, dog met leege en volle lampen.

Een yder zogt Jehova en zyn naam,

De meeste met een eigen rook en dampen.

De Bruidegom vertoefde wat, te komen,

Een yder zat te ſluimren en te droomen.

Ter middernagt werd Jeſus ſtem gehoord.

Een yder kwam, als Jeſus Maagdereijen,

Met oly in haar lampen, zoo 't behoort,

Om vrolyk aan de Bruiloft Gods te weijen:

De dwaze, die Gods olyën ontbeerden,

Zyn afgeweerd, als valſche en als verkeerde.

O dwaze maagd! Waar gy uw ziele wend, -

't Is ydel, tot de Bruiloft Gods te loopen, - -

Uw Bruïgom heeft u noit voor maagd erkend.

Die oly derft, moet eerst Gods Oly koopen.

Een lêge lamp kan nimmer vlamme geven.

De vlamme Gods geeft lêge zielen 't leven.

R 5 - G9
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O wyze, ja, uw olyën zyn goed.

Uw ziele heeft den oly Gods verkregen.

Die oly is alleen in Jeſus bloed. -

Maar eigen ſneer gaf nimmer licht van degen.

Geen eigen werk, geen ſchyn, geen valſche heeren

Behagen God, al is 't in fyne kleêren.

Myn ziel, ai, zie, wat u nu past te doen,

Gy moet by tyds voor uwe ziele waken, - :

God heeft zyn tyd als hy wil open doen;

Gy kunt nogtans geen rekeninge maken,

Wanneer uw vleesch in aarde zal verdwynen,

Nog wanneer God ten oordeel zal verſchynen.

Ag! Is dat zoo? Weet ik nog dag nog tyd,

Myn Heiland? Laat toch myne lamp ſteeds branden,

Omgord myn geest in allen nood en ſtryd,

Waak voor uw knegt, ik geef my in uw handen.

Vergun myn geest vermogen, om te waken.

Laat in myn ziel uw oly altoos blaken.

Maak my een maagd, geſpeend van al dit aardsch, /

Laat toch myn geest voor u een lampe wezen.

Uw oly trekt myn ziele hemelwaarts.

Vergun myn ziel meer oly dan voor dezen;

Dan zal myn lamp door uwen oly blaken,

Myn oly zal naar uwen oly ſmaken. ,, -

-, -- Myn
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Myn Heiland, ja gy zyt myn wyn, myn melk,

Myn oly, en myn water. Uw genaden

Zyn olyën, uit uwen gouden kelk. ,, !

Uw wyn, uw brood, uwe olyën verzaden. -

Gods olyën zyn door 't geloof te koopen

Voor die by tyds naar dezen oly loopen.

Uwe olyën zyn goed van reuk en kragt.

Myn ziele wenscht, daar van te mogen drinken.

Uw oly heeft my vreugde toegebragt,

Uw oly doet myn aangezigte blinken. -

O Bruidegom, doe oly tot my vloeijen.

Uw oly doet myn zwak geloove groeijen.

Bewaar myn geest voor ſluimerzugt, voor ſlaap.

Leer my, dat ik myne eigen gronden delve.

De ſatan vaart op mynen geest te kaap,

Myn lampe heeft geen oly in zig zelve.

Ontſluit voor my uw geurige olyflesſen.

Uw oly kan myn droogen zielsdorst lesſen.

Bereid myn geest, roep tot my overluid;

De Bruigom komt ! Ontſluit uw' bruilofts zalen,

Om myne ziel, als uwe maagd en bruid,

Ter bruiloft, door uw liefde ook in te halen:

Daar zal myn' lamp geen oly Gods ontbreken,

Die oly, daar de maagden Gods om ſmeeken.

O
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O dwaaze maagd in leven of in leer,

Uw lampen zyn niets dan gebroke vaten. . . . . . . .

Uw oly is geen oly voor den Heer. . . .

Gy moet u zelf, uwe olyën verlaten.

Zoek, buiten u, Gods oly met de vromen. - - J

Zoek haast, of gy zult veel te late komen. - " , - /

De hemel is voor tranen niet te koop,- . . .

Voor ſchyn van deugd, voor werken nog voor daden. -

't Geloove met vertrouwen, liefde en hoop, zº

En Jeſus bloed, ja, God en zyn genaden; J

Die zyn het geld, om oly te bekomen. . . . . . . ( )

Myn Heiland is de Koopheer aller vromen. . . . . J

Myn Bruidegom, zoo is het met uw kerk. . . . . .

De dwazen en de wyzen komen ſamen. . ' -

De meesten zien op eigen loon naar werk. : 1

Wat kan een mensch tot losſing toch verzamen? . . . . . .

Daar is voor my geen geld dan Jeſus wonden.

Zyn oly is een waschvat voor myn zonden.

-

O ja! Myn ziel! Gy hebt dien oly Gods.

Uw zwak geloof is door Gods Geest aan 't vlammen.

Uw Heiland is een vaste zielerots.

Hy roept tot u en tot zyn zegenſtammen;

,, Bereid uw lamp. Gaat uwen Bruigom tegen,

,, Uw lampe heeft den oly Gods verkregen.

+ O
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O Olybron! Verkwik myn droogen geest. ' . :

Wil, Heer, voor my uw bruiloftszaal ontſluiten. -

: Myn ziele wagt, hier, op dat eeuwig feest, A WAA

Daar zult gy my uw menſchenliefde ook uiten,

w

Daar zal myn lamp uw oly ſtaag genieten, . . .

A

Een oly, die der ziel noit zal verdrieten.

, ' ", A- - ' ' ,,' > ' ,,,
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DE KUSSEN GODS.

Hy kusſe my met de kusſen van zynen mond;

want uwe uitnemende liefde is beter dan

wyn. Hoogl. I : 2.

Op de Wyze van den xxIv. Pſalm.

Jehova heeft zyn kerk altyd

Getroost, gekust, in vreugde en ſtryd,

En haar zyn liefde doen gevoelen.

God heeft veel kusſen voor 't gemoed,

Voor die zyn ziel ſtaag open doet, .

En op Gods liefdekus blyft doelen.

Jehova kust 't geheiligd zaad

Door zyn beloften, door zyn raad.

Hy kuste, naar zyn welbehagen,

Zyn kerk, toen hy in 't vleesch verſcheen.

Toen zyn zyn kusſen ongemeen

Verdubbeld, naar den eisch der dagen.

Hy kuste met zyn rooden mond

Zyn lieve bruid, die voor hem ſtond,

Door troosreên, door zyne open wonden.

Wat heeft hy kusſen toegebragt,

Tot vreugd van 't heilig Gods geſlagt,

Om zyne kusſen te verkonden.
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De Geest heeft boven al gekust

De kerk, op 's Geestes kus belust,

Toen hy op Siön wierd gegoten.

De kusſen van dien Pinxtergeest . .

Zyn kusſen van het nieuwe feest,

Die den gekusten noit verdroten.

Gods kusſen en Gods nieuwe wyn

Zyn voor elk, die gekust wil zyn,

Door 't heilgewrogt en zyne daden

Kust Hy zyn lieve Koningin. “

Hy kust de zielen door zyn min.

Zyn kusſen zyn all' zyn genaden.
-

Hy drukt haar mond; Hy lokt haar fiert.

Hy troost haar onder zieleſmert.

Hy doet haar innig ondervinden

Zyn liefde, en zyne bruid weêrom

Kust haaren lieven Bruidegom,

Als haren Man en zielsbeminden. - - -

Is 't wonder? Neen, zyn kusſen zyn ºr

Veel zoeter dan de zoetſte wyn,

Zyn liefde is als een wyn vol geuren.

Al die Gods kusſen heeft geſmaakt,

En die nog naar meer kusſen haakt,

Moet zynen geest ten hemel beuren. - -

1 Dit
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Dit is een wyn, die zielen vet, , ... -

Veel beter dan die, naar de wet, : " "

Op d'offerhanden wierd gegoten,

Een wyn, waar van de naſinaak heugt,

Een wyn, die mynen geest verheugt,

Een wyn voor Jeſus bondgenoten. ,

2Gy hebt uw liefde aan my betoond,

Door liefde, die in 't herte woont » .

Door uwen dood en zielsbenouwen: ,

Door dat gy my hebt wederbaard,

Geheiligd, van de hel bewaard,

En my hebt doen op u vertrouwen.

*

Myn ziel, ai, zeg, wat liefde is dit? -

Terwyl ik die ſmaak en bezit, - ,

Voel ik de kusſen van Gods lippen- -

Roep eeuwig, als zyn lieve Bruid,

Die liefde, noit volroemd, ſtaag uit.

Ag! Laat u deze noit ontglippen:

v

O God! wat zyn uw kusſen zoet - - - - - ;

Voor 't zoekend hert, voor 't zwak gemoed? -Ai, kus myn ziel door uwe wonden, zº is n

Schenk my uw wyn, uw cordiaal.

Uw kusſen zyn myn zielsönthaal,

Dit al houd my aan u gebonden: -
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Dan zal ik, vrolyk in den Heer, º . '

Eerbiedig vallen voor u neér, . . . . . . .

En aan uw boezem blyven hangen. .

Die Jeſus lieve wonden kust, t

Die in zyn ſchoot en armen rust,

O God! wat heeft die niet ontfangen?

Kus mynen geest in 't avondmaal,

Tot zieletroost en zegepraal.

Ik wensch uw kusſen te verwerven,

Ik zal u kusſen door 't verbond,

Door myn geloof, op u gegrond.

Wie kan uw lieve kusſen derven ?

« &

- te

Die deze liefde Gods geniet,

Die naar Gods liefdekusſen vlied,

Zal deze liefde moeten melden,

Ja, roepen; ,, Jeſus liefde is groot!

,, Dat is gebleken in zyn dood,

,, Die ons in 's Vaders liefde ſtelde.

,, Een liefde, die de ziele ſtreelt, ' - 'j

,, Een liefde, die myn wonden heelt,

,, Een liefde, boven die der wyven,

,, Een liefde, die na ſterven leeft,

,, Die, in Gods wezen, wezen heeft,

,, Die ook voor eeuwig zal beklyven.

S ,, Een’
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,, Een liefde, die met God vereent,

,, Die ons veel kusſen Gods verleent. -

,, Een liefde, vol van zielsgenaden,

,, Die ons, als nieuwe wyn ververscht,

,, Een wyn, uit Jeſus bloed geperst, 1

,, Die my verkwikt en kan verzaden | | | | | |

,, Een mirrhewyn, die 't hert ontſluit,

,, Een wyn vol geuren, wel gekruid,

,, Die ſtomme zielen kan doen ſpreken; " -

,, Een wyn, die onzen geest verſterkt, * *

,, Die ons tot liefde Gods bewerkt, "'

,, Een wyn, waarom Gods maagden ſmeeken.'

Myn Heiland, kus myn ziele mee. - '

Uw kusſen hebben my alree -

Uw liefdekus doen ondervinden. . . . . .

Myn Bruidegom, toon my uw liefd',

Die my het hert reeds heeft doorgriefd, zº

Gy zyt myn wyn, O myn beminde.

Uw liefde is beter dan de wyn, ' ſ ..

Waar door uw maagden vrolyk zyn.’r 4 .

Doe my uw liefdeſtem ſteeds booren. ' . . .

Ag! Schenk myn ziel van uwen most, ..

Die u heeft te hertebloed gekost, ii : : :
- - ,

In meerder mate dah te voren; - - - - - - -.

'. '' ,. 2 Tot
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Tot dat gymyin's Waders huis, : -7

*

' verlost van zonden en van kruis, 1 -

. Met uwen nieuwen wyn zult drenken.* * * * * * * * * * * * - e - - -
k - w * * * * * ** * * * * * * * *- * y e * *

Daar zal uw kus, uw wyn, uw min
" -- *

*

k

I

voldoen, als gy uw' Ryksvorstin

Dien wyn voor eeuwig in zult ſchenken,
-- -- - --

- - - - - - * * - Cº, , V - *

- - - u i

*,

e

- * * " Tie
- - - : *- t *

- -
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A

HERTCORDIAAL.

Myn Liefſte is my een bondelken mirrhe, dat

tusſchen myne borsten vernagt. Hoogl. 1: 13.

Op de wyze: 0 Kers-nagt.

De, Heilands liefde te genieten

Zal noit Gods maagdenrei verdrieten;

Die liefde, die ons is vertoond,

Door zoo veel daden van Gods goedheid,

Door zoo veel ſmaken van zyn zoetheid,

Die liefde, die ons hert bewoont.

Die zielsbeminde Hemelkoning

Is voor myn ziel een borst vol honing.

Hy is myn God, myn eeuwig deel.

't Geloof mynt hem met zyne ſchatten,

't Geloof doet my hem ook omvatten.

Hy is myn mirrhe en myn kaneel.

Gy zyt een mirrhe, door uw wonden,

Door uwen Geest, my toegezonden.

Uw bloed is als een mirrhe vloed,

Ook uwe leer met alle uwe daaden,

Uw liefde en alle uw heilgenaden.

Die mirrhe is myner ziele goed.

- --

Gy
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Gy zyt byzonder voor uw ſcharen, e

Een mirrhe, na uw hemelvaren. 1 :

Gy hebt uw mirrhe wyd verſpreid, . . .

Door alle lugt, om all', die treuren, zº

Door uwe mirrh ſteeds op te beuren,

Ter eer van uwe Majesteit.

Uw mirrhe geeft der ziele kragten.

Uw mirrhe kan myn wee verzagten.

Uw bloed, uw lyden en uw dood

Zyn als een mirrhe, die, aan 't rooken,

Ons hert doet in uw liefde koken, ' -

In uwen lieven mirrheſchoot. -

C

Uw mirrhe kan myn kwaad verteeren.

Myn ziele kan geen mirrhe ontbeeren ,

Ze is, als Ambrozen voor myn hert.

Ze is, als myn wynen, myn kaneelen, is

Om welke uw lieve maagden kwelen,

In blydſchap en in ziele ſmert,

Myn ziel zal naar uw mirrhe dorsten, … -

Vernagtend tusſchen myne borsten.

Leg op myn herte t'aller tyd

Uw mirrhe. Laat uw wierookvaten

Dien rook in myne ziele laten,

Dewyl gy my een mirrhe zyt,

S 3 . Blyf
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*

l

• Blyf by uw knegt, rust op zyn herte. ' s . 2

Uw mirrhe heelt myn zieleſmerte. " " "

wil, Hoogepriester, myn gebeen: " '

Berooken en van kragt doen blyven." "

Uw mirrhe kan myn ziele ſtyven, " -

Als ik voor mynen God zal treén. -

Ag, laat myn borst uw mirrhe voelen ! !

Uw mirrh' kan warmen en verkoelen. -

Myn God, wyk nimmer van myn geest,

Uw mirrhe zal myn geest ververſchen , º S

Als lelyën en purpre kerſen, a: 3-vº 2 - 2

Uw mirrhe is myner ziele een feest. "

Uw mirrhe kan myn ziele geven *

Een mirrhegeur, een mirrheleven,' 2. . . . .

Als gy vernagt in myn gemoed. - zi .

O zalig, die 't heeft ondervonden ! i

Uw mirrhebos, my toegezonden," * "

Is myner ziel een honigzoet, -

r

Tot dat ik voor uw throon zal komen, s

Daar uwe mirrhe voor de vromen - ,

Zal rooken, eeuw in en eeuw uit.

Daar zal ik van uw 'mirrhe roemen. -

Uw mirrhe en uwe mirrhebloemen

Zyn 't eeuwig zoet voor uwe Bruid. -

'- Komt
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#" I & I- De entirrhefles ſtaat voor ons open. " -

- Deez mirrhe geeft der ziele kragt. etast, º V D» * * * - - --

Laat ons van deze mirrhe zingen. ,,- - - * * *--- *-*

Deez mirrhe zal ons voor God bringen

Ter eer van al het Godsgeſlagt. ,,
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DE WITTE LELY.

Gelyk eene lely onder de doornen, zoo is myne

## onder de Dogters. Hoogl. n : 2.

op de wyze: 0 xerraagt.

Toenvoerde, van uw nieuwe benden,

Gy weet den voorſpoed en d'elenden

Van uwe Bruid, die gy bezit.

Uw Bruid, ſchoon door uw bloed gewasſen,

Hebt gy geleid door roode plasſen,

O Sarons roze, rood en wit ! -

Uw Bruid, die als een lely praalde,

Na gy haar door uw Geest beſtraalde,

Is onder dorenen geraakt;

Die dorens, die uw leeljen ſtaken,

Omdat zy van haar Roze ſpraken,

Die Roos, naar welk haar ziele haakt.

Uw lelyën, zoo wit van bladen,

Welriekende, door uw genaden,

Zoo pralende op haar hoogen ſteel, º

Oun boven alle dorenſtammen,

Te pralen op haar witte vlammen,

Schoon zugtende, door zielsgekweel,

Zyn

--- -
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Zyn menigwerf door harde doornen ' t

Geſteken, als met ſtale hoornen, .

Om haar ter aarde neêr te ſlaan. . .

Een yder wil met dorens ſteken, zº

Om uwe lelyën te breken, ºf

Schoon dat zy vast geworteld ſtaan. -

Zoo is uw lieve halsvriendinne,

Uw lelybruid, uw koninginne, " "

Door ſcherpe dorenen geſtraald. ''

Die gy gekogt hebt door uw trouwe,

Die gy getrouwd hebt tot uw vrouwe,

Die, door uw adem, adem haalt, -

Wierd door de Joden, door den Heiden,

Geſteken en op veld en weiden

Vervolgd en in haar bloed gedopt.

Schoon dat haar reuken u behagen,

Uw lelybruid heeft deze ſlagen,"

Al zugtende, met wee verkropt.

Nog woeden veel verwoede ſcharen,

Om uwe witte lelyblaren - ,

Te ſtooten in den helſchen poel. | | |

Veele eeuwen heeft uw lelyſtamme

Geblaakt in hunne doornevlamme.

Uw lely is der doornen doel,

- S 5
/

v,

- s -

:

t

De
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De wereld en de weereldlingen, tºt 4

Die uwe lely tegenſpringen, . . . . . . . Of

Zyn gram op uwe lelymaagd. Tot 1 º : : : : )

Zy leggen toe, om alle uwe erven,''. , . . a-ſi

Om uwe bruid in 't rood te verven, -. - 1 ::9

Schoon u haar witheid zeer behaagt-ree... 22

Die oude mensch, ons aangeboren, zº oos

De nieuwe mensch, by u verkoren, : : : : : J

Staan ook gehorend tegen een q

De nieuwe is wel gelyk een lely ; ; za 2xi

Maar ſomtyds ook, gelyk als Eli,tot g: er ſ

Zeer flau, tot onzer ziele weén, L. 2. RI

v

Wy zyn maar lelyën der dalen, ,, . trºij

Omzet van ſcherpe dorenſtralen, I. - - - O

Waar door ons lelywir verbreekt. ' , 5/

Uw voorbee kan weer witheid geven, , 2

Als gy ons red en doet herleven, : : : : :

En ons in uwe liefde kweekt. . . . . . s

Wy pralen ook als appelboomen, a . , ,

Die van den Liban zyn gekomen, . . 9

By zoonen van uw hand geſteld; -

Om op een vetter veld te groeijen, -

Om in uw witheid meer te bloeijen, . . . . .

Bevryd van dorens en geweld.

- . • Gy
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C.

Gy gaaft in 't wynhuis nieuwe wynen, . . . . .

Om als een heldre maan te ſchynen, 1 in nl

A

In 't afgezonderd lelywit. wº. 1 x ºv - ! :

Uw bloedpers heeft haar overrompeld, ºf

En blad en ſteel in 't rood gedompeld. 2 .

Dit is ons lot, ons zielsbezit. . . . . ! -

O God! Zie van den hemel heder; tº : : :

De doornen ſteken Sión weder, 2 . . . . . . S.

Door kettery, dóor 't oorlogszweerd. ()

Ook d'oude mensch is aan het woeden, " .

De ſatan ſlaat met dorenroeden, wº & - !

Waar door uw' lelybruid verteert. ' -

Uw lelyën zyn aan het breken. Tº

O ziels verval! O droevig teken! ! !

Haar ſteelen ſtaan als afgeknot. -

Wat zal 't van uw vriendinne worden,

Die nu moest ſtaan als in ſlagörden, . ' -

En zig zoo ſtaaven in haar lot ? G

Maak my een lely in de waarheid,

Een lely, wit door uwe klaarheid,

Die op haar ſteel ſtandvastig praalt,

Om wel geworteld ſtand te houwen,

Door 't waar geloof, door zielsvertrouwen,'

Zoo lang uw rood myn wit beſtraalt.

- Dan
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Dan zal ik u een lely wezen, -

In meerder witheid dan voor dezen, -

Myn reuk zal uwe dogters voén.

Hen, die uw lely tegenwaaijen,

. Of nieuwe dorens voor haar zaaijen,

Zal uwe hand te niete doen. 1 . .

Ben ik dan duwe? Gy zyt myne. -

Zoo zyn wy één in vreugde en pyne.

O zalig, die u toebehoort!

Als myne lely neêr zal vallen,

Dan zal ik uwen lof uitbrallen,

Na al myn dorens zyn verſmoord.

Komt lelymaagden, ziet uw bladen,

Uw rood, uw wit, alle uw' genaden.

Dankt uwe Rooze, die ze u geeft. -

Wy zullen haast in 's Hemels zalen,

In ſchooner wit, voor eeuwig pralen.

Erkent uw wit, terwyl gy leeft.

##

DE
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DE BESTE WASDOM.

De regtveerdige zal groeijen als een -palm

boom; hy zal wasſen als een cederboom op

den Libanon. Pſal. xCII: 13.

. Op de Wyze van den xcvII. Pſalm.

Gea, die de weereld ſchiep, -

En eerst in wezen riep,

Heeft alles ryk gezegend,

Met dauw en vogt doorregend,

Tot ware vrugtbaarheid,

Nogtans met onderſcheid ,

Aan menſche, kruid en beest,

Door d'adem van zyn Geest,

Tot roem der Majesteit.

't Is ook zoo met de ziel, '

Na dat zy van God viel. .

God wilde haar herſcheppen,

Haar tot zyn dienst doen reppen,

Hy doet haar wasſen in

Genade, liefde en min,

Om daar in voort te gaan,

Om voor zyn lof te ſtaan,

Als zyne huisvriendin.

- Al
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, ... Al zyn wy arm en naakt; . . , ,
s - * * *,j: ' . . . . . . .

- . . . Daar God een idoren raakt, t . . #C 1.

Doct hy een lely groeijen.

-" Zyn Geest doet zielen bloeijen, ' t V.

. Ja God vernieuwt het al, 2 : A

Wat door den eersten val . . . . . .)

Verviel, om 't heilig zaad

Te leiden naar zyn raad, '' ,

Al is de weg wat ſmal. -

O ja! Dit is Gods werk - 5 -

Aan zyne bruid en kerk.

Hy heeft, ten allen ſtonden,

In alle zyn verbonden, ' t .

Een wasſend hert begeerd, º .

Dat al het kwaad verteert, '

Door Jeſus Geest en Woord,

Dat naar zyn ſtemme hoort,

En by zyn Name zweert.

Uw kerk is jong en oud; ' ,

Zoo elk, die op u bouwt,

De jonge en de gryze *

Herleven door uw ſpyze,

Na veelerhanden ſtryd,

Als gy de ziel verblyd.

De wasdom past ook uy

Eu die u lieven vry, - - -

Zoo nu als t'aller tyd. . . . . .

: Wel
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Welzalig is dat volk,

Dat hoort naar 's hemels tolk,

En volgt in 't ſpoor der helden, | | | |

Die zig voor waarheid ſtelden!

Wy moeten, als een boom, sº " '

Aan allen waterſtroom, zº ººk

Staag groeijen, ook, wanneer

De boozen Jeſus leer ''º iſ ri

Veragten als een droom; * * * * *

Om als op Libanon, " " "

Als ceders voor de zon, v 3 -

In deugden op te wasſen, " "

. Aan alle waterplasſen, “ zei : A

Om, door 't geloof geplant,

Te groeijen in verſtand, "

In Jefushof en huis,

In voorſpoed, of in kruis,

Tot dat ons lighaam ſtrand. : ' -

Ja, in den ouderdom,

Moet hy, begroend alöm,

Zyn rype vrugten geven, ' s

En voor den Heere leven. " "
O God! Maak my vrugtbaar, ve'

,,' ,

Myn ouderdom is daar, * * *

Vergeet myn ziele niet, " ,

In dorheid, in verdriet, - - -

Red my in doodsgevaar. ----

--- Zyt

- *
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w

Zyt gy een landman, Heer;

Beſnoeit gy, tot uwe eer »

Uw kerk en uwe zoonen,

Om aan ons te vertoonen »

Dat ons dit groeijen Past »

Als uw' genade wast » : «

Om voort te gaan van vreugd

In liefde Gods en deugd,

Ook zelfs in overlast,

Vergun myn ziele mee

Te groeijen in uw' vreê,

Ook in myne oude dagen

Ai, laat ik u behagen!

Bedauw myn dorren geest,

Tot wasdom. Dat 's myn feest

Gy kunt myn wensch voldoen,

Maak my toch vet en groen,

Met yder, die u vreest.

Myn ziele wenscht, voortaan

- Van kragt tot kragt te gaan.

Al is myn tyd geweken,

Verminder myn gebreken,

Vergun my kragt en moed ,

Om 't oude vleesch en bloed

Te rukken uit myn hert,

Al waar 't met zieleſmert,

Tot eigen zielsbehoed.
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Ik wensch, naar mynen pligt,

Gelyk een ryzend licht,

Te ryzen tot den middag.

Vergun my, 't geen ik bid. Ag!

Verlicht toch myn gemoed.

Gun my, om 's Heilands bloed,

Eens, als een volle maan,

Voor u, O Zon, te ſtaan.'

Uw lichten zyn my zoet.

Ja, geef my, door genâ,

Steeds meer, zoo vroeg als ſpa

Te wasſen in 't gelooven,

Met wasdom Gods naar boven,

Vol vreugd, ook in verdriet.

Wel hem, die dit geniet!

Ja, zalig, die zoo leeft,

En goede vrugten geeft,

Totdat zyn oog u ziet !! . . . -

Ai, doe my, zonder ſchrik,

Opyder oogenblik,

Staag wasſen in genaden,

En door alle uw weldaden

Te groeijen t'aller ſtond,

Op uwen vetten grond.

Maak mynen geest bevrugt.

Hoor gv myn zielsgezugt,

Naar 't woord van uwen mond.

T Komt
*-* *--
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Komt, vromen, ziet uw pligt,

Die op uw zielen ligt.

Haalt kracht uit 's Heeren bronnen.

Gy moet, als zooveel zonnen,

Verlichten, door uw ſtraal,

Gods zoonen altemaal.

Verdryft de duisterheid,

Ter eerder majesteit

Van God, in zegepraal.

Dan zal Jehovaas Zoon

Ons brengen voor zyn throon.

Dan zal ik, in Gods zalen ,

Volwasſen, voor hem pralen.

Dan zal ik, als volgroeid,

Als ceders, opgeſnoeid,

» Den Landman van zyn kerk

Zien in 't volbragte werk,

Daar zig myn geest naar ſpoeit.

- DE
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DE REGTE DISCIPEL.

Zoo iemand agter my wil komen, die verloor

chene zig zelven, en neme zyn kruis op en

volge my. . Matth. xv1:24. -

Op de wyze van den Exxx. Pſalm.

Myn ziel, ai, hoor naar deze reden; . *

Uw Losheer is u voorgetreden. :

Door ootmoed en door nedrigheid

Heeft hy ons tot zyn dienst bereid:

Ja, God vernedert en verhoogt,

Die Jeſus lof en eer beöogt. - 3 .

Verloochning is de zedenleere, * *

Die ons geleerd is van den Heere.

O ja! Myn ziel, dit is alöm - --

De heilleer van ons Christendom.

Dit 's d'eerste en grootſte les, gegrond

In 't woord van God en 't heilverbond. ,,

Wilt gy een regt discipel wezen;

Verloochen u, meer dan voor dezen, -

Ja, zet u zelven aan een kant, ver -

Dat eigen zelfs dient eerst geſtrand,

Eer gy des Heeren word of zyt.

Verloochendheid eischt zielenſtryd.

T 2 Steut



292 S I ON S ZI E L S

steun nimmer op uwe eige kragten, - .
Op eigen regt, op uw' gedagten,

Op eigen werken, die gy doet, -

- Al was het met een goed gemoed. ? -

De reden leert ons ook wel wat, ' 9. -

Dog dat is juist geen zielenſchat. **

- --

r

Uw wysheid, uwe zedendeugden, '

Waar in de Heidnen zig verheugden,

Uw ſtille geest, uw goed beleid -

Zyn in Gods vierſchaar ydelheid. . . . . .

't Geloof alleen in 's Heilands bloed |

Maakt alle daden voor God goed. -

j

Leer ſtaâg u zelven overwinnen,

Leer God van harte te beminnen. " ,

Omhels uws Heilands eeuwig regt. -

Aan zulken is het toegezegd. -- *

Dat regt doet eigen regt vergaan,

Om regt voor Gods gerigt te ſtaan. " - -

e

* * * *

ontbloot u van uw zelfsbewindſeſ,

Verlaat uw eigenzelfs beginſel, r:

Kom, als een naakte, voor den Heer,

Val, in geloove, voor God neér,

Vertrouw op Jeſus, volg hem na,

Op Tabor en op Golgotha. .

- - - - Laat

- --
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Laat dan uw goede werken ſchynen,

In waarheid, niet in valſche mynen.

Dat voegt het heilig Godsgeſlagt.

De werken des geloofs, met kragt, . .

Zyn onzer ziele tot een kroon;

Maar geeven 't regt niet aan Gods Zoon.

Dan zult gy, als Jehovaas zoonen,

Uw' Meester nagaan en vertoonen,

Dat gy een regt discipel zyt,

Door 't kruis, Jehova toegewyd,

Om naar den eisch van dezen dag

Te leven voor hem met ontzag.

Gy zelf moet ſtaag uw kruishout dragen,

Om uwen meester te behagen,

Verloochend en met ziels geduld,

Tot dat uw ſtryd zal zyn vervuld.

Gy moet zyn leven en zyn leer

Verdadigen, hoe langs, hoe meer. A

Gy moet de valſche leer betwisten,

En u gedragen als een Christen,

En 't eigen zelfs verbannen, om

'Te pralen in zyn heiligdom.

Wy waren noit ons zelfs, omdat

Een yder 't zyn van God bezat.

/ . T 3 --

- º -
* * *
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De ſtaat der regtheid, voor de zonde,

Moest ook tot eer van God verkonden,

Dat 't eigenzelfs in God beſtond.

Dat eigenzelfs had geenen grond,

Dan door Gods kragt. Hem was de lof.

Ook d'eerſte mensch was uit het ſtof. / .

De ſtaat der zonde toonde beter,

Dat eigenzelfs, als zielenvreter,

Gedood moest werden, maar helaas !

Dat eigenzelfs ſpeelt nog den baas.

Verloochendheid aan eige magt

Vereischt een Goddelyke kragt,

De ſtaat, herſteld door Gods genaden,

Is beter van Gods Geest beraden,

Om van zig zelven af te gaan,

Om van zig zelven af te ſtaan. '

Genade leert verloochendheid,

Als God het hert daar toe bereid.

Steeds in zig zelf te blyven hangen,

Houd onze ziele meest gevangen.

Weg, met dat oude vaderkwaad ! .

Wy zyn veränderden van ſtaat,

Al, die in Jeſus naar God ziet,

Agt eigenzelfs voor ziels verdriet. »

- Voegt
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Voegt dat den ſtaat van alle menſchen;

Zoo moet myn ziel ook daarom wenſchen.

't Voegt myn gemoed; 't voegt ook elk, die

Verlost van eigen heerſchappie, -

Verloochend, voor den Heere leeft, iſ

En ziel en lyf aan Jeſus geeft. -

Bewaar myn geest voor trotſe wanen,

Voor zelfsbedrog, voor eige vanen.

Ik hebbe niets dan zieleſmert,

Een ziel, die in haar ſtrikken wert.

Leer my verloochnen al het myn,

Dan zal myn zelfs veroordeeld zyn. -

Ik zal myn kruishout op my nemen.

Ik hoope, daar mê niet te temen,

Indien my maar uw Geest verſterk',

Dan zal ik, door 't inwendig werk, iſ

Bekwaam zyn, om myn Heiland dra'

Te volgen door zyn heil gena. . . . .

Myn God, leer my myn zelf verzaken,

Om tegen 't oude kwaad te waken.

Myn eigenzelfs dient meer gedood.

Dat eigen zelfs is boos en ſnood.

Geef my in kruis, my opgeleid,

Gewillig- en verloochendheid.

T 4 Wat

-" *----------
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-

--- - - ------------ -
- - - --

Wat zou het my toch konnen baten,

Schoon ryk gegoed en hoog van ſtaten,

Als myne ziele ſchade leed? * * *

O groote God! Myn ziele weet, º

Dat, by een ziel, het gansch heeläl . . . .

Niets is dan ſlechts een jammerdal.

Al 't aardſche zal myn geest ontwyken; .

Maar myne ziel zal noit bezwyken. - -

O ziel! Gy zyt veel grooter goed.

Die haast voor God verſchynen moet,

Bezorg u zelf, zoek d'erfenis,

Die zeker en voor eeuwig is.

Wel aan, ik zal myn Meester volgen,

Tot 't eigenzelfs zal zyn verzwolgen.

Ik ben myn eigen zelfs niet meer.

Ik geef my over aan myn Heer. .

Als 't eigenzelfs zal zyn vergaan, -

Zal 't nieuwe ſchepſel binnen ſtaan. - -

-

&#####

G###3

+

ZIELS
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vERLOOCHENDHEID.

Ik# mensch! Wie zal my verlosſen uit

het lighaam dezes doods? Rom. vII : 24

Op de wyze van den Lxxx. Pſalm.

O ja, myn ziel, gy moet u zelve

Ontkennen en uw gronden delven;

Dan vind ge in u een enodderpoel,

Een onrein hert en vol gewoel

Van adders, dik van helsch fenyn,

Die 't nieuwe ſchepſel tegen zyn.

Maar ag wie kan zig zelf verwinnen?

Het hert bedriegt. De losſe zinnen

Vervoeren ons dan hier, dan daar.

Dat eigenzelfs, zoo vol gevaar,

Verblind den geest, verraad de ziel,

Waar door zy vaak in zonden viel.

%. T 5 Ver
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Verloochendheid eischt veel genaden.

Het hert zoekt zig ſteeds te verraden,

Door goede namen, of door ſchyn.

De ziel gevoelt geen eigen pyn,

Ten zy Gods Geest aan ons vertoont

Dat eigenzelfs, 't welk in ons woont.

O wee my! Ik elendig menſche!

Wie zal myn ziel, gelyk ik wenſche,

verlosſen van dit bytend kwaad?

O Heer! Stel myne ziel in ſtaat,

Om 't eigenzelfs, meer dan voorheen,

Te vellen, door veel zielsgebeên.

Dit is de wenschbee van myn herte.

O Redder van bedroefde ſmerte, , 9

Verdroog het zondig alſem ſap,

Ruk van myn vleesch dien ouden lap;

Dan was dat eigenzelfs vergaan,

Dan was ik van my zelfs ontdaan.

Dan bleef er niets meer, dan het weder

Geboren deel, ſchoon zwak en teder.

Dan had ik alles naar myn wensch,

Dan praalde ik met myn nieuwen mensch

Maar ag! dat oude blyft by my.

Maak mynen geest van 't booze vry.

Daar
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Daar is altoos een Ik gebleven, 2 s . . .

Een Ik, een kwaad, voor al myn leven, " " ! 4

Een Ik, van 's Heeren Geest beroofd;

Een lk ook, dat Gods Zoon gelooft.

• Een Ik, een niet en boos van aard;

Een Ik ook, dat Gods heil aanvaart,

'k Voel wel een Jakob in my leven;

Maar ook een Eſau daarbeneven,

Die mynen nieuwen mensch vergalt,

Die ſtaâg ten kwaden overvalt. ,

Daar is een ſtryd in mynen geest,

. Ook in elk, die u mint en vreest.

Dit is myn ziele tot veel hinder.

Een Christenziele past niets minder,

Dan die veroude vaderſmet.

Al die zig voor den Heere zet,

Moet 't eigen Ik verwinnen. Ag!

Wie is de man, die dit vermag? -

Gy moet, ter liefde van de Godheid,

Uw eigenzelfs, uwe eige zotheid,

Verlaten, als zyn lieve bruid,

schoon 't eigenzélfs daar tegen muit.

Gy moet verloochend, als zyn maagd,

Verwinnen 't kwaad, dat gy nog draagt.

O
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O God! myn ziel, in tweén gereten,

Ligt met een overtuigd geweten,

In ootmoed en in needrigheid.

Dat eigen, dat my tegen pleit,

Beſchaamt my diep voor u, myn Heer.

Ag, ſtyf myn ziel toch meer en meer!

Ik ben onweerdig uw' genaden,

Die mynen geest zoo ryk verzaden.

Ai, kom, ontferm u over my,

Maak 't nieuwe ſchepſel vast en bly,

Tot dat de nieuwe mensch herleeft,

En 't oude vleesch den doodſteek geeft. -

Ik ben, als een verloren zone,

Die, weérgekeerd, my u vertoone,

Myn Vader! Leid my met uw ſtaff

Ai, trek my van my zelven af.

't Gemeste kalf, uw Zoon, myn Vorst,

Heeft my van 't eigenzelfs ontſchorst.

Ik onderwerp my uwen wille.

O ja myn ziel, wees voor God ſtille,

Draag 't lydenskruis, ſta op uw post,

Tot God u door de dood verlost.

Draag u, gelyk een krygsman doet,

Sta in 't geloof, dat zielen voed. /

Het
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Het oude weet my te bevegten, r

. Om 't goede ſtaag aan 't kwaad te hegten. 's

Dat oude vleesch, dat ſlegt geſtel, t

Roept 't nieuwe ſchepſel in: duël. . . . . .

Ag! Gun den nieuwen mensch de kroon; -

Dan blyft gy my een groote loon. . . . . . .

O God! als 't oude komt te voorſchyn, - Ji

Geef 't nieuwe deel dan meerder doorſchyn, ºf

Opdat dit kwaad my noit verrast. - - -

Ik heb my menigmaal vertast, ... . . . .

En als een dolend ſchaap, O Heer!

Gezworven, voor u heen en weér.

Myn vleesch moet door uw Geest weêrſtaan zyn.

Myn ſtryd moet door 't geloof gedaan zyn.

Omgord my door uw goeden Geest.

Myn ziele ſtaat voor u bedeest, .

Om, toegerust uit 't wapenhuis,

Te ſtryden in myn zielekruis.

Weg zondig kwaad, weg eigen broedſel!

God geeft myn nieuwen menſche voedſel,

- Om u te vellen door Gods zweerd.

- Weg, wat den nieuwen mensch verteert!

o Weg, dat my dag en nagt beſtryd!

Ik ben den Heere toegewyd,

- Tot
- - "
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Tot ik, nadat ik heb geſtreden,

Gekroond worde in Gods eeuwig Eden,

Daar 't oude vleeſch zal buiten ſtaan,

Daar 't nieuwe ſchepſel in zal gaan,

En u zal volgen, zonder kruis,

In 's Vaders ruim en heerlyk huis.

Daar zal ik als verwinnaar pralen,

En, zonder kruis, myn adem halen,

Daar 't nieuwe ſchepſel bruiloft houd.

O zalig, die op God vertrouwt!

Daar is een feest, dat vreugde geeft

Aan elk, die wel geſtreden heeft.

-

DE
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DESCHOONSTE BRUID.

Zie, gy zyt ſchoon, myne vriendin! Zie, gy

zyt ſchoon. Uwe oogen zyn duivenoogen,

tusſchen uwe vlegten, Hoogl. Iv : 1.

Op de Wyze van den cxvIII. Pſalm.

Ik ben wel van my zelfs elendig,

Niet ryk, maar arm, niet wit, maar zwart,

Verduisterd, ja, verblind inwendig,

Myn hert was door den vloek verhard,

Ik was een niet, een zondig maakſel,

Dat in zyn bloed gewenteld lag,

Myn leven was een vuil gebraakſel,

Terwyl geen ooge naar my zag. - .

Myn grond beſtaan van vader Adam

Is ſlegt, myn ziel is, levend, dood,

Maar Jeſus, die zoo lang daar nakwam,

Vercierde my in zynen ſchoot.

Ben ik volmaakt, ben ik uw ſchoone;

't Is door uw ziels inwendig werk,

Deez ſchat hebt gy my, in uw Zone,

Gegeven. Maak myn ziele ſterk.

UW
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Uw goede Geest wist my te wekken, .

- Ja, gy herſchiept my naar uw beeld.. C -

Dat beeld gaf levendige trekken

Van u, 'k Was als op nieuw herteeld. . . . . . .

- - -

- - -

Gy wist myn geest naar u te ſtieren,

Gy kleedde my in wit en rood,

Om my inwendig te vercieren, --

In Christus, als uw gunstgenoot.

Gy rukte my van 't helsch beginſel.

Uwe arremringen en uw goud

Zyn beter dan dat helsch geſpinſel,

Waar op myn ziele had vertrouwt.

Gy zaagt op my in mynen bloede,

Gy ſpreidde uw liefdevleugel uit.

Gy deed my onder door de roede

Heen gaan. Gy koost my tot uw bruid. -

Gy deed myn geest met u verkeeren.

Gy wiescht my met ſalpeter ſchoon,

Gy ſtaakt my in geſtikte kleêren,

Door 't heilbloed van uw lieven Zoon.'

Zyn ooge was op my gevallen.

Zyn heerlykheid, op my gelegd,

Deed my ſtaag zyne liefde uitbrallen, .

Als aan zyn liefde vast gehegt.

-
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De zielen uwer martelaren,

Geſlagen door het roode paard,

Zyn door de vlammen opgevaren.

Deeze aarde was hunn geest niet waard,

Zy waren vrugtbaar als de kudden,

Hunn tanden wit, hunn lippen rood.

De helle mag uw maagden ſchudden,

Zy woelt ſlegts om haar eige dood. - - - - «

De weereld ſpilt vergeefſche kragten. -

Laat al de boozen, ſaam' verëend,

Uw bruid, uw maagd, als ſchapen, ſlagten;

Zy ſtaan door kracht, die Gy verleent.

Haar roode lippen, haare wonden

Zyn 't zielscieraad van uwe maagd.

Die, ſtervende, uwen roem verkonden, . . .

Verſlaan al, die haar ziele plaagt.

Kan myne ziel aan u behagen,

In 't ſtryden voor uwe eer en lof;

Doe dan uw liefde in my opdagen.

't Is waar, ik ben maar asch en ſtof.

Omgord my door uw groot vermogen,

Om, toegerust, in 't veld te gaan;

Ik zal door zweerd, door pyl en bogen

Al 't booze rot ter aarde ſlaan. , ' ( )

4.

V Myn



en

o6 S I ON S ZI EL S.Q

/

Myn Heilfontein, ik zal u loven.

Gy bragt my in uw huisgezin.

Uw Geest roept tot myn geest van boven;

,, Gy zyt myne eenge Ryksvorſtin,

,, Myn zuster, myn volmaakte ſchoone,

,, Myn hertvriendin, myn lieve bruid,

,, Myn reine maagd, myn huwlyks kroone,

,, Gy zyt het, die myn hert ontſluit.

Myn ziele valt, verſtomd, verlegen,

Voor uwe voeten. Ag, myn Heer!

Zyt gy myn ziele zoo genegen?

Bemint gy mynen geest zoo teêr? .

Waar is myn blank, waar is myn ſchoonheid?

Waar is al, dat gy van my meld,

Daar al myn vuil zoo klaar ten toon leit?

Myn ziele ſtaat hier voor verſteld. .

Myn God! Al 't ſchoon, dat ik geniete,

Hebt gy myn ziele toegebragt. - *

Uw ſchoonheid zal my noit verdrieten,

Dewyl uw ſchoon myn vuil verzagt. ' '

De ſchoonheid, aan myn ziel gegeven, /

Is uit myn Heilands bloed geperst.

Door zynen dood kogt hy myn leven,

Dat bloed, dat nog myn geest ververscht.

- - - k- Bezit
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Bezit myn herte veel weldaden;

't Was uwe liefde, niet myn deugd.

Gaaft gy 't geloof met veel genaden,

Ootmoedigheid en ziele vreugd,

Behagen u myn duivenöogen,

Die tuſſchen myne vlegten ſtaan,

En heeft myn geest op u vermogen;

Wat ziel zal dit geheim verſtaan ?

j

Roemt gy zoo op een zondaresſe; '

Geloofd zyt gy, O ryke God!

Giet oly uit uw zegenflesſe.a

Ben ik uw deel; gy zyt myn lot.

Is 't hair my als een kudde geiten,

Zyn myne tanden ſchoon en wit,

Leer my toch voor uwe eere pleiten, . . . .

Die blank zyt, 't hair hebt zwart als git. - .

Hebt gy my met uw rok omhangen, '

Is uw' geregtigheid myn ſchat; . -

Laat heiligheid, naar myn verlangen, " -

Daar meé gepaard gaan. Gun my dat,

Geef my een hals, als Davids toren,

Om voor myn Jeſus, Davids zoon, 2

Te ſtaan en naar zyn ſtem te hooren, º 2

Te ſtryden voor zyne eerekroon. :

V 2 Laat
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Laat myne borsten voedſel geven,

Laat ze, als een ſapryke granaat,

Met aangename geuren leven,

Als uwc ſchoone, naar myn' ſtaat.

Maak my bekwaam, met een gewisſe

In zuiverheid, de ware leer

Te ſtaven, door belydenisſe.

Myne oogen zien op u, O Heer!

Vereier gy mynen geest inwendig,

Door 't goud borduurſel, door uw licht,

Maak myne ziele meer beſtendig,

Vol vreugde voor uw aangezigt.

Ag! Heb ik voor u geen gebreken,

Omdat ik u ben ingeënt,

Daar ik in zoo veel zonden ſteke;

Maak gy my dan myn ſchoon bekend. -

Doe al myn zwart in wit verkeeren,

Maak my gelyk gy my verklaart,

Ik zal al 't kwade van my weeren,

Als gy myn ziele meer veräard.

Dit is myn wensch, O, Overſchoone!

Gy zyt de Schoonste, gy alleen,

Gy overweegt, als 's menſchen zoone,

Uw zwarte bruid, zoo ongemeen,

- -

* * * * s- r

* ** * *

2 -

Ag



BAN KE TT E N. 329:

Ag, laat myn ziele noit bezwyken, ... -

O Schoone! dat 's myn harte wensch; * * *

Dan zal ik u veel meer gelyken, * * * *

Ter eer van mynen nieuwen mensch. - - - -

Ik ben aan u geheel verbonden,

Tot dankbaarheid, tot liefde en trouw, ' -

Ik zal uw ſchoonheên gaan verkonden, ' -

Als uwe maagd, als uwe vrouw. -

-

" )

Komt vromen, roemt uw ſtaat, uw luister,

Gy zyt die ſchoone bruid, die maagd. -

Al 't aardſche ſchoon is zwart en duister, --

By 't ſchoone, dat gy in u draagt. -

Uw ziele praalt door veel juweelen,

Daar uwe Bruidegom naar haakt,

Wat reden hebt gy, om te kwelen;

Uw ziel is toch in hem volmaakt. . .

-

t

O Heer! Ai kom, volmaak uw ſchoone, ... -

Hier en hier na in d'eeuwigheid.

Gy hebt voor uwe bruid een kroone, -

Tot blyk van haare Majesſteit.

Daar zal ik, als de ſchoonſte, blinken,

Als uwe maagd, ja als uw vrouw.

Daar zal ik in uw liefde zinken,

Door het voltrekken van uw trouw.

EV 3 D
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DE sc H o oN sT E

B R U I D E G O M.

Myn Liefſte is blanken rood, h draagt de ba

nierboven tien duizend, enz. Hoogl. V: 1o-16.

Op de Wyze van den LxvI. Pſalm.

Dat in een ſtroom van myn gedagten

Een vreugdelied uit 't herte vloeit,

Doet my op Gods genade wagen, -

Tot dat hy mynen geest beſproeit, r

Om Jeſus op zyn dag te zetten, . --

In al zyn ſchoonheén, in zyne eer.

Dog ſchoon ik myn gedagten wette,

Ik voel myn geest te zwak, te teér.

Wat zal ik van myn Koning zingen,

Van wien ik, met myn mond of pen,

Niets evenredig voort kan bringen,

En geen verbeelding magtig ben.

Zelfs d'englen in Gods heiligdommen, -

De geesten, pralend voor God throon,

Staan, als bedeest, om uit te brommen, -

De Heerlykheden van Gods Zoon.

wee

ºf

- - 'k Zal

- . .----

w
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'k Zal egter ook met Davids Pſalmen, - . . .

In ootmoed en in nedrigheid,

Het ſchoon myns Bruidegoms uitgalmen, .

Ter eer van zyne Majesteit. -

Myn herte geeft een goede reden, 1. .

Ik ſpreke myn gedigten uit,

Ik zal all' zyn bekoorlykheden -

Verheffen, met myn ſtem en luit. - - -

Roemt gy uw bruid en haar cieraden; . . . . .

Zou ik dan ſtom zyn van uw lof?

Neen. 'k Zal my in uw ſchoonheên baden, te

Myn ziele heeft voor d'eeuwen ſtof. ,,

Gy zyt de Schoonſte van de menſchen,

Als God, als mensch, als Middelaar. In

Wie kan wat boven 't ſchoonſte wenſchen?

Uw ſchoonheid maak my ſchoon en klaar.'

w

i

Gy zyt een God vol zaligheden. : " )

Verheerelykt in heiligheid. -

Wie zal hier en in 't eeuwig Eden - - - - -

Volpryzen uwe Majesteit? :

Neen, Heere, gy zyt niet te noemen, :

Gy zyt een ontoeganklyk licht.

't Voegt egter my, uw' glans te roemen. - -

Al kan ik niet; het is myn pligt.

V 4 Gy

- --- - -
----- - - - - - - ------ - - - -

-
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Gy waart de Borg voor uwe kroosten,

Gy zyt myn Heer, myn Middelaar,

Gy kwaamt om onze ziel te troosten,

Ter liefde van uw lieve ſchaar. .

Als mensch hebt gy aan ons doen blyken,

Dat gy de Schoonſte waart op aard',

Gy kwaamt, om Sión te verryken,

Tot troostvoor die u heeft aanvaard. ... .

O groot Profeet! Gy moet ons leeren :

Van uwe ſchoonheên, van uw lof.

O Priester ! Bid voor die u eeren. . . . .

Uw ſchoonheid geeft der ziele ſtof.

O Koning! laat uw ſchoonheên dagen,

Laat uwe deugden ons gemoed

• Herſtellen, om u te behagen,

Uw liefde is my een honigzoet.

Gy ſtort genade van uw lippen,

In 't hert van uwe lieve maagd.

Laat ons dat zoete noit ontglippen,

Dewyl myn hert daar ook naarjaagt.

God heeft uw hert ryk overgoten.

Met vreugdenöly, vet en ſchoon,

Als 't eenig Hoofd der Bondgenoten,

En u bevestigd op uw throon.

Laat
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Laat al uw glans, uw ſchoonheên dagen,

Door alle uwe ampten, door uw' Geest.
* . *

Gy hebt 't vyandig heir verſlagen,

Tot heil van die u dient en vreest.

Bw'Godlyk ſchoon deed gy ons blyken,

Dewyl gy de godloozen haat,

Maar arme zielen wilt verryken

Met uw Hoogpriesterlyk gewaad.
- /

Uw maagden, uwe zegehelden,

Staan, eeuwig aan uw dienst verpand,

In Ophirs goud, om ſtaag te melden

Uw ſchoon, aan uwe regterhand.

Uw kleederen, vol ſpeceryën,

Zyn als een ademend kanneel.

Uw Rykspaleis, aan alle zy'en,

Is ons een eeuwig lustpriëel,

De dogters, die uw liefde ſmaken,

Verheugen zig in uwe pragt,

Die zig in al uw ſchoon vermaken,

Als uw verworven Gods geſlagt,

O ſchoone Jéſus! Zaligmaker,

Gy zyt, als Koning en Profeet,

Als Priester, onze zielbewaker,

Ja, d'Allerſchoonſte, dien ik weet. L

V 5 , VVje
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Wie kan uw' glans, uw ſchoonheid uiten?

Gy voert den toom van al, wat leeft.

't Is ydel, tegen u te muiten,

Dewyl gy 't al den adem geeft.

Gy zyt de grootste der Profeten,

Gy zyt Gods Zoon, Gods Zoon alleen.

Gy deed ons Gods geheimen weten,

Gy vryd ons hert van zieleweén

- - - -

Myn ziele wenscht te blyven hangen

In 't ſtaag beſpieglen van uw ſchoon,

Om, ziende, meer gezigt te ontfangen

Van al uw glans, O Davids zoon,

Om, van de zinnen afgetrokken,

Te blyven hangen, voor altoos,

In uw zeer vriendlyk liefdelokken.

Gy zyt myn cenig zielsämbroos,

De grondbewerpen van myn herte

Zyn uwe deugden, uw' gena.

Uw volheid heelt myn zieleſmerte,

O Heilfontein der hoven! Ja!

Gy zyt de wensch van uwe zoonen,

O allerſchoonste Bruidegom!

Uw blank en rood zal ons vertoonen

Uw glans, uw heerlykheid alöm.
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O ja ! myn Liefſte, gy zyt myne, v 's

En ik ben d'uwe ook, O myn Vorst!

Laat uw verheerlykt aanzigt ſchynen.

Myn ziel, die naar uw ſchoonheid dorst,

Wenscht, toegerust, u ſteeds te aanſchouwen.

Ag, had gy mynen geest geſtaafd;

'k Zou in dat zien my aan u houwen, -

Als gy my uit uw volheid laaft.

Uw roode wonden, uw genaden,

Uwe eeuwige geregtigheid, - . . . .

Zyn mynen geest tot heilſieraaden,

Hier en hier na, met majesteit. -

- Gy zyt de God der heiërſcharen, J

Dewyl gy de Baniere draagt, -

Als Veldheer. Die gy doet vergaêren, -

Bereid gy tot uw reine maagd. - S

Uw Hoofd van goud, alle uwe vlegten,

Gekruld en zwart, vertoonen ſaam'

Uw God- en Menschheid. Uwe knegten A -

Verheugen zig in uwen naam. -

Uwe oogen, als der duiven oogen, *

Eenvoudig, ſcherp, om in te zien,

Vertoonen ons uw groot vermogen,

Tot troost van hun, die tot u vlién. -
*
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Uw wangen zyn als ſpeceryën,

Welriekende, voor 't flauwe hert,

Als beddekens, om op te vryën ,

Tot trooſt van ziels bedroefde ſmert.

Uw lippen ſteeds van mirrhe dropen,

Door 't onderwys van uwen mond,

Uw handen, die uw maagden nopen,

Beſchermen haar naar uw verbond.

Uw ſchenkels zyn gelyk pylaren

Van marmer, daar gy uwe maagd,

In voorſpoed, of in zielsgevaren,

Op zet en door uw liefde draagt.

Uw monds gehemelte is vol zoetheid,

Ja, al wat aan u is, myn Heer,

Is gantsch begeerlyk en vol goedheid.

O maagden Gods! wat lust u meer?

Ja, zoo een is myn zielsbeminde,

Ja, zulk een is myn zielevriend !

O Dogters! Zoekt hem toch te vinden,

Hy is 't alleen, die u ook dient.

O ja! myn Heer, gy zyt die ſchoone,

Voor allen tyd in uw geboort.

Uw dood kan ons uw' glans vertoonen,

Door 't bloed, dat onzen geest bekoort.

In
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In uw verheerlykt hemelvaren,

In 't zitten aan Gods regterhand,

Blykt voor de zaalge hemelſcharen,

Dat gy, gegrond, uw Eerthroon ſpant,

Als gy zult dalen op de wolken

Ten oordeel, dan zal openbaar

Uw luister blyken voor de volken,

Byzonder voor uw lieve ſchaar.

Komt, vromen, hier zyn zielekruiden,

Ziet Salomon in zyn gewaad.

De Ryksvorstinne van het Zuiden

Stond gants bedeest voor zynen ſtaat,

Komt op met reyën en cymbalen,

Ziet hier een meer dan Salomon.

Uw geest zal in zyn ſchoon verdwalen,

Een ſchoonheid, ſchooner dan de zon.

t

Komt, laat ons door zyn ſchoonheên weiën.

Zyn ſchoonheid heeft ons ſchoon gemaakt,

Wy mogen voor hem ſpelemeiën,

Dewyl hy ſtadig voor ons waakt.

Roept alle weereldlingen tegen;

,, Zoekt gy het ſchoonſte, dat 'er is;

,, Komt hier en ziet, en blyft genegen

,, Tot hem en tot zyne erfenis.

Laat
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Laat ons eerbiedig Hem beſchouwen,

Verwonderd, dat die groote Vorst

Met zoo een bruid heeft willen trouwen,

Zoo yverloos, en zoo bemorst.

Laat ons hem lof en eere geven;

Dan zullen wy, na onzen dood,

Zyn zaalge ſchoonheén zien verheven,

En rusten in zyn liefdeſchoot.
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DE voLMAAKTE

C H R IS T U S.

Hy is ons geworden van Gode tot wysheid.

1 Cor. 1 : 3o, 7 * *
- * * * V. - -

Op de Wyze: 0 Karinast.

Myn ziel, ai, wees nu niet verlegen,

Gy hebt van God een ſchat verkregen,

Die al de wysheid Gods bevat.

Zie niet meer in uw zelfs verkeerdheid,

Hier is de heele Godsgeleerdheid, -

Uw zieletroost, uw vaste ſtad. - - --

In Jeſus is het al te vinden ,

Voor uwe ziel, voor al zyn vrinden. . . . .

Zyt gy van alle goed beroofd; -

Wees niet bedroefd, wees niet verlegen,

Gy hebt door hem een regt verkregen,

Zoo gy van harte in hem gelooft. - V

Verlaat uw zelfs, uw eigen viesheid.

Ontbreekt uw geest de rechte kiesheid;

Kunt gy ook nooit verzoening doen ; ,

Ontbreekt u mede een heilig leven ;

En magt en recht, om iets te geven ,

Tot redding, tot uw zielsrantzoen; - -

Ween
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Ween niet. Schoon uw natuure morde, :

Uw Heiland is u toch geworden,

- Tot wysheid, tot regtveerdigheid, : 's

Tot Losheer en tot heiligmaker.

O Zoon van God ! O zielsbewaker !

Gy hebt het al voor ons bereid,
* . .

-

-

Op dat geen vleesch op vleesch zou roemen.

O neen! Daar is geen mensch te noemen.

't Verlosſen is geen broeders werk.

Hebt gy dat voor ons opgenomen,

O zielentroost, voor ware vromen;

Dit maakt de zwakke zielen ſterk.

-

Gy zyt de wysheid Gods bevonden, -

Ja, God in 't vleesch, ons toegzonden,

Gy zyt de wysheid, het verſtand,

Gy, wysheid, woont, als 't opperwezen, ,,

In 't hert van allen, die u vreezen,

| Uw wysheid heeft myn geest vermant.

O Opperwysheid! uwe rede, º -

Uw Raadsverbond van liefde en vrede, J

Uw woord, uw daden, en uw' leer,

Vertoonen aan ons al te gader, -

Dat gy de wysheid, als de Vader,

Bezit, tot uwen roem en eer.
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Noit ſprak zoo eenig mensch op aarde,

Als gy ons 's Heeren weg verklaarde,

Door ſpreuken, door veel wyze reén.

Gy hebt de wysheid Gods geſproken,

Uw wysheid deed ons herte koken,

Gy zyt de wysheid Gods alleen. '

Gy hebt ons door uwe openbaring,

Dat Godsgeheim, door uw verklaring,

Geöpenbaard en ons vertoond,

Hoe gy hebt voor uw zegenërven,

Als hun Verlosſer, willen ſterven, W

Dewyl God ons in u verſchoont.

O wysheid, door geen mensch gevonden!

Geen tong kan uw waardy verkonden.

Gy hebt ons deez' verborgenheid

Geöpenbaard en aangeboden.

O wysheid van den God der goden!

Gy hebt Gods raad ons uitgeleid.

Ik zet my ledig voor uw voeten,

Om uwe wysheid daar te ontmoeten.

Gy zyt de kragt, de wysheid Gods.

Wilt gy my uwe wysheid leeren;

O God, dan moet gy my bekeeren,

Gy zyt myn wysheid en myn rots,

- X Doe
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Doe my uw' raad, uw' wille weten,

Om menſchenwysheid te vergeten,

Verloochend, van my zelfs ontdaan.

Ik ben een dwaas, verblind en duister,

Ontbloot van wysheid en van luister. J

't Verſtand van 't vleesch is wind en waan, ,

Blyf gy het voorwerp van myn kennen,

Waaräan ik my ſtaag mag gewennen,

Blyf gy altoos de Gever van

De wysheid, die van u, van boven,

Moet dalen, om uw naam te loven.

O Leeraar Gods! Volleer my dan. -

Gy hebt beloofd, ons raad te geven.'

Uw raad heeft ook myn ziel geſteven. 1 -

Word my tot wysheid meer en meer.

Heeft God u daar toe neêrgezonden; *

Ai, leer my wysheid, door uw wonden, *

Door uwen Geest en door uw leer. , .

Uw wysheid is myn ziel tot voordeel. . . . . -

Ontſluit myn hert en ſtaaf myn oordeel,

In 't kennen tot Godzaligheid, - .

Tot ik, by u, door klaardere oogen, " ,

Zal zien en kennen uw vermogen,

Uw wysheid en uw' majesteit.

- -- - CHRIS

- - l

-- - --- - -
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CHRISTUs Is oNs

Van Gode geworden tot regiveerdigheid.
1 Cor. 1 : 3o. . . . . .

Op de Wyze van den LXVI. Pſalm, .

Myn ziel, waar henen met u zelven ?

Wilt gy uw hert naby bezien;

Wilt gy uw eigen modder delven;

Gy zult voorzeker van u vlién.

Gy hebt geen regt om 't God te geven,

Gods vloek ſtaat op uw geest geprent.

Myn ziel, gy zyt van God gedreven. ' /

O wee, waar gy u henen wend!

Dog God zy lof, die myne elenden,

Door 't waar geloof aan Jeſus regt,

Wist van myn ziel ver heen te wenden, . . .

Naar 't woord, my van Hem toegezegt. -

Zyn wysheid deed myn wysheid ſterven, -

En zyn geregtigheid alleen - , -

Deed my een regt ten leven erven,

Een regt, dat ons bevryd van weén. Y

X - 2 't Ge
w

r
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r

-

't Geloof, dat Jezus heeft omvangen, 1 -

s . Dat is myn zielsregt voor myn God. - - -

't Geloof, dat blyft aan Jeſus hangen,

Verzekert iny dit dierbaar lot.

Dit geeft myn ziele heil en vrede,

Met God, door Jeſus kruis en dood.

Hier door bezit myn ziele mede

Veel troost, veel roem, in allen nood.

Hy is, by God, myn Schuldbetaaler.

Jehova, myn geregtigheid,

Is myn rantzoen, myn geestbeſtraaler,

Die hier en eeuwig my geleid.

Ik heb geen roem in eige werken.

Ag! al myn deugden zyn bevlekt!

Myn Heilands regt zal my verſterken,

Als God my uit de dooden wekt.

Hy heeft myne openſtaande ſchulden,

Door lyden, aan Gods regt voldaan.

Hy heeft myn ziele doen inhulden,

Om langs dien verſchen weg te gaan,

Om, met een bly, verzoend geweten,

Te nadren voor Jehovaas throon.

O weldaad, nimmer te vergeten!

Geloofd zy God in zynen Zoon!

Dit
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Dit is een regt voor alle vromen,

Een regt, dat voor Gods regt beſtaat,

Een regt, genoegzaam en volkomen, zº

Een regt, naar Gods bepaalden raad.

Is 't regt der wet voorheen gebroken;

Geen nood, dit regt houd eeuwig ſtand.

Wil eigen regt uw ziel beſtoken,

Ai, ſteekt dat oud fenyn in brand. -

Gy zyt in Jeſus dood geſtorven. . . . . . C

Hy riep voor u; het is volbragt! ' s

Hier door hebt gy een regt verworven, , "

Een regt, alleen by God geägt. ' ſ . ,

Ja, Jeſus is myn ziel geworden

Van Gode tot regtveerdigheid, .

En heeft, ſchoon d'oude ſlang ſtaag morde,

Myn zaak voor my gansch uitgepleit. - 1

Gy hebt geen eigen regt van nooden, ... ,

Gy hebt een regt in uwen Borg , -

Dat regt heeft God u aangeboden,

Leg af alle uwe zielezorg.

God heeft uw naam toch aangeteekend,

In 't boek des Lams. O groote ſchat!

Hy heeft u in zyn Zoon gerekend.

Myn ziel, ſchep moed, wat troost is dat!

x 3 * 'k Er- W)

---

-- - ---
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'k Erken, O vader, uw genade.

Ik dank U, Zoon, voor dit rantzoen;

O, Geest, omdat gy vroeg en ſpade,

Myn zicle door dit regt kwaamt voén.

Deez tydsbedeeling heeft verkregen

Dit regt der eeuwen, naar Gods mond,

Een regt, voorhenen meer verzwegen, -

Maar nu in Jeſus bloed gegrond.

O zielentroost ! O ſchoone waarheid! . - .

O zalig regt voor die gelooft!

O balſem in gewetens naarheid,

Die al het eigen regt verdooft! , ,

'k Zal die gerechtigheid ſtaag mynen,

Door 't waar geloof, als Abraham.

Hier meé zal ik voor God verſchynen,

Tot eere van Gods offerlam,

Hier op leg ik myn ziele neder.

Myn ziele wenscht niets boven dit,

Ontkleed myn ziel. Heer, geef my weder

U zelven tot myn bly bezit.

Komt vroomen, hier is troost te vinden.

Geen duivel zal uw geest verſlinden,

Als gy op deze gronden bouwt.

l

--------- --

Omhelst dit regt, gelooft, vertrouwt. 3 -

Er

--------
- -- - -------T--------- ---- --
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Erkent deez' weldaad voor den Heere.

v, Toont uw geloove door uw werk. -

Verheugt u in deez' reine leere. - - -

Dit maakt uw zwakke zielen ſterk. -

Myn ziel, ai, laat uw werken ſchynen,

Voor God, voor menſchen, en verwagt

Van God veel troost, na treurig kwynen.

Dit regt heeft u dit toegebragt.

D
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CHRISTUS IS ONS

Van Gode geworden tot heiligmaking,

1 Cor. 1 : 3o.

Op de Wyze van den Lxxx, Pſalm.

Wat is dat groot, zoo ruim beveiligd

Door Christus, die zig heeft geheiligd,

Te mogen nadren voor Gods throon!

Dog, door de wonden van zyn Zoon,

Door 't waar geloof, door Jeſus regt,

Alleen den vromen toegelegt.

Hy heeft ons, door zyn zielelonken,

Van Jeſus wysheid veel geſchonken,

Van zyn geregtigheid, omdat

Ons hert geen eigen regt bezat.

Hy heiligt ons, om ons gemoed

Te wasſchen in zyn wasſchend bloed.

Gy hebt, myn Heiland, door ziels naarheid

En door uw' dood, den God der waarheid

Geheiligd. Ja, gy hebt u meé

Geheiligd door uwe offerbeê.

De heiligheid is aan uw huis

Tot zielscieraad, in vreugde en kruis.

Myn
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/

Myn Heer, zoo zyt gy ons geworden,

Tot heiligmaking, naar die orden,

Voorheen van God daar toe bepaald. 3

Uw liefde heeft ons hert beſtraald,

Verlicht, gezuivert, en ten deel

Geheiligd, tot uw lustpriëel. -

Wat zou dat zyn, van ſchuld ontſlagen,

Te leven met veel zieleplagen?

O neen! De ſmette dient geweerd,

- Dat oude vuil dient eerst verteerd,

't Nieuw ſchepſel, ja 't inwendig werk

Maakt onze vuile ziele ſterk. . . . . . -

Gy hebt ons, door uw waterplasſen,

Gezuiverd en ſneeuwwit gewasſchen,

Gy zyt een yzop voor myn ziel,

Voor elk, aan wien uw raad beviel,

Ja, gy verciert ons met een kleed,

Gewasſchen in uw offerzweet.

Die Christus zoekt alleen van buiten,

Om zonden uit het hert te ſluiten,

Dat is wel veel voor wee en pyn;

Maar 't moet ook Christus in ons zyn.

Zyn regt, met heiligheid gepaard,

Heeft ons tot zyne bruid verklaard.

X 5 O

i

-

----------
- --- - - - -------- - - --- -
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O heilig God! bewoon myn herte, . .

Weer uit myn geest die vaderſmerte.

Het Hoofd moet wezen als de leén,

De lcén als 't Hoofd ; want die zyn één.

Daar toe hebt gy uw volk gekogt,

En uwen Geest hen toegebrogt.

Gelieft. 't u, in myn ziel te woonen,

Zoo moet gy mynen geest bekroonen

Met heiligheid en met uw beeld,

Waar door myn ziele werd herteeld.

Ag, heilig mynen nieuwen mensch !

Dat is, dat blyft myn zielewensch.

Uw weêrglans moet myn ziel beſchynen,

En d'oude menſche moet verdwynen.

Omgord myn geest met nieuwe kragt,

Om, toegerust met meerder magt,

Door heiligheid, het vleesch te doôn.

Gy zyt myn kragt, myn zieleloon.

Maak myne ziele meerder heilig.

Een zuiver hert is voor u veilig,

Al ben ik arm, gy zyt zoo ryk,

Maak mynen geest u meer gelyk;

Opdat ik u, van dag tot dag,

Veel meer dan oit gelyken mag.

* *

Dan

:
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Dan zal myn ziele vrugten dragen,

Geheiligd door uw welbehagen, 2 . . . . . . .

O Heilige ! Dan zal myn geest, - *

Uw heiligheid, op 't nieuwe feest, , s

Vermelden, ja myn hert en mond

Verhalen 't zoet van uw verbond,

Dan zal uw liefde ook op my ſtralen.

Ik zal geheiligd voor u pralen.

Uw heiligheid maakt zwakken ſterk,

Byzonder door 't inwendig werk,

Als gy my lokt, en meer volmaakt,

Dan werd uw heiligheid geſmaakt.

Geen ziele zal u oit aanſchouwen,

Als die geheiligd, vol vertrouwen,

Eenvoudig voor uw liefde leeft. -

O goede God, die 't alles geeft,

Bereid my tot die erfenis, v.

Daar 't al volmaakt geheiligd is. -

!

:

&#

- ' &#2' w -

CHRIS

\- '

-- -- - - -
---- ------------ ---- --
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CHRISTUs Is oNs

Van Gode geworden tot verlosſing.

1 Cor. 1 : 3o.

Op de Wyze van den cxvIII. Pſalm.

Myn ziel, wat hebt gy heil bekomen !

Wat ſchatten heeft God u bereid !

Wat is er troost voor alle vromen

Door Christus aan ons toegezeid!

Van hem hebt gy verſtand ontfangen.

Die u zyn regt heeft toegebragt,

U heiligt, ſtuurende alle uw gangen,

Verlost u ook door zyne magt.

Ja, Jeſus heeft voor ons verworven

All' deze ſchatten, ryk en groot,

Hy is in onze plaats geſtorven,

Hy heeft ons op zyn bloed genood.

God heeft ons, met zyn zoon, gegeven

Al, wat de ziel oit noodig heeft,

Voor dit en voor het ander leven.

Dat is van God, die 't alles geeft,

Ont.

IN------- ---- -

----------------- - en A
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Ontbrak ons wysheid, zielsgenade,

Een zieleregt en heiligheid; z

Gy kwaamt ons met dat al verzaden,

Ter eer van uwe majesteit.

Hy was 't rantzoen voor onze zonden,

Hy heeft voor ons de ſchuld betaald,

Ons van den vloek en hel ontbonden,

Ons door zyn nieuwen Geest beſtraald.

De dood mag ons ter aarde plosſen,

De ſatan mag ons tegenſtaan;

Hy zal ons van dit al verlosſen,

Om in zyn liefde-Ryk te gaan.

De weereld mag ons tegenbasſen,

En d'oude mensch ons ſmerte doen,

Wy zullen in zyn liefde wasſen,

Zyn regterhand zal ons behoén.

Hy is ons ook van God, den Vader,

Geworden tot verlosſing, ja,

Nu leven wy met God veel nader,

Door Jeſus regt, door Gods gena.

Ja, myne ziel, dit zyn uw ſchatten,

Hier is het al, wat gy behoeft.

wie kan deez' groote goedheid vatten!

Hebt gy geen regt, zyt niet bedroefd.

Ont
v
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Ontbreekt u wysheid in Gods wegen;

Ontbreekt uw ziel een deugdlyk regt;

Ontbreekt u heiligheid en zegen;

Zyt gy bedroefd om zielsgevegt;

Zyt gy gekneveld en gebonden,

Wenscht gy herſteld, verlost te zyn ;

Hy heeft verlosſinge gezonden,

Tot dooding van uw zielsfenyn.

Hier is 't al, wat uw ziel kan wenſchen.

Hebt gy geroepen meer en meer;

,, O wee my! Ik elendig menſche!

,, Ag, wie zal my verlosſen, Heer !

Zing nu, met al Jehovaas zoonen,

,, God zy gedankt, die, door zyn Zoon,

,, My heeft verlost, om my te toonen,

,, De grootheid van myn Heilands loon!

O groote ſchat! O groote goedheid!

Wat is dat ſchoon voor myn gemoed,

Te ſmaken al deez' zielezoetheid,

Doorgoten van myn Heilands bloed !

Gy kund de dood, de helle dagen,

Den ouden mensch, met al, wat leeft,

En om uw zieleſchatten vragen

Aan God, die 't al door Jeſus geeft.

Is
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Is Jeſus u dit al geworden, - - -)

Myn ziel, wat word gy nu voor hem? ,

Gy, die voorheen hem tegen morde, . . . . .

Staat overtuigd, als zonder ſtem. . . . -

Word gy uw Losheer tot een broeder,

Tot eene kroon en tot een hoed; · , 7 : « !

Onthaal uw Heer, uw zielehoeder, . . . . . . . . '

Dewyl dat hy uw herte voed. -

Dien hem met vreezen en met beven,

Stryd voor zyn naam, ſtryd voor zyn lof,

Houd zynen naam toch net geſchreven

In uwen geest; gy hebt veel ſtof. 1

Geloof, vertrou, zoek zyn genaden,

Word hem ook tot een ſchoone maagd.

Omhels hem; hy zal u verzaden,

Als gy uw zelf des weerdig draagt.

Ik dank u, O drieënig Wezen,

U Vader, voor uw Zoon, uw Schat,

Voor uw genaden, my bewezen,

Voor al, dat ik door u bezat. 1

Ik dank u, Jeſus, O myn Heiland, - s"

voor al, wat gy geworden zyt . s is

Aan myn gemoed; uw grasryk weiland

Heeft my gevoed en zeer verblyd.

Ik
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Ik dank u ook, myn zielsbewerker,

O goede Geest! Gy zyt myn troost,

Myn leidsman en myn zielsverſterker,

Die my verkwikt met al uw kroost.

Bereid my tot uwe opperzalen,

Daar uwe wysheid werd gemeld,

Daar Jeſus regt altoos zal pralen,

Daar geen verlosſinge meer geld;

Daar 't al geheiligd, door uw glanſen,

Zal leven buiten ſmet en ſchuld,

Volzalig, pralende in uw tranſen.

Wie weet, wat gy ons worden zult ?

O groote liefde, my bewezen!

Myn ziel zal uwe heerlykheid

Beſchouwen eeuwig, zonder vreezen,

Nu tot het wyf des Lams bereid.
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DE D 1 ER BAR E

C H R I S T U S.

UW, die gelooft, is hy dierbaar. 1 Pet n . 7.

Op de Wyze: 0 Heilig Zalig Bethlehem,

W at is al 't aardsch vol ydelheid? -

Wat kan de weereld aan ons geeven? -

Al 't aardſche, dat in duister leit,

Heeft geen genade, nog geen leven.

't Vergaat, dan is het wat, dan niet,

Een hand vol wind, by veele kwalen.

Welzalig, die den Heere ziet,

Als God de ziele wil beſtralen.

De weereldling heeft wil noch hert,

Om Christus dierbaarheid te ſchatten.

Zyn geest blyft door den vloek verwerd,

Geen doode kan zyn ſchoon bevatten.

Zy hebben geen begeerte tot

Zyn nieuwen wyn, zyn zoeten honing,

Zy hebben aan hem deel noch lot,

Hy is hun zielen tot geen koning.

Y Zy.
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Zy zien in Jeſus, in zyn dood,

Niets, dat hun doodig hert kan wekken.

De weereld, die hun ziele nood,

Weet hen van Jeſus af te trekken.

- . De vromen hebben oogen, om

- De kostlykheden aan te ſchouwen .

Van hunnen lieven Bruidegom.

Hy is hun eenig zielsvertrouwen.

Ja, vroome zielen, dat is waar.

Hy is u dierbaar boven allen. -

Zyn liefde is, in het openbaar,

Op uwe zielen neérgevallen.

Geen wonder. Neen. Hy is uw ziel

Al, wat gy van een God kost wenſchen,

Een vreugdenhof, die u beviel,

Wyl hy ook is de zoon des menſchen.

Hy is de ſchoonſte, die er leeft,

De wyste, door beleid en reden,

De rykſte, die ons ſchatten geeft,

De liefſte, vol bekoorlykheden.

Ja, zoo een is uw Man, uw Hoofd,

Wat wonder, dat zy hem begeeren?

Die hem regt kent, bemint, gelooft,

Zal enkel by zyn name zweeren.

Ont
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Ontſluit uw hert voor uwen Heer. ,,

Laat hy uw ziele dierbaar wezen,

Buigt uwe ziel ſtaag voor hem neer.

Zyn dierbaarheid heeft u genezen.
(

Wat zoud gy willen boven hem?

Hy is u alles voor uw herte.

Hoort uwe ziel naar zyne ſtem;

Hy red u uit bedroefde ſmerte. .

Myn Losheer, ja, gy zyt een ſchat,

Zoo dierbaar voor al, die gelooven.

Ag, dat myn geest u meer bezat,

Van al het aardsch meer afgeſchoven!

Verklaar myn duister zielsgezigt,

Om u naar waarde hoog te ſchatten.

Uw dierbaarheid houd my verpligt,

Om, in uw volheid, u te omvatten.

Gy zyt my ryk en ſchoon genoeg. -

Wat kan men boven 't beste wenſchen?

By elk, die naar uw ſchoonheid vroeg,

Zou al dit aardſche, als gras, verſlenſen.

Ja, al, wat aan u was en is,

Is gantsch begeerlyk voor uwe Erven. . *

Gy zelf zyt ons eene erfenis,

Door uwe dood en bitter ſterven. -- --

Y 2 Die

- w
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Die u zoo dierbaar ſchat, O Heer!

Vind in u, wat hy heeft van nooden.

Hy word geheiligd tot uwe eer, .

Al was hy ook van d'aardſche ſnooden.

Gy red hem door uw eigen regt,

Gy zend uw Geest in zyn geweten.

't Geloof heeft hem aan u gehegt.

Hy is als in uw ſchoot gezeten.

Hy leeft in uw nabyheid, ja,

Hy leeft verzoend met uwen Vader.

Gy troost hem door veel zielsgena,

Gy brengt hem tot uw liefde nader.

Gy zyt en woont in zyn gemoed.

Het Abba is zyn geest gegeven.

Gy voed en wascht hem door uw bloed.

Gy leid hem tot in 't eeuwig leven.

Wat wonder, dat dit zalig volk

U dierbaar ſchat, in alle dingen?

Gy zyt hun zielen tot een wolk.

Gy leert hen van uw liefde zingen.

Myn God, kan dit de ziele zien,

Dat gy zoo dierbaar zyt bevonden;

Geen wonder, dat wy naar u vlién. -

Leer ons uw dierbaarheid verkonden.

* *

Ag!



B A N KET T E N.
4 I

")

J

J

Ag! doe myn ziel ſteeds meer verſtaan

Uw dierbaarheid, uw groote waarde,

Om heilig met u om te gaan.

O zalig, die deez' ſchat aanvaarde!

Myn ſchat, die my zoo dierbaar zyt,

Geef, dat ik my zoo mag gedragen,

Als door 't geloof u toegewyd.

Uw dierbaarheid kan my behagen.

Vermeerder myn geloof toch. Ag

Doe my uw dierbaarheid meer agten.

Myn oog, dat lang uw waarde zag,

Zal op uw dierbaarheden wagten.

“b3%$#####

&#####3

&####3

“Ste

Y 3 D F.

-W
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: : 7, 13 . -

D E w A RE K ER K.

Gy zyt de': des levendigen Gods.

- 2 Cor. VI : 16. . . . . . .

Op de Wyze van den cxvIII. Pſalm. , ,

't I. zoo, God heeft een kerk op aarde,

Niet meer in 't ryk van 't oud Judeên. '

Die tempel was nu van geen waarde,

Zoo haast Gods Zoon daar in verſcheen,

De hemel is zyn throon, zyn woning,

Deeze aarde een voetbank en niet meer.

Jà, hy beheerscht nu, als een Koning,

Den ganſchen aardkreits, tot zyne eer.

Jehova woont in geen gebouwen

Van ſteen, van marmer, nog van goud.

Wil iemand Jeſus Kerk beſchouwen,

Die nu is op zyn bloed geboud;

Die vind Gods huis, Gods nieuwen tempel

In 't hert van die geloovig leeft.

Hy merkt de zielen met zyn ſtempel,

Waar in hy woont en antwoord geeft.

-

Dat
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Dat kuddeken, van God verkoren

Uit alle tongen, is zyn huis,

In meerder luister dan te voren, º 2

In voorſpoed en in alle kruis, .

Hy klopt, om by ons in te koomen.

Hy zend zyn Geest, om ons gemoed'

Van 't vuil te wasſchen door de ſtroomen -

Van Jeſus zuiver hertebloed. * *

O welkëene eere voor Gods zonen! -

Wil God nu meer, in 't nieuw verbond,

In onze herten komen wonen,

In 't huis, op Jeſus bloed gegrond;

wil God nu meer met ons verkeeren,

Ons gunnen 't heuglyk heilgenot

Van zyn gena; O Heer der heeren!

Zyn wy uw huis, wees onze God,

-

- , " ! " ... "

Kom dan, bezit myn ziele mede,'

Bewoon myn hert door uwen Geest. '

Omhels myn ziel in liefde en vrede, t

Bereid in my uw liefdefeest,

Om avondmaal met u te houden,

Op 't zielsbanket, dat gy bereid,

Om ſamen, als twee nieuwgetrouden,

Te woonen, daar uw Geest my leid. "

- --

Y 4 Ag!
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Ag! gy moet mynen geest bereiden,

Maak gy myn hert toch rein en klaar,

Gy moogt van mynen geest niet ſcheiden,

Myn Heiland, vryd my voor gevaar:

Vercier myn geest met uw genaden,

Met heilgewaad, 't geſtikte kleed. - •

Uw byzyn moet myn geest beraden.

Bewoon my toch, ik ben gereed.

Wees gy myn raadsman, myn geleider. - -

Béſtier myn hert en geef my raad.

Gy zyt myn troost, myn zielsbereider

Tot deugd, de redder van myn ſtaat.

Hebt gy my tot uw huis verkoren; | | | |

Hebt gy op aarde geenen throon

Als in het hert van die u hooren;

Maak dan uw' eigen tempel ſchoon.

- G h

O groote goedheid! Koom, myn herte,

- Ontſluit u vrolyk voor uw Vorst,

Verhoog uw deuren zonder ſmerte,
Ontfang hem, die u losſen dorst. D t

Sluit Jeſus in uw ziele binnen D -

Onthaal uw lieven Bruidegom.

AGy zult van hem zyn liefde winnen,

En wandlen met hem om en om.

* : Komt
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Komt vromen, denkt aan deze goedheid.

. Zyt gy Gods huis, Gods tempelpraal,

Ontfangt van God deez' zielenzoetheid,

- Ja, roemt in al uw zielsönthaal.

Weest edelmoedig op uw voordeel. ,

Weert al het aardſche van u af.

Leeft met uw Heer, als ééns van oordeel,

De weereld is hier by maar kaf.

Myn God, doe mynen geest gevoelen,

Dat gy in myne ziele woont.

Weer uit myn hert alle aardſche boelen,

Tot dat gy myne ziel bekroont,

Om eens in uw paleis daar boven

Te woonen, by myn zieleſchat.”

Ja, in dat huis zal ik u loven.

O Tempel Gods! Blyf gy myn ſtad.

4-4-2

#
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*

DE REGTE ZOEKER.

Zoet eerst het koningryk van God en zyne.

geregtigheid. Matth. vi: 33.

- I

4.
op de Wyze: o Heilig zalig Bethlehem. v

De ziel is van Gods regt beroofd, - . . .

Begraven onder 's Heeren vloeken.

Het past nu ook aan die gelooft, ...,

Het ware regt by God te zoeken. ,,
- - - - -- , g: o zo .

)

Die zoekt, die vind, in Jeſus bloed, - * *.

Al, wat te voren was verloren. - -

Daar is een regt voor ons gemoed,

Dat ons ten hemel op kan ſporen.

Hoor hier, wat Jeſus u gebied

Te zoeken in deez' laatste dagen.

O zalig, die deez' ſchat geniet,

Die Jeſus ons hier op komt dragen!

Zoek nimmer, dat op 't aardryk is,
Volvoer uw wandel in den hemel.

Al 't aardſche ſchyngoed is gewis,

By Jeſus Ryk, maar ſtof en zemel.

Wat

t



BA N KET TE N. 347

Wat is de wellust? Wat is ſtaat?'

- Wat zyn de ſchatten dezer aarde? -

't Is alles een vergiftig kwaad,

Dat onze geest, vol monſters, baarde.

O Heer! ai, leid my in 't gezigt

Van dit uw Ryk, zoo vol genaden,

Toon my uw regt, uw overwigt.

Uw regt moet mynen geest verzaden,

Ik heb geen regt voor u, myn God.

Uw regt, my door 't geloof gegeven,

Is al myn roem, myn zalig lot,

Ja, dat alleen doet my herleven. -

Ik ken geen eigen ryk, o neen,

Als 't helſche ryk der duisternisſe.

Uw Ryk, dat Ryk, ſchoon, ongemeen,

Is nu het Ryk van myn gewisſe.

'k Heb eerst naar 't aardſche ryk getragt,

En eigen regt ten throon verheven,

Gy hebt my van my zelf gebragt,

En door uw regt myn geest geſteven.

Nu zoekt myn ziel uw eeuwig regt,

Uw Koningryk, zoo vol van zegen.

Uw bloed, myn ziele toegezegd,

Doet my uw ſchatten overwegen.

o Myn
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Myn ziel, ai, zoek dat eerst en meest.

Uw eigen regt is lang verſlonden.

Dat regt is voor die Jeſus vreest,

Tot heeling van zyn vuile wonden.

Zoek dat by God, door Jeſus bloed,

Door 't waar geloof, door vierig ſmeeken.

Dit koningryk, dit hemelsch goed

Verlost de zielen van gebreken.

Dat Ryk van God, in meerder kragt,

Dat ons nu is naby gekomen,

Heeft ons veel ſchatten toegebragt,

Dog ſchatten, enkel voor de vromen.

Dat Ryk van God, daar onze Vorst

Den ſcepter zwaait door hemelwetten,

Dat is voor elk, die daar naar dorst,

Om ons op throonen neér te zetten.

Komt vromen, elk als onderdaan'

Van uwen Vorst, dien Heer der heeren,

Neemt Jeſus regt en wonden aan,

Hy zal zyn ſchatten u verëeren.

Gy zyt zyn Bruid, zyn Ryksvorstin,

Hy zal u met genaden kroonen,

Zyn rykdom is uw zielsgewin,

Hy zal u voor Gods throon verſchoonen.

Gun
&
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Gun myner ziel, Heer, yder dag,

Te zoeken, dat haar is van nooden,

Al 't aardſche zal, op uw gezag,

Ook 't lighaam worden aangeboden;

Tot dat myn ziel voor uwen throon

Dat hemelseh Ryk eens zal verwerven, .

Dat gy bereid hebt door uw Zoon,

Voor die als onderdanen ſterven,

DE
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%

DE GRootsTE TRoosT.

Zoon, zyt wel gemoed; uwe zonden zyn u

vergeven. Matth. 1x: 2.

Op de Wyze: 0 Kernagt.

- - - - - -
'- --

- : -

Ik weet voor een verlegen hert

Geen grooter troost in wee en ſmert,

Dan als dier ziel werd toegeropen;

,, Myn zoone, ja, heb goeden moed!

,, Uw' zonden zyn verzoend, geboet,

,, Gy kunt, om niet, den hemel koopen.

e

v. -

- V

Al heeft Gods Zoon de ſchuld voldaan,

- Al neemt myn ziel die waarheid aan,

- Al heb ik deel aan God verkregen;

Zoo lang Gods Geest my niet vermeld,

Dat hy myn ziele heeft herſteld,

Zoo is my nog veel troost verzwegen.

God heeft nogtans in 't nieuw verbond

Ons zielenſtaat zoo vast gegrond,

Om onzen geest te vergewisſen, 2

Dat onze zonden zyn geweerd.

Ja, hy, die by den Heere zweert,

Zal deze troostſpreuk nimmer misſen.'

Dit
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Dit past elk Christen, nu voortaan

Te hebben of daar naar te ſtaan.

Jehovaas Geest is uitgegoten.

De liefde Gods, 't inwendig werk,

Myn Heilands bloed, myn zielemerk,

Dat al moet onzen roem vergrooten.

Myn God, roep ook tot mynen geest,

Roep dit tot yder, die u vreest;

,, Myn zoon, uw zonden zyn vergeven!

,, Heb moed, gy hebt geen ſchulden meer,

,, Uw ſchulden zyn door uwen Heer

,, Voldaan, voor eeuwig afgeſchreven;

,, Ga wandel uwen weg met vreugd,

,, Wees dankbaar, oeffen alle deugd,

,, Volherd geloovig in vertrouwen:

,, De ſmette mag uw zieleſtaat

,, Bewolken; dog ik zal myn zaad

,, Verlosſen uit dat zielsbenouwen.

Geloofd zyt gy, myn Bruidegom,

Die my verzekert van rondöm, ^

Dat myne ſchuld is weggenomen.

Ag, was myn hert toch meer bereid,

' Om als een maagd, in zuiverheid,

Voor u te leven met de vromen!

Dan
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:

-

Dan zong ik vrolyk met de kerk,

Op gronden van 't inwendig werk;

,, Myn ziel, loof uwen vorst, uw Heiland,

,, Die al uw zonden heeft verzoend, -

,, Die, door zyn Geest, gaf, dat gy groent

,, Hy is uw God, uw zieleweiland.

Oja! gy hebt myn hand gevat,

Myn geest verzekerd van uw ſchat,

Doe my van uw genaden zingen.

Gy hebt myn ziel tot u geleid,

Gekroond met goedertierenheid,

Om my het helsch verderf te ontwringen.

Ik love u dan, drieëenig Heer,

Verſterk myn ziele meer en meer,

Dan zal ik u myn Losheer noemen,

En wagten op dat vol genot

Van u, myn Heer, van u, myn God,

Om eeuwig in uw heil te roemen.

T) E
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DE KRA GT EL O o zE

SC H A T T E N.

Watbaat het eenen menſche, zoo hy de gehee

le weereld gewind, en lyd ſchade zyner zie

le? Matth, xvi : 26.

Op de Wyze van de x Geboden,

O God! het kan geen menſche baten,

Schoon hy de heele weereld had,

Hy moet hier al het aardſche laten,

En gaan ten grave zonder dat.

Als onze geest moet ſchade lyden,

Wat helpt 't kortſtondig aardsch genot?

De ziel moet zig alleen verblyden

In Jefus en in haaren God.

Bezit gy goed of leeft gy zonder?

God is een ſchat voor uw gemoed,

Al is 't der weereld tot een wonder,

Daar is geen ſchat als Jeſus bloed.

Bezit gy dat met veel genaden;

Dan zal uw ziel geen ſchade zien.

Dit zal u baten en verzaden,

Als al dit aardseh zal van u vliên,

Z Myn
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Myn ziel, is 't daar mee zoo gelegen,

Zyn d'aardſche ſchatten ydelheid;

Ontledig u dan toch ter degen

Van al, wat uwen geest verleid.

Zal 't aardſche nimmermeer ons baten, -

Op aarde, nog voor 's Heeren throon; . . .

Laat ons het aardſche dan verlaten,

En roemen enkel in Gods Zoon; .

Om, gansch verloochend, hem te volgen, .

Ons kruis te dragen met geduld. . .

De rampen raken ook verzwolgen,

Als God ons met genade vult.

Leid mynen geest in dit beſchouwen,

Verryk my met dat blyvend goed. -

Op dezen ſchat mag ik vertrouwen, - --

Al 't aardſche is toch maar gal en roet.

t
-

De weereld mag het haare roemen,

Ik roeme ook in myn zieledeeſ. - 2

wat zyn vergankelyke bloemen? - º -

Ik zoek myn ſchat in zielsgekweel.

Al 't aardſche moet op aarde blyven. ...

Het hemelsch goed blyft na de dood. . - 5.

Dit goed kan myne ziele ſtyven, -

Tot dat ik ruste in Jeſus ſchoot. e

: - DE
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DENETSTEREKENING.

Van elk ydel woord, dat de menſchen zullen

geſproken hebben, zullen zy rekenſchap ge

ven in den dag des oordeels. Matth, xII:36.

e'

& -

Op de Wyze van den Lxv1. Pſalm.

Myn ziele, moet gy, na dit leven,

Van yder ydel woord en daad

In Gods gerigte eens antwoord geven;

Zie hier, hoe dat het met u ſtaat.

Wat ſprak ik onbezonne woorden?

Wat vliegt er in en uit myn geest?

Wat deed ik, dat een ander ſtoorde ?

Hoe zorgeloos en onbevreesd?

waarheen met al uw zondig praten?

Met al dat zondig ydel niet?

Met al myn kwaad in doen en laten,

Dat God alleen net weet en ziet?

Wie kan zyn ydle woorden tellen?

ge Die ſommen zyn te magtig groot.

Wie kan die rekening ooit ſtellen ?

Voor God is alles naakt en bloot.

7

s Z 2 Wat

EN

t
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Wat baart de jeugd verkeerde vonden?

De mannejaren zyn niet vry,

Ook d'ouderdom heeft zyne zonden.

De ziel raakt altoos aan de ly. -

Wat toont de weereld vreemde beelden?

Wat zaait de ſatan in ons hert,
-

Waardoor myn ziele monsters teelde,

Schoon menigmaal tot zieleſmert?

- --

wat heeft myn ziele ſtruikelingen?

Wat zonden, wat ondankbaarheid,

Omtrent God en zyn zegeningen,

Myne arme ziele toegezeid?

Ik hebbe nimmer Gods genaden

Beäntwoord, zoo als dat behoort,

Schoon 's Heeren Geest my had beraden, -

Te hooren naar zyn blyvend Woord.

Kortöm, myn ziel, alle uw gedagten,

Alle uwe woorden waren ſaam'

Vol zonden en niet waardig te agten, . . . -

Tot ſmaad van uwes Heeren naam: -

Moet gy nu voor Gods oordeel komen,

Om rekenſchap te geven van l

Uw daden; ag! dan moet ik ſchromen. , ,

Waar is die mensch, 't zy vrouw of man,

- -

:

Die
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Die zoo voor Jeſus durft verſchynen? -

Voor my ik ſpele liefst bankroet,

Ik zou voor Jeſus regt verdwynen, -

'k Heb 't vonnis reeds in myn gemoed.

Ik heb geen zin, om in dat oordeel

Te komen in my zelf. Myn God,

Daar is voor myne ziel geen voordeel,

Ten zygy zyt myn zielelot.

'k Zal liever, na berouw van daden,

Myn rekeninge gade ſlaan,

En hopen op al Gods genaden;

Maar neen, dit al zou ook niet gaan.

Ik zal dan liever met vertrouwen,

*- Door 't waar geloof, op Jeſus zien,

Myn ſtaat op zyne wonden bouwen,

En, door hem, naar zyn regtbank vliën. .

Ik zal myn rekeninge maken,

De ſom voldoen en zoo gewis

Dien grooten regtdag veilig maken, -

In Christus, die myn Heilborg is. e

O ja! myn geest, 'k zal door zyn wonden

n Die rekeninge net voldoen.

Ik heb myn antwoord nu gevonden,

Door 't waar geloof aan Jeſus zoen.

Z 3 Myn

--- -- ----- ---- - - - -- - -



358 S I O NS ZIEL Sei

Myn Regter, ja, myn zielevoeder, 1

Myne ydle woorden en myn ſchuld /

Hebt gy voldaan, O menſchenhoeder, -

Myn ziel word met uw lof vervuld. * *

Gy zyt myn voorſpraak by uw Vader; 'I

Gy Regter zult, nu en altoos,

Uw vrygekogten, al te gader,

Verklaren zuiver ſchuldeloos. . . . . . . . -

Kom vromen, ſpraakt gy kwade reden, | | |

Uw rekenſlot is net en klaar,

Uw Regter kent al zyne leden,

In hem volmaakt. O! is dat waar;

O groot geluk voor Jeſus erven! .

Neen, vreest voor 's Heeren oordeel niet,

Vreest voor geen hel. Vreest voor geen ſterven,

Dewyl uw ziel naar Jeſus ziet.

Maar wee alle aardſche weereldlingen!

Uw rekening, die openſtaat,

Kan uwe ziele noit volbringen,

Uw zielen ſtaat is buiten raad.

Komt, vromen, troost uw bang geweten,

Uwe ydle woorden, uwe ſmet

Heeft God, door Christus, lang vergeten,
Uw Regter heeft uw ziel gered. w

Komt

t -

- ------- ------------- -- -

-wit
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-

- Door Jeſus tot den Vader gaan: ,

Komt laat ons ſamen nader letten

Op onze woorden, en voortaan

Ons ledig voor den Heere zetten,

is

Laat ons de dood ter aarde plosſen,

Laat Jeſus regtbank in het ligt *

Verſchynen; Hy zal ons verlosſen,

En plaatſen voor zyn rein gezigt.

w
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D E R E GT E

K IN DE R ST AA T.- -
- - - -

* - - - -- -- -

Zoo wie zigzelven zal vernederen als eenkin.

deken, deze is de meeste in 't koningrykder

hemelen. Matth. XVIII: 4.

Op de Wyze: 0 Heilig zalig Bethlehem.

z

Myn ziel, ai, hoor, wat Jeſus zegt,

Wilt gy uw Heiland zeer behagen,

Gy moet u voor hem als een knegt, 1

Ja als een kindeken gedragen.

De nederigen van gemoed

Zyn kinders, die hem zeer behagen.

Een nedrig hert bezit veel goed,

Als 't aan den Heer werd opgedragen.

Die zyn de grootsten in Gods Ryk,

De meestgeägten by den Heere. -

Die kleine grooten zyn een dyk

Voor 't Siön Gods, voor Jeſus leere,

Deez'
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t

Deez kleinen zyn dan waarlyk groot.

Die God agt, zyn zeer hoog te ſchatten, zo

Zy rusten als in Jeſus ſchoot.

Dit kan geen weereldling bevatten. -

De hoogmoed ſluit het hemelsch Hof.

God wederſtaat den trotſe herten, , .

Den nederigen geeft hy lof,

Hy red hun geest uit alle ſmerten. . . . . .

Gods Siön is in 't nieuw verbond

Ontdaan van alle kerkgebaaren. | | | - Al

De hoogmoed heeft daar nimmer grond.

Eenvoudigheid past nu Gods ſcharen. | | |

Wy moeten als een kindtje zyn,

Eenvoudig en opregt van zinnen,

De hoogmoed en een valſche ſchyn

Komt nimmer in Gods Heilryk binnen.

Jehova woont in dat gemoed,

't Welk nedrig is, gelyk de kinderen.

Het hert, dat hy zoo leven doet,

Zal in zyn liefde noit verminderen,

Ja, eene ziele, zoo geſpeend,

Kan waarlyk in haar hoogheid roemen.

O God, gy, die 't ons al verleent,

Vercier myn ziel met deze bloemen.

Z5 Ee
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Bekleed myn ziel met dit gewaad, ' .

Bewaar myn ziele voor verkeerdheid,

Dat is een ware kinderſtaat. . . . . .

Dit is een waare Godsgeleerdheid. º

Ag! maak my aan my zelf bekend,

Op dat de trotsheid van my wyke. »

Myn hert, dat zig ſtaag naar u wend, iſ

Zoekt deel in 't hemelsch koningryke. . . .

Dat Ryk van God op aarde, ja . '

Dat hemelsch Ryk is voor de kleinen.

Maak my hier klein, en groot hier na,

Gy, Vader, zyt myn ſchat alleine, de

- - - : -

&#####

* * *

DE
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D E

ONGELUKKIGE RYKE.

Het is ligter, dat een kemel ga door het oog

van een naalde, dan dat een ryke inga in 't

koningryk van God. Matth. x1x : 24.

Op de Wyze van den xLII. Pſalm.

eſus, die ons veel verhaalde,

Leert ons, dat een kemel kan

Ligter gaan door 't oog der naalde,

Dan in 't Ryk een ryke man.

Trotſe grooten zyn vol waan.

Trotſe herten blyven ſtaan.

Trotſen zullen zelden komen

By de kleine groote vromen.

Hy moet eerst ter aarde bukken,

Om de ſchaapspoort door te gaan,

Om, gebroken en met ſtukken,

Door te ſtappen zonder waan.

Of hy moet, gelyk een touw,

Zig ontwinden, door berouw,

En by draden door pasſeeren,

Om des Heeren weg te leeren.

\

Ryken,
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Ryken, die Gods Geest ontbeeren,

Hoog van ſtaat en ryk gegoed, - - - - - - -

Konnen by God niet verkeeren, ,

Zonder Jeſus Geest en bloed.

o God, die zyne kinders hoed, - .

- . En zyn regte kroosten voed,

zoekt niets dan gebroke zielen, . . .Die hem in zyn Zoon bevielen. e

* - - -

-

Laat de ryken weenen, huilen,
Die, zoo ſtout en onbedagt, - j

Dezen zielenſchat verpruilen,

Dien ons God heeft toegebragt. -

weereldling, hoe zal dat gaan?

Kunt gy zoo voor God beſtaan?

Blyft gy in uw hoogmoed zwellen ,

God zal u ter aarde vellen.

Denkt aan Pharô in de ſtroomen, - ſ

l Denk aan hoere Jeſabel, -

Laat Herodes voor u komen,

Denkt aan die de baare hel

Heeft verſwolgen door den gloed, -

Denkt aan uw verſteend gemoed,

Denkt aan 's Heeren groote plagen,

Daar veel grooten zyn verſlagen,

Ai!

-n

v
t - - w

w

- - - 1 )

-

-

w "

- A

r
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Ai! denkt ook aan Gods genaden,

Aan zyn Zoon, myn God en Heer,

Zoekt u met hem te verzaden,

Buigt u voor dien Koning neer. . . .

d'Enge poorte, naar Gods throon,

Blyft geöpend door Gods Zoon,

Dat zig elk voor God verneder', , e

Om te wasſen als een Ceder.

't Voegt ook alle vromen ſamen,

Niet te ſtaan op geld of ſtaat,

Nog op wysheid nog op namen.

Dit al doet der ziele kwaad.

God woont in een lagen geest .

Lage hutten mint hy meest,

Om hunn herten te doen leven,

Om hunn zielen troost te geven.

Heer, ai, laat ik als geen Kemel

Voor u leven. Geef my kragt,

Tot myn hoogmoed, als wat zemel,

Voor my t'onder werd gebragt,

Breek dat oude trotſe hert,

Dat in eigen ſtrikken wert,

Om vernederd, met uw helden,

Uwe grootheén ſtaäg te melden.

Zet
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Zet uwe enge poort toch open,

Maak die ruimer door uw bloed;

Ik zal eeuwig blyven hopen

Op al, wat de ziele voed.

Kan ik door geen naalde gaan, h

Ik zal voor deez' poorte ſtaan,

Om deez' ſchaapspoort door te trekken, -

Als gy my uit ſtof zult wekken. -- - - - - -

DER
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* D E R

VROMEN VOORREGT.

Waar twee of drie vergaderd zyn in mynen

naame, daar ben ik in het midden van hen.

Matth. xvIII : 2o. *,

Op de Wyze van den Exxvii. Pſalm.

't I. het werk van al de vromen,

Dat zy veelmaal ſamen komen,

Om te melden 's Heeren lof.

O! de ziel heeft altoos ſtof,

Om te bidden, om te ſmeeken,

Om van 't zielewerk te ſpreken,

Om te melden van Gods raad,

i En hoe 't met de ziele ſtaat;

Om te zingen van Gods daden, - .

Van zyn woord, van zyn genaden,

Van dit zuiver honigzoet,

Daar de ziel door word gevoed;

Om te melden van den Vader,

Van den Zoom en Geest te gader,

Ja, van, al wat Jeſus werkt,

Als hy onzen geest verſterkt.

Deze
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Als zy ſamen zyn gezeten,

Deze wenſchen niet te weten,

Dan van Jeſus, dien gekruist, .

Die hunn herten heeft gekuischt, -

Door zyn wonden, door zyn lyden.'

Dit kan hunnen geest verblyden ,

Want aan deeze is toegezegd | | | | |

Jeſus en zyn eeuwig regt. -

* ww

Hier door werd hun tong ontbonden,

Yder ſpreekt met volle monden,

't Herte huppelt in den geest,

Yder gaat by God te feest.

Deze voelen 's Heeren ſtraalen - t

Vrolyk in hunn zielen dalen,

Ja, dat is hun narduswyn, .

Zoo naby, by God te zyn.

Daar komt Jeſus zielen troosten, -

Daar verkwikt hy zyne kroosten.

Zyn 'er twee of drie alleen,

Daar is Jeſus ook met een,

Ja, myn Heiland laat zig vinden.
Altoos by zyn lieve vrinden. N

In den hemel en op aard'

Is hy by zyn bruid vergaêrd. -

t Daar
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Daar wil hy hunn' zielen raken,

Om zyn liefde te doen ſmaken.

Altoos woont hy by zyn bruid,

Daar de Geest het hert ontſluit.

Komt dan ſamen, lievelingen,

Om te ſpreken, om te zingen,

Jeſus hoort naar uwe ſtem, ''

In dit nieuw JeruſaleIn.

-

l

Jeſus roept nu meer als voren, t .

,, Doe my uwe ſtemme hooren;

,, Want uw ſtem is my zeer zoet.

O welzalig, die dat doet! - -

't Is de zangtyd voor Gods zonen. , , ..

Zingt, verheugd, op hooger tonen. . . . .

't Nieuw verbond is toegebragt,

Meerder Geest en meerder kragt.

Zingt het lied van 't Lam te ſamen,

Zingt van God en van zyn namen,

Doet Gods hallelujah ſlaan.

Zingt hoſannaas af en aan.

Zingt by voor- en tegenzangen,

Blyft in 's Heeren galmen hangen,

Juicht den Heere t'aller tyd,

Blyft altoos in God verblyd.

A 3 Kom,

-T- -- - - -
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Kom, myn ziel, ai paar u mede,

By deez' vromen, die alreede

Saam vergaêrd zyn in Gods naam.

O hier vind gy 't al te ſaam'. -

God Drieëen en zyne ſcharen

Komen ſamen. Daar de ſnaren

Worden van de ziel geraakt;

Daar werd Jeſus min geſmaakt.

Heere Jeſus, blyf hier binnen,

Troost uw lieve koninginnen, - - - -

Zing haar treurig herte voor, zº

Tot zy ſamen in uw choor -

Eeuwig uwe grootheén melden.

Laat myn ziel ook, met die helden,

Juichen, na deez' laatſten ſtryd,

Daar gy altoos by ons zyt.

#
#
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DE GEZOGTEZIELEN.

De zoon des menſchen is gekomen, om zalig te

maken, dat verlooren was. Matth.xVIII: 11.

Op de Wyze van Mariaas Lofzang.

Mºnza , hoor uwen Vorst,

Waar naar uw hert ſtaag dorst.

Hy is op aard gekomen,

Om zyn verloren ſchat

Te brengen in zyn ſtad. - ºf "

O troost voor alle vromen! -

- ' - - - - - -- r *t

Gy hebt tot u gebragt, * -

Heer, 't geen aan u niet dacht. -De lang verdwaalde zielen w

Hebt gy tot u vergaerd

En die uw deel verklaard,

Om dat zy u bevielen.

Gy zoekt 't verloren ſchaap,

Al lag het in den ſlaap,

Al was 't maar een van honderd,

Gy draagt dat in uw ſchoot,

Gy troost het in den nood,

Als voor u afgezondert.

* A a 2 Gv
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--- Gy hebt het heidendom

- -

s

- Vergaderd van rondöm,

Als uw' verloore ſchapen,

Hen naar uw zaligheid,

Voor heen hun toebereid, - - - -

Doen vlieden en doen gapen.
-

Zoek ook myn ziel nog meer. | | |

Ik ben uw ſchaap, O Heer!

Wilt gy my zaligmaken;

Kom, zalig myn gemoed, -

Vertroost my door uw zoet, - - -

Doe my uw liefde ſmaken. - 2 .

'k Ben van een andren ſtal. -

'k Wil egter en ik zal - .

My in uw ſchoot verfusten,

Tot dat ik in uw huis,

Daar boven, zonder kruis, '

In uwen ſchoot zal rusten. ' -,

Hebt gy myn ziel begeerd

En met uw heil verëerd; - - - - 9 l

Myn ziele zoekt u mede. | | | | ,

Zoek my al gaande voort. . . . . . .

En breng my, naar uw woord, ' -

Tot uw verborgen vrede.



BAN KET T E N. 373

O Zoeker van myn ziel !

Ag, dat het u geviel,

My, dien gy hebt gevonden,

Te ſterken, om altyd -

Te komen, met veel vlyt,

Tot uwe zegenwonden.

Hebt gy myn ziel geraakt;

Ik heb uw zoet geſmaakt.

Zult gy my zaligmaken;

Ik zal u, O myn God,

Verkiezen tot myn lot,

Om meer uw min te ſmaken.

O vromen, dit's uw troost!

Gy moogt, als 's Heeren kroost,

Uw liefde voor hem uiten,

En, door geloof en min,

Als zyne ryksvorſtin,

Hem in uw ziele ſluiten,

*

Tot dat gy uw gemoed

Door zyne liefde voed,

In 't Godspaleis daar boven,

" Daar zyn gevonde bruid,

Alle eeuwen in en uit,

Dien grooten Vorst zal loven.

A a 3 ID E
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DEVALSCHE VRIEND.

Wee u gy geveinsden ! Matth. xxII: 27.

Op de Wyze van den xiv. Pſalm.

Wat ſprak myn Heiland weên op weén

Tot deez' geveinsde Fariſeên,

Die door bedrog hun hert vernisten ? ,

Daar helpt geen ſchyn, waar gy u wend,

Voor God, die uwe herten kent,

Schoon dat gy daar voor redentwistte.

*

Myn ziel, wagt u voor valſchen ſchyn;

Wilt gy een regt diſcipel zyn ? -

Geveinsdheid geeft der ziel geen voordeel.

Geveinsdheid is een duivelsch kwaad,

Dat altoos zynen heer verraad.

Wee u, geveinsden, in Gods oordeel!

Wat heeft een ſchynvriend oit gebaat,

Te gaan in een vernist gewaad !

't Is niet als Gode en menſchen liegen.

Dog wie zal God, die alles ziet,

Bedriegen ? als gy daar voor vlied,

Zult gy u wagten van dit liegen. - ,

- Zo
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Zoo was het met de Fariſeén.

Die Jeſus, door veel zielenweên,

Tot hunner wee, heeft doorgeſtreken.'

Van binnen was een helsch fenyn,

Van buiten was het ſchyn voor zyn,

Vervuld met alle zielsgebreken.

Schoon deze valſchen zyn vergaan,

Veel anderen zyn opgeſtaan, v, " ,

In 't Papendom, in Jeſus kerken. ' iſ. -

Daar is veel waan by zoo een vriend, . .

Die God met valſche lippen dient.

Wat is er roem op eige werken? - - - -

Wat zal het werk van lippen doen?

Wat ſchyn kan onze ziele voên? - -

Dit zyn de nieuwe Fariſeeuwen. A - -

God roept ook tegen dezen uit,

Met een vervarelyk geluid,

,, Wee, wee uw ziel door alle d'eeuwen! -

Geveinsdheid baart driedubbel kwaad;

Deez liegen van hun eigen ſtaat,

Zy zoeken Jeſus te verblinden, * *

Zy zoeken yder, die God vreest,

Door zoo een vuil vernisten geest, v

Ook aan hun touwen vast te binden.

A a 4 Neen,
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Neen, ſcheidt u van deez' dwazen af,

Blyft koren Gods, word nimmer kaf, e.

Doorzoekt voor God uw eigen herte: -

Gy zult ligt vinden hier of daar,

Dat een vervloekten huichelaar . . . . . . . k

Meer past, tot uwer zielen ſmerte.

O God! bewaar myn zwakken geest

Voor zonden, voor geveinsdheid meest.

Vergun myn ziele duiven oogen, . . . . . .

Om, als Nathanaël, opregt .. •, ,

Te leven, als uw maagd, uw knegt; 2 ''

Dan werd myn ziele noit bedrogen - - - * *

Maak my eenvoudig, als een kind, . . .

Dat noit iets groots zig onderwind, . . .

Doe my myne eige zwakheén kennen:

Uw ooge ziet d'opregten aan, - #

l Doe my eenvoudig voor u gaan,' ,

Om my van eigen waan te ſpennen. .. s -

Ik roeme niet op eigen werk,

- Myn werken zyn my maar een merk -

Van zwakheên en van zielsgebreken.

Ik roem in 't regt van uwen Zoon,

In uw genaden, in den loon,

Dien gy ons geeft, na bidden, ſmeken.

Myn
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-,

Myn Heer, geef myner ziele kragt,

Houd over mynen geest de wagt,

Doe my eenvoudig voor u leven,

Tot dat gy my, na mynen dood,

Doet rusten in uw lieven ſchoot,

Daar gy myn ziele heil zult geven.

Aa 5

- -

*

- V

HET
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HET BESTE GEZIGT.
Ziet het Lam Gods, dat de zonde der weer

reld wegneemt. "Johan. 1 : 29.
.7 - . . . . . . . . . . . .

-

* *

-

Op de Wyze van den vrII. Pſalm.

Het grootst gezigt, dat God ons heeft gegeven,

Was hier te zien voor die kon zien en leven.

Johannes wyst nog, met zyn vinger, aan,

't Gedoode Lam, dat ook is opgeſtaan,

Dat, naar Gods raad en eeuwig welbehagen,

De zonden van de weereld heeft gedragen,

Dat Paaschlam, 't welk, gelyk de ſlang, verhoogd,

Den helſchen poel voor ons heeft uitgedroogd.

- -

Wanneer 't in 't vleesch op aarde was gekomen,

Wierd het gezien van boozen en van vromen;

Dog wee dier Stad, die dat van God genoot,

En, trots en ſtout, daar voor haare oogen ſloot.

Uw Juda, Heer, zag 't, door twee oogen, pralen;

Maar oogende, om zyn leven te vermalen.

Gy riept hen toe; 0 Sion, zie uw God!

Dog te vergeefs; zy waren Rubens rot.

- % ? :- Gy
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Gy hebt, in 't vleesch, in Palestyn gewandeld,

Van 's Vaders werk geſproken en gehandeld.

Wat is dat voor die u naby beziet

En even ſtout van voor uw aanzigt vlied?I

t

Myn ooge heeft u noit gezien op aarde, , ,

Maar na gy my myn zielsgezigt verklaarde , . - .

Ziet u myn geest aan 's Vaders regtehand,

Verheerlykt, als dien grooten Godsgezant, --

O Lam van God!. Gy zyt myn zieleherder, , :

Myn Losheer en myn eenge zielsöntwerder, -

Ik zie u, door 't geloof, in volle kragt, *.

Als 't Lam van God, voor 't Siön Gods geſlagt. --

Gy ſtaat nog al op Siöns berg verheven,

Die, als een leeuw, deeze aarde kunt doen beven.
t

Gy troost nogtans uw ſchaapjes in uw ſchoot,

Door uwen Geest, uw kruis en door uw dood. | |
r

-

Zyt gy een Lam, dat, zonder een verweerder, 1 , -,

Zagtmoedig ſtond voor uw verwoeden ſcheerder,

Zoo leert gy ons zagtmoedig zyn, O Heer!

Verſterk myn ziel, in nooden, meer en meer.

Hebt gy voor my de zonden weggedrogen; - ' ,

Zoo is myn vloek voor eeuwig weggevlogen. -

O zalig Lam! dat ons zoo voed en dekt,

Dat onzen geest tot zig ten hemel trekt;
Dat
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Dat wy, niet ziende, nochtans vast gelooven,

Vol vreugde, ſchoon door 't aardſche vuil beſtoven,

O Paaschlam! geef my u toch meer te zien.

Myn zielsgezigt wenscht naar u toe te vlien.

'k Behoef, om u te zien, geen lighaams oogen,

Ik zie u klaar door innig zielsvermogen.

Ik hef myn geest op, 'k ſluite myn gezigt,

Dan zie ik u in al uw overwigt.

Ik zie u in uw leere, in uwe daden,

In uw verbond, in al uw zielsgenaden,

Ik zie u in de werken van 't gemoed,

Door uwen Geest, die myn gezigte voed.

Ik zie u door de ſtralen uwer goedheid,

Door 't ſmaken van uw noit volroemde zoetheid.

Ag Heer! verklaar my dit gezigt nog meer.

Myn ooge ziet naar u, myn God, myn Heer.

Gy hebt voor ons de zonden weggenomen,

O groote troost voor allerhande vromen!

Gy hebt ons door uw lieve dood gekust,

En Sinaasvuur op Siön uitgebluscht.

O Lam van God! Myn ziele zal u loven,

Myn herder. Ja, ſtraal door uw Geest van boven

In mynen geest, op dat ik, dag aan dag,

U klaarder door 't geloof beſchouwen mag,

we

Maak
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Maak my een lam, ai, leid my in uw ſporen:

Myn herder ! doe my naar uw heilſtem hooren. # -

Roep tot myn ziel, myn eenig zielelot,

Roep door uw Geest; zie daar het Lam van God,

w

Tot dat myn geest, na zoo veel zielsvertrouwen,

Myn Koning in zyn ſchoonheid aan mag ſchouwen

In 't hemelsch hof, daar ik, na 't aardsch gebral,

Gods Lam in 't vleesch door 't oog aanſchouwen zal.
-
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HE R T S R O E M.

Myn Heer en myn God! Joh. xx: 28.

Op de wyze van den xxiv. Pſalm. "
fr, º , .. - - - - . . . . . . -

I Het ongeloof verzwakt dengeest

Het ongeloof maakt ons bedeest,

Om zielsbeſluiten op te maken,

Tot dat het klaarder word bekend,

Dat God zig naar ons heeft gewend,

Om ons zyn liefde te doen ſmaken.

. Zoo was 't met Thomas, voor een tyd.

Schoon dat zyn herte was verblyd 2

lº - Door Christus leer en door zyn lyden;

Zyn ongeloof bleef in hem vast,

Tot dat hy had gezien, getast

De wonden van die hem bevrydde.

Nu meer door 's Heeren Geest bewerkt,

Riep hy met vreugde, zonder vreezen,

,, Gy zyt myn Heer, Gy zyt myn God!

,, 'k Geloof nu, dat myn zielelot

,, Uit 't nare graf is opgerezen.

3 Dit heeft zyn zwakke ziel verſterkt.

Zoo
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t

Zoo gaat het nog, het ongeloof

Maakt voor een tyd de ziel als doof.

God moet de ziel zelf overtuigen: : ' -

Dan juicht zy meer dan ooit te voor,

Dan leeftze door des Heeren gloor, -

Dan weet zy honig Gods te zuigen. 1,-. - - - -

O dat zyn ſmaken voor 't gemoed, l

Kaneelen meer dan honigzoet ! i

Maria noemde haar. Bewaker, . . . . . .

Met volle vreugde in haaren geest, .

Met vol vertrouwen onbevreesd, : : : :

Haar God, haar lieven Zaligmaker. - - - - - -

Zoo noemt de kerk ook God haar deel, '

Zoo deed Gods bruid, met zielsgekweel,

Zoo David. All Gods keurelingen

Bevonden in dit mynen iet, .

Tot zieletroost in zielsverdriet, - / -

Om, dankbaar, 's Heeren lof te zingen. - “ '

Dat mynen is der zielen praal, 1 : zº

Dat mynen is Gods kindertaal, -

Dat mynen is by God, ten hove, -

Geägt, gevest op Gods verbond,

Dat mynen ſteunt op vasten grond, -

Dat is de ziel van ons geloove.

Dat
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Dat mynen is der vromen pligt,

Dat mynen opent ons gezigt, 7. -

Dat mynen ziet door Jeſus wonden, . . . . .

Dat mynen geeft der ziele kragt, . .

Dat mynen troost ons dag en nagt, 1 ºf

Dat mynen bouwt op vaste gronden. . . . . . !

Dat mynen opent 's Vaders huis, , ，,

Dat mynen troost ons onder kruis, *,

Dat mynen leert ons mediteeren, : E w.

Dat mynen geeft der ziele rust, ze

Dat mynen geeft der ziele lust, ... -

Om met 't gemynde te verkeeren- -

Dat mynen maakt, van twee, maar één,

Dat mynen maakt ons ongemeen,

Om het gemynde te beſchouwen, " , ,

Dat mynen voert de ziel ſtaag heen

Tot vreugde Gods zeer ongemeen,

Om meer op vaster grond te bouwen.

Dat mynen is in 't nieuw Verbond : --

Nog vaster door den Geest gegrond, | | | |

Door 't zegel aan de ziel gegeven, zº

Nu roemt de ziel in Jeſus dood, B . . . . .

Nu roept zy, als in Jeſus ſchoot; | | | |

Myn naam is in uw boek geſchreven. __ ..

:
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Myn God, myn lieve Bruidegom,

Bereid my tot uw Bruid alöm,

O Heere Jeſus, gy zyt myne !

Gy hebt my eerst gemynd, gevryd,

Ik heb myn ziel u toegewyd,

Gy zyt myn deel, in vreugde en pyne.

O ja! gy zyt myn zieledeel,

Wy maken ſamen een geheel,

Gy hebt my tot uw Bruid genomen.

Myn ziel verkiest u voor haar Man,

Myn Bruidegom, omhels my dan,

Myn ziel wenscht u naby te komen. 11

- - - - 2

Myn Koopheer, hebt gy my gekogt, ..

Tot u gebragt, toen ik u niet zocht,

Mag ik u myn verëenden noemen,

Mag ik u mynen voor altoos;

Blyf dan myn eeuwig ziels ambroos,

Ik zal van uwe liefde roemen. -

' ' -

-
-

- - - - - - -

Komt, vromen, doet, als Thomas, dee,

Mynt, door 't geloof, uw Heiland mee, Z

Noemt hem uw God, uw zielenhoeder; A

Of anders laat gy uwen pligt,

Ja, gy verduistert uw gezigt.

Hy is, Hy blyft uw zielenvoeder.

B b Dati

- ,
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Dan heeft uw ziel een dobbel lot,

Dan hebt gy roem by uwen God. *

Laat uw geloof tóch zeker bouwen, - ' t

Steekt uwe handen in zyn zy, Y." " !

In zyne wonden en weest bly,

Noemt hem uw God, uw ziels vertrouwen. >

ziet gy geen Jeſús op deeze aard', 'fi'

Verheft uw zielen hemelwaart; - ietſ t ''

Daar zult gy uwen Heiland vinden.

Noemt hem uw deel, uw zieletroost,

Zyn liefde omhelst u, als zyn kroost. 'ſ

Gy blyft zyn Bruid en zyn Beminde." * * *

3" , " , ze "zº id fi 3 : r. ; 4.

Maar kunt gy in zoo hooge maat "

:-- ---- - - - - - - - - a.... º, º， o T

Niet roemen op uw, ziele ſtaat; * ji zº !
! ... ecſ: - - - - - - - - - - II' l! Hi ! !.

Geen nood, hy is ook by de kleinen: * * * *

» 32- als sata-a----* * * *

Al waar het, maar uw zielewensch,
## #' , r . , - , , I

Te leven naar en nieuwen mensch,
2"-22 3 - 2 - - - - - - - - - -

Om hem te roemen met de reinen. '

- - - - - - - - - - - - -

O God, ſchenk ook aan mynen geest

't Geloof, dat u eerbiedig vreest,
'E- - n 2- T-J ! . . . . . . . . .

Om u ten minſten aan te kleven. ': t

' . i-V i! -- -- -- . . . . .

Leer my ook zeggen, o myn God,

,, Gy zyt myn deel, myn blyvend lot. ' .

Ag! laat uw Geest my noit begeven. "

rig • - Myn
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S. Dat gy my zyt een vaste rots; v

Zoo zal myn hert in liefde ontfonken,

Myn Heer, laat toch, in woe en ſmert,

Uw Geest getuigen aan myn hert,

D:#myºch geſchoºn iſ. Oº)* Verzegel my, door 't zegel #,, L. *

, sta (J

Wat is dat zoet, als gy getuigt oo

Aan 't hert, dat in uw liefde juicht;

» Myn zoon! uw zonden zyn vergeven,

,, Ik heb u door myn bloed gekogt, , VV

,, Ik heb myn Geest u toegebrogt,

,, Ik zal altoos uw ziel doen leven.
viº 2'

Kom, Heer, ai, wek my door uw bloed,

Verkwik my door dit zielenzoet, ' . "

Tot dat ik, na myn dood en ſterven,

't Gemynde goed bezitten zal. : 2 li

Daar zult gy wezen al in al. ,, -

P - " . " " Tſ: T'J : ' - - -l-J-- , ' ''N

k Zal daar uw min voor eeuwig erven
t T. - " - - - - -, " T, 1 ! / . * * * *

re - , 7 | » º

- 'Y ! - - - - - ſt

-- t

e t Of

- - - - - - / - , 1 - - * * * * *

I v. * * , ºr

"... ' . - - - - - - -

By 2 DE

l
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• ' - DE

GOEDE BELYDENIS.

Gy zyt de Christus de Zoon des levendigen
Gods. Matth. xvI : 16. *

Op de Wyze: 0 Heilig Zalig Bethlehem.

l Ioor hier myn ziel, wat Petrus zegt,

Wat hy belyd voor zynen Heere. "

Hy vroeg hem, en deez' trouwe knegt

Beleed zyn Meester en zyn leere. "

Hy deed toen, met zyn hert en mond,

Voor Jeſus zyn belydenisſe, -

Die op Gods woorden was gegrond, - -

Met blydſchap, in zyn zielsgewisſe. ,

Zyn ziel beleed van zyne Rots,
Dat hy de Christus was der vromen,

De Zoon des levendigen Gods,

Die nu tot Juda was gekomen.

Zoo kende hy hem voor Profeet,

Voor Priester, Koning, God en menſche,

Van God gezonden, om ons leed

Te weeren, naar der zielen wenſchen.

* * * - -

,"
- - - -

- - Dit -

e



BAN KET TE NA 389

Dit was dat Hoofdſtuk van Gods woord,

Het grondbewerp van 's Heeren reden, :

Het pit van al, dat is gehoord, ! ! .

De wensch van Judaas zielsgebeden. . . . . . . . .

O neen! dit had hem vleesch nog bloed -

Geöpenbaard, maar God de Vader, ''

Tot troost van zyn verligt gemoed, . . . .

Tot troost van Siön al te gader. - - -

Myn Heiland, ja, gy zyt alleen

De Christus, ons van God gegeven, -2

Gezalfd ver boven 't algemeen, .

De heilbron van ons geestlyk leven; - - ,

Die ons voorheen was afgebeeld, iſ vºl

Voorzegd door al de Gods Profeten,

O Zoon, daar 's Vaders beeld in ſpeelt, wil

O Koning op uw Throon gezeten. . . . . -T

- **

Gy waart Gods Zoon, in volle kragt,

De ware God en mensch te ſamen, . . . W)

Die Middelaar, ons toegebragt, -

Om Jood en Heiden te verzamen. ... ... - 'V

Myn God, vraagt gy myn ziele meé;

Ik antwoorde ook met vol vertrouwen, - I

Van herte, zoo als Petrus dee,

Zeg ook tot my, om my te bouwen; }

B b 3 Dat
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,, Dat heeft u vleesch nog bloed geleerd,

S Neen, maar myn Vader, van hier boven, ººk

,, Heeft u deez' zielenſchat verëerd, 4 - li

»» Om my en zynen gaam te loven. ' - f

O Zoon van God ! O God en mensch ! :: C

Wees gy myn Priester en myn Koping. .. .. »

Myn heilprofeet. - Leer my naar wensch, zº

Bevestig my in uwe woning. ' t / - - - 30

Leer my dat hoofdſtuk regt verſtaan, rºzi,

Gelooven , om u te verwerven. . . . . . . . . (I

Myn ziel neemt deze waarheid aan. . . . . . ()

Op deze heilleer zal ik ſterven. , ,,tuſ ' , I

Uw Martha ſprak de zelfde taal. . . . . . . (I

Zoo past het alle uw lievelingen, - . . :-e V

Dit hoofdſtuk, tot uwe eer en praal N O ,

Te ſtaven, om uw' lof te zingen. , , u A )

Blyf gy myn Christus voor altyd, vr . O

O Zoon van God! :O God Jehove ! e ) 272v - Cl

Myn ziel, die uwen naam belyd, L 'T (f

Wenscht, u als God en mensch te loven.. , ,,D

Gy zyt de rots van mynen geest., ' ſ t

In u alleen zal 'k my beroemen, ... !

Ik zal, ſchoon zondig, onbevreesd d . .

U mynen Zaligmaker noemen.

- - - d . Maak

t
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Maak my een Christen op deez' grond.

Laat dit geloof toch noit bezwyken. "

Dit zielsgeloof, op uw verbond , )
Gevest, kan mynen geest verryken. - N

* . Dit is myn troost in allen nood, tºen T'.

o zielsverlosſer! Gun my mede 3 - wist

Dat vast vertrouwen in de dood:

Dan heeft en houd myn ziel uw vrede, boſ,

-

-

€ ，

* * *

« " T - 1, 2 e . v . . . . . .
-

-

- 1 * * * * - , -

-

- -

- ..:

e e r ' ,

t i * * * * * * .

- : - -
- --

t

, V
B b 4 D F
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DE GENOEGZAME

G E N A D E.

Myne genade is u genoeg: want myne kragt

word in zwakheid volbragt. 2 Cor. xII:9.

Op de Wyze: Op myn ziel om God te loven, 1

Palin, tot Gods throon verheven,

Wierd tot zyne nedrigheid

In zyn vleesch iets ſcherps gegeven,

Opdat hy, tot God geleid,

Zich daar op niet mogt verheffen.

Bad hy driemaal tot zyn God,

Satans woede bleef hem treffen

Tot zyn ſmertlyk zielelot.

A

Maar God zeide tot dien grooten;

,, Myn genade is u genoeg.

Laat de ſatan zielen ſtooten,

God herſtelt die na gezwoeg.

Vromen, zyt gy in benouwen,

Gy, myn ziele, lyd gy ook;

Ai, volherd maar in vertrouwen,

Satans ſlagen zyn ſlechts rook.

t God

- - - - -
- - - - - -

T----- ---- -- -- -- --
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God zal ons, door zyn genaden,

Zoo verſterken met zyn kragt,

En uw biddend hert verzaden,

Als gy op den Heer ſteeds wagt.

Heeft God oit uw geest verheven,

Zyt gy in den geest geweest,

Wierd u daar by ook gegeven

Dat uw ziele wierd bevreesd,

Leid God u in zulke wegen, -

Voelt uw ziel des ſatans list;

O wees daaröm niet verlegen,

Gods gena heeft noit gemist.

Bid Jehova menigmalen,

- Zyn genade red de ziel,

God zal uwen geest doen pralen, :

Daar zy voor hem nederviel. ' v

Groote Koning, troost myn herte,

Zeg tot myne ziel toch meê,

Myn genade zal in ſmerte !

U genoeg zyn, naar uw beé.

O myn God, 'k heb hoogst van nooden,

Uwe liefde en uw' gena;

- All myn werken zyn te ſnoode.

Blyf myn hulp toch vroeg en ſpa.

b

B b 5 Ja,

-

-

Zº --- T - ---- -- ------------ --



394,
S IO NS ZIE L. S.

Ja, ik hang aan uwe lippen, o . * " )

'Als een bytje aan eene bloem.

Jeſus mag my niet ontglippen, * .

Zyn genade is al myn roem. '.

Uw genade doet my gloeijen, - o - , . . .

Doet gy myne ziel zoo aan; . . . . . . .

Dan doet gy een lely groeijen, ... . . . . . .

Daar een doren plag te ſtaan. . . . . . .

'k Heb geen roem dan in myn Heiland, ! !

Zyn genade is my een ſchat, s ... ... - ,

Zyn genade is my een weiland, 2 en 9.

Jeſus is myn vaste ſtad. - 2 : c.. : )

O myn roem! Myn zielsverlangen! | | | |

Ben ik ſchoon geen Paulus, ag! - .. -

Laat myn ziel genade ontfangen. ,,' v L.o

Uw genade 't meest vermag. * . . . . . .

Uw genade moet my ſterken . . . . . . . . . .

Tegen 't oude vaderkwaad. . - . . .

Uw genaden zyn myn merken, : : : ziº

Daar myn ziele vast op ſtaat. " )

Wil de ſatan, door zyn listen, " ,

My doen waglen in het ſpoor, '

Maak my, dat ik, als een Christen, * * *

Overwinne tot uw gloor. . . . . . . . -

. . Uw

ri-es- - - ".
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Uw genade zal ik roemen. , , 't ºv '

Neen, myn ziel behoeft niets meer, ... .

Eigen werken zal ik doemen, zº ſ 't... »

Blyf my een genadig Heer. . . . . . . . .

Uw gena heeft my gegeven . . . . - . 11 2. I

Roem en kragt in u, myn God. . ''

Uw genade is al myn leven. . . . .

't Spyt den ſatan en zyn rot.

O Drieëenig heilig wezen,

Wat betaamt my dankbaarheid?

Uw genade, hooggeprezen,

Heeft myn ziel tot u geleid,

Om uw goedheên te vermelden,

Om in liefde voort te gaan. »

Laat de ſatan vloeken, ſchelden,

Ik zal op genade ſtaan.
1 w

ve **

Ja, ik heb niets mee te dragen,

Als genade naar 't Verbond.

Heer, ai laat dit u behagen.

Hier op is myn ziel gegrond:

Doe my in geloove pralen,

Rust myn ziel toch toe, O Heer.

Laat op my uw liefdeſtralen

Nederdaalen, meer en meer.

-

*

Als

- ---- -- , -- -
-

- -- - - -- -
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Als de dood my zal genaken,

Zal ik uw genade alleen,

Gansch omhelſen, en die ſmaaken,

Smaken, in myn zieleweên.

Laat my dan uw troost verwerven,

Als myn adem my begeeft.

Ja, zoo wenscht myn ziel, te ſterven, J

Die door uw' genade leeft.

b er

'- }

e. -

4

-/

* *

l- ZI E LS
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k

*

ZIE L S GEZIG T.

Moſes hield zig vast, als ziende den Onzien

- lyken. Hebr. x1 : 27.

e , V' f

- Op de Wyze: 0 Heilig zalig Bethlehem.

N - t

De groote Moſes, die Gods wet

Ontſing, op Sinaas hooge tippen, , I

Wierd van Jehovah God gezet,

Om 's Heeren wet, door zyne lippen, . . .

Te melden, aan Gods Israël. . *

Hy was Gods mond en tong op aarde. /

Jehovah was zyn honigwel,

Die hem zyn zielsgezigt verklaarde. -

Die huisvriend, zoo getrou, zoo bly,

Zag God hier in zyne agterdeelen. IJ

Hy ſmaadde Faroos dwinglandy, -

Koos, met Gods volk, Gods heiljuweelen.
D

Geen wonder, want hy hield zig vast

* Aan God. Hy zag Hem door 't geloove,

Die niet gezien werd pog getast,

Schoon hy wierd met Gods volk verſchoven.''

De

I
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- De buize van 't geloove doet, - . . -, -

- Het geen noch ver is, naderkamen, . . . A

Het ooge van ons zielsgemoed

i

- werd door den geest als opgenomen. * A
- - - - - - - - A -r

Dan zien wy in geen ſpiegel, neen, t

Dit is een hemelsch zielsbeſchouwen,

Tot troost in bange harteweén, - ! »

Tot ſtaving van ons zwak vertrouwen.

- ſ

Hy zag, door 't oog van zyne ziel, .

Door zyn verſtand, door klaarder beelden,

Hy ondervond, dat hem beviel, ',

Ja, hy genoot veel zieleweelden.

--

Dit zielsgezigt doet 't aardſehe niet zº

Voor ons gezigt geheel verdwynen, . w .
Opdat 't geloof van die God ziet : e

Daar door te klaarder door zou ſchynen & -

*

-

O groote Moſes, 's Heeren tolk! ;

U is dit zielsgezigt gegeven. - - - - - - -

O eerste ſchryver van Gods volk, . . .

Gy zaagt God als in 't ander leven.

Door dit gezigt hield gy hem vast, , ,

Die ook uw ziel had vastgebonden ; *.

Aan zyne liefde en aan zyn last,

Om zyne daden te verkonden.

-- Zoo

,

*

*
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Zoo heeft hy al het aardsch verägt.

Egyptes throon had geen vermogen )

Op hem. Door 't heil, hem toegebragt,

Had hy zich aan God opgedrogen.

Hy zag geloovig op dien loon, -

Dien God zyn ziele had gegeven, vv A.

Die meerder was dan Faroos kroon,

De kroon van een volzalig leven. - - - - - -

Myn ziel, zie hier nu uwen pligt, zº

In blydſchap en in zieleſmerte." . - . A

't Geloof verſterkt ons zwak gezigt,

En dat gezigt geneest ons herte. . . . . . . .

t
-

Gy ziet God met een bly gemoed,

Als door 't geloof reeds opgetogen.

Gy ziet God in uw Heilands bloed; .

't Geloof'ziet als door duizend oogen. - - - - -

Gy ziet God in zyn wonderheén,

In 's Geesteswerk, in 't mediteren,

In vreugde Gods, in zieleweên. " -
Dit zien kan al dit aardsch verteren. - i

Ik ben geen Moſes, dat is waar,

'k Heb evenwel dezelfde gronden. . . '

Een ſterk geloof ziet alles klaar. .

't Geloof ſpreekt als met duizend monden. -
':

- - - O
A
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Ö God! ik ſteun ook op uw woord,

Op uw beloften, my gegeven.

Myn ziel heeft ook uw ſtem gehoord,

Voor dit, en voor het ander leven.

Ik houde aan het beloofde vast,

Aan uw verbond, aan uw behagen. -

't Geloof heeft nimmer misgetast,

Ik zal 't op uw beloften wagen.

Ik houde my aan Jeſus dood,

Aan 't ingewrogte der genade,

Aan 's Vaders liefde, ruim en groot,

Aan al, waar meé gy my verzaadde.

Ik zoekeuw aangezigt altoos,

Om uwe liefde te beſchouwen.'

Al is myn ziele zwak en broos,

Ik wensch daaraan noit te mistrouwen.

Ziet God op u; zie ook op hem.

Hang aan uw God, als Jacob dede.

Hoort gy zyn woord; hy hoort uw ſtem:

Dan baart 't geloof veel heil en vrede.

Welzalig, die zig aan God houd!

Welzalig, die op God kan wagten!

Ja zalig, die op God vertrouwt, -

En die al 't aardſche kan verägten!

Dit
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Dit werd alleen aan die vergund,

Die zig, als Moſes, hier gedragen. -

't Geloof, dat al ons wee verdunt, .

- Kan Gode alleen op aard behagen. , ，

r: 6-5
v. 1 - 1.

Myn ziel, ai volg dit voorbeeld na,

Verägt al 't aardſche by de ſchatten

Des heméls, ſteun op Gods gena, ºr

Dan zal u 's hemels kroon omvatten. *

• , , -

* *

&#

--

\ -

* *

- 's
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DE RY KE JACOB.

Ik hebbe veel. Ikhebbe alles. Gen.xxxIII:9-11.

Op de Wyze van den xxiv. Pſalm.

'I. zoo, God is aan allen goed, . . . . .

Dewyl hy alle menſchen voed,

En draagt door zyne mogendheden.

Hy zegent nogtans allermeest,

Die hem regt kent, en lieft en vreest,

Dien voed hy als zyn lieve leden.

- " -
-

God geeft wel aan at 't aardſche rot

Zeer veel van 't aardſche tot hun lot:

Maar, ag! dit zyn maar hondebrokken.

Een vrome heeft het nogtans al,

Al had hy niets van 't aardſche dal,

Het aardſche is hier maar voor de bokken.

God voegt dit ook wel bei te ſaam',

Tot eer van zynen grooten naam,

Gelyk hy aan zyn Jacob dede.

Al had een Eſau ſchoon veel goed;

't Was veel, maar niet voor zyn gemoed.

Daar is geen ſchat dan in Gods vrede.

- -- - TN

* * - - Wat

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

-- --

-- ---- -- -

-

-
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Wat kan t vee aan de ziele doen?" 3, 77

Wat kan het geld de ziele voên? - , ,, !

Wat heeft de ziel aan huis of landen? - ; ; ;

Al was het veel, het is 't niet al.

Dat veel brengt onzen geest ten val, , "

't Zyn ydelheén, 't zyn ziele banden zei ,

De Jacobs winnen hier den prys, -: " , S

God geeft hen zuivre zieleſpys, I - - - vººr

Een dubbel deel, in zyne goedheid. ; -s: -

Het aardſche en al het hemelſch geeft 7

God aan die in zyn liefde leeft. 7

voor hen is al des Heeren zoetheid. 2 nºg, vººr

O arme vromen, gy zyt ryk, n . - D

Gy hebt het al, al te gelyk is o

Heeft Eſaus zaad veele aardſche renten; - D

Uw hemelrent is meer dan dat. . . . . .

Uw ziel heeft wis een dubblen ſchat: ,

Gy moet dit in uw ziele prenten. - - - - - -

Benyd dan d'Eſaus nimmermeer; -- , ,

De Jacobs hebben van den Heer - -

Den grootſten ſchat voor hun geweten. -

Van 't aardſche hebt gy ook uw deel. . .

Al 't hemelſche hebt gy geheel, - . . . .

Gegrond op Jeſus offerzweeten - 't

C c 2 l Wat

-- -
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Wat rest er aan die 't al bezit? . . .

Die God in zynen Zoone bid, . . .

Heeft altoos regt tot alle zaaken. " --

't Is alles uwe in Godes Zoon.

God zelf is uwer zielen loon. ' s

Wie kan, by 't al, nog naar meer haaken?

O Eſaus! zoekt dan Jacobs deel,

Want buiten dit hebt gy niet veel.

o Jacobs! blyft vernoegd in Gode.

Word gy van Eſaus rot gejaagd, ' s

Blyft als een Jacob onverſaagd, t e | |

Zy zyn ſlegts ryke en aardſcheſnooden. "

- r
r * * *

Grypt d'Eſaus ook als Eſaus aan;

Gy zult als Jacob blyven ſtaan.

Gy moet op Eſaus lagen letten. ... -

Strydt met Gods Engel om gena. -

Al wierd uw heup verwrongen, ja 2

God zal u in triömfe zetten. " , ze at D

I

De Jacobs hebben altoos moed. "

De Jacobs hebben altoos goed. Loo -

Die alles heeft, wat kan dien deeren? 2 - 1

O Jacobs! vreest geen Eſaus meer. * . .

Uw Jacob is uw goed, uw Heer, , "

Hy zal al d'Eſaus van u weeren. | | | |D

- 2 Maak
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Maak my. een Jacob door uw kragt, A ## # # #

verdubbelt goed, my toegebragt, ºf - i

Verlos my van hun, die my haten, - , v. *

Of ſterk my tegen dat my kwelt, **

Heer, tot ik voor u ben geſteld.

Myn geest zal zig op u verlaten.
r * * * w

t * * *, - * * * * - - - * * - -

t. *

"

- * * - e * - - e

2.- - - - - . . . . . . .

- vººr

t r - -3 v, -

4 n r -

, te fºtº v - * * * , 't , *

- t t
, t I: ' * e- - t k » - + w

k t 5, -,

« | | n * * * * ſ , * - - - - -'

*. - t - * * *

-

- * * * - - - - *

w

- C C 3 ID E

-
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DEWAARE HOORDERS.

Wie ooren heeft om te hooren, dieboore.

Matth. xIII: 9. : |

... :r: er iſ - Li Jie: 3e rºl/.

Op de wyze van 't Onze Vader,

Een ziel, die in de zonde leeft,

Schoon dat zy oog en ooren heeft,

Is egter blind en daar by doof.

't Gehoor vooronderſtelt 't geloof.

Geen weereldling hoort Jeſus ſtem,

Al ziet hy en al hoort hy hem."
/ - - - .

Dit is het voorregt van Gods zaad,

Van elk, die in Gods liefde ſtaat.

De ziel, die naar den Heiland vlied,

Die hoort, omdat zy Jeſus ziet;

Zy ziet, omdat zy Jeſus hoort,

Een vrugt van haare Godsgeboort'.

't Nieuw ſchepſel heeft, door Gods gena »

Zielsöoren, zonder wederga,

Om 't woord des Heeren te verſtaan,

Om 't woord des Heeren na te gaan.

Gods ſtem, in dat vernieuwd gemoed,

Word regt gehoord en ſtaâg gevoed.

*, - ,

-- -- 6 o C. Gods
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Gods ſtemme ſpreekt in hunnen geest, b O

Zy hooren naar die heilſtem meest. :: atº

. Dit is der vromen zielenlot, ... : ' tºt (t

Zy zien en hooren hunnen God. . . . .

Zoo deed Jehova God wel eer . . . . . .
- -

-Aan Samuël en andren meer, - - - 9 : : :

God ſpreekt nu in dit nieuw verbond, r I

Door zynen Zoon, op vaster grond, 3- I

Gods Geest ſpreekt ook den vromen aan," )

Tot dat zy hooren en verſtaan. L-1 7'

Die nu met 's Heeren Geest verkeert, a (I

Word van den Heere zelf geleerd. , , w IA

O inſpraak, die een toeſpraak baart! * * *
r

O toeſpraak, die ons hert verklaart, of . .

Wat God tot onze ziele ſpreekt ! :: - i

De ziel, die om genade ſmeekt, . . . . . .

Is na by God en zy by hem, een zººn !!.

Zy hoort naar heures Bruigoms ſtem, w E-CI

Zy luistert, wat God ſpreeken zal. ' c (1

De zielsſpraak heeft als geen getal. : ee: G.

God ſpreekt meer dan op éénen tyd,

In blydſchap en in zieleſtryd. - 1

De ziele hoort ook meer dan eens. * O

Dat hooren baart wat ongemeens. . .

C c 4 Gods
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Gods zaad valt veelmaal by den weg, zº )

Op ſteenen grond, in doorenheg.

Daar 's Heeren ſtemme word verſtikt, -

Daar word de ziele noit verkwikt: ºei.: zº.

Maar valt het op een goeden grond, b e .

Dan geeft het vrugten t'aller ſtond. - 2 4: f.

Myn God! ik hoore naakt en klaar; L 2

Het gaat zoo toe; O! ja, 't is waar. ..."

Gy, die myn ziel het hooren gaf, 2O 2

Wend myn gehoor van 't aardſch toch af,

Dan zal ik hooren en ºverſtaan, 3 Ja 9 !
- - -

Al wat gy aan my hebt gedaan. - - - - - - - - -

t

i.

Myn ziel, vast aan uw woord gehegt,

Zal hooren naar al, 't geen gy zegt. ' '

Bereid my als eene aarde, O Heer, 2 : 7

Om vrugt te dragen meer en meer, - -

Al was het maar tot dertigvoud, y : : 1

Dan werd myn ziel' ſtaag opgeboud. | | |

Dan zal ik myn talenten ſaam' . . . . .

Beſteên tot lof van uwen naam, ' s

Totdat ik meer vernieuwd van aard,

In 't hooren, dat my vreugde baart,

w

Gezetter hoore naar uw ſtem, -

Zoo hier als in Jeruſalem. - - - -

* . * DE
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s

DE RYZENDE zoN.

Het pad des regtveerdigen is als eenſchynend

licht, voortgaande en lichtende tot den vol.

len dag toe. Prov. Iv: 18.

op de wyze van den Exxxvi. Pſalm."

Jan, Davids Heer en Zoone, 1 - 1

God en mensch in één Perſoone, | | | |

Als gy neerſteegt van uw throon,

Om te worden 's menſchen zoon, -

Hebt gy, onder Judaas bronnen, . . .

Uwes levenspad begonnen,

Gaande voort van d'eerſten dag, -

Tot weer 't oog uw Vader zag. -

Als een zon waart gy aan 't ryzen,

Om uw liefde te bewyzen, i . . . . . . . .

Als het licht der weereld, dat

't Ware licht voor ons bezaf.

Gy naamt toe voor God en menſchen:

- Gy voldeed uw Vaders wenſchen,

Tot gy, door de wreede dood,

Opvoert in Jehovaas ſchoot. ,,

3. ' C c 5 Zoo
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Zoo is 't leven van uw zonen, . . .
." Met dat ze uwen Geest vertoonen.

't Pad, voor hun hier toegerigt,

Schynt gelyk een opgaand licht, , " A

Want zy wasſen in genaden, . . .
*--*

In verſtand en in weldaden, ! * * *- - - - - - -

In geloof en liefde ſaam,

Al tot roem van uwen naam.

- f: zº , 7 T. vr 21 go
w

Deze zyn uw hemellichten, tºt 25

Die wel doen en die wel ſtigten, L. t

Gaande, door uw Geest en woord, A.

Tot den vollen middag voort, 2, ::1O

Ja, tot hooge en gryze jaren zo & ' t ººi

Ryst hun licht voor uwe ſcharen, . . . J

Tot dien middag, daar ze uw licht is,

Scheppen van uw aangezigt. 2 ,

j
(s

-)

: -

Laat uw licht, aan my gegeven, is t . A

My verlichten in dit leven, : tºe. ,, g: J

Om al lichtend voort te gaan, zº ! A

Steek myn kleine lamp toch aan, zº

Laat ik door uw lichten blaken, : : : : : :D

• Om my daar in te vermaken. . . . . . . .)

't Is myne oogen goed, te zien. . . . .

't Licht, waar naar de vromen vlién; -

e

*-- -- & - - Laat

- - - ------------
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Laat myn voetpad voor u wezen, ..." -

Als een licht, dat, opgerezen, 1, 2 ! : . .

Licht, die in den huize zyn, vo . Hi

Door uw glans en wederſchyn; | | | | |

Om de zielenrvoor te lichten, o

Met haar door uw licht te ſtigten.

't Past ook een regtveerdig man

Voort te gaan, zoo lang hy kan. L. -

Ag! de zonde heeft me ontluisterd, zº

En uw hemelsch licht verduisterd. - 3 -

Laat die vlekke zyn geweerd, zº . . .

Tot die rookdamp is verteerd. . ei g 2

Doe my in genade groeijen, zº iſ v . . . .'

Om meer in uw min te gloeijen, .

Om te gaan van kragt tot kragt,cº - er*

Met uw lichtend eergeſlagt.bt u

Gy moet myn verſtand verklaren, v

En myn willen doen bedaren, ſtrº 3 .i

Om te gaan van deugd tot deugd. , VV

In uw licht is hennelvreugd. ' 25 .

O gy bron van licht en waarheid, : ga k:

Gy verlicht ons door uw klaarheid, 1 e

Zend uw licht in myn gemoed. cs is

O dat licht is wonder zoet. . . . . . . . .

t

> - 1 Ko

e »
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Koning Jeſus, zielenherder, , . . . . .

Vorst des lichs en geestöntwerder! . . .

Hef gy over ons uw licht, 2 . . .

Dat ons tot uw dienst verpligt. , ,

O gy Geest! ſchiet uwe ſtralen " )

In myn ziel. Wil toch vermalen, . . . . .

Wat uw licht verduistert heeft, 1 º . .

Tot myn licht in hoogte zweeft. . . . . . .

Wees myn ſchild, myn licht, myn wapen. à

't Eerſte, dat gy hebt geſchapen, zº :

Was het licht op 't aardſche rond. :

't Eerſte, dat ik in my vond, zº

Was uw licht, dat gy van boven,

In my ſchoot, om u te loven. . . . . . .)

Licht my als een vuurkolom, " " , ,

Licht myn duister hert alöm. . . . . . . . .

w e

-

i-

: #') k.

v

Maak uw kerk, naar uw behagen, 1 ºp

Haast een licht van zeven dagen, ' t

Weer 't bewindſel van al 't land, - . G

Leid de blinden door uw hand. ,, . . .

Gy moet d'arme duisterlingen v . . . o

Door uw licht ten leven bringen. · ·

Hemelzon van uwe Kerk, ,, .

Dit verlichten is uw werk. . . . . .

- - Denk
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- Denk aan uwe lieve zoonen, - - - - --
' Die noch in het duister woonen. - - '

, Die geen helder zonlicht zien, : -T,

Ag! dien moet gy hulpe bien,

Tot zy zingen, zonder beven.

Ja, God is myn licht, myn leven.

't Zielsvertrouwen ſterkt den geest:

Maar dit lichten allermeest. , rTs

t - - - - - -

- V

Heer, laat my toch ook bekomen

Meerder licht met uwe vromen; -

'k Zal dan, lichtende, met vreugd,

Voortgaan op het pad der deugd.

Doe myn licht, voortgaande, ryzen.

Gy moet my het voetpad wyzen,

Tot myn licht, in meerder graad,

Klaar, als op den middag, ſtaat..

-

*

t -

- - - - - -

Zal de dood myn leven rooven;

Dat zal noit myn licht verdooven.

Neen, O dood! gy hebt geen magt.

't Licht, dát my is toegebragt, ,,'J

Zal tot op dien middag ſtegren, , 3 .c: ,

Daar myn Zon geen licht zal weigren,

r, f

v J

Neen, daar zal myn ziel gewis: !

Hicht zyn zonder duisternis. . . .

DE
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DE KRIMPENDE MAAN.

Gedenkt waar van gy uitgevallen zyt, en

doet de eerſte werken. Openb. II: 5.
/ . . - , - - , , -n

op de wyze: o Kers-nagt. '
, r* * ) - * - , - . . .

G, zyt, O Heer, des levensbronne -

Voor 't Siön Gods zyt gy een zonne,

Een hemelsch licht, dat ons beſtraalt.

Zoo ver als wy uw licht genieten, -

Zyn wy verlicht, ook in verdrieten,

Waar door de ziel als adem haalt. ,,
t * * - - r

* * * * - - - t

Daar is geen licht in uwe vromen, '

Dan 't licht, dat zy van u bekomen.

Uw Kerk is hier gelyk de maan, . . -

Dan vol, dan hol, dan rood, dan duister.

Uw sión heeft geene eigen luister, . -

Daar is by ons maar wind en waan.

- s) - C -

Uw eerſte Kerke van Ephezen . . . .

Hebt gy gelaakt en zeer geprezen.

Uw Siön neemt ſtaag af en aan. -

Dan is het vol, dan moet het krimpen t

Voor boozen, die hun licht beſchimpen,

Dan ſtaat het rood, met bloed belaén.

Uw

-,
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Uw Siön pleegt zeer veel te ontmoeten; t

Al ſtaat de maan beneên haar voeten, " 'N

Al praalt zy over d'aardſche magt,

Al is zy ſchooner dan voorheenen, " ) T

Gelyk de mane, die, verſcheenen, - . O

Haar glans vertoont in naren nagt. " -

-

Uw mane gaat, als 's weerelds wonder,
1.

Dan op, maar ag! dan weder onder, ººk

Uw Kerke houd geen éénen ſtaat. - -

Wy zyn niet meer dan aardſche manen, ' '

Gy moet ons ligten op uw banen." :

O Zon, verlicht uw heilig zaad! ! ' - -

Zoo is het ook met uwe zoonen,

't Zyn maantjes, die hun licht vertoonen, 2 -

Als gy uw Zonlicht op hen ſchiet:

Dan ſtaan zy vol in zielsvertrouwen, -

Dog ſomtyds duister in benouwen, Il

Dan krimpen zy door zielsverdriet. . - .

Dan zyn zy licht, licht in den Heere, zº 1 ''

Dan zugten ze om de ware leere, , - .

Dan weenen ze om den tegenſtand! : ' ('

Dan treuren ze om hun zielenſtaten, !

Om ſatans list, als gansch verlaten - 2

Van God, als lagen zy in 't zand. - --

- . Mya
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Myn ziel, hier ſtaat u op te merken,

Zoo iemand, traag, zyne eerſte werken ,

Verlaat, gelyk Ephezen dee, . . .

Dat God zyn hemelsch licht dan weigert,

O ja; daar alle zonde ſteigert,

Daar wykt God met zyn liefde meé;

)

Daar krimpt het herte dan byzonder,

Daar gaat dan 't volle maanlicht onder, ...,

Dan is men als die trage bruid,

Die Jeſus kloppen kan verſmaden.

Dan moet men zugten om genaden,

Eer 's Heeren Geest weêr 't hert ontſluit.

O God! zoo is het met my mede,

Dan is er twist, dan is er vrede.

Daar is een Jacob in myn geest,

Een Eſau, die te ſamen woelen,

Elkëen poogt op zyn wit te doelen.

Maak gy myn hert toch onbevreesd.

Myn maanlicht, in zyne aardſche kringen,

Baart in my veel veränderingen.

O Zonnelicht! weer dezen ban.

Dat krimpend licht doet my verdwynen.

O Zon, gy moet uw' maan beſchynen.

Kom 's weerelds licht, beſtraal my dan.

Be

-

-- - - z-------
-

----- - - - - --
-

-a- ---- - ---
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Bekeer my, trek my door uw ſtralen. -, ..

Ik zal myn eerſte werk herhalen, - - --

Als gy uw licht my lichten doet, » . . *

Myn ziele druilt in duisternisſen, ( - .

De mane kan geen zonlicht misſen.' * -

Gy zyt de Zon van myn gemoed. ''

Ik heb geen kragten door my zelven,

Om oude zonden uit te delven.

Myn geest krimpt voor u ſlaande hand.

Wilt gy myn ziele meer verlaten, * * *

Zoo triömferen, die my haten. - * *

Ai ſteek myn koude ziel in brand!

»

Dan zal ik meerder op u hopen,

Door Jeſus naar uw liefde loopen.

Doe gy my wasſen als de maan,

Tot dat ik, heel door u beſchenen,

Na al het maanlicht is verdwenen,

In 't eeuwig licht voor u zal ſtaan. -

r

###

##

tº re- - - -- --- - - - - - - - - - - - - - ----was ---- - ---- --
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DE TRoosTE LYK E

N O O D I G IN G.
... :-

O alle gy dorstigen, komt tot de wateren !
# LV : I. - -

/

:
Op de wyze: Op myn zielom God te loven.

Ja; myn ziel, gy werd geropen, " " -

God Jehova noopt uw geest. -

Kom, zet oor en hert toch open,

Ga geloovig onbevreesd:

God roept alle ware kleinen.

Hy roept 't ware Iſraël, de ' !

Ter geöpende Fonteine, - ; -

Tot zyn volle honigwel. | | |

Jeſus, in het vleesch verſchenen ' ,

Riep met een verheve ſtem,

Tot de Joden, tot die weenen,

Tot het waar Jeruſalem,

,, Al, die dorst, hy koom' geloopen.

,, Zonder geld en zonder prys,

,, Is myn wyn en melk te koopen,

,, Zielendrank en zielenſpys.

A -- - j Jee
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Jeſus riep tot all' zyn haaters, , . . . .

Op dien grooten dag met kragt; - 2

,, Al, die dorst, koom tot myn waters,

,, Die u werden toegebragt.

,, Stroomen zullen ſtadig vloeijen, " )

,, Uit uw buik, uit uw gemoed,

,, En ſteeds uwe ziel doen groejen,

,, Door hun groeijendmaakend zoet. .

Jeſus bood hun zyne ruste

Van hun zondenjuk en ſtaat;

Maar, die treurge zielen ſuste,

Wierd, met al zyn heil, geſmaad.

Jeſus bobd hun zuiver voeder,

Van zyn koren en zyn most,

Als de ware menſchenhoeder, " -

Die de zynen heeft verlost. -

Hy trok hen met menſchenzeelen, 2

En met touwen van zyn min, -

Om hen mede te doen deelen

In het nieuwe huisgezin:

Maar de hardverſteende Joden

Smaadden hunne Zegenrots,

Hy, de Hoekſteen, die hen noodde, N

Wierd verworpen, wreed en trots.

-f

A D d 2 God
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God heeft deze afgezonderd

Van zyn ſtammen. Ag! Ag! Ag!

En, in wraak, op hen gedonderd V. -

All' zyn weën tot op deez' dag,

God ontſloot zyn zegenflesſen

Voor het woeste heidendom,

Om hun zielendorst te lesſen

Door zyn nieuwen wyn alö m.

Hy heeft, door zyn twalef Helden,

Jafet en zyn zaad gelokt,

Hen van dezen wyn doen melden,

Schoon dat Juda bleef verſtokt.

Koomt dan, dog met lege vaten,

Koomt geloovig, ja koom elk,

Hier is voor u, naar uw ſtaten,

Nieuwe wyn en nieuwe melk.

Hier is ſpys. Hier kunt ge u drenken.

God verkoopt het al om niet.

Gaapt; Jehova zal u ſchenken

Wyn, die noit der ziel verdriet.

Waarom wilt gy geld uitgeven,

Dat noit gangbaar was by God?

Zoekt gy Jeſus en zyn leven;

Hy is 't dierbaarst zielenlot.

Hier,
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w

Hier, ja hier, is wat byzonders,

Dat men noit op aarde ziet,

Hier, myn ziel, (is 't niet wat wonders?)

Hier verkoopt men al voor niet;

Hier kan uwe ziel bekomen

God en Jeſus en zyn Geest,

Tot uw troost, O ware vromen!

Koomt dan tot dit zielenfeest.

Voor een nietje, voor te willen,

Voor begeeren, O myn God!

Wie zal nu zyn geld verſpillen?

Die dat doet is dwaas en bot.

Ag! wie zou dat niet begeeren, 'j

Dat om niet te krygen is,

Dat geen ziel ooit mag ontbeeren,

Of zy blyft in duisternis? *

v

Neen, ik zal, door 't waar geloove,

Met het bloed van Jeſus gaan,

By myn grooten God Jehove,

Zeer vernederd, zonder waan.

Ja, 'k wil ook aan God betalen; O

Jeſus is myn één en al,

By hem zal ik koopgeld halen,

Daar ik mee betalen zal.

D d 3 Jeſus
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Jeſus kocht zyn bruid en erven, . . .

Door zyn eigen bloed en kracht, zº

Om door lyden te verwerven, . . . . . . .

't Geen ons herte is toegebragt.

Hy heeft onze ſchuld der zonden

Juist voldaan uit zynen ſchat, ,

En zyn wyn ons toegezonden, - . . .

Wel voor niet, maar ook om wat. . .

O myn ziel! koom, zet u neder! . .

Overdenk al 's Heeren werk » . . . . . .'

Laat uw geest eens om en weder

Wandlen door deez' nieuwe kerk.

Hier zult gy, myn ziel, beſchouwen

Uw geluk, uw' zaligheid,

Al den grond van uw vertrouwen,

Dat voor niet u is bereid. . . . . . . . . .

I

Heeft het Jeſus u verkregen, . . . . . . .

Door zyn lyden, door zyn weén;

Roem uw God en zyne wegen. - -

Gy hebt nimmer roem, O neen! :

God heeft zyne ſtem doen klinken , :

In uw ziele, door zyn kragt, zº !

Moogt gy van dit water drinken? . . .

Roem God met al Gods geſlagt. "

zº 1 , sl Heer,
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Heer, gy liet myn ziele weten, of zº ,

Door uw ſtemme, die my riep; ,, ,, !

,, Koom, hier 's zielsſpys voor u te eten,

Schoon ik, als eene doode, ſliep. ” “ ,

Uw Verbond, zoo vol genaden, ,',

Hebt gy met myn geest gemaakt,

En gegeven die weldaden, I

Daar myn ziel nog meer naar haakt. . .

Doe uw' watren in my wasſen; ' 9

't Water der genade zal * * * *

My, door uw genadeplasſen, " " ,

Zyn tot troost in ongeval. - ,

Laat uw heilfonteinen ſpringen, 2 • - 2

Maak my nat, opdat ik groei, ' '

En van uwen wyn mag zingen, ' ''

Tot ik in uw liefde gloei. | | | |

Laat uw wyn en melk te famen, . . . .

Laat uw Geest en hemelsch brood ! .

My verkwikken, noit beſchamen, is !

Nog in leven, nog in dood. A.

'k Heb, als 'k myne gronden delve, E 1

Geld noch prys, om melk of wyn

Ooit te koopen door my zelven.

'k Wil graag arm van geeste zyn.

D d 4 't Is
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't Is my uit genaé geſchonken,

En door 't regt van u, myn Vorst,

Maak myn ziel toch heilig dronken,

Die geſtadig naar u dorst.

Schenk uw wynen en uw melken

In meer maat, O gulden Hoofd,

Drenk met wynen, uit uw' kelken,

My en elkëen, die gelooft.

O myn Heiland, Vorst des levens,

Tap my 't oude water af,

Weer door uwen Geest toch tevens

't Vuil, dat Adam aan my gaf.

Stort rein water op my neder,

Wasch my witter dan de ſnee,

Geef my hier door vreugde weder,

Om uw bloed en offerbeé.

r

Gy kunt mynen geest onthalen,

In 't vernieuwen van 't verbond.

Laat ik in uwe avondmaalen

Zitten met een open mond.

Daar kunt gy myn geest verkwikken:

Daar word brood en wyn geſmaakt, º .

Als Gy, met uw liefdeblikken, ' . - ,

Door uw' Geest, ons hert aanraakt.

* - -

* *

* -

2 • -,

J - - - - O!
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O! daar dalen uwe kusſen

Zoetlyk op ons herte neér. e

't Liefdevuur, door niets te blusſen,

Doet ons blaken tot uwe eer.

Daar roept gy ons herte tegen;

,, O, koomt al, die dorstig zyn!

,, Weest met zonden niet verlegen,

,, Hier is uwe medicyn.

Wat zal ik myn God vergelden?

Zal ik zwygen van deez' ſtof;

Wie zal 's Heeren grootheén melden,

Hier, of in het hemelsch hof?

Neen. Ik zal met open kele,

Roemen 't heil, my toebereid,

En van 's Heeren wynen kwelen,

Hier en ook in d'eeuwigheid. *

Roep, O Heer, nog eens als voren,

Hoor, en koom, breng Israël,

Met uw Jafet en de Moren,

Tot uw volle honigwel.

Laat uw watren eens al d'aarde

Overſtroomen. Geef uw kerk,

Die gy door uw Geest herbaarde,

Altoos in uw wynen werk,

w

D d 5 Tgt
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Tot wy namaals water ſcheppen,

En, in 't wynhuis, voor uw throon,

Daar gy onzen geest zult reppen,

Wyn en melk van uwen Zoon

Drinken, ja, door uw' rivieren

Zwemmen zullen, af en aan,

En door al uw ſchoon heen zwieren,

Eindeloos en wel voldaan. -

- --

ſ
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D E D A P P E R E

K R Y G S M A N.

Ik heb den goeden ſtryd geſtreden, ik heb den

loop geëindigd, ik heb het gelooof behou

den. 2 Tim. Iv: 7. - - -

r

op de wyze, als 't begint * *

De ſtryd, begonnen in Gods Eden, w

Is nog op aarde niet volſtreden, - -

Nog is er tusſchen 't Vrouwenzaad

En ſatans rot veel ſtryd en haat.

Een yder werd tot ſtryd geboren,

Nu meerder dan ligt ooit te voren.

De ſatan draaft nog om 't gemoed,

Dat tegen zyne listen wroet.

De wereld woelt nog dag en nagten,

Om menſchenzielen te verkragten.

Ons eigen hert ſpouwt ook zyn gal,

Ja, dat beſtryd ons boven al.

Dit
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Dit ondervonden all Gods helden,

ook Paulus, die er zig toe ſtelde,

Die 's vyands heir, met heldenkracht,

- - Bevocht, tot hy ze al te onderbragt.

Dit deed hem juichen, met Gods leden;

,, Ik heb den goeden ſtryd geſtreden,

,, Myn loop volëindigd, en 't geloof

,, Behouden, als myn zieleroof.

Zoo moet een, die zig wil verblyden,

Zig zelf en 't helſche rot beſtryden,

De weereld en het ketterdom,

En voeren 't in triömf alöm.

Zoo moet men 's Heeren kruis opnemen,

En nimmer daar voor blyven temen;

Maar gaan den Kruisheer agter na ,

op Tabor en op Golgotha.

Zoo deden heele Christenſcharen,

Zoo deden duizend Martelaren,

Aan galg, op 't rad, in allen nood,

Zy overwonnen in de dood.

Al
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t

Al, diq Godzalig tragt te leven, t

Moet zig tot dezen ſtryd begeven.

Dat 's weerelds rot Gods Siön kwelt,

Heeft Jeſus ons al lang voorſpeld.

w

Myn ziel, gy moet u ook omgorden.

Sta met Gods volk als in ſlagörden. . . .

Wilt gy ten einde blyven ſtaan;

Trek uwe wapenrusting aan.
- -

Verſla al deze booze benden, -

Houd ſtand, omgord uw zwakke lenden,

Ja, neem den helm der zaligheid.

Zyt altoos tot den ſtryd bereid.

Schoeiuwe voeten voor den Heere,

Neem 't zweerd des Geestes, zyne leere.

't Geloofsſchild heeft een groote kragt,

Als gy in 't ſtryden op God wagt.

Gy moet, door ſtryden, al de pylen

Des duivels breken en zyn ſtylen

Doen vallen, tot hy nederleit.

't Borstwapen der geregtigheid

Zal
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Zal u, 't geen gy niet moogt ontbeeren,

Bedekken. Gy zult triömfeeren,

Als gy volherd in liefde en trouw, º

In lydſaamheid, in waar berouw.

Dan zult gy 's Heeren lof ook zingen, 4

En, juichend, door de wolken dringen, 24

Daar God des levens kroone geeft -

Aan elk, die overwonnen heeft. ' '

Vergun my kragt meer dan voorhenen; * *
'Ik ſtaa toch maar op zwakke beenen.

In veelen ſtruikel ik, myn Heer; * * * *

Red myne ziel toch tot uwe eer. * - - -

t

Leer my als David, door uw' Namen, is

Te vellen, die myn ziel beſchamen: ' -

Doe my dien Goliath verſlaan,

Die my heeft zoeken te verraén.

Dan zal ik juichen in myn ſterven, . . .)

En, overwinnende, verwerven

De kroon, die gy eens geven zult !

Aan elk, die wel zyn ſtryd vervult.

z- "- ------- -

* DE
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DE OVERWINNAAR.

Godezy dank, die ons de overwinninggeeft, door

onzen Heere Jeſus Christus. 1 Cor.xv:57.

Op de wyze, als 't begint.

Die op eene kroon wil hopen,

Moet zyn baan ten einde loopen,

Daar de kroon reeds is bereid. -

Hem, die d'eerſte is in het ſtreven,

Word de kroon dan ook gegeven, , 'A

Tot zyn roem en heerlykheid.

Deez heeft Paulus ook bekomen,

Deeze zal God allen vromen

Geven, na een regten ſtryd.

O! de kroon is opgehangen, r

Die een yder zal ontfangen,

Schoon de hel hem dat benyd'.

Zoo deed God aan alle d'ouden, ,

Die wel ſtreden en vertrouden

Op den loon, verheugd, verblyd.

Aan de helden, martelaren,

Die ten hemel zyn gevaren,

Is deeze eerkroon toegewyd.

-

*. Deze

---------- *--------
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4 ºf
Deze mogen hupplen, ſpringen, -

En den Heere tegenzingen; , ,

,, Hem zy dank, die deze kragt,

. , ,, In myn zwakheid, in myn duister,

,,Tot myn blydſchap, tot zyn luister,

,, In my heeft te weeg gebragt!

Ja, myn God, en Heer der heeren,

Gy deed my hier triömfeeren,

Door myn Jeſus, door zyn leer,

Door zyn Geest, door zyn genaden!

O, hoe wel is hy beraden,

Die wil ſtryden voor zyn Heer!

Want dit lyden, dat voorbygaat,

Werkt in ons zoo grooten blyſtaat,

Daar al 't aardſche voor verdwynt.

Wat is hier by te waardeeren?

Wat kan dezen glans vermeeren,

Die door alle d'eeuwen ſchynt.

'k Hebbe reden, om te danken,

Om, met hoogverheve klanken,

God te roemen t'aller tyd.

'k Heb ook reden, om te klagen,

Om myn hert voor God te dagen,

Om myn zwakheên in deez ſtryd.

Heer,
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Heer, ai houd my in uw banden, . ... !

Sterk myn zeer verſlapte handen, er zo al

Styf myn hert toch door uw Geest, ,

Om manmoedig te bevegten, . . o L. a.... 2

Die myn ziele willen ſlegten, " . . . . .

Maak myn hert,ſtaagt onbevreesd.

'k Hoope, met uw' lievelingen 3

Alle benden door te dringen,

En, al juichende, in het veld,

Door 's Lams bloed te zegepralen,

Boven die ſteeds op my ſmaalen,

Met bedrog, of met geweld. Zº

- - , ºf

Als de dood my zal bevegten, z

Laat ik dan den ſtandaard regten;

Van triomfe, door uw bloed, -

Om en dood en hel te dagen,

Tot ik deze zie verſlagen, ... -

d.Tot veel troost voor myn gemoe

Dan zal ik de helſche ſpinnen,

Door 't geloof, ook overwinnen,

Op den oever van de dood.

Dan zal ik, op zieleſnaren,

Juichen en Gods lof verklaren, ºf

Tot ik ruste in zynen ſchoot.

- E e Daar

---- - - - - ---- -- - - - - - -T - ---------------
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Daar zal ik, door wedergalmen,

In het wit met groene palmen, . . .

d'Echo Gods, met dankbaarheid,

Slaan door alle hemelbogen, º 3 iſ ,

En myn Heilands roem verhogen, zat 4 --

Eeuwig tot zyn dienst bereid. - - -

-

- - - e - * - ! - - -
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-

D E E E U w I G E -

Hem, die op den throon zit en den Lamme

zy de# , en de eer, en de heer

lykheid, en de kragt in alle eeuwigheid!

Openb. v: 13. . . - -- - - - -

Op de Wyze: 0p myn ziel om God te loven.

O, myn ziel, koom, gord uw lenden,

Juich in Gode nu voortaan.

God zal u zyn Geest toezenden, ' '

En voor u de mate ſlaan. '.

Gy moet uwen Koning loven,

Met de dieren voor Gods throon,

Gy om laag, en zy daar boven, -

juich Jehova en zyn Zoon. "

-

2.

t
Neen, ik zal, door zielsbeſchouwen,

\ Stryden naar dat hemelchoor; -

om daar maar en ſtem te houwen,

Met de zangers van Gods gloor,

om met hemelſche choralen, . .

Nu myn geest is toegerust,

's Heeren grootheid op cymbalen

Uit te galmen, naar myn libt.

*

-

- - E. e 2 Hëer
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Heer, ai, laat ik u genaken, . . .

Dog in diepe nedrigheid,

Om myn ziele te vermaken

In uw groote Majesteit.

Ik zal my met vleuglen dekken,

'k Zal uitgalmen uwen lof

En myn geest ten hemel wekken,

Schoon ik ben een nietig ſtof. ' '

Y - -

Ik zal daar met d'Ouderlingen, ... . i

Met de Dieren, hand aan hand, - *-- --

Van uw zaalge grootheén zingen, '

Want myn hert is in den brand.

Komt verheven hemelſchaaren,

Laat my toe myn zwakke ſtem,

Met uw galmen, ſaam te paren,

In dat nieuw Jeruſalem! -

Ja, hier zal myn ziele veilig is.

Schateren, in 't eeuwig licht,

Heilig, Heilig, driemaal Heilig! .

God te loven is myn plicht: ,

God Drieëenig is dat wezen, * *

Dat, door zuivre heiligheid,

Nu beſtaat, gelyk voor dezen, - - - - -

Dat zyn glans alöm verſpreid.

- - - -

* * *

:
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Ik zie, door dit aardsch gewemel,

Door 't geloof, hier in den geest, . . .

Als op throonen, in den hemel, t

God Jehova, allermeest * *

Door zyn ſchitterende ſtralen,

Blinken boven al 't geſteent. 's

Ag! ik voel myn ziele dalen,

W Zoo my God geen kragt verleent.

- -

Heer, wie zal uw glory melden?

Gy zyt geen toeganklyk licht:

Ja, de zaalge hemelhelden

Staan bedeest voor uw gezigt.

Wie kan 't eeuwig licht bepeinzen?

Neen, ik daal op aarde weer,

Hier voel ik myn ziele deinzen

Door uw glanſen, groote Heer. . . .

-

*

Hier zal ik, met uwe zonen, , zi

Juichen, in den geest, verblyd,

Schoon noch op veel lager toonen,

Dan daar boven, daar Gy zyt. * * * *

2

Komt dan vromen, laat ons ſamen, -

Als verëenigd van gemoed,

't Groot Hoſanna en Gods namen. -

Zingen, ahs der geesten ſtoet! - - -

E e 3 Hier
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Hier is ſtof voor uwe monden, , .

Ja, myn ziel, hef aan, hef aan!'

Laat onz' herten ſaam' verkonden :

's Heeren glory, zonder waan. . . .

Juicht in Gode met uw kelen,

Spant al uwe kragten in, º"

Om des Heeren lof te ſpelen, - -

Als zyn lieve Ryksvorſtin. ' . -

- - - - -

-

Heer! ai laat het u behagen, : « " . . . .

Dat wy, ſchoon met vleesch omzet, ºf

Naar uw roem en eere jagen, -

Door dit zanglied, zoo beſmet. "

Rust ons toe, door uw vermogen,

Om te galmen breed en wyd,

En, met opgehelderde oogen, " " " -

Staag te zien, Heer, wat Gy zyt. (1

Komt, laat ons te ſamen roemen

God, die op zyn eerthroon zit,

Schoon zyn lof niet is te noemen, zº rº

Daar hy 't al in zig bezit. : € 1

Looft hem op uw zielenſnaren,

Want het aardryk is vervuld

Van den God der heiërſcharen,

Nu Gods Zoon is ingehuld,

Om



r
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Om met al de Cherubynen, iſ vº . . .

Met de Seraphyns, vol licht, zº

Voor Gods eerthroon te verſchynen, ' - 't

Met een ongedekt gezigt. ' * '

Konnen wy ons niet bedekken, ... 4

Met zes vleuglen, laat ons ſaam'.a :

Nederig ons hert opwekken, , 'V

Om te roemen zynen. Naar -

6 -

#
Ja, myn ziel, O God, vol vreugden, 's

- Roemt uw grootheén, ons vertoond,

i
In uw Zoon, in uwe deugden,

Nu gy ons in hem verſchoont. . ' '

Aan myn hert is 't klaar gebleken, * * * * .

Dat gy zeer genadig zyt, - - - -

Gyverhoort myn bidden, ſmeeken, ' ,,

Naar den eisch van dezen tyd.

Gy hebt al, wat is, geſchapen, , E

En herſchapen door uw Zoon, ' ' .

Om, die naar uw liefde gapen, , ze ,,Z

Staag te wezen tot een loon. ''

o Lam Gods uit Judaas ſtamme! " . o

Lam, dat nog op Siön ſtaat ! : « ,

Gy hebt, als Jehovaas vlamme, 1

Voorgelicht uw heilig zaad. " --

- E e 4 Ja,

----- -- ----
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A

Ja, gy hebt dat boek ontſloten, ' . . . . O

Dat geen mensch ontſluiten kon,t, 3J'ſ,

Tot veel troost der bondgenoten, O 1 /

Als hunn Vorst en levensbron. zeg ! ! !

Niemand hoeft er nu te weenen, ” “ ri: - -

Nog in hemel, nog op aard'; 2 : : :

Want gy hebt meer dan voorhenen, i

't Vast gezegeld boek verklaard. . . C

Dit kan ook myn geest ontſluiten, rij n . . .

Om met dankbaarheid altyd, ... . . . .

Denkende, uwen lof hier te uiten, N vr | | |

Dien Gy eeuwig weerdig zyt. » : 1.

Ja, u komt alleen all d'eere, cº ſ t e .

Maak 'er my meer toe bereid. . . . . .

Niet, niet ons, maar u, O Heere, '*

Zy de lof in eeuwigheid! . . . . . .

Ja, dit deed ook d'Ouderlingen, ... - ,

Uwe lieve Apostelſchaar, . . .

Met de dieren ſamen zingen, - - - - ,

Hier en voor uw reukältaar. . . . .

Ook uw Kerken, hier beneden y

Door de Dieren afgemaald,

Hebben uwen roem, beleden,

Daar de zonne ryst en daalt, * * *

- T +------- -- * * * :-*



Gy ontſloot het eerſte zegel,

't Witte paard hebt gy doen zien,' - '
1

Om naar d'eerſten Kerkenregel,'' . . .

Ons uw hulp ſteeds aan te bién, 2 -

't Rood en zwart, de vale paarden

Brieſchen tegen Siön aan, ... , , g

Om uw Bruid, met ſpies en zwaarden,

In de verzenen te ſlaan. ºo . - . .

*

.

Maar gy hebt uw Kerk bereden. -

't Paard van uwe Majesteit . " . . . .

Heeft voor uwen lof geſtreden, ºm te

Door u tot den ſtryd bereid. . . . . .

Ja, in 't laatste van de dagen . . . .

Zal uw Kerk, met vollen mond, i '

Juichen in uw welbehagen, »

Op uw eeuwig regt gegrond; . . . . .

Om hier na, in uwe Choren, ,

Met het heilig zaligtal, . . . *

Voor uw throon, zich in uw gloren

Te verlusten met gebral... , n

Daar zal ik u, na myn ſterven, º ..."

Danken, die my en uw Kerk

Uwe liefde hebt, doen erven. , , :

O! dat is der zielen werk. ... : : :

1

T

re

- E e 5 o;

S
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o! daar zal ik met de geesten, zee en zº

Met al d'Englen even dra, 21 - ,,

Zingen, op die Hemelfeesten, b . : O

't Amen Gods, 't Halelujah. . . 2.

Eeuwig zal ik uwe daden, zº via de o zº :

Roemen, in dat Koningryk, c o'cº I

e

Eeuwig zal ik uw' genaden : ' s t O.

Melden onöphoudelyk: fie -- o, º 2 ri

4Eeuwig zal ik grootheid, gewende 3 tºt

Aan u, O Drieëenig God! . e , 2'

Als myn ziele zal herleven van 1 o 7 :: 29'I

In dat diämanten ſlot.. :-5 :o, º, º, o Gi

Daar zal ik met open longen, r! ' n” , “'.

Vry in d'ongemete,logt, . . Zº wº | N

Aan de dood en 't graf ontwrongen, 9 o I

Vinden, dat ik heb gezogt. -22 - . '

o myn Koning! Heer der heeren! * * *

Daar zal ik, als uwe Bruid, 2: * * *

Met uwe zaligen verkeeren, " " /

Door al d'eeuwen in en uit. "

'k Zal daar meer, dan ooit te wooren, ºf

Juichen met uw' Maagdenſtoet. ' t
re

er - - ,

Daar zal ik u zien en hooren, 2 - '' )

Rein gewasſchen door uw' bloed.- . . .

. * < > H Daar
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Daar zal ik myn! wieken reppen »7 | | | |

En ten reije gaan 'alom, '' ''

En licht van uw aanſchyn ſcheppen,

- ... O myn lieve Bruidegom ! - - - - - - --
- -

-

- - *

• • Om door alle d'eeuwigheden,” - 1 vºl - .

Dezen lofzang wyd en breed,
Op te zingen met uw' leden.'

Heer, maak my hier toegereed! .

: - - - - - - - - - - ,

t - 4 - 1 2 ---- -- .

ſ- -- ') , zº , T. t - '! ': .

tº gº . .

iſ:3Gººgºº 3 e & 4 :: - 1

#%## 3 - al

- - -- - &## , 1--- - - - - -

- . . . . . . . . . . . . . . . .

- - - - - - - - -

- ſ t 3 v - l Y
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/

op de wyze: op myn ziet om God is loven.

Ja, verloste Kerkvriendinnen,

Hier leeft 's Heeren lof altoos,

Hier vloeit voor Gods Koninginnen

Mirrhe, nardus en ambroos.

Hier blyft onze ziele hangen !

In de galmen van Gods lof.

Hier werd onze geest omvangen

Door de keur van alle ſtof.

Hier werd niets gehoord dan klanken.

Hier is 't alles toegerust,

Om Jehova God te danken,

» Met een vollen zielelust.

Hier word d'eer van God gezongen.

Hier word 's Heeren kragt gemeld,

Door zyn Bruid, uit alle tongen,

Nu verlost voor hem geſteld.

. - - Hier
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Hier vermeld men 's Heeren werken, '

Die hy doet en heeft gedaan, . . .

Aan zyn twee vergaarde Kerken, '

Als zy voor zyn' eerthroon ſtaan.

Hier word Jeſus, Siöns Koning, ,, ! !

Hoog geroemd als 's Heeren Lam.

Hier vloeit eeuwig vreugdenhoning, ... -

Voor het zaad van Judaas ſtam, .

X

- - -

v - t r - * *

s - - - - - - * *

* * * * * we SL, t - A -- " Vººr J.

Hier ſtaan hemelſche Choralen, . . .

Met bazuinen, luit en bom,

Om zyn glory op te halen, . . . . . .

In dit hemelsch heiligdom. . . . . .

Hier, daar nimmer ooge watert,

Slaan de galmen, hoog van toon,

Dat de ganſche hemel ſchatert , .

Van Jehova en zyn Zoon. . . . . -) : '

d'Echo ſlaat door alle bogen,

Alles galmt ook gaande voort, -

Om dien Koning te verhogen, 3Naar zyn groote Godsgeboort. w

Al de Dieren, ook all' d'Englen, it .

d'Ouderlingen ſtaan verëend, :

Om hun ſtemmen ſaam te menglen,

Ja, daar is niet één, die weent.

kaat
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Laat de hel van vreedom kraken, -

Laat dat lang verdoemde rotº gº 2 -

In des Heeren toren blaken, zº n ..

En verſchrikken voor dien God; 2

Hier is vreugde boven maten, | | | |

Hier is blydſchap zonder end, 2 !

Hier word God en Jezus ſtaten - ºf

Eeuwig in ons hert geprent. -- -- V

Wedergalm der Kerke op aarde.

Ja, verheven' Hemeſhelden, ºf i .

Gy zyt van den ſtryd verlost, --

Gy kunt 's Heeren grootheén melden, 2

wy ſtaan nog op onzen post,''

God zal haast zyn Kerk herſtellen, ' "
En het Antichristisch beest e', zº 2

Met zyn klauwen nedervellen, ºf

Door zyn komſte, door zyn Geest.’

*

-

God zal 't laatste Sibn zetten -

In een heerelyken ſtaat; -

onder zyne voeten pletten 1 : - - C

's Duivels rot en 's duivels zaad.

Dan zal Jeſus nederdalen, -
om, na te oordeel, zyne bruid O'',

In den hemel op te halen,

Naar Gods eeuwig raadsbeſluit. * * * *

t 2

I - - Dan
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Dan, ja dan, O Hemelingen? * . G

Zullen wy by één gevoegd, 52 -

Dezen lofzang ſamen zingen, " "

Eeuwig in ons lot vernoegd te -

Dan zal onze ſtem zig paaren,

Om te zingen te gelyk; " . is

,, Eer zy God der heierſcharen, - 't

,,In dit eeuwig koningryk! 4 -- . -

* * zal ho nſ Wen , 'Nº r" - v

2, Zy de lof in alle d'eeuwen,

, Voor dit eeuwig heilsbezit!

,, Hem, die ons, uit alle tongen,

,, Zig gekocht heeft door zyn bloed,

ss Zy die lofzang toegezongen,

,, Eeuwig van deez geestenſtoet ! zº

t- --

* *

Daar hoopt myne ziel dan mede,

Op te zingen dezen lof,

Lof, die mynen geest alrede

Trekt naar 't eeuwig vreugdenhof.

Als myn ziele word ontbonden

Van het vleesch, van 't aardſche niet,

Dan zal ik, geheel verſlonden,

Pryzen dien myn ooge ziet,

- - - -
- **

Om,



|

r

r

44s stoNs zIELs-BANK.

Om, met die in glory leven, zº

God en 't Lam te volgen na. . . .

Daar zal ik, ten throon verheven,

Juichen zonder wederga. , ,

Wanneer zal die dag verſchynen, * * *

Dat ik by u wezen mag, - ..." »

By alle uwe Serafynen? 9.

Ag, dat u myn oog reeds zag!

* - 1

ee

zINDear zielsBANKETTEN
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k3)-(&)-(3)-(8) (8) (8)-(3) (3)

V E RJ A A R K R A NS

gevlogten om het hoofd van den zeer geleerden

H E E RE -

1ZAAK van HooRNBEEK,
Voordeftig Poëet en Rector der Latynſche ſchole

7 te Middelburg in Zeeland. -

Oud geworden 50 jaren, op den 21ſte van

Grasmaand des Jaars 1679. . .
- ,

* *

*

Air heilig Jubeljaar het dorstig Isrel naakte,

Toen galmde de bazuin, dat beide polen kraakten,

Ter vreugd van Izaks zaad, door 't eng bepaalde land,

De vryheid uit, die nu by ons haar zetel plant. ''

En nu 't ook 't Jubeljaar van Izak is, dien vroomen,

Is onze vryheid in zyn vryjaar noch volkoomen. | | |

Dies poogt myn ſchorre luit, in d'ongemete lucht,'

Ter eer van's breinryk hoofd, bezwangerd enbevrucht,

F f 2 Op

* *

f

- -- -- - - - - -
-

- --- -- - ------- - - - -- - e
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|

Op 't ſlot zyns Jubeljaars, den Hemel lof te zingen,

Veel meer met liefdeſtof dan breinryke oefeningen.

Zorgvuldige natuur, hoe wel waart gy bedagt,

Als gy dit pronkjuweel voor ons ter weereld bragt; -

Tóen Iz Aks groote geest een Iz AK heeft verkregen,

Die ſtaag, eeuw uit eeuw in, is tegen goud te wegen?

O glans van alle konst! O doel van taal en geest!

Uw jaardag ryst in top. Myn ziel is als te feest,

Nu zy in 't ruime ſop van HoR EN REEK mag wehden.

Ik ſloof, ik draaf, ik zwoeg, 'k verwring myn geest delenden, * * * - - - - - - r tº s

Om iet te baren, dat dus wezen mogt van aart

- Als hy , die, zonder weén, nu heden is herbaard. -

Gy zyt het, waarde Heer, dien'k d'eerheb, tans t'ont

g: 2 moeten - 1 1 º zº -

Met dezen letterkrans, om dien voor uwe voeten

Te ſpreiden, als tapyt; nu grasmaand, ruim half dragt,

* d'Ysbergen nat en droog aan 't Noorden heeft gebragt.

Dies treede ik toe en zeg, als Aron, in gebede;

JE HO V A zegene u en geve u zynen vrede! r

Hy. zegene uwé vrouw, uw kinders, drie en één',

Die, als uw Benjamin, zig bakert tusſchen tweén. ''

God geve u heil op heil in dit verdrietig leven,

Waar van nu vyftig jaar alreeds zyn afgeweven,

Een gansch half eeuwgety. Uw looper, dus ver uit,

Is heden omgekeerd naar 't eeuwig raadsbeſluit,

Waarvan gy dertig jaar uw vyfderhande ſcharen,

Door mamnelyke weén, gepoogt hebt te volbaren,

º - In

- -- - - ---- --
-

-
*

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

In taal en wetenſchap, door dit uw breinryk hoofd,

Als Pallas door de byl wierd uit Jupyns gekloofd. -

De Griekſche alöudheid ſtaat ſtaag in uw ziel te pronken,

Gy hebt der Vadren geest door daders uitgedronken.

Gytreed Virgyl op 't ſpoor en ſpreid een glansryk licht,

Waar door de Jonglingſchap geleerd word en geſticht, -

Uw BEEK ſtroomt meer van geest, tot ſpyt van nyds

geklater, 1 e . . . . - 2

Als zelf de Nyl of Rhyn, hoewel zeer ryk van water,

Waaruit gy mildelyk het drooge brein begiet,

Tot gy, na veel gezwoeg, volwasſe vrugten ziet.

Dus heeft uw naam verdient, in 't wit te zyn geſchreven,

Denk niet, dat hier uw geest iet zy te hoog verheven;

Neen, Vader, neen, uw hoofd vereischt noch grooter

kroon, " -* - - -

Bepeereld door een geest van hooger gaaf en toon.

Uw hoogzinryk verſtand praalt boven de Poëten,

Ook die nu op den throon in Neêrland zyn gezeten,

Die zooëen magazyn van wetenſchap omvat

In 't enge herſenſlot, O roem der Zeeuwſche Stad,

Dieſtaâg 't vergruisdAtheen doet, als uit 't ſtof, opdagen,

Wie kan zig al te veel in zooëen geest behagen,

Die 't merg als overſtort in 't hongrig Zeeuwsch gebeent,

Die aan den blinden zelf zyn dobbele oogen leent ?

Laat nu een hand vol rogg', ten autaar opgedragen,

Ter ware dankbaarheid, uw wysheid niet mishagen.

Gy weet, daar niet veel is, valt ook het geven zwaar.

Geleerde HoR EN BE EK, God geve u nu, te gaêr
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In ongeveinsde deugd, te leven Nestors jaren.

En, als de doodsbazmain u zal den dood verklaren,

Dan wensch ik HoRENBEEK den Horen van Gods Lam,

Verhoogd tot zaligheid voor Jafets bastaard ſtam; *

Dan wensch ik Izak deel aan Izaks Offerhanden,

Die op Moria eens, maar nu op Siön branden,

" Daar alle wetenſchap de hoogſte toonen ſlaat, j

O zaalge Jaardag, die gekroond ten Hemel ſtaat!

-* e - J I

t -
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LE T T ER K RA N s,

Gevleien om het letter- engeestryk hoofd van mynenBroeder

D EN HE E RE W)

JOHANNEs wILLEMSEN,

commisſaris van de Asſurantie kamer en van het -

Zeeregt, en Regerend Ouderling in Christus

gemeente te Middelburg.

-

Opzymen Verjaardag, oud geworden 70 jaren,

den Io Maart des jaars 171o. .
* * * . . . . . . . '

Zohaast de Wintervorst naar 't Noorden was geweken,

Kwam uw Geboortedag het hoofd ten hemel ſteken, al

Als Luna, in het licht, aan 't hemelſche gewelf

Haar zuivren throon bezat. Ja nu komt Febus zelf

In 't blanke morgenrood, om door zyne eerſte ſtralen,

Als door een fyn pinceel, uw' Jaardag af te malen. J

De Maart, ſchoon koud en nat, heeft in haarzomernagt

Eene uitgeleze vrugt voor ons in 't licht gebragt.

Heer Broeder, gy zyt op den tienden Maart geboren, 2

Een eerſte Zoon aan onzes Vaders huis beſchoren. L

Dit noopte mynen geest, om met myn Bedgenoot'

. U ſaam te ontmoeten, by dit eerſte morgenrood.

Uw laatste Broeder komt zyn oudſten Broeder kroonen;

Ik kroon U, om, opregt, myn liefde te betoonen, 1

Nu God u weder aan den keten van uw tyd

Een nieuwen ſchakel ſlaat, den Heere toegewyd.

- F f 4 - 'Deez,
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Deez groene looverkrans kan u te binnen bringen

De groente van uw tyd, 't voorbygaan aller dingen,

De rondte toont u aan het rond der eeuwigheid,

ſ# bloemen,'t hemelsch ſchoon, den vromen toebereid,

O kan deeze aardſche kroon uw geest een kroon ver

beelden, - e . * - - - - - , tr, .

Die eeuwig duuren zal, die nimmer ziel verveelde, -

By het gekroonde Lam, dat altoos kroonen geeft

Aan elk, die, ongekroond, naar deze kroone ſtreeft.

Heer Broeder, nu is u ten vollen overkomen,

Dat David heeft voorzegd aan alle ware vromen, ºp

Dewyl gy heden zyt gezond en vet en groen,

Dat God heel zelden geeft in zooëen Jaarſaiſoen. - 1

Zoo ſtapt gy, zegenryk, naar Moſes laatste trappen. -

De grysheid is uw kroon, door uwe wetenſchappen. Ze

Deez Lentemaand toont ons den Herfst van uwen tyd,

Die als een Zomer bloeit, den Heere toegewyd,

Nu ge, als een arend, ſchynt volkomen te herleeven, ?

Om groen, ſchoon oud, aan Goduw Wintervrugt te geven.

-, Jehova geeve u nog tien, twintig jaar op aard' -

Met deze uw Bedgenoot , te leven onbezwaard,

Om, als vereende twee, door Gods beſpiegelingen, zº

Als in den geest vervoerd, van 's Heeren lof te zingen. -

O dat 's der vromen werk! Als God de ziele raakt,

Dan werd de zoetigheid van 't zoetſte zoet geſmaakt.

Gy hebt van uwe jeugd de Schriften Gods geweten, :

De Godgeleerdheid, de gezigten der Profeten, -

De letterkonsten en de tale der Hebreen -

Hebt gy doorwandeld, met een yver ongemeen w

* -

Wat
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W

Wat hebt gy in uw tyd Historien gelezen?

Wat hebt gy ook tot nut voor allen, die God vreezen,

Door uwe wyze pen, veel boeken opgeſteld,

Die waardig zyn gedrukt en opentlyk gemeld » '.

Gy hebt ruim vyftig jaar den Gever aller dingen tºt

Verheerlykt, en, in uw' godvruchtige oefeningen, ... .

Een ſchaar van zielen door des Heeren woord gevoed,

Tot troost en vreugde van 't Godzoekende gemoed,

Die nog verlangen naar het zoet van uwe reden,

Die gy betoogde, door beproefde kundigheden.

Wat hebt gy 's Heeren volk volkomen g'aſureert,

Dat elk, die regt gelooft en 't zondig vuil verteert,

Zal leven, om hier na, na 't tobben op de baren, t

Te landen aan een kust, daar weinig ſchepen varen?

En als er zeegeſchil op 't Noordſche zout ontſtaat,

Dan geld uw woord zoo veel, als Cato in den Raad.

Zoo hebt gy van uw jeugd gewandeld als een Christen,

Een vader van den vreé, een vyand van de twisten.

Kortöm, gy hebt Gods woord tot in den grondgetast,

Zoo als 't een Ouderling en een Apollos past.

Belezen Brceder, ja dit waren uw' waranden,

Uw beemden, die tot nog uw geest doen watertanden,

Gy zyt de hoogſte ſtar, die aan den hemel ſcheen,

Uit onzes Vaders huis, tot nut van 't algemeen,

All' d'andren hebben zig in lager kring bewogen.

Maar ach, die zielen zyn in d'eeuwigheid gevlogen,

Daar wyite ſamen, nog gezond en wel gedaan

Door 's Heeren zegen, op onz' laatste beenen gaan,

F f 5 Waar- - -
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Waar zyn zy, die voorheen u veel genoegen gaven?

Maar laat ik hun gebeent niet roeren in de graven;

Dat treurſpel is voorby. 't Is echter waard gemeld,

Uwe eerſte ELISABETH is waard in 't licht geſteld,

Die nu in rust reeds is, met hare zeven Kroosten. .'

De God, Jehovah, kwam uw ziele weder troosten,

Met WILLEMINA, die vermaard was in verſtand;

Dog deze is, na veel weên, ook in het graf geland.

Zoo is uw morgenſtar, uw middagzon verdonkerd.

Uw vroolyke avondſtar ſtaat nog voor u en flonkert,

Uw derde mingenoot, die, als die ſtar, nog praalt,

Schoon uwe levenszon reeds naar het westen daalt,

Uw tweede ELISABETH praalt als uw derde vrouwe,

In ſchranderheid van geest, in ſchoonheid en in trouwe,

Tot vreugde van uw ziel; zoo is uw ſcha geboet,

Door all' de liefde, die zy aan uw liefde doet.

Jehova, die u hier drie kroonen heeft doen dragen,

Met zeven takken, zal eens naar zyn welbehagen,

« - U kroonen met een kroon van louter diämant,

In 't diämanten ſlot, daar nimmer ziele ſtrand. .

Daar zal de Heer u eens, als niets u meer zal hindren,

Met uwe vrouwen en met uwe lieve kindren, d

Saam by uwe Ouderen, verheugen door zyn wyn;

Daar oude en jonge ſtaag alle even jeugdig zyn;

Daar het gekroonde, daar de kroonen eeuwig duuren,

Daar groote taarten zyn, die nimmermeer verzuuren,

By onzen Bruidegom, die altoos bruiloft houd,

Met die op aarde door zyn liefde zyn getrouwd. . A

A
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-n

Z E G EN W EN SC H,

Tereer van den overwinnendenBruidegom, *

M O N-S I E U R -

JOHANNES VAN SCHOONACKER,

En de zedige, deugdlievende Bruid,

. . '' J U, F F R O U W

E L IS ABETH JAC O BI,

Te ſamen vereenigd door den band des huwlyks binnen Mid

delburg in Zeeland, den 18 Maart des jaars 1676.

God was van eeuwigheid wel 't heilig zalig Wezen, is

Volmaakt in Majesteit, gansch uit zich zelf gerezen,b

Eenvoudig, vol van licht, ja! 't allerhoogſte Goed,e

Genoegzaam voor zich zelf, in allen overvloed: d

Doch op dat buiten hem zyn noit volprezen luister e ,

Zou blaken als een zon, voor 't menſchelyke duister,f

Zoo ſchiep hy iet uit niet, en, van dat iet, voorts al,g

Wat voor ons is geweest, noch is en komen zal, b

Omzoo dengrooten mensch, gelyk een kleine weereld, i

Zyn volheid te doen zien, als daar toe dus bepeereld; *

Op dat dit pronkbeeld zoo, op dit vermaard toneel, l

Zyn glans uittrekken zou, als door een fyn penſeel.

- Hier

a Openb, 1 : 8. b Exod. 1 11 : 14. c Jer. x: 1o. d 1 Joh. 1 : 5.

* Spreuk xv1:4. |f Epheſ. 1: 12. g Gen. 1: 1. h Gen. 1.

# 1 Pet. 11:9. k Jeſ XLIII: 4. l 1 Pet. 11 :9.

w
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Hiertoe is d'eerſte mensch uit enkel ſtof genomen, a

De tweede heeft, uitbeen, haar wezen toen bekomen; h

De derde door die twee, c de grootſte door een Maagd,d

Nuhierin bleek Godsmagt: doch't heeft hem best be

1 , haagt, e - - - - , . . . . . . . -

TDoor echte man en vrouw, in al des weerelds hoeken,f

Net op zyn tyd en plaats, een heilig zaad te zoeken;g

Mits hy zyn waarden Zoon beloofd heeft, waaren wis,h

Een zaad, 't geen zelfs ten deel nog niet geboren is, i

Dat God, door dezen weg, ook eens te voor zal bringen,

Om zoo zyn grooten Naam alöm te doen doordringen.k

Naarrechttuigt danGodsGeest, dat treine huwlyksbed l

Gänsch lofbaar is en goed, als zynde naar Gods wet.

Dewyl dan dit dus is, zoo, dunkt iny, zyn 'er reden -

Tot lof, voor die alzoo dit huwlykspad betreden; -"

Want hier door word Gods kerk al meer en meer vol

boud, m - - - :

Wyl ydre ziel toch is gelyk een ſteen van goud, n

of zilver, om dit huis al verder op te maken; o

Schoon dat wel, nu en dan , 't gebouw eens raakt aan 't kra

ken, p . . . . . . .

Door't blikkend moordgeweer vanTubalsOpperhoofd,4

Die toch den glans hier van, door helſchenrook, ver

dooft: r *, - - - - -

" , " - Maar

a Gen. 11:7. b Gen. 11:22. e Gen. Tv: 1. d'Luc. 11: 7.

e Mal. ! I: 15. fJeſ. Lx: 22 g Pſ. 11: 6, 8. h Jeſ xLIx: 6.

i Matth. XXIv ; 14. k Hebr. xIII : 4. l Mal d 1 : 15.

m 1 Pet..11: 5. n Pſ. cxLiv; 12. o Gen. 1v : 1. p Openb xIII: 7.

4 Ezech. XXXVIII; 2. r Openb. 1x; 2. -- - - - - -
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Maar neen, de groote God, die d'afgrond kan beroeren, a

Die zal, 't ſpyt Magogszaad, wel dit gebouw volvoeren. b.

Wel aan dan, Bruidegom, die heden zyt geland is

* Op deze groote ree, door wysheid en verſtand,

Om, met uw wederhelft, geen twee, maar één te wezen e

In reine liefde en trouwe, om zoo uw God te vreezen,

Die, voor de derdemaal, een ſpiegel van de deugd

U ſchenkt tot eene vrouw, totuwe meerdre vreugd. d

En gy, O zoete Bruid, die heden hebt bekomen ,

't Geheel, waar gy, ten deel', te vooruit waart genomen; e

& Weest nu ſaam vergenoegt en looft den grooten God,

Wel meest voor Jeſus gunst, maar nu ook voor dit lot.

Ikwenschudan, vooreerst, voor galle, zoeten honing, f

Voor twist, den vrede Gods, in deez' verwerde woning,g

Vermits de liefde toch, die Siön heeft beſtraald, b

Nu naar den Hemel vliegt, van waar zy was gedaald. i

o heerlyk trouwverbond! Want zonder deze wallen, k

Zou Vestaas loovertuig zeer haast in duigen vallen. l .

God doe uw bedgenoot dan als een wynſtok zyn na

Vol druiven, die altyd uitgeeven hemelwyn, n

Of als een akker, die, zeer ſchoon en uitgelezen, 'o

Om hare vruchtbaarheid, van yder word geprezen, -

Opdat uw Kinders zoo, als ranken, om den dis • •

Staag pralen, daar altyd wat goeds te ſchaffen is,

- - Ten
-

- - - - - ! "- ' - -
- -

* *

a Nah. 1 : 5, 6. b Ezech xxxvIII : 2. c Gen. 1 t : 22.

d Gen. 1 1 : 18. e Gen II : 22. fGal. 1:3. g Col. 11 1: 15.

h Handl. 1 1:45. i 1 Joh. Iv:7. k Gen. 1 : 28. l Pſ. cxx VIII: 3.

mº Zach. Ix: 17. en Joël 11:24. o Pſ. cxXVI11:3. . . .
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Ten tweeden, wensch ik u, ſaam in geloof te wasſen,

Gelyk een palmboom groeit aan zoete waterplasſen. a.

O zoete Jeſus! daal, ontſchroef uw zegenfles, zº

En giet doch op dit paar geen droppel vyf of zes;b

Maarwel een heelenſtroom van Geest, op dezen akker,"

En maak zoo 't oudc nieuw, het trage weder wakker: d.

Dewyl 't de tyd nu is van 't nieuwe Testament, e

Naar 't welk gy uwen Geest veelvoudig nederzend,f

Opdatzoo, naaruwWoord, die oudzyn,mogen droomen,g

En om dan zoo al voorts het aardryk te overſtroomen

Met reine wetenſchap, mits't licht van zon en maan b

Als zevenvoudig noch moet aan den hemel ſtaan. i'

Kortôm, ik wensch u ſaam', ſtaag voor de dood te waken, ik

En, als Goduw gebouw eens door zyn ſtem doet kraken !

En zoo dit aardſche huis doet rollen in het zand, m

Dat gy dan ook met vreugd, vol Goddelyk verſtand,
MetJakob, op uw bed, uw beenen uit rhoogt ſteken, in

En, als een David, moogt dien Goliäth verbreken, o

Den dood,die, als een leeuw, den vroomen tegenwoelt,

Tot dat het laatste wee niet langer word gevoeld,

Om voorts in 't Hemelsch hofuw ziel, na deez'victory, 4

Te baden in Gods glans en noit volroemde glory. r

O Hemelsch Paradys, daar nimmer iets verſlenscht! r

O nieuw Jeruſalem ! waar naar elk vrome verschtig
n

a PſxcII: 13. b Joh. 1: 16. c Joël 11: 28. d Hebr. xII: 12.

e Matth. 1 11 : 2. fHandl. 11:4. g Joël 11 : 28. b Dan x11: 12.

i Jeſ. xxx: 26. k Matth.xx1v: 42. l Pſ. xc, 3. m 2 Cor v: r.

n Gen. xLix: 33. o 1 Sam. xxv11:49. p 1 Petr. v: 8.

4 1 Cor.xv : 55,56, 57. r Openb.xx1 : 23-ſOpenb. xx1:27.

- 2,-----
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En# niet zonder reen, de Hemel is hun woning, a

Ja God hun hoogste goed en Christus is hun Koning. b

Ai, zegt, wat wonder dan! al roepenze onverbaasd;e

Kom, Heere Jeſus, kom! Okom! Ja, kom toch haast le

- 2 cor v : 2. • Joh. xiv: 2. • Prixx111 : 25.

d Openb. xx11 : zo.
* * ' , . ' - ;
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BRUIL o F Ts FAKKEL;

ontſteken op de Bruiloft VaII ,

S NICOLAAS GREGORIUS,

Met de deugdryke jonge Dochter,

Juffr. SUSANNA DU RIE U,

Saamen in den band des huwelyks verknogt op º

den 13 van Grasmaand 1678. *,

» - - - - - - - - - - - -

Seneens at weêr d'Oorlogsgod door vuurige oorlogs

ballen

Ons gansch Europe poogt in duigen te doen vallen,

En door zyn blikkend ſtaal te vellen al, wat leeft,

Is 't, dat de Mingodin zyn wreedheid tegenſtreeft,

Die, ruim vyf duizend jaar, door zagte minnetouwen,

De weereld tot hier toe heeft in haar ſtand gehouwen:

De liefde is toch 't voornaamst. Ze is d'eerſte en

laatste deugd,

Het zegel van 't geloof, der englen hoogste vreugd.

Ja God is liefde zelf, die ons leert naar zyn wetten,

Door liefdes akkerbouw, de menſchen voort te zetten,

Op dat een heilig zaad, tot opbouw van zyn huis,

Zig ook vertoonen zou, in voorſpoed, of in kruis;

Gelyk, reeds voor den val, die liefde ook Adam praamde,

Dien man, die 't naamloos vee net naar zyn aart benaamde,

En

--------
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En, na hem, al de rest deez' liefde ſpeelde in 't hert,

Ja woelt om ademtogt of baart der ziele ſmert. | |

Die deugdelyke gloed, dien God heeft aangeſteken, " )

Die arbeid nog in ons om helder door te breken,

Tot eens de liefde zelf haar onderwerp beſtraalt - ;

En dat de liefde door 't geliefde zegepraalt: -

Gelyk deez Bruigom doet, die door zyn minlyk paren,

In dezen lentetyd en zomer van zyn jaren, t

Nu, voor de tweede reis, met dit zyn tweede lot,

Dus vrolyk zegepraalt, door gunst van zynen God,

Mits zy, onwetend', hem door veel bevalligheden -

En nederig gelaat op 't kragtigst heeft beſtreden,

Waar van hy heden nu verwinnaar is gekroond.'

Rust dan, O Bruidegom; nu is uw zweet beloond.

O God, wil toch aan hen den regten vrede geven,

Opdat ze in liefde lang te ſamen mogen leven,

In deez' beroerden tyd, nu 't wee ten Hemel gaat,

En men, door Kaïns wraak, uw huis het dak inſlaat.

De waarheid ſtruikelt toch. 't Is nu een tyd van zwygen,

Het zoetste van uw woord kan nu geen ingang krygen:

Ja, Heer, de hand uws volks verzwakt en word tot niet;

Zoo dat het laatste wee ons voor 't gezigte ſchiet.

Dog leer dit nieuwe paar ſtaag voor uw waarheidſtryden,

Door het Profetisch woord en teekenen der tyden,

't Geen u, verëende twee, kan tot een lusthof zyn,

Vermits de weereld weet, dat deze hemelwyn

U beider ziel verheugt, met Jeſus feestgenooden.

Houd dan het Paaschfeest nu met ongezuurde brooden;

/ Gg Schoon
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Schoon dat het zuurdeeg nog ons in de ziele byt,

Dog minder dan 't welëer deed in den ouden tyd.

God geef, als d'Engel Gods zyn wraakzweerd doordoet

breken, *

Dat dan de posten van uw zielen zyn beſtreken

Met 't heilig.Paaschlams bloed, dat door den Hemel

en - dringt, *

Dat Faroos kinderen en Faro t'onderbringt.

Dan zal 't elendig volk by God genade vinden,

Dan zal hy Tubals zaad door zyne kragt verſlinden. 1 -

Vaarwel, vereenigd paar, opdat gy, vol van vreugd',

Eens eeuwig met uw God regt 't Paaschfeest houden

meugt.
- W. -

* * * * * * *

e' - - - - - - - - 1 * *

{

*- - ZE

***-----
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z E G EN w EN sc H,

Ter Feeste van den Welgeleerden

H E E RE -

ME PIETER VAN ESSEN,
F1scAAL v AN DEN RAAD TER ADMIRA

L1TE 1T v AN ZEELAND, E Nz.

En de deugd en konstlievende Bruid,

- Jo N K v R. o U w E -

BARBARA STEENGRACHT,

Samen verëenigd op den2ovan Grasmaanddesjaars 1684. .

D. nare dood mag door de waereld ſnellen,

. Om al, wat leeft, te ſlingren in het graf,

O degte Trouw moet ons die breuk herſtellen,

Uit kragt van 't woord, 't welk God aan Adam gaf.

Dat vonkje vuurs, van Hem, als aangeſteeken,

Is heden nog in arbeid, om met kragt - Z -

Te toonen, dat die ziel en lyf moet kweeken,

Zyn handen heeft aan 't kwynende geſlagt.

Heeft dan die ſchim MARIAAS geest ontſchakeld,

Die ziel, die, als een ſterre, blonk, met kracht;,

Vrouw BARBARA ſtaat heden toegetakeld,

Om deze ſchaé, die ons de dood toebragt,

Gg 2 Te
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Te boeten. O wat kon myn pen nu minder -

Dan deze twee, door egte trouw verknogt,

T'ontmoeten met een wensch, ſchoon die verſlinder

Zeer veelen heeft in 't ſtryden overmogt.

Begaafde Heer en hertſpruit van VAN ESSEN,

e. Dat Kerkjuweel, bekleed met glans en gloor,

Die Jeſus ſchaar, uit 't zap van Gods Cypresſen,

Verkwikte, meer dan 't goudgeel van Auroor,

Dit is het lot, op heden u beſchoren

van hem, die door zyn hand de Polen draagt,

Uw BARBARA is tot uw troost geboren.

O zegen Gods ! Een rederyke maagd, . -

Een ſchoone, die beleefd is en goedaardig,

T'omhelzen, als zyn troostbron in den nood,

Dat is en blyft erkentenisſe waardig

Aan hem, die haar voor u de borst ontſloot;

Een zegenſpruit, geboren uit dien ſtamme

Van STEENCRACHT, in wiens brein Godswysheid leeft,

Die, als Apollos, door Gods liefdevlamme, ,

Der weereld blyk van zyne wysheid geeft.

Zoo worden best de zalige Eergeſlagten

Van ST EEN G RA cHT, van VAN Ess E N en van VETH

Gehandhaafd door de zaaden, die met kragten

Den Stamboom, door het wettig huwlyks bed,

Doen blyven, om all' d'eeuwen door te duuren,

Tbt heil en troost van Staatsbeſtuur en Kerk.

De nyd mag, trots, Gods Heiligdom begluren,

JEHOVA blyft de Bouwheer van zyn werk.
r

Dus

/
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Dus moet gy ſaam', als overwinnaars, pralen,

Verheerlykt door de zege, u toegebragt.!

Gods zegen doet de geesten adem halen, - I

Die heilbron van het eeuwig Godsgeſlagt.

Komt Juffers, komt, als rechte Feestgenooden, t

Met handgeklap al juichende te ſaam'; -

Verheft uw ſtem, bereidt uwe offerbrooden - 1

En zegent hen, maar in JEHOWAAS Naam.

Wat is er van Adoon, den ſchoonen jongen, is tºt $

Van Venus en dien blinden God Jupyn? ..." L- o /

't Is ydelheid, zoo wyd met open longen . . . . . . S.

Te gapen naar der Heidnen offerwyn. . . . . . .

Beſchouwt met my (ſchuw van het dwaas geſnater)

Deez nieuwe twee, verknogt door d'egten band,

Die marmre GRACHT, verrykt door zuiver water,

Nu zegenryk met ESSEN wel beplant.

Wat kan het oog op aarde meer vermaken,

Dan GRACHTEN, die opwellen als een bron,

Met ESSEN, die tot aan de wolken raken,

Begroend, vol geest in 't blaken van de zon.

Komt, treed dan toe, terwyl de Bruiloftſchalen,

Dus vol en zoet, hen worden toegezwaaid.

Laat d'Ess EN boom opSTEE N GR AcHT sbodem pralen; l

Dat is toch d'as, daar onze wensch op draait. l
9 -

JEHOVA, die, uit vlammende robynen

Met licht bekleed, op zynen Leeuwentroon *,

Voor eeuwig praalt, om Siön t'overſchynen, w

Die zegene u in zyn gekruisten Zoon.
• * Gg 3 Hy
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Hy geeve u ſaam geestryke zegenlingen,

Al wat de ziel en zuivre trouwe voed;

Dan zal voor u die zaalge bron ontſpringen,

Geöpend door zyn walmend hertebloed.

Hy doe uw geest, met die zyn oog bevielen,

Staag weiden door die GRACHT, die altyd wast,

En ſchenke u beide een ryken oogst van zielen,

Als ſterren, in het ophirs goud gekast.

Zoo zal uw' GRACHT, beplant door ESSE loten, zº

Verheerlykt ſtaan, en gy, O BRUIDEGOM,

Zult, als een boom, die wortels heeft geſchoten,

Staag pralen in uw heerlyk loof alöm

w - -
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----- ------- ---- -

-

*- -

z E G EN w EN sc H,

Aan mynen Eerwaarden Broeder,

JoHANNEs wILLEMSEN,

en aan de welbegaafde juffrouwe

WILHELMINA DE SMIT,

Samen in den Huwelyken ſtaat vereenigd

op den 13. October 1699.

Dewaeneheeft betoogt, op ware en vaste gronden,

Dat in een bol nog breedt nog lengte word gevonden,

Om dat de rondheid van zyns lyfs hoedanigheên

De lengte en breedte doet verzwinden onder een.

Zoo is 't, met 't gantsch heeläl, op eene wyz'gelegen,

Waar in de deelen ſaam tot eenheid zyn genegen,

Als een gewrogt van Hem, die in de deelen werkt,

Waardoor deze eenheid zelfs op 't naauwſte word ber

t perkt, 1

Dit ongemeten al, dat eenig werd bevonden, -

Beſtaat alle eeuwen, door een ſamenhang van ronden;

Zoo is het ook geſteld met Jeſus en zyn Bruid.

Dat GodlykTrouwverbond blyft mede, alle eeuwen uit,

Zoo eenig als die ſaam door éénen adem leven,

Door ronde liefde, die hen nimmer zal begeven;

* * * - Gg 4 Dies
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Dies de hoedanigheên noit worden uitgedoofd,

Maar eenig blyven, als het lighaam met het hoofd,

Byzonder in dat Ryk, daar 't alles één zal wezen,

By hem, die eenig is en eenig blyft in wezen. '- -

Dus heeft die Eenige ook d'eenheid zoo zeer bemſnd,

Dat hy de deelen zelfs tot eenheid heeft bezind. "

Heer Broeder, zoo is 't ook met d'echte trouw gelegen,

De liefde maakt er twee zoo eensgezind genegen,

Dat all' hoedanigheén, die eertyds ſtreden ſaam',,

Nu ſmelten onder een en leven door één naam.

Dit hebt gy, dezen dag, op nieuw weêr ondervonden.

Dit wekt myn tragen geest, dien 't, als op nieuw ont

bonden, -

Uw tweeden trouwdag lust te zingen overluid,

Die eindlyk tot uw troost, naar 't eeuwig raadsbe

ſluit,

In dezen zonneſchyn gedaald is uit Gods choren,

Om beide uw geesten ſaam' ter liefde Gods te ſporen.

En waarom niet? Dit eischt de liefde van myn geest

Tot u, en tot uw Bruid, die altoos is geweest

Een', die by ons voor lang bemind was om haargaven,

Een voorbeeld onder die naar 't brood des levens draven,

In wien de liefde tot Gods heiligen ſtaag blaakt,

Een ſchoonheid, die de ziel byzonder heerlyk maakt,

Die in Godvrugtigheid, door zelfsbeſpiegelingen,

Haar geest herleven doet, om 's Heeren lof te zingen,

Doordringend van verſtand, bevallig en beleefd,

Goed doende, met een geest, daar rede vat op heeft,

Om
P
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'- w

Om zoo, naar rede en pligt, 't hoogst redelyke Wezen,

Door Geest en rede ſaam', te lieven en te vreezen,

Zoo hebt ge uw tweede trouw dan wonderwel gevat;

Want zoo een bedgenoote is een voorname ſchat,

Van 't zalig Wezen u op aarde toegezonden,

Om ſaamen, als één ziel, te ſtaan op vaste gronden.

O zalig Trouwverbond, daar liefde Gods en trouw

. Het grondbeginſel is van echte man en vrouw! -

En gy, begaafde Bruid, gy hebt een man verkoren,

Geen jongen darteling, maar een, die op Gods ſporen :

JEHOVA zoekt en kent, die, als een letterheld,

Ervaren in het woord, ſtaag in het open veld

1 Voor waarheid en voor deugdſtryd, als een Godgeleerde,

Die, naar 't Profeetisch woord, waar mede ons God ver

eerde, *

Zoo Jood als Antichrist veroordeelt, t'aller tyd,

Een ziel, die menig jaar, met ongemeene vlyt,

Door taal en wetenſchap voor 't heilwoord heeft geſtre

e den; -

Een regten Ouderling, beproefd en ryk van reden.

Maar 't past my verder niet te melden 's broeders lof.

Heer Broeder, laat uw geest na deez verheve ſtof, .

Met deeze uw tweede ziel, ſtaag doelen door de reden

Betoogd en opgemaakt door vaste kundigheden,

Die bondig in het Woord betoogd zyn door den Geest;

Die redelyke ſtof voor hem, die God ſteeds vreest,

Die waarheên, die de ziel tot vaste ſpys verſtrekken,

Laat deze, door 't geloof, uw ziel ten hemel wekken,

- Gg 5 . Aant

- , -
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Aan 't einde van deze eeuw, die u ontſloten heeft

De hope tot een zaad, waarin de zaaijer leeft;

Waar door de volgende eeuw een naöogst zal bekomen,

Tot eere van den ſtam, waar uit gy zyt genomen.
De hemel zegene u met een gezegend zaad. r

Zoo houd het menschdom ſtand, ſchoon dat het ſtaag

vergaat, * *

Zoo word er ſtam aan ſtam, en eeuw aan eeuw gewe
- : ven, r

Zoo bouwt men zielen aan, die noch na d'eeuwen leven,

Zoo leeft men na de dood, ook tegen doods geweld.

God heeft om wyze reên het huwlyk ingeſteld, G

Om door een liefdeband aan alle weereld winden ; 7

't Verdeelde, door één geest, als eenig faam te binden,

Om al het menſchenzaad uit éénen bloede alleen,

Te wekken, tot Gods lof en nut van 't algemeen;

Byzonder om daar door een heilig zaad te vinden

Tot lof van God en roem van die zyn naam beminden,

Ja om een Christen ziel die trouw te doen verſtaan zo

Die Christus met zyn Bruid, uit liefd', heeft aangegaan,

En nu gy anderwerf, door echte min bewogen,

Komt onder d'Echtsbanier vrywillig orelogen;

Zoo zy uw Trouwdag zoo, als boven is gemeld!

Word door de liefde ſaam van twee tot één geſteld. -

Tragt zoo een heilig zaad JEHOVA toe te bringen,

Dat in de volgende eeuw zyn glorie moge zingen. "

Beſchouw uw huwlykstrouw , als een verbeelding van

Uw trouw met Jeſus O! dit ſterkt de ziel, en kan -
w, zº - - - U

-- --- - - - - - --

--------------------------

w
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U opwaarts voeren, om in 't licht te blyven hangen

Als weggevoerd, en daar van 't eeuwig licht te ontfangen

Een nieuw gezigte van dat zalig trouwverbond,

Dat, voor ons, met GodsZoon voor eeuwig is gegrond,

Ja dat wy, na de dood, eerst regt begrypen zullen.

wonderlyke trouw, die onzen geest zal vullen

Met zoo veel beelden van het Goddelyke licht, -

Dat 't ons vervoeren zal, door al Gods overwigt!

De Schepper van het al, door wien wy ſtaag bewegen,

Die alles brengt tot één, geve u zyn Geest en zegen.

De Trouwheer van zyn Kerk geleide u als zyn Bruid,

Hy deele uw zielen ſtaag zyn Ryks juweelen uit!

De Trooster van Gods Zoon doe u zyn liefde ſmaken,

Om in de liefde Gods, als heiligen, te blaken.

Hy geef u, twintig jaar', te leven als één zielt

En of de bleeke dood u eerder overviel, .

Jehova voere uw geest door alle hemelbogen

In 't eeuwig Ryk, alwaar de zielen, zonder oogen,

Den grooten Koning zien. Als 't huwelyk is vergaan,

Zal zyne huwlykstrouw in vollen luister ſtaan,

Om, by dien Bruidegom, een vreugde te genieten,

Die, ſchoon zy eeuwig is, geen ziele zal verdrieten.

Daar zult gy, als zyn bruid, ja, als het wyf vanhem,

staag hangen aan zyn mond en hooren naar zyn ſtem.

* -

* * *. ,

* w

* * *

TREUR
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TREUR- EN TROOSTDICHT,

Op de onrype dood van den Heere

PIET ER K o oRN,
IN zyn Leven BEDIENAAR Des H. EvANGELIUMs,

IN DE GEMEINte Gops, TE MIDDELBURG,

Ontſlapen den 17 Januari 1676. '

Zalig zyn de dooden, die in den Heere ſterven. Openb.xIv: 13.

OGoal wat heeft ons land al menigwee verzwolgen,

Sint u getergde wraak ons op het ſpoor kwam volgen!

Want nadat 't eene wee zyn weedom had gebaard,

Zooheeft het tweede weêr uwgramſchap ons verklaard,

En dit begonnen jaar doet weêr een wee uitbrallen;

Want heden is een Man in Iſraël gevallen,

Die onlangs 't heilig Choor doorgalmde met geluid,

Om 't heilig Koren zoo te zaaien voor Gods Bruid, t

Want KOREN is ontzield en in het ſtof gebroken, -

Vermits dat KOREN zelf noch Koren heeft ontbroken.

Ween dan, O Siën, ween! de Landman heeft van 't veld

Uw KOREN afgemaaid en in zyn ſchuur geſteld:

)

Want, na dat KOREN ons zyn bloem wel heeft ont

kofferd,

Zoo heeft ook KOREN zelf zyn bloem aan God geöfferd.

-- -
Laat
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Laat dan het brakke nat ſtaag rollen van u af;

' Want God roept hem terug, dien hy ter leen u gaf.

De Vrouw en Kinderen, die nu haar KOREN derven,

Beweenen billyk en met rede KORENS ſterven,

. Gelyk eens Abraham om Sara heeft geweend,

En zoo als Jozeph zig om Jakob heeft verkleend.

Doch treed niet buiten 't ſpoor, want, die in Jeſus ſterven,

Die zullen, naar het Woord, een meerdre volheid erven;

Ja! denk, dat KOREN reeds zyn weedom is verzoet,

, Vermits God KOREN nu met vetter Koren voed

In 't eeuwig zalig Ryk by Jeſus, onzen Heiland;

Want daar vind KOREN nu het allervetste weiland ;l

Hy, die de ſchapen Gods, als Herder, heeft geleid,

Word van een Herder zelf nu, als een lam, geweid.

waarom dan dus, bedroefd, in zwart gewaad gewandeld,

Om hem, die nu, in 't wit, van grootre zaken handelt?

Weent dan om KOREN niet, want KOREN is niet

dood;

Hy leeft, doch niet byu. Waar dan? In Abrâmsſchoot.

En heeft God KOREN nu ten hemel opgeheven,

O! hy zal Siön hier noch altyd Koren geven,

En 't dorre Christendom, dat dood is, en noch leeft,

Omploegen, tot het weêr gezegend Koren geeft:

Mits God ſtaag, door zyn Geest, zyn akker doet door

waajen, a.

Om zoo in ons gemoed het Koren Gods te zaajen,

Be

a. De toeſpeling is op den Heer Joh: van der Waaijen, toez

noch zeer geachten Leeraar te Middelburg.

A

w
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Beſproeid met water, dat d'aemechte ziel verkoelt,

Als uit een zoete Beek, a die zuiver water ſpoelt.

Maar heeft het Godbehaagd, uw'KOREN totzich nader

Te neemen, die u heeft gevoed, gelyk een Vader;

O! toen Egypte, op 't veld, het koren zeer ontbrak,

Toen bleek, dat 's Heeren wraak daartegen zeer ontſtak,

Ook in Samaria, zoo is 't hier mee gelegen, s

wantKORENSdoodisons gansch geen bewysvan zegen:

Nochtans geloofd zy God, dat hier noch Jozephs zyn,

Die, uit een volle ſchuur, ſtaag Koren, bloem metwyn,

By heele zakken, aan het Siön Gods uitmeten; -

Omzoo, met dankbaarheid, oud en nieuw Koren t'eten. "

Doch als eens Japhets zaad zal in Sems tenten gaan,

En eens met Israël zal mogen binnen ſtaan, -

O! dan zal God ons voên, als in een nieuwen hemel, r

Vry meer dan heden zelf, met Koren, zonder zemel.

Ween dan, O Babels rot! want God zal, op zyntyds

U blixemen in 't ſtof en toonen, wie gy zyt.

Maar juich, O Christendom! want gy zult, met u allen 3.

Eens roepen, ,,God zy lof, wyl Babel is gevallen !

Leer ons ook ſterven, Heer, en met genate voen

ons hert. Ontfang ons toch, als wy die reize doen.

a. Hier mede word eoogd op den Heer Daniël Hoornbeek, -

toen ook veelgeliefden Leeraar te Middelburg.

- -- ROUW

-+----
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R o U w D 1 c H T

. Over de droeve dood van den Heere ' '

PIETER VAN ESSEN,

In zyn leven trouw Bedienaar des Euange

liums, in de Gemeinte van Jeſus Chris

tus te Middelburg in Zeeland.

Ontſlapen den 22 van Maart, des Jaars 1678,

Hoe was d'amegte ziel van Jozeph neêrgebogen,

Wanneer zyns Vaders geest ten hemel was gegaan;

Na 't afgeſloofde lyf ter aarde wierd gedrogen,

Ontſchakeld van het vleesch,'t geen hem was omgedaan!

Gy dan, O Middelburg, O ſtad vol Sodoms plagen, -

Ween nu, als Jozeph deé: uw Vaders gaan ook heén;

Mids nu weêr een op nieuw ter aarde word gedragen,

Die, als een Ess E N-boom, ons ſtaag in d'oogenſcheen

Een vyand van den twist en wrevelige geesten,

Een minnaar van den vree, een luister op den ſtoel,

Die zig een Soär koos voor Sodoms mengelfeesten,

Wylhy zyn ziele kwelde, als Loth, in 'thelsch gewoel.

Ween dan, ontzielde Kerk, uw throon is wis aan 't kraken,

Uw glans is zeer verdoofd, uw'Zon is neergedaald, -

Die nimmer (naar ik vrees) zoo zoet op ons zal blaken »

Als die voor dezen ons wel heeft in 't hert geſtraald.

-
Ef
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Ei zeg, waar is die roem, die ons voorheen bekroonde?

Waar zyn die mannen Gods, zoo magtig in het Woord?

Waarzyn die zienders nu, die zoo Godsraad vertoonden,

Dat een Agrippa zelf wierd door zyn ziel geboord?

O wee ! die tyd is weg. Zing nu vry treurgezangen s

O maagdenſchaar en kom met handgewring by een,

Met lokken, los en woest, met opgekrabde wangen,

Stort traanen en vervul de lugt met uw geween, -

Als eertyds 't Isrél Gods, toen d'arke was geweken,

Zig droeg; volbreng ook zoo aan hem uw liefdepligt,

Ontſluit dan 't brakke nat, laat vloeijen traanebeken,

In rouwe om hem, dien God heen voerde uit ons gezigt.

Maar gy, O groote God! wil Siön niet verlaten!

O Herder leid gy ons, nu onze herder vlied.

Gy, Springbron, bind u niet aan konst- doorwrogte vaten;

Maar vloeiin 't open veld ook voor 't gekrookte riet.

Daal neêr, O Hemelvorst, doe ons uw Geest gevoelen,

Leigy ons in uw Woord, verbanden twist van hier,

Ei wil dat hittig bloed eens door uw'Geest verkoelen, -

En baker gy ons maar voor een verdraagzaam vier.

Z E R K L ET TE R S.

Hier rust een Dienaar Gods, een roem voor Chriſtus leden :

Die# , net en zoet zyn kudde heeft geleerd,

Wiens brein, by dag en nagt, verſtaalde wapens ſmeedde,

Waar door het helſche rot wierd van ons afgekeerd

Rust dan , 0 Taalman Gods, in Vestaas binnenkamer,

Terwyl uw ziel by God (verhoop ik) zegepraalt,

Tot dat gy eens hier na zult ſtaan veel aangenamer,

Dan# een ESSENboom, dien Febus ſtaag beſtraalt.

- TROOST
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T R O O S T RE DE N

wºrdt na van een GriekenHers n

M: KORNELIS MEUNIx,
In zyn leven Raadsheer in den Raad van

Vlaanderen, en Ouderling van de Duit

ſcheen WalſcheKerke,te Middelburg.

j ontbonden aan 24 van Wynmaand des jaars 1678.

w

*,

Deveneens had nauw 't gewenschte lof doen ſpe

len,

In 't hooggewyde Choor, door negen orgelkelen; Y

Of, laas! myn' zangheldin, door dezen ſlag beroerd,

Wierd met Melpomene ter helle neergevoerd

Door eenen droeven trant van lage duitſche vaarzen.

O dood, waar toe dus wreed, met opgetrokken laarzen,

Getrapt op 't brooze lyf met koninglyk ontzag?

Gy blixemt reis op reis, gy dondert ſlag op ſlag. .

O God! O Isrels heil! Dus ſtormt gy uit den hemel,

Gy built de bloem vast uit en laat ons ſlegts het zemel,

De Vroome en Edlen doet gy van hun Nebo gaan,

Om in der Englen rang met Moſes rond te ſtaan.

Zoo werd uw Siön woest, 't geen eertyds plag te bloejen,

Zoo komt gy, voor de Lent', de hoogste Ceders ſnoejen;

H h Nu
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Nu gy, o Heer, dienMan, die u teêr heeft gevreesd,

Ten hoof hebt ingehaald, en d'afgepynden geest

Oparends vleugelen, door 's Hemels blauwe bogen,

Door 'tzoen derMorgenſter, in Abrams ſchoot gedrogen.

« Daar rust die vrome ziel, daar rust dat eél verſtand,

De glans van zyn geſlagt, die zuil van kerk en land;

Wiens deugdelyk gemoed met wysheid kon vermalen -

Den bittren wrevelgeest van Duitſchen en van Walen;

Als d'eerzugt gansch vermomt Gods Siön heeft ver.

woest,

Waar door het Kerkeſlot ontſtelt wierd ja verwoest:

Die yvraar voor Gods regt, die dekker van de naakten,

Die milde rentheer, in wien liefde en godvrucht blaakten,

• Dat groote kerkjuweel, kortöm, die vrome ziel,

Die, 't ſpyt den duivel zelf, ſtaag God en mensch beviel.

Odood, moest gy uw ſchigt hem door den boezem drin
t- gen, -

Waar over d'armen nu de handen ſaamen wringen,

Om dat hun Voedſterheer verwisſeld is van ſtaat?

' Ook d'ambagtsliën, vol pyn, beſtorven van gelaat,

Slaanmedeop hunne borst en momplen zonder ſpreken 5

Is MEUNIX dood ! O ja, uw Vader is geweken. ,

Ween mee geliefde Vrouw; uw Zon is neergedaald.

"Weent, Vrienden, want God heeft CORNELIS op
e gehaald.

Maar zagt! Rent niet te hoog. God heeft hem ſlegtsont

bonden, - -

En door deez wildernis naar zyn Paleis gezonden.

- - - Het
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Het morren tegen God heeft ons noit heil verleend: -

En even doet gy dit, zoo gy te hevig weent. . .

Uw tranen, waarde ziel, zyn wel naar liefde wetten.

Maar laat uw wysheid aan natuur de palen zetten.

- Gywist wel, wyze Vrouw, toen gy uw trouw begost,

Dat gy voor hem, of hy voor u eens ſterven most.

Is hy nu voorgetreên; hy heeft den prys gewonnen;

Hy heeft in 't traanendal zyn web al afgeſponnen.

Troost dan uw droeven geest. Eizie uw kroost nu aan

Gy zult, in't marmer beeld, het beeld uws mans zien

ſtaan. - ! :)

Zyn naam blaak vast by ons, met luister overgoten,

Meer dan een diamant in 't fynste goud beſloten. ;

't Zyn onze zonden toch, in dezen bozen tyd ,

Waarom Gods wraakmes dus ons door de ziele ſnyd. -

Weg dan met het geknor aan Tafel en op Stoelen:

't Is lang genoeg gewroet in wraakzugts ſolferpoelen., -

* Wegdan, Jeroboam, die 't Isrel Gods beroert.

Weg Meders, die Gods volk naar Babels kuilen voert.

H h 2 . Weg,

* Wy ſtellen, door deze Perſoonen, eenige zonden voor van

onzen tyd, zonder op iemand in 't byzonder te zien, maar den

ſtylder Schrifture, die ook zomtyds van zonden, als van een

perſoon ſpreekt, door een zoete naamverwisſeling. Zie Roma

VI: 12 en 14. kom. vil 8, t. Gen. v 7 en elder, ByJe

roboam, verſtaan we ongehoorzaamheid aan God en den Ko

ning. 1 Kon. x1:26. By de Meders, aanklagers en verdreek

king der vroomen, Dan v1: 13, 14. By Sanebalat, de hin

derpalen van den opbouw van Gods huis, Neh. Iv: 1. ByKo

rah, eerzugt, Num. xv1: 1, 2, 3. By Kaïn, de broederſtryd,

Gen. 1v : 5 en 1 Joh. III: 15.

Dit zeggen wy, om niet misduid te worden:

-/
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º

-

Weg, weg Sanneballat, die 's Tempels bouw belette.

Weg, Korah, die zig tegen Moze en Aron zette.

Weg, Kaïn, die uit wraak uw broeder hebt gedood,

Braak 't laatste vuil fenyn nu toch in Plutoos ſchoot.

Waar toe met wrevelzug dus voor Gods oog gaan pron

ken, -

Met die noch heden zuigt het merg uit Siöns ſchonken ?

Maar zagt ! Wat ſtoort myn geest? Merkuur, hoe dus

- vermoeid? -

d'Eklipſis is voorby en Febus luister groeit

Op onze waterkim. « De nyd is reeds aan 't beven.

Waarom? Hoe vraagt gy dat? Kalvyn is te Geneven. b.

Lang leef die vrome ziel! Laaf nu ons dor gemoed, .

Opdat, als ons de dood ook van naby begroet

wy in uw lustpriëel, met d'afgezwoegde geesten,

In perlemoêren glans ſtaag blaken aan uw' Feesten.

O God, uw' Ryk is toch het ruimste Ryk van all':

Maar weinig gaan er in. Waarom? De weg is ſmal,

Schoon dat der Englen ſtem door 's Hemelstranſen klatert.

O zaalge donderſtem, die daar uw glans uitſchatert!

, - . - . -

ROUW

, 3. De Heer Johannes van der Waeijen, na voorgaande zons

verduistering, ging weder, als eene zon,
Schoole te# daar dezelve tot## der heilige

Godgeleerdheid wierd aangeſteld.

b. Hier mede word#geoogd op den voornoemden Heer Van

der Waeijen, met toeſpelinge op het gevalvan den grooten Kal

vyn, die, wegens gerezene twisten, uit Geneve uitgezet, ze

Straatsburg Profesſor der heilige Godgeleerdheidgeworden, en,

daarna te Geneve teruggeroepen, in zyne Profesſoriale en Ker

kelyke bedieninge aldaar, tot eene algemeene en ongemeene blyd

ſchap der gemeente, herſteld is.

lansryk op in de hooge
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R O U W G A L M -

over de droeve dood van de Edele juffrouwe -

CHRISTIANA LEONORA DE GEER 9

r Dochter van den Heere - , ,

MR GEERARD US DE GEER,

HEER E VAN OOSTERBUY, EN z.

w- ontſlapen# den XXIIIſten van Bloeimaand, binnen

Middelburg in Zeeland, in 't jaar 1678. . . of

-

O Herder Iſraëls, wat hebt gy, door uw plagen,

Niet menig hoogen geest ter aarde neergeſlagen!

Hoe hebt gy Middelburg nu van zyn glans beroofd!!

Ja wat al licht hebt gy in gramſchap uitgedoofd! -

Zoo gaat de luister weg, zoo word de Stad verlaten;

Zoo word de Kerk ontſierd. Gy pakt uw beste vaten.

Zooword dehand des volks hun hulp en troost ontzeid,

Zoo gaat zy, die met kragt, voor Sión heeft gepleit.

Helaas! zoo doet gy vast des Tempels posten kraken,

Gy haalt de vromen weg en ſchynt dus plaats te maken

Voor d'opgekropte nyd, die ſtaag haar gal uitbraakt,

Door welker donder noch uw Siön ſcheurt en kraakt,

O God ! dit is uw doen, gy leid ons in 't benouwen,

En, waarhetmenſchen werk, het was niet te verdouwen.

Maar 't is uw hand. Gy hebt dat konstryk, kostlyk vat

Ontzield, en 't aardsch gebouw ter aarde neêrgeſpat,

* * * H h 3 Dij
l

w
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Dat Amstels pronkjuweel, den glans der Juffermaagden,

Begaafd in geest en tong, in zeden, die behaagden;

Den roem der maagdenſchaar, dat ſchoon Helenaas

, beeld, ... . . . . . . . . . . .

Waar in de geest van haar geſlagte heeft geſpeeld;

Die minster van de deugd, die ſtaag haar ziele kwelde,

Als Loth; omdat de nyd hier dus Gods huis ontſtelde; -

'Die Mei in 't Zeeuwſche hof, wier Mei een Mei nu
draagt % - - o C 2 ---- / . . . . .

In't heilig hemelsch choor, daar zy haar God behaagt,

Die in haar groene jeugd, met groene hemelmeijen,

Staag haaren Schepper looft by al de maagdenreijen. -

Zeg dan, wat wonder, dat natuur, door liefdeband,

Bedeesd door dezen rouw, bedwelmt in het verſtand,

Het zilte brakke nat dus biggelt op de wangen;

Nu d'afgezwoegde ziel, met zoete maatgezangen,

Ter rouw van ſtad en kerk, niet meer het oore ſtreelt

Van die met haar hier ook om Siön heeft gekweeld?

OGod! O Hemelvorst! ei ga toch nu niet verder,

Hou op, O EngelGods, ſla nu noch lam nog herder,

Door uw getergde wraak, als gy nu hebt gedaan,

Maar doe uw gunst ons eens, gelyk een'zon, opgaan.

Geef ons uw Pinxter-Geest en leer ons voor u vreezen.

Ei maak ons nimmer, Heer, tot vaderlooze weezen.

Herſtel uw Stön hier, en breek, tot Plutoos ſpyt, 2

Den nek van 't helsch gedrogt, de tanden van de nyd.

' . . . . . . .
*

* * -

- - - * * *

# : - ROUW
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R o U w K LA GT,

tiitgeboezemd op de dood van den Godea

ligen en geleerden Heere

NIcoLAAS SHEPHEARD,
1. G ..

in zyn leven, Doctor der Philoſophie en Bedienaar
des Nieuwen Testaments, in de Engelſche Ge

meente te Middelburg in Zeeland, T ! Le 2

t -

Ontſlapen op den 5den van Herftsmaand desjaar 1679. J.

God, uw ſlaande hand bezwalkt ſtaag Siëns luister!

't Geroep naar Seïr was voorheen eens licht en duister.l

'O Jeſus, ſchoon uw glans nu ſchynt aan allen kant,

- Zoo houd gy, naar uw regt, nu nochden zelfden krant.

Als Luna negen maal haar aanzicht had hergoten, zº

Hebt gy, door Atrops ſchigt, weer in de borst geſchoten

Een Leidsman van uw volk, wiens deugdelyk gemoed

'Staag leeft op onze tong. O dood, hoe dus gewroet

In't merg van die met kragt de ſchrandren konden laven?

Hy was 't, die niet ontzag te wroeten en te ſlaven "
, Voor Sión in het Woord, om Jeſus glans en gloor,T.

In tweederhande taal in 't Godgewyde choor,

Met ingeſpannen brein, op 't heerlykst af te malen;

Zoo zagt, zoo net, zoo klaar, vol hemelryke ſtralen,

Dat ons verdoofd gemoed bezielt wierd door zyn ſtem

Hoe heeft hy ons geleerd van Jafet en van Sem,

- " - H h 4 - v Van

w- -

- - - - ºf
- .
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Van Abram, Jakobs kroost en ſoortgelyke zaaken.

Maar hoe begon ons hert door heilig vuur te blaaken,

Als hy den hemelglans van Jeſus heeft vertoond ,

In Davids harpgezang, 't geen Siön noch bekroont?

Hy leerde ons, voor het laatst, uit eenender Profeten;

,, Zie, zie Jehova komt, om all' de helſche beten

,, Des magtigen met kragt te breken met gezag,

,, Dewyl de donder zelf voor hem gebonden lag.

O God! nu zyt gy ook met regt tot ons gekomen;

Gy hebt aan 't boos geſlacht dit pronkjuweel ontnomen,

Die als een avondſter wierd door zyn glans gekend,

Met regt, een groot Profeet van 't nieuwe Testament,

Wiens afgeſloofde geest nu, met Gods hovelingen,

Door heilig orgelklank het zalig lofkan zingen..

Uw Broeder is niet meer, O vrienden, vol verſtand!

Maar, ſtervend, heeft hy ook zyn naam met lofgeplant

In 't Zeeuwſche Christendom. En die aan SHE F HEARD

* . * dinken, -
-

Die zullen zugtende haar brakke tranen drinken.

Hy heeft uw Vaders huis verheerlykt door zyn ligt,

- . En Hollands roem vergroot en Jeſus bruid geſtigt,

Rust nu, O groote ziel; rust, Vader, die met zegen

Ten grave nederdaalt. O God! dit zyn de wegen

Voor al, dat adem haalt. In d'onderaardſchen kolk

Vergaert gy toch, als goud, de beenen van uw volk.

Treur, Engelſche gemeent', God heeft u afgezonderd,

En zyn fiool ook in uw' boezem uitgedonderd!

UwSH E P HE A RD is niet meer, die hier in naam en daad

Uw Herder is geweest: weg is dan uw cieraad. D

G

- --
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De Hemel giet toch niet dan wee uit volle kranen,

Schud uwe ziel dan uit door vloed van brakke tranen,

Uw glans is toch verdoofd, gy moet nu d'eer en lof

Van uw gemeent, helaas! zien varen in het ſtof.

Nu ſtaat gy, nevens ons, op ſlibberige wegen.

De vloek verteert het land. De wolken, na den regen,

Bezwalken ſtaag het licht, dat aan den hemel ſtaat

De zon gaat onder, zelf lang voor den dageraad.

Zoo moet hetgaan, O God, wilt gyuw Kerkbenouwen,

Die noch om aêmtogt woelt, en poogt haar ziel te bouwen

jn radelozen ſtaat. Uw lang verdrukte ſchaar

Zit als een weeze, met de handen in het hair.

Jazoo, zoo moet het gaan, zouZeelandsboosheid weten,

Hoe groot een zaligheid het zy, te zyn gezeten

By een Gemaliël. Men ziet eerst na de dood,

Wat ſchaé Gods Siön lyd aan zoo een goud kleinood.

O zondig Middelburg, leer Gods gezanten agten,

Die dus, met alle vlyt en ingeſpanne kragten,

U pogen Jeſus glans te toonen in het Woord;

Of zie, Jehova komt en gaat al voort en voort,

Om uw ontgeeste kerk op 't wreedſte te verwoesten.

De liefde is toch niet meer. De waarheid is aan 't roesten.

De duivel is nu los. De ſtad is vol van ſmaad,

- Vol zonden, Foei! O blaam! Gelykt dit wel een ſtaat

Van 't zalig Christendom? O God! Dat is geweken!

Ei, Vader, laat uw Geest toch nu ons bert verbreken,

Vernieuw ons dor gemoed, door d'almagt van uw hand:

Gy hebt uw Sión toch in Jeſus bloed geplant

- H h 5 TROOST

»

r *

- -- vº
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T R o o s T RE D E N,

- A A N DEN HE ER E

KORN E LIS KIEN,

Burgermeester der Stad VERE en Bewind."

hebber van de Oostindiſche Compagnie

* ter Kamer van Zeeland,

- -overdeonrypen doodvanzynenZoone

J O H A N KI E N,

Ontſchakeld den VIII"van Lentemaand

-- des jaars 168o. -

- ,

Gea, die het licht bewoont en alles heeft gegeven,

Doet door een hemelſtorm ſomtyds het aardryk beven,

Die 't uitgelokte groen verſtikt en overheert,

Het welk dus vrugteloos weér in zyn baarmoér keert

Zoo ook het boomgewas, al barend, vol benouwen, .

Moet veeltyds ook zyn vrucht onryp ter aarde ſpouwen.

De mensch, de groote mensch, die ſtamboom van ver

ſtand,

Dien God, in 't Paradys, in Adam heeft geplant,

Die moet ook menigmaal, na donkre hemelwolken,

Zyn bloeſems ſtorten in des aardryks naare kolken; 2

- - -- - - - - v . -- d'Een
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, d'Een wel eens oud endroog, maar meest alwrang en

groen , -

'- - ,

Ja ſomtyds maar gebot, als in het lentſaizoen.

Dit ziet gy, waarde Heer, in fleur noch van uw dagen,

't Is negen maanden net, toen gy u zaagt ontdragen

Uw waarde Gemalin, dat zagt en vroom gemoed, *.

Dat zedig menſchenbeeld, die noch uw ziele voed

Met treurgedagten, die gy draagt in uw geweten. 3

Maar eer uw rouwkleed zelf van 't lichaam is verſleten,

En 't afgebiggeld nat om deze uw'Bedgenoot'

Was afgeſpoeld, zookwam de naare en ſchraale dood

En ſloeg uw Benjamin door deze Maartſche vlagen

Ook plots den boezem in. O felle donderſlagen!

Zoo werd het hert gepraamd. Twee peerlen vanuw

kroon;

Voorheen uw tweede ziel, en nu uw liefſte zoon.

Zoo doet de groote God ſomtyds de ziel eens kraken,

Om ons teêrlievend hert dus zuiver los te maken

Van al, dat ydel is, of dat men meest bemint:

Dit heeft u God doen zien in 't dooden van uw kind,

't Geen gy zeer hebt geliefd, omdat het u verbeelde

Den geest van haar, daar eens voorheen Gods Geest in

ſpeelde.

Maar zie, natuur leert ons, het zy in vreugde, ofpyn,

Dat kinders best en liefst in 's moeders armen zyn.

Zoo is uw zoon nu ook naar 's moeders ſchoot geweken »

By welk hy zegepraalt. En kon een doode ſpreeken,

Uw waarde gemalin, die dood is en noch leeft,

wier afgeſloofde geest nu reeds by d'Englen zweeft »

- - - - Kwam
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Kwamzelf nu, vol van glans, door 's Hemels witte bogen,

Om uw ontſtelde ziel de tranen af te droogen,

En door een hemeltong te ſtillen uw gemoed.

Ei, denk, hoe Abraham zyn zoon, zyn zegenvloed,

Zyn Izak, vol van hoop, op 't Godlyk welbehagen,

Eens met een bevend hert ten auter op moest dragen.

Maar ſtil, myn zanggodin! Gy weet, geleerde Heers

Uw troostreén in het woord; ja dit en tienmaal meer.

l.

---- -- - TREUR.
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TREUR- EN TROOSTREDEN

over de zalige ontbinding van den Godzaligen,

Geleerden en Konstlievenden Heere

IZAAK VAN HOORNBEEK,

Rector der Griekſche en Roomſche

wysheid, in de vermaarde Latynſche
r Schoole, en Ouderling der Ge

* * meinte van Jeſus Christus, te

Middelburg in Zeeland,

Ontſchakeld den 5den van Slachtmaand des jaars 1682.

Zoo oit het Roomſche volk, zelfs als het zegepraalde,

: Met reden heeft geweend, om die met eer en lof ..

Als ſteunſels van het Ryk ter aarde nederdaalde;

« Wat heeft myn zwakke veêr dan heden niet wel ſtof,

Om met een naar geluid een treurlied uit te brallen?

Waarom? Daar is een Held in Israël gevallen.

Gy hebt, gedugte God! ons heden weer ontzeid,

In deez verlaten tyd, dien vader van veel zonen,

Wiens zugten, voor uw troon, voor Siöns breukepleit,

Dien grooten HoRENBEEK, die op vergeeste toonen,

In weerwil van de nyd, zyn licht heeft uitgeſtraald.

't Is heerlyk als een man met lof ten grave daalt.

* Zoo

-
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Zoo doet gy, reis op reis, uw tempelbogen beven,

Gy dooft de glanſen uit voor die het licht bemint.

Daar ligt, daar ligt nu weer die voeder van ons leven,
v By wien zyn leerling was gelyk een voedſterkind.

Zoo gaan d'opregten vast ten Hemel, na veel kommer.

Godredelk, die Hemmint, uitweedom, angst en ſlommer,

O wysheidzoekenden! wat mist gy aan dien Heer,

Die nu ruim dertig jaar zyn ſcharen boven maten

Geweid heeft, tot uw licht opdaagde meer en meer?

Waar zynze, die ooit aan deez' Leeraars voeten zaten;

Beweent hem, die zoo lang de ſcholen heeft geſtigt.

Een leerling is altyd tot dankbaarheid verplicht.

1Beweent dien Ouderling, die u zyn wysheid leerde, s

Die in het heilig choor bezorgde Siöns regt, *

Wiens geest zyn leerling ſteeds, als klei en wasch, boet.

zeerde, -

- Tot dat hy, als hervormd, was aan 't ciment gehegt,

Om voort de wysheid van de Grieken u t'ontdekken.

De lof der dooden kan ons ook tot eer verſtrekken.

Die redenryke geest, die, op een hoogen toon,

Dichtkundigdraafde, en was de roem van al deZeeuwen,

Daar Hoofd en Vondel zat als op een hoogen troon

Verheerlykt, nevens die in 't Godshuis der Hebreeuwen

In arbeid waren, om te melden Sións lof,

Die geest leeft noch, al ligt het lichaam in het ſtof.

Die
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Die minzaam en beleefd, goedaardig, als een vader, i

Aan al de zoekenden, zyn geest heeft uitgebreid,

Die eer en liefde gaf aan die een geestryk ader -

Vertoonde. Is 't dan niet recht en billyk, dat men ſchreit

Om dezen, die zoo mild de geesten wist te laven.

Den naam der wyzen moet men in zyn hert begraven. -

Die dienstbeyveraar, die zig nauw ruste gaf, '

Die Beek, die zoo veel zoetsuitſtroomde voor zyn ſcharen,

Die Olyhoorn, die nooit ledig was noch laf, * *

Die Iz Ak, die met lust de geesten deed vergaren, 3 %

Die heeftzynziel, O wee ! geöfferd, maar op 't bloed

Van Izaks Iz Ak, die alleen het wee verzoet. . -

Zoo word de ſtamboom der geleerde HoRE Nn er ers'

Van takken gansch ontbloot, die zoo veel jaren heeft

Gepraald in vollen glans. Zoo moet de heren breken,

Die zoo veel wysheid goot, terwyl hy heeft geleeft.

Wat wasdom kan er zyn, als al de Beeken droogen?

Godshand, die 't land verneêrt, die kan alleen verhoogen.

- Bedroefde vrouw, myn ziel ziet u met droefheid aan,

Uw rouwkleed noopt myn geest om nevens u te weenen,

Ik blyf, als in vertrek van zinnen, voor u ſtaan. -

O Albeweger, hoe kunt gy de ziel verkleenen -

Door 't afgebiggeld nat, ten oogen uitgeperst,

Terwyl de droefheid 't hert geheel als overdwerse.

- / Komt

---- -- 4. - -- --- - - - - -------- ---- --
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Komt kinders alle vier met rouwgewaad omhangen, -

Komt zedenryken, komt, nu is het weenens tyd;

Nu uw Heer vader, die u minlyk plag t'omvangen,

By God is naar zyn ziel; naar 't lyf aan 't graf gewyd.

Zugt nu, bedroefden, tot uw vadren God Jehove: ,

Maar die te hevig weent, vertoont zyn ongeloove.

Ja, vaderloozen! Ja, 't is billyk, dat gy weent, .

Hy is het weerdig, dat gy, als in 't ſtof gebogen,

Zugt, tot de weergalm zelf uw wee heeft nageſteend.

Nu is 't uw hoofdsieraad, met roô bekretene oogen,

Tot zeven dagen toe, te zugten overluid.

Al, wat Jehova doet, vloeit af van zyn beſluit. -

Uw middagzon is nu beneên de kim gedoken.

. Uw kroon ligt in het ſtof, waar is dan, die met eer

Zyn last voldragen heeft, zyne oogen heeft geloken?

Is Hor en RE en dan dood? Is Izak dan niet meer?

Neen, Izaks Iz A K is den broedertwist ontweken.

De Noordewind beroert ook klare zuivre Beken.

Maar zagt! 't Is al genoeg, kom hogerop, myn geest!

Daar is ook vreugdeſtof, wisch af dan al uw tranen.

Uw man is toch niet dood, hy leeft aan 't eeuwigfeest,

Daar praalt hy in het wit, met Jeſus onderdanen.

Misgun uw bedgenoot toch deze volheid niet.

Dien'tweenen lust, die ween', maar om zynszelfs ver
driet. - - - - * -

Ver
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Vernoeg uw ziel in God. Hy kon niet langer leven,

Zyn jaarglas was net uit, zyn Beek was opgeſtopt,

Zyn Horen brak in tweén, zyn inkt was uitgeſchreven,

- Zoo haast het laatste wee al zugtend was verkropt.

Moet ook de nare dood Gods lievelingen treffen?

Gods hand zal haast ons vleesch 't geweld des grafs ont

heffen.

Rust, vader HoRENBEEK, rust, groot begaafde ziel,

Uw dood heeft in het graf de beenders van uw vader ,

Verheugd, toen gy zoo zagt op hem in d'aarde viel.

Die Izák, d'oude, *kwam zyn oudſten zoon toen nader,

Door 's hemels ruime boog met eer en majesteit,

Watkan de dood toch doen, daar God voortleven pleit?

Daar ſtaat hy als een hert, vermoeid en afgeronnen,

By vader Izák, om, met Izáks Izák, ſaam'

Zyn afgezwoegde ziel aan verſche waterbronnen

Te laven, in de kracht van Gods verborgen naam.

Wat hoeft er dan geween voor die in vreugde leven?

Het aardrykmoet toch haast aan God zyn dooden geven.

Bedroefde ziel, gy weet, dat hertevreugd en wee,

Als kinders van één dragt, den heiligen ontmoeten.

De zon gaat op en neer, ook d'ebbe en vloed der zee;

Zyleeren dit aan hun, die noch in 't aardſche wroeten.

Uw Leenheer heeft zyn goud maar van u afgehaald.

Die ſterft en leeft, die heeft zyn zwaarſte ſchuld betaalt.
- i Ook

* IZAAx H00RNBEEK, in zyn leven, Predikant te

Middelburg, en Curator, mitsgaders Catiekiſeerder der La"

tyniſche ſchoole aldaar.
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Ook is deze aarde noch Gods heiligen niet waardig.

Gelukkig is die ziel, die op Gods handel let,

Die, als Jehova roept, zig toont bereid en vaardig,

Om, na een donderſlag, van 't worstlend ſterrefbed,

Door negen bogen, op de wolken heen te varen.

d'Archangels ſtem moet toch zyn heiligen vergaren. O

. 'Daal neder, goede God, en zyt een vreugderots

Voor deez'bedroefden, en al, die uw eernaam vreezen,

verſterk de zwakke ziel. O Jeſus, aanſchyn Gods,

Blyf toch in eeuwigheid een Vader van de weezen. |

Leid ons ook, door de dood, voor uw ſafieren throon.

Die eeuwig leven wil, moet eerst zyn zonden doön

- * * * ** *
* * *

*

e - - - * * * * * w- - - ! - - • . ' ( I
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LY K T R A A N EN
.. - J ::

over de droeve dood van

, , v. v M EV R O U W. E

coRNELIA VAN DEN HELM,

. Beigename van den Heere

P 1 ET ER B O D D AE RT,

in zyn leven, Bewindhebber van de

Oostindiſche Compagnie, ter -

Kamer van Zeeland, , r.

Godzalig in den Heere ontſlapen op den 2o van

. Louwmaand des jaars 1684.- -

t - - -

-

r

1.

JEHovAH, die den toom der dingen voert en draagt,

Weet, door zyn ſterken arm, alle ondermaanſche dingen

Te zwenkennaarzyn raad. Hy, die den donderdraagt,

Kan al, wat adem haalt, bepalen en bedwingen. -

Hy wend en draait alleen den Noord- en Zuiderpool,

Met all' de miertjes, die als om den aspunt zweven,

Die Oppermeester van deez' groote weereldſchool

Doet alles, op zyn tyd, door zynen adem leven.
Ars -

I i 2 En
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En blaast de doodsbazuin ; 't is ook op zyn gebod.

Hy heeft elk mensch zyn' tyd bepaald en afgeregeld,

Hoe zalig is het dan , gehoorzaam aan dien God

Te wezen, die dit al door zynen wil verzegeld;

Dit heeft CORNELIA, die zalige Mevrouw,

Bevonden; want na dat zy drieënvyftig jaren

's Geleefd had, mostzy, als een ſteen van 't Gods gebouw,

Op Jeſus ſtemme, by zyn heiligen vergären.

Hoe heeft dit liefdryk hert beängstigden verkoeld?

Wat heeft zy zugtenden de ſmerten afgenomen

Door gaven? O die recht der armen ſmert gevoelt

En heelt, is zekerlyk te tellen by de vromen.

Zoo word die goude wet der liefde noch volbragt,

De deugd geëerd en in die moederdeugd verdadigd.

Dit is eene eerekroon van 't heilig Godsgeſlagt,

In Hem, die door zyn bloed ons eeuwig begenadigt.

t Zy, als gewapend met den HELM van haren Heer,

Dien HELM van zaligheid, is nu den nyd ontweken:

Nu leeft zy, by Hem, die ook d'armen, tot zyne eer,

Verwarmt en eeuwiglyk verlost van hunn' gebreken.
Nu rust zy zegenryk na d'afgetobden tyd, t

En praalt, in 't Heiligdom, met 't heilig borstgeſteente;

Zoo gaan, die zuilen zyn van waarheid, na wat ſtryd,

Ter eeuwge vreugde ook in, by 't Hoofd van Gods ge

ITCCIntC,
-

- Begaafde kinders, ziet, uw moeder treed u voor,

Die, op haar jaardag, zal voor u ten grave varen,

Haar kroondag was u wel een lofdag tot uw gloor,

Maar, neen, CORNELIA moest by haar God verjaren.
- Kroone

k
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).

Kroont nu haar kroondag met een kroon van tranen

vloed;

Uw rouwkleed zal haar ook ſtaag voor een kroon ver

ſtrekken:

Ja kroont haar eeuwig ſaam', in uw ontkroond gemoed,

Nu dat ook d'aarde zelf uw kroone zal bedekken.

Volgt dus uw moeders ſpoor, tot dat de dood u tart;

Zoo zult gy ook, als zy, GEHELMD, Gods HELM

genieten,

Als echte kinders van dien vroomen Heer BODDA'RT,

Die, in Gods ſtryd getrouw, Gods HELM wist aan te

ſchieten ; - - - - - -

Zoo zullen deze ſaam', in haar zes kindren, hier

Herleven, en gy zult, terwyl zy zegepralen,

Goeddoende, leven door de ſpranken van hun vier,

Tot dat gy ook by hen ten grave neêr zult dalen. ，,

*

-

* geweest

t # J - - -

-

» - - - - v-k

I i 3
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MIDDELBURGs TREURDICHT,

op het al te vroeg afſterven vindenHeere

PIETER BOUDAEN COURTEN,

Bewindhebber van de Geöctroëerde

- Oostindiſche Compagnie ter

Kamer Zeeland,. .

Godzalig in den Heere ontſlapen, op den 6 van

Lentemaand des jaars 1684.

. - . !

* -

-

- ,

De Faam had naauw langs onze Zeeuwſche ſtranden

In 't nagtgewaad, beſtorven, bleek van mond,

Als radeloos met opgeheve handen . . . . . .

Geroepen, dat die Préker van 't verbond, *

Die ſterre Gods gedaald was in het duister,

Om met meer licht te pralen, door Gods luister.

- - - - •

O God, wat ſlag was dit voor Amstels zonen! ,

Als deze zon, ſchoon van den nyd begraauwd,

Neêrdaalde, nu zyn lof op hooge toonen

De lugt doorſneed, zoo ver de hemel blaauwt.

Daar ligt, daar ligt die Godgeleerde Vader,

Die Hemeltolk, die geestryk levensäder,

Wiens

, -* De vermaarde Heer Gualterus Boudaan, Predikant »

laatſt te Amsteldam. -

A

---- --
zºº" - - -

- -- ----- -- ---- -- --
-

-- - |
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wiens donderſtem ſtaag Babels throon deed wanken,

Veel meer dan ooit, in 't Godgewyde choor,'' >

De doffe galm van Arons nare klanken - '

Uitbromde, by den altaar tot uw gloor.

Die ons zoo net uw gangen wist te melden,

Deed Gy, o wee, ook vallen met de Helden.

-

Noch ſnelt gy voort met uwen donderwagen,

Als Rechter en handhaver van 't verbond,

Van ſtad tot ſtad, de wolken, die u dragen,

Die rollen voor den blixem van uw mond, -

Om Nederland, verhit op aardſche boelen,

Uw ſlaande hand, met ſmert, te doen gevoelen, "

SOPHIA is verlost van aardſche ſmerte,

Haar Ega ligt ook door uw hand geveld,

Die wyze Heer, die met een zedig herte

Om Kerk en Staat zyn ziele heeft gekweld.

Zoo volgen vast de broeders, na veel kommer,

Elkander, om te rusten in Gods lommer.

*

Wat heeft hy niet met zegenryke gaven

De Maatſchappy van 't Oosten aangebouwd,

Om, uit zyn ſchoot, nooddruftigen te laven,

Als door Gods Geest tot goeddoen aangeſtouwd,

Ter liefde van die regt en waarheid minnen,

Als ſteunſels van Gods zwakke huisgezinnen?

I i 4 Zoo
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Zoo word het land met duisterheid omtogen;

Zoo word die Stam van 't zegenryk geſlagt

ontworteld, en de lenden ingebogen,

En, met het land, na by den val gebragt.

Zoo gaan, zoo gaan de bouwers van Gods waarheid,

Als afgezwoegd, zig baden in Gods klaarheid.

Behoud, O God! de goeden, Heer, ontbreken.

Troost Sión in deez troosteloozen ſtaat,

Verhoor uw volk en die om hulpe ſmeeken,

By u alleen is immers magt en raad.

Bewaar altyd de bouwers van uw woning,

En word gy haast, in kragt, ons tot een Koning,
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R O UK W K L E E D.

Over het afſterven van Mevrouwe

BARBARA VAN DER STRINGE,

Geweze Huisvrouwe van den Edelen Heere

ALEXANDER THEODORUS

DE MAUREGNAULT,

Kapitein van een Compagnie Voetknegten ;

ten dienste der Vereenigde Nederlanden,

Verſtandig ontſlapen den 25ſten van Hooimaand 1687.

I. BARBARA dan ook haar zuster nagegaan,

Naar 't alvernielend graf, langs een en zelve baan;

Om, van het vleesch verlost, in eeuwigheid te leven?

Is 't zoo? Geen nood, zy heeft haar webbe ook afgeweven;

En waarom niet? Wat doet de ziel toch hier beneén?

Een ſtiptje vreugde, maar een cirkel vol geween -

Benauwt all', die op aard' naar beter leven hygen. ''

,, Al waarJehova ſpreekt, daar moeten menſchen zwygen.

,, 't Gelooftoch eischt van ons een amen op Gods doen."

,, De tranen konnen best de ziende zielen voén. -

,, Het Klaaghuis heeft meer kragt dan allerhande weelde.

God heeft het hoogste regt om alles, wat hy teelde,
V I i 5 Te

zeſ
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Te madren als zyn ſchat. I Is dan Uw BARBARA

Van land gevaren, volg en roei haar ziel ook na.

Gy zult wel tot haar gaan, maar Zy, op vlugger veéren,

Zal noit naar 't middelpunt der aarde weder keeren:

e Zy is de tweede STRING, die Göd ontbonden heeft;

Zoo word de Kabel zwak, die zulke STRINGEN

Zie dan uw wederhelft, niet van u afgeſneden,

Maar, langſaam uitgedroogd, met uitgeteerde leden, -

Ten grave nedergaan ontbonden van den egt,

Daar God zyn ſchapen gaêrt en zagt te ſlapen legt;

Tot dat zyn wraakbazuin de polen zal doen beven: --

Maar elk, die Gode ſterft, zal Gode ook eeuwig leven.

Dit is de troost voor u en voor die 't lyk beweent.

Gods Zoon heeft toch voor ons Gods vloeken uitge

ſteend. -

Okwynende van geest, in 't ſchoonste van uw dagen,

Gelyk een zonnebloem ter aarde neergeſlagen! :

Waar is uw brave geest, die hier zoo was benouwd?

Of gaat gy al ter feest, eer men hier bruiloft houd,

En hoort gy daar het lof op Godgewyde tongen ?

Rust dan, gy hebt nu ook uw treurrol uitgezongen.

Heer Vader, zyt getroost, gy hebt er reden toe.

Die God den hemel geeft is 't aardſche leven moé.

Doorziende Heer, laat dit uw droevig hart bedaren,..

De huisgezinnen zyn als ſchepen op de baren,

. Het eene dat laveert en ſpelemeit op zee,

Een ander wagt naar wind, en zieltoogt op de reé,

- - - 6. - - Een

---- -- e- - -- - - -

- - - - -- - -- * . . . -

* ---- -- - - - - -- - - - ’s
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Een derde moet, van ſtorm, en mast en anker kappen,

e Om in het gierend zout het groot gevaar t'ontſnappen,

ka, Tot dat Jehova, door den Iesten doods orkaan,

l: Zoo groot als kleinen eens de kielen in zal ſlaan.

ef: Mevrouw, heeft God nu weer uw tweeden ſchat ont

#N «. " - dragen; - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Gy ziet, 't heeft God behaagd, ei laat het u behagen.

De dood verlost ons vleesch van allerhande druk,

Die vleesch en ziele pynt. 't Is mooglyk uw geluk,

Dat gy uw kinders ziet voor u ter aarde dragen. -

Daar hangt een zwarte wolk, die haast in zwaarder ſlagen

Zal vallen op al 't Land, en wee dan al wat leeft;

Die wolke, die noch pruilt en weinig water geeft,

Zal donderende haast door al de lugt rammeiën.

Dan zal het Christendom eens 't hert uit mogen ſchreiën.

Q God! bewaar uw volk, en leer ons al te gaér,

Wat dat het ſterven is, en hoe gy ons hier naar

Voor uwen Regterſtoel uit 't ryk van al de dooden

h Zult dagen. Regter, geef ons met uw feestgenooden s

. Door uw geregtigheid, een ingang in Gods poort.

De hemel is voor elk, die naar Gods ſtemme hoort.

- # * . . t Y

.”

i

GRAF
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, E GR A F L E T T ER S

Op de dood van myne waarde en -

begaafde Nichte -

JOHANNA WILLEMSEN,

- In den Heere ovtſlapen, den 22 November 1698. '

Zar wandelaar, ſta ſtil! daal met my naar beneên

In 't ryk der dooden, daar de levenden vergaêren:

- Hier voor ons ligt een maagd, die onlangs, als Heleen,

Begaafd van geest en leest, op Clioos gulde ſnaren,

Het oor vervoerde door een maatſlag aller toonen.

,,Waar lugt en ſnaar ontbreekt, daar kan geen ziele wonen. ' »

-
-

- --

Hier ligt een brave maagd van eenen zagten geest,

Des vaders laatste troost, de ziele van zyn leven,

Die, door veel vriendlykheén, haar vader is geweest

Een voedster, om zyn geest een verſche lugt te geven,

Wier dood hy jaarlyks ook met Jephta mag beweenen.

3, De dood, die alles ſcheid, zal alles weêr verëenen.

Hier ligt een jonge ſpruit, die als maar éénen dag

Geleefd heeft, ſchoon zy meer dan drieëntwintig jaren

Op aarde leefde, want die 't eerſte leven zag w

Op zaturdag, is ook op zaturdag gevaren

Ten hemel, en heeft dus haar week van ſmert beſloten. |

,, De week van arbeidbaart een rustdag by Godsgrooten,

- G Hier

- -
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Hier ligt het lichaam van een ziele, die getroost,

Na 't eeuwige vaarwel, haar afſcheid heeft genomen,

Begeerig naar Gods heil, als een JEH ovaas kroost,

Verlangende naar 't zoet van Jeſus honigſtroomen. -

O God ! wat is dat ſchoon, zoo in 't geloof te ſterven?

,, 't Geloove doet de ziel 't geloofde goed beërven. ..

Die met vertrouwen op Gods Zoon hare oogen ſloot,

En uitriep met Gods Bruid: ,, O Heere! kom my nader,

,, Ontfang myn geest in Hem, die ons ten leven nood!

Dit is de grootſte troost voor vrienden en voor vader;

Zoo gaat de ziel tefeest, ſchoon't lyf zig voelt vermalen.

,, Het ſtaat alleen aan God, ons leven te bepalen. - - -

Hier ligt haar vleesch in 't graf en rust in ’s moeders

ſchoot

By's moeders beenen, die het ſtof heeft aangenomen 3,

Haar baarster zal haar weêr uit deze nare dood g -

Als baaren, om met haar ſaam uit het graf te komen. -

De ſtoftjens moeten eerſt een wyl te ſamen mengen. “

,, JE H ov A kan alleen uit ſtof ons wederbrengen. -

Maar zagt! Wathoor ik daar? Is dit de moeders ſtem?

Wat vraagt ze?Vraagtze,wie komt in myn ſchoot gezegen?

Is dit myn bedgenoot? My dunkt, ik hoore hem.

Of is 't myn JAN NA? Ja, ik voel myn ſtof bewegen...

Maarach ! verbeelding is't; weg ſchimmen naar uw kreken.

,, Een doode kan ſomwyl ook zonder tonge ſpreken."

Nu
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Nu wandelaar, ga heen, roep al de weereld toe;

Ja! alle vleesch is gras. Daar zulke bloemen vallen,

Daar mag en tak en ſtam, de weereld zat en moe,

Door deze zelve dood in 't zelve leven vallen. "

OGod! wat is de mensch, die om dezeaard wil woelen?

,, Het is regt Christen werk, naar 't eeuwige te doelen

Heer broeder, * nu de dood u van naby begroet,

Herdenk uw wyze reên, die gy haar ziele meldde: ，

Gy weet, dit is de plicht van een vergeest gemoed;

Zoo past het my en u, met die zyn dagen telde,

Te rusten naar den geest, in 's hemels raad en wille.

,, Al waar 't geloove ſpreekt, daar is de ziele ſtille.

JE Ho v A, door wiens hand uw laatstbeminde zaad,

Den eerſten dezer maand, beſtollept ligt met aarde,

Vertrooste uw ziele, door den troost van zynen raad!

Hy doe ons roepen met al, wat ooit menſchen baarde;

Jehova God regeert. Hy gaf en heeft genomen.

35 'Al , wat ooit ademgaf, moet voorzynregtbankkomen,

Uw Dochter is niet dood, maar leeft alle eeuwen uit,

Na zy wat jaaren heeft geleefd by u op aarde.

Ze is voor een wyl verhuisd naar 't eeuwig Godsbeſluit
*

En woont by moeder, die haar eerst ten leven baarde.'

Een moeder heeft ook regt op 't zaad, uit haar geboren,

,, De beurten wislen wel, dan wort 'er niets verloren.'
- n Rust

* De Heer Jo HAN NEs WILLEMs EN, Commisſaris

van de Asſurantiekamer en het Zeeregt te Middelburg.
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ust nu, myn lieve nicht! tot eens Gods laatste ſtem

U roepen zal uit 't ſtof, dan zullen uwe beenen

Herleven, en verheugd in 't nieuw Jeruſalem,

Met beide uwe oudren ſaam ten leven weer verëenen

By al het dierbaar kroost van ééaen tronk en ſtamme.

,, Daar is geen grooter troost, dan in Gods liefdevlamme:

- ' - ' • V.

Wy zullen haast tot u ten grave dalen neér:

De webbe is op het end, de ſnaar begint te pluizen;

Ons leven is op aarde een handbreed, en niet meer:

De geesten vliegen heen, wy ſtaan op ons verhuizen. "

De zilvre koorde word by deelen losgelaten.

,, De dood treft alle vleesch in allerhande ſtaten, 4

-
-

* * *
e

t * *

- - -

- t -
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" OP DE ZEER DROEVIGE Dood

van onzen lieven en laatsten Zoone

JOHANNES WILLEM SEN,

In den Heere, met vreugde, zalig ontſlapen, den 11 ja- -

nuary 17oo, oud zynde 29 jaren, 1 maanden 25 dagen.

Reserie van het gansch heeläI,

In wien wy leven, zyn en ſterven! - " ,

Uwe almagt blykt op 't aardſche dal

Aan die op aarde zyn en zwerven. - -

Gy doet ons op deze aarde ſtaan,

Om, in dat ſtaan, een wyl te duuren,

Waar na gy ons doet henen gaan

Na veel verdriet en doods kwetzuuren.

Dit hebt gy ons reeds menigmaal

Van ver en van naby doen ſmaken;

Maar nooit kwam ons die blixemſtraal

Des doods zoo fel in 't herte raken;

Als nu gy onzen laatsten zoon ,

In 't graf geſtollept hebt met aarde,

Dien Benjamin, die, als een kroon,

Ons cieraad en veel vreugde baarde,

Omdat hy als een zuigend kind ,

Bleef hangen aan zyns moeders borsten,

En bei zyn ouders heeft bemind,

Terwyl zyn hert ſteeds naar hen dorste:

Maar
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Maar meest, O liefdewaardig God! /

Omdat hy, met een volle liefde, -

U had verkoren tot zyn lot, )

Nadat uw Geest zyn ziel doorgriefde. . . . .

Ach, ach ! wy zyn van hem ontbloot! -

Myn zoon is van ons afgeweken,

Zyn lichaam rust in Vestaas ſchoot. . . . .

O wee! een ſlag, niet uitteſpreken?

Daar ligt de hope van myn huis, 2 .

Daar ligt de hulp van myn geſlagte, , .

Daar ligt de ſtaf, die ons in kruis

Zou dragen. Ach! myn hert en kragten

Begeven my van zieleſmert. - . .

Myn zoon! Myn zoon! zyt gy geweken?- ,

Gy leeft in beide uw oudren hert, -

Daar hooren we uwe ziele ſpreken;

Daar rust uw geest in 's vaders min,

In 's moeders liefde en uw vrouws zegen;

O hope van myn huisgezin ! -

Uw dood drukt ons noch allerwegen.

Uw bedgenoot, uw lieve vrouw, -

Uwe ouders en uw zuster mede,

Staan, gansch bedeest, in zwarten rouw,

Bedroefd by een , beroofd van rede,

Om, door een afgebiggeld nat

Van heete tranen, te doen blyken

Den bloedrouw, die ons hert omvat

Door uwe dood. O bitter wyken

K k j Voor,

w- ,

zº

* * *
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Voor ouders, vrouw en kindren faam',

Die alle uw byzyn moeten derven? - ,

O herteweén, nu wy uw naam

Dus misſen, eer wy zellefs ſterven!

Maar neen, hier is ook ſtof van vreugd,

Ja ſtof, om 's Heeren lof te zingen,

Omdat Hy hem op 't ſpoor der deugd

Wist door 't geloof tot zich te bringen.

Myn God! hoe heeft zyn doode mond

Gezugt, om by u in te wonen?

Hoe heeft zyn geest, op vasten grond,

Uw heil betuigd op hooge toonen, .

Wanneer hy met een vreugdeſtem

Riep: Vader! 0 ik voel een glorie

Van 't zalige Jeruzalem,

Die my verzekert de Victorie

Van duivel, dood en belſche ſmert,

Een vreugde, niet om uitteſpreken,

Die God genadig in myn hert,

In liefdevlammen, uit doet breken: - / ,

Waaröp hy, door een lofzang, zoet,

Een danklied Gode heeft gezongen,

Steeds wenſchende naar 't hoogste goed,

En vol geloof met open longen.

O ja, hy zong den Hemel toe,

't Hert naar omhoog, de ziel naar boven,

AMyn ziel is al dit aardſche moé,

Daar zal ik mynen Rotsſteen loven. -

e- / ** * * Be
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Bedroefde vrouw ! Dit is uw troost. . o

God zal uw' man ten leven baren, )

Terwyl gy hier uw derde kroost . . . . .

Vast baart, a om hem als te verjaren. . . . . .

O hertſmert, zwaar om doortegaan! . - .

Daar vrouw en man een arbeid treffen. D

Een arbeid, die ons ſtil doet ſtaan,

Omdat zy nauw is te beſeffen.

De vrouwe baart, de man die ſterft,

De moeder t ligt op 't ziekbed neder,

En, zonder zien, van zoon ontërfd, - -

De vader e ſukkelt gints en weder, - 1

Van 't barend ledekant met ſmert,

Naar 't doodbed van zyn lieven zoone, .

van daar weer met een droevig hert -

Naar 't ziekbed van zyn vrouwe en kroone-Dit was voor my en ons alſaam' A'

Een nieuwejaar, vol droeve maaren.

O Heer! Ai maak ons toch bekwaam »

Om onze geesten te bedaren, . r

K. k 2 Gy

, ... )

* * * *

* * * * * -

-

a juist terzelver tyd, als de man ſtierf, br4g**y"E: vrouw

haar derde kroost ter waereld

b Verſtaat des Dichters echtgenoote, de moeder van den ſter

venden zoone. .

c Hier beoogt de Dichter zich zelven, die zich teffens in

drie maare omſtandigheden bevond, ziende xy" ſtervenden

zoon, zyne baarende ſchoondochter en zyne kranke huis

VIOUW, )

A - -
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Gy geeft en neemt op uwen tyd,

Gy had hem ons ter leen gegeven;

Nu is hy van den vloek bevryd,

En al 't gewoel, ter rust, ontheven.

Hy is maar zynen dood alleen

Geſtorven, dien hy eens moest ſterven,

Om, in het zalig Algemeen,

Een vaster goed te blyven erven.

O God! troost vrouw en ouders ſaam',

Om in uw' wil getroost te rusten, -

Ter eer van uwen grooten naam,

En om ons in u te verlusten.

Zoo gaat en ſtaat het hier op aard':

Dog dit's de troostbron van myn herte,

Dat gy zyn ziele hemelwaart

Gevoert hebt na wat wee en ſmerte.

Bereid ons ook, door uwen Geest

In Jeſus, tot dat zalig leven,

Om, met hem, aan het hemelsch feest

U allen lof en eer te geven.

* Bereid ons tot den laatsten ſtryd,

v Wanneer de dood ons zal genaken,

Om dus met vreugde, in God verblyd,

Uw liefde ook in den dood te ſmaken,

Om door de dood tot U te gaan,

Te leven in het Hof der hoven,

Ver boven ſterren, zon en maan,

Om U alle eeuwen door te loven

In
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*
*

In 't zalig licht, in Jeſus ſchoot. , * *

O honichwel voor uwe leden!- - - - - - - A '

Zyn dit de vrugten van uw dood;

Zoo is het weerd daar voor geſtreden. - ,

Vergadert zoo ons huisgezin

In uw Paleis by een te ſaamen; - , we -

Zoo is de dood een groot gewin. ' . --

Dit wagt ons hert, Heer! Amen! Amen!

*

* * * - - - -
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z E R K L E T TE R s,

opbergrafvondenzeergeleerdengedzaligen

H E E R E -

MR JOHAN STEENGRACHT,

In zyn leven secretaris van de Admi- *,

raliteit in Zeeland.

Overleden den 30 January 1705.

W agt Wandelaar, ſta ſtil, hier, binnen in dit graf,

Ligt 't lichaam van een heer, die zich geen ruste gaf;

Die nagt en dag, verliefd op Gods beſpiegelingen,

Gepoogd heeft voort te gaan tot 't wezen aller dingen;

Die 't oude, door hetlnieuw, en 't nieuw', door 't oud

Verbond, -

Doorzigtig heeft verklaard, door pen en metzyn mond:
Een Gods Apol in 't Woord, die Moſes licht kon geven, l

Door Christus, die ons is de waarheid en het leven:

Een Cato in den Raad, die, waar hy zat of ſtond,

Geſtadig werkzaam was, in God en zyn Verbond.

Een man van eer en ſtaat, voor zyn beminde looten,

Bemind, gehaat, gevreesd van kleenen en van grooten:

- Een voedsterheerder deugd, een geesſel voor het quaad,

Een vaste en Steene gaacht, vol water, raaden daad,

* * -» - - T- * -- Die,

i.

----T- -------- - - -- - - - --
--- -- ------ A - -

--al
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Die, met zyn hemel, in den hemel is genomen,

Eer hy zyn hemel heeft geöpend voor de vromen.

Kom, volg zyn doodbus na. Zyn ziel was veel te groot

, Voor zoo een lichaam, dat kon vallen door de dood.

Nu, Wandelaar, ren voort, roep met eenſtem verheven,

,, God heeft de graven wel voor yderëen gegeven;

,, Maar 't hemelryk alleen, voor die zyn woord bewaart,

,, Die hier den hemel heeft, eer hy ten hemel vaart.

Roep anderwerf, ga voort, roep; ,, ST EEN GR Act is

gevallen, -- --

,, Een man in Israël, een Phoenix onder allen,

,, Die, afgezwoegd van geest, door God deez' rust be

kwam, - **

,, Een ruste, die hy zelf zyn eigen geest ontnam.''

Rust nu de ruste Gods, tot dat God uwe beenen

Zal roepen uit het ſtof en met uw geest vereenen,

Om eens alle eeuwen uit, in 't altoos duurendSchoon,

Jehovaas heerlykheid te roemen in zyn Zoon. -

'O zalig, die hier na, door all Gods hemeldreven,

Zal ſpeelemeiën, om Jehova lof te geven!
" »

- geººgg
- &####3 - rs

#### .

* * - 1 WAS 4. * -

e - ** * * -

- " V - " * * - e

- -- K. k 4 HER
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-

H E R T ET R A N EN,

Uitgeſtort van Gods lievelingen, over de dood van denzeerge

leerden,godzakgen, geestelyken en vredelievenden Heere,

FREDERICUS VAN HOUTEN,

Zeer weerden en geächten Leeraar in Christus ..

Gemeinte te Middelburg in Zeeland,

In den Heere ontſlapen den 2 April 1711.

W at hoor ik, is dat waar? Ach!is vANHoutENdood?

Rust dat gematte lyf in Vestaas kouden ſchoot? *

Is deze groote ziel ten hemel opgenomen?

O wee! hy is niet meer: komt op dan, warevromen •

Bereid uw ziel! O ja, uw Leeraar is niet meer!

Beweent deez'droeve dood, voor Sión, voor den Heer.Daar is een herder Gods in Israël gevallen, i -

* -

Een groote Godsgezant, tot ſmerte van ons allen.

vliegt in het woeste, tot de boschgalm met u weent,

En 't gillende gehuil uw wee heeft nageſteend.

Gy hebt er reden toe, God heeft een ſlag geſlagen,

Die Siöns ziele treft, al is 't naar zyn behagen.

Roept tot Jehova God: ,, O Heere God, behoud!

, 't Regtveerdig volk gaat heen, dat aan uw Tempel

bouwt! '

,, Gy hebt dien grooten man van zynen post geropen,

,, Die zoo veel zielen heeft met hemeldauw bedropen;

,, Dien grooten Leeraar, die zoonut was vooruw kerk,

» Die zoo doorzoekend was in 't zielsinwendig werk.
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Beweent dien Godsman, die, door hemelsch mediteren,

Zyn' geest verteerde, om ons het hemelſche te leeren;

Dien minnaar van den vreé, wiens netbeſpraakte tong,

'Vervuld met hemelnat, als een fonteine ſprong;

Dien man, die by zig zelf in Gods beſpiegelingen

Verrukt bleef, om 't geheim des leevens in te dringen;

Dien grooten bidder, die ſtaag met den hemel ſtreé,

Gelyk Elias en als voormaals Moſes deé;

Die keerſe, door het vuur des hemels aangeſtoken;

Die, als een kole Gods, veel herten heeft doen koken

In zuivre liefde Gods; die, als een hemellicht,

Gelyk een fakkel, ons geleerd heeft en geſtigt,

Schoon voor een korten tyd, dien zaligen vAN HoUTEN,

Die nu op Thabor leeft, om met zyn Heer te kouten;

Dien broederminnaar, die met zynen God alleen,

Als Enoch, wandelde, verr' boven 't algemeen. :

Hy had geen tong om of te vleijen, of te ſteken,

Zyn ziele was gezet tot bidden en tot ſmeeken.

Hy hield zyn ziel ſteeds naar den Heere toegewend.

Hy was hier wel bemind, doch niet genoeg bekend.

Dat moet een Leeraar zyn van weinige gebreken, -

Daar alle tongen met hoogägtinge van ſpreken. .

Hy gaf zyn ziel aan God op 't eeuwig vreêverbond,

Op Jeſus eeuwig regt was ook zyn geest gegrond.

Nu praalt hy by zyn Vorst, nu ziet hy zonder oogen,

Nu blyft hy, door Gods glans, verrukt en opgetogen,

Nu ondervind hy, dat hy aan ons heeft geleerd,

Nu weet hy wat, die heeft, die daar met God verkeert:

Kk 5 / Nu

/



522 MEN GELDICHTEN.

Nu heeft God zyn talent beloninge geſchonken.

O zaalge ziele! ja, daar leeft gy heilig dronken, ' . .

- Door Gods beminlykheên, in 't diämanten ſlot: * *

Daar rust uw ziel nu in den ruimen ſchoot van God.

Man Gods! Rust nu altoos in 's hemels ruime chooren,

Verzaad uw matten geest in 's Heeren ryke gloren,

- By Jeſus, dien gy ons zoo aangeprezen hebt,

Daar gy nu eeuwiglyk 't licht van zyn aanſchyn ſchept.

Uw mediteren is veranderd in aanſchouwen; -

Gy hebt de zaalge vreugd van al uw zielsvertrouwen. -

Geloof en hoop is nu veranderd in 't genot

Van den volzaligen en noit volprezen God.

Daar kan uw ziel zich in de liefde Gods verzwinden. -

Maar wy, wy ſtaan bedeest, met uw geliefde vrindén.

Wat ſtaat ons nu te doen? Te rusten in Gods daad,

Zyn voorbeeld na te gaan, in een beſtraald gelaat.

Zyn hoop is uit; hy is zyn kindergoed gaan erven; *

Want zalig zyn de geen', die in den Heere ſterven. *.

zy rusten van nu aan, hun werken volgen ua, *

*

, V.

- Tot een getuige van hun waare zielsgenaê.

Dit zal de nette pen van IMM ENs ons betogen !

Zyn treurreen hadden kragt, met geestelyk vermogen,

op duizend zielen, die zyn welbeſpraakten mond

Al weenend hoorden op 't geſtoelte, daar hy ſtond.

Leest deze klaagreên door, daar zal hy onsdoen blyken

De grootheid van 't verlies voor armen en voor ryken;

- - Hier

* Openb. xIv: 13. zynde de text der Lykpredikatie, op zyne

Eerw: gedaan door# den Eerw: Heere PETRUs IMMENs.

-- - - --- - - -
**-*-**a e-- - -

- - - - --

- - - --------

t

- -- -- - --’
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Hier zal uw ziele zien 't verlies van Mittels kerk,

Den ryken geest des mans, het nutte van zyn werk,

Hy heeft zyn zwanenzang voor zynen dood gezongen,

En zinryk afgemaald, hoe hy, de hel ontwrongen,

Gods Zoon wierd toegevoegd, en verder aangetoond,

* Hoe 't met de ziele gaat, eer dat ze word gekroond.

Zoo voer zyn geest omhoog door negen blauwe bogen,

Van d'englen Gods, getroost, ten hemel ingedrogen.

Geen wonder, neen, O neen! zyn ziel was veel te groot

Voor zoo een lichaam, dat kon vallen door de dood,

Bezorger van uw kerk, laat Siön weer bekomen

Een man, als deze was, tot troost van alle vromen;

Die uw genade heeft, die 't zielenwerk verſtaat,

Die 't heilig Siön Gods met 't koren Gods verzaad; .

Die vreedzaam is, en die de hard verſteende bokken,

Door d'enge levenspoort, weet hemelwaarts te lokken.

O God! geef zegen aan de Leeraars dezer ſtad: ''

Verryk hen door uw Geest, met uw verborgen ſchat,

Om, als gebroeders van één Vader, ons te leeren,

Om met één hert en ziel in Siön te verkeeren; * * *

Dan zal genâ, gelyk een balſem, ryk van geest » »

- Meer ſtroomen in den zoom van die u dient en vreest;

ja, dan zal Mittels kerk met twalef ſterren pralen,

En ieder ſterre zal ons lichten door haar ſtralen.

Bereid ons tot de dood en 't eeuwigdurend ſchoon,

Door uwe liefde, door de wonden van uw Zoon ;

Dan zullen wy met hem, met alle hemellingen,

Alle eeuwen, wel voldaan, van 's Heeren liefde zingen.

- - - - - : ': - - - ZE
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z E G E N w E N sc H,

r AAN DEN HE ER E

MR GULIELMUS MOMMA,

- Profesſor in de heilige Talen, en nu beves

tigdals Herder over de Schapen van Chris

tus binnen Middelburg in Zeeland,

den 18 July 1676.

'Als Moſes door de dood ten hemel was genomen, a

Zoo liet God Joſua in zyne plaatze komen, b

- Om aan zyn Israël, als tot een onderpand, c

Te geven tot hun troost het lang beloofde land. d

Zoo weet de groote God zyn heilig zaad te ſchragen,

• Om dus het helſche rot te ſteuiten in zyn lagen,

Is een Elia * dan ten hemel opgegaan, e

Ziet hier Eliſa weêr in zyne plaatſe ſtaan,f

Volveerdig om ons aan 't land Kanân te doen landen,

'Waarvoor veel duizenden aan naare klippen ſtranden. g

- - - Ge

a Dent. xxxIv: 5. ‘b Joſua 1 : 2. c Hebr. 11: 9, IO•

d Gen. x111: 4, 5. -

* De Welterw: Heer Pieter Koorn, ontſlapen 17 january

#676. Vergelyk het treurdicht op zyn Éerw: bladz:476.

##" plaatſe wierd de Heer Momma beroepen den 29 Maart

1676. -

e 2 Kon. 11 : 1 1. f 1 Kon. xIx: 16. g Matth, vri: 14.
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Geleerde, wyze Heer, dit bleek uit uwe reén,

Toen gy, met heilwensch, kwaamt ons Heiligdom in

treên,

Om deez' verwerde kerk, waar 't mooglyk, te bekroonen

Met dezen zegenſtroom, dien Aron en zyn zonen, a -

Naar 't Goddelyk bevel, op Isrel goten uit.

O zoeten zegenſchat ! O aangenaam geluid!

Ach, kon myn doffe geest nu wat te voorſchyn bringen!

Doch, Heer, ik zal uw wensch, naar u terug weêr dringen:

Jehova zegene u, die u dus heeft behoed! b

Jehova geev' zyn licht in uw verlicht gemoed!d

Jehova God verheff’ zyn aanſchyn, vol vermeugen, c

Tot u! Ei! vromen komt, drinkt nu vry groote teugen

Uit deze volle beek, daar zoo veel Geest in woont,

Gelykons MoMMAAs mond, op gistren, heeft vertoond.

Wat was dat vol en zoet, gantsch uit de ſchrift getogen,

't Was of de hemel zelfs als naar ons wierd gebogen.

Geluk dan, wyze Heer, ja! rechte hemelklerk,

Ei! neem myn wensch ten goede, al is 't maar kinder

werk. -

Ik zie in u vervuld, 't geen David heeft geſchreven; e

Wyl u Jehovaas Geest vervult met geest en leven.

Maar zoo een glansryk licht dus bitter aan te zien?

O God! hoe kan dat werk van Christenen geſchlén ?

Wis heeft men nodig zeer veel reine waterplasſen, *

Om zoo een zwarte vlek uit zyn gemoed te wasſchen.

- Doch

a Num. vi : 23. b Num v1: 24. c Num. VI : 25

d Num. v1:26. Pſalm cxLiv: 14. ' ,
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Doch Jeſus, die ons voed met melk en zoeten wyn, a

Wierd, ſtervende, ook gelaafd met alſem en azyn, b

O zoete Jeſus! daal, doe dit geſchil verdwynen,

En laat uw liefde, O Heer! uw knechten toch beſchynen:

Men ſchreeuwt wel brand en moord, doch, zoomen

my gelooft,

Voor my, ik zie geen vlam, dan in der menſchen hoofd.

Weert dan deez'borgertwist, die Rome brak in duigen,

En die Jeruſalem voor Titus ſtaal deed buigen,

Ja! denkt, wat Jeſus bruid voorheen al heeft gevoeld,

Toenhaar dat eerſte beest heeft naar het hert gedoeld ; C.

O wat heeft Nero niet, door wreede bokkeſprongen,

Al zielen met het ſtaal ten lighaame uitgedrongen.

Domitianus heeft zyn gal en vuil fenyn

Ook gulzig uitgebraakt, gelyk een garstig zwyn.

Zoo ook Trajanus geest, Severus en de reste,

Valerianus wraak en Maximinus peste, -

Antonius geweld en Decius gebroed, •'

Aurelianus twist en voorts die heete gloed

Van Diocletiaan, die zich op 't wreedst wou wreken:

Maar, na het tweede beest zyn horens op kwam ſteken t

Toen heeft dat ook niet min veel duizend neergeveld,

Gelyk zyn naar geſpuis ons noch op heden kwelt.

Weg dan met allen twist, daar is genoeg verzwolgen,

Hoewel het grootste wee ons ligt in 't kort zal volgen;

Gelukkig is hy dan, die op zyn God vertrouwt,

En die in dezen tyd een goed gemoed behoud.

>

e

a Zach. 1x : 17. en Jeſ: Lv : r. . b Matth. xxvIII: 48.

c Openb. 1: 1. d Openb.xIv: 11.
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E ER KO L o M,

e - opgeregt op

P R E D I K A T IE Nº

van den zaligen Heere,

MR GUL IELMUS MOMMA,

In zyn leven### in de Godgeleerd.

heid en heilige Taalen, in de doorlugte
Schoole te Middelburg en Predi- w

kant in Gods Gemeente aldaar, -

in het 1676ſte jaar. '

De ſchrandreSalomon, wiens brein in wysheid zookte

Veel meer danSolons ſmeer,dieGriekſchen hutspot kookte,

Verheft de wysheid Gods ver boven 't ſterrendak.

Ligt dan de hielen op van 't ondermaanſche wrak,

Om Siöns pronkjuweel als peerlen op te zoeken,

Als 't goud van Ofir in de Godsgeleerde boeken.

'Hoor dan de zaalgeſchim van MoMMAAs hoogen geest,

Die dood is en noch leeft, wiens pen de nyd ſtaag vreest.

Zie hem in vollen glans nu door de wolken breken,

Om ſtemloos, door zyn ſchaft, 't geleerde te herpreken

In dit zyn vierde boek. O mannen van Bereên, ſ

Gy moet aan dezen disch met grage zielen treên. -

"- Hier

in
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Hier zal die groote Apol door deez'zyne offerhanden,

Uwe ademlooze ziel noch eens doen watertanden.

Hier zal uw teder oog ontſpringen, als een bron,

In watten, door den glans van deze hemelzon.

Hier zal uw liefdevloed het bloed in d'adren ſtremmen"

Hier kunt gy onbezorgd eens van uw grond afzwemmen.

Doorleest dit Testament, uw laatste nieuwe jaar,

Dat heilig Peerelſnoer. Op dan, oChristen ſchaart

Hy laaft door hemeldrop uw blakende gemoeden , .

Om ons, na Maraas ſap, met Hermons dauw te voeden ;

Die noit volroemde geest, die • Vry. Van ydlen waan,

Noit hairbreed boven 't peil van waarheid heeft geſtaan,

w#heid, ſchoonbeglanst, hier ryst aan alle tra"

ſen.

o zaalge MoMMA, hier, hier zien wynoch uw'glansſen,

Hoewelbezwalkt doordamp van ſnode ondankbaarheid!

O gulde waarheid, die dus voor de waarheid pleit!

Kom Lezer, tree dan toe, ruik deez' beroosde bladren,

Poog, met de honigbie, Gods honig te vergadren

Uit deze honigraat. Hier is geen koper geld,

't is enkel goude munt, aan 't Woord ter toets geſteld.

Ga neem dan uw vermaak in deze hemeldreven.

Deez Godsman heeft toch niets dan woorden Gods gef

ſchreven.

Hier is de reden van zyn Godgeleerden mond;

Hier opent hy 't geheim van 't zalig raadverbond:

Dan weêr, hoe Jeſus vleesch uit Juda is geſproten;

Dan, hoe de zegen Gods op Iſrél is gegoten.

O
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O driemaal zaalge mond! O driemaal zaalge ſtad,

Die zooëen hemeltolk tot Leeraar hebt gehad!

Maar laas! Hoe heeft de nyd, door wreede Bazans ſtrikken,

Hem, als de bare hel, niet poogen te verſchrikken! -

• O liefde- en trouwlooze eeuw! De Perzen, ſwart van

nyd, - -

Die ſpogen vuur en vlam, ja 't heilig Tenttapyt - -

verſchroeide! God heeft hem ten hemel ingeropen:

Dus is hy ſlapende deez' broedertwist ontſlopen . .

Rust nu, onnoosle ziel! Dewyl uw Meester riep,

was 't billyk, dat gy ook op ſtaande voet ontſliep.

Gy dan, O mannen Gods, uitputters van Gods waarheid,

Zielvisſchers door het Woord, aanſchouwers van Gods

klaarheid, - - -

Uitlokkers van Gods raad, ontdekkers van 't verbond,

Geestvaten, vol verſtand, die opent pen en mond: ,

Leert ons de woorden Gods, laat Scholaſtyke termen,

Die menſchelyke drek, ſlegts voeden papedermen,

Drukt ons ſtaag goude munt, ſpreekt Kanans reine taal:

Schaft ons gebuilder brood, dan d'oude Roomſche Baal:

Geeft ſchetſen van Gods raad, houd zoo de wysheids

ſtreken:

Zoo zal het Isrêl Gods eens Babels muuren breken.

Jehova zegene u, en lichte u, door zyn Geest,

Tot gy, by MoMMA, praalt aan 't zalig hemelfeeft:

*

-

k, 1 6) P
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w la d'eerſte jeugd, gezegend door uw mond.

s; - * *

n . . . . O, P DE -

BE DEELING DERTY DEN,
trº . . . . . . . . . . . . . . o F t . . . . . . . . . . . . .

HU is H. o UD ING G o D s,* T. a T

g

beſchreven door den Heer . . .

ME GULIELMUS MOMMA, zal: .

in zyn leven. Profesſor der heilige God

geleerdheid en Talen, en Predikant

.ri ſt: o : ºv te Middelburg, 1

" :,, -t ,,... - - -

I - - - - - - 1'). '' , - - , :

" uit het Latyn vertaald, door mynen Broeder,

,

* 2 Giº / & ºf - den Heer, . . . . . <>

. JOHANNES WILLEMSEN.

G# en alle ſchepsen vader,
ezorger van het uitgekozen zaad, de

Naar dat beſtel, 't geen gy weleer te gader

Beſloten hebt in uw bepaalden raad:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

4.

, zº - - - - - - ºp
- - -

: : : : :

Gy hebt uw Kerk, uw'Bruid, uw Uitverkoren, zº

Huisvader van dat groote Huisgezin, : : : :

Geleid, en, door den eed, by u gezworen, : -

Gekroond, gelyk een Hemelkoningin. " -

van Adam tot de wet hebt gy doen blyken : -

Aan 't heilig zaad, bewaarder van 't Verbond,

Hoe gy uw volk met heil reeds kost verryken,

-.

Maar

e

*

i
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Maar ſint de Wet het vet geſmook der rammen

Ten altaar doemde en Isrël heeft vermoeid

Met 't zwaare juk tot last van Jacobs ſtammen,

Hebt gy, hier door, hen in hun glans beſnoeid; . .

Daar Arons zaad, tot vreugde der gemeente, e

In 't Heiligdom de Godsſpraak heeft ontmoet,

In 't goud geſpan met 't blakende geſteente,

Door het geloof in het toekomend Bloed,
-

- - -

Dog na dat gy, O God der Heiërſcharen,

Het Heidendom gelokt hebt in uw ſchoot,

En 't Priesterdom, met altaar, zang en ſnaren,

Saam afgeſneén en van hunn glans ontbloot,

Toen is uw licht, waarvan d'Orakels zongen,

Gerezen, als de zon in hare kragt, - 1 - 1

En, door uw' Geest, de weereld doorgedrongen,

Na 't eeuwig Lam was in den tyd geſlagt. . . .

Dit toonen ons deez' Godgeleerde bladren, - , D.

Die MoMMA ſchreef. Hier is een zielebeemd.

Wiens bloed ſtremt niet van ſmert noch in zyne adren, .

Als hy den galm van MoMMAAS geest verneemt!!

O zaalge ziel! Wy hebben God te danken, . . . .

Omdat gy ons Gods wysheid hebt vertoond. .

Rust, edle geest, vermaak u in die klanken

Van 't heilig lof, 't welk ſtaag Gods hof bewoont.

- - Is 1 2 ziet.
* * * * * *

Y
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Ziet hier, myn ziel en zaalge bondgenoten,

Deez kort beknopte en zegenryke blaén.

Voor 't dorstig herte is weer een wel ontſloten,

Waar aan uw geest eens af en toe kan gaan.

Hier zal uw ziel, verrukt en gansch verſlonden,

Ontvlammen door de wysheid, die hier blaakt,

Door het begrip van God en zyn verbonden,

Dat Testament in d'ceuwigheid gemaakt.

't Geen eerst gedrukt was met Latynſche ſtaaven,

Is door uw pen, O Broeder, naar zyn aard •

In zuiver Duitsch hergooten en ontgraaven,

Als een juweel, net op zyn tyd volbaard.

Uw geest zag hier de wysheid Gods in ſpelen,

En gy, hier door bezwangert en verrukt,

Bewogen om deez' ſchat ons mee te deelen,

Zorgt, ons ten nut, dat dit ook word gedrukt.

Ga zoo al voort om Gods geheim te ontvouwen, ”

Beminnaar van dit zalig hemellicht. .

Elk Israëlyt moet aan Gods Tempel bouwen.'

Door tong en pen word. Siöns muur geſtigt. - - -

2

Zoo trekt Gods kerk het merg uit Moſes ſchonken;

Zoo word de geest profetisch opgeleid. 5

O zaalge ziel! Hier word men heilig dronken. » -

't Is God, die zelf zyn waarheids lof verſpreid. -

- 1637. - - - - BLY



M EN GEL DI CHTE N. 533

B L Y B A Z U I N,

uitgeblazen op degelukkige aankoomst van den

zeer geleerden en Godzaligen Heere

MR JOHANNESvANDER WAEIJEN,

Profesſor in de H. Godsgeleerdheid en

H. Tale in de Hooge Schoole te Fra

neker en Bedienaar des Goddely

ken Woords, in het gezegend
Hof van Vriesland.

Aangekomen te Middelburg in Zeeland den XXIſten van

Hooimaand, in het 1679/le jaar,

De. weerelds oog had nauw door twee gebloosde

kaken

Europaas vlak vervult met zyn doorſtralend licht;

Of uw glansryke geest liet ook zyn luister blaken,

In 't Sión, dat weleer is door uw brein geſtigt.

Uw geest heeft ons doen zien het licht van zeven dagen.

Die 't heilig rege betwist, poogt Jezus na te jagen. | | |

Eer noch de nachtgordyn was op ons oog gevallen,

O God, zyn onder ons drie zonnen opgegaan,

Drie helden in het Woord, die ſtaag Gods eer uitbrallen,

Die als een peerelſnoer aan Sjöns kroone ſtaan.

Zie hier, O Middelburg, het puik van Neêrlands ſteden,

Zie hier, die, zy aan zy, komt met de Zon gereden.

L l 3 Zyt
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Zyt welkom groote ziel, Q roem der wyze vadren!

Dit Siön Gods herleeft, omdat gy, door uw geest,

Goot in hun zielsgebeent('t bloedhuppelt hun in d'adren)

Het merg van Jeſus raad, op Siöns bruiloftsfeest.

De klank ſlegts van uw naam doet ons weér kragt ontfan

- - - - - gen. '' - - - - - - - - - Z---- U, +'

De waarheid kan zeer ligt den nyd te droegen hangen. ,,

. * .
. . . *

-
-

o driemaal zaalge tyd, toen God zgn hof doorwaaide

Door d'yver vanuw geest, die, als een zoetgeblaas,

't Aemechtig hert verkoelde en zooGods koren zaaide

Met mannelyke kragt, den ſchranderen tot aas!

Dies ons verpligtgemoed komt hier uw geest begroeten.

De hoop kan noch het leed, dat heden drukt, verzoeten.
-- --

-
*

* *
- -

De nyd ontſtak den brand in Jakobs legertenten,

't Geen Siöns hutten hier ter aard heeft neergeleid3

De hemel was vol rook en Jezus tedere enten. ... ... o

Verſchroeiden, omdat haar het voedzel wierd ontzeid.

Als Luna ons regeert, is Febus glans aan 't dalen. ij -

Die door 't geloove leeft, zal zeker zegepralen. Y

Wie durft de helden Gods met ſchimpreén tegenbasſen,

O zalig Vriesland, nu gy in uw boezem draagt

Hem, die Gods Siön draagt en poogt van drek te wasſen a

Door heilige yzopdrank, gelyk een zuivre maagd?

Wie heeft toch oit de deugd beſpot met eer ofluister?

De zon blaakt aan de fin , maar 't is in 't landnochduister. s

» Ga

- -
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Ga voort dan, groote geest, in wysheid zonder maten.

De liefde is uw geſchut, Gods Woord uw magazyn,

De waarheid 't kruid en loot, de reden de ſoldaten. »

* Poog, met Jehovaas hulp, die zal de Veldheer zyd,

Den hairgen ſchedel eens zyn horens af te wringen.

Een weeze moet toch haast eens 't Halelujah dingen- -

Wie zal dan tegen u 't zweerd aan de heupe hangen?

- Wie heeft oit tegen u den minsten lof behaald? '

Want die een ſchoot maar ſchoot, heeft weer een laagont.

fangen : -- -

-

-

,'
-- --

»

Dus zyn den ſpotter zelf zyne oogen uitgeſtraald. .
' . » - ' - r, NV J.,t

Als d'Ark weleer verrees, most Dagons luister dalen. -

Die zyngeweten volgt, kan zeker niet veel dwalen.
- W

Vervallen Middelburg, mogt gy noeh eens genieten !

Den dienst van dezen Heer, die u eens heeft geweid;

Ik zag den Hemel weér gezegend water gieten,

. Ik zag Gods bruid vol vreugd, die nu noch weent en

ſchreit. * * * * * *

kilor: ook Gods raad opnieuw uitbrallen als een don:

CT. - ; -

Die eens den wagen trok, zei; 't rad draait op en onder.
-

- - -
- -

- - - - - -

* * * * *--- --

O God! behoed uw kerk, doe Jeſus luister ryzen,

En zegen dezen, die ons dus gezegend heeft,

In d'afgetobden tyd: Ei wil uw Siön ſpyzen,

Wiens afgebiggeld nat noch door de golven zweeft.

Vergeld hem zevenmaal het goed, aan ons bewezen.

Die trouw zyu meester dient, heeft nimmer kwaad te vrezen,
L ! 4 O P
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-

O P D E
-

A F B E E L D IN G

VAN DEN ZELVEN HEERE.

/

Net heeft ons blad of prent een grooter geest ver

-
toond. s

-

Noit heeft er eenig brein meer licht dan dit bewoond.

Noit was 'er Leeraar Gods zoo zeer, dan hy bemind. ,

Noit Schoolvoogd, meer dan hy, tot kerken ſchool ge

zind.
- - -

Noit was er een, als hy, by wyzen zoo geroemd. -

Noit heeft er een zoo klaar des ketters gal gedoemd.

Noit heeft de liefde meer, dan in dit hoofd, geblaakt.

Noit heeft de nyd meer gal, dan op hem, uitgebraakt.

Noit was er een, als hy, in leven en in leer,

Noit knegt zoo neerstig in den dienst van zynen Heer,

Die in ons Middelburg bemind was en gevreesd,

Bezit, in Vriesland nu, een hooger plaats en geest.

1679.

ZE:

-

---- --

-- - -

-----
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-- W

Z E G EN WE N sc H.

AAN DEN HE ER E

JOHANNES AALSTIUS,

als Hoogleeraar der Wysbegeerte, in de

## Hooge## te Middelburg

in Zeeland, den 10 September 1709.

Hetwydberoemd Atheen, dateertyds heeft geſcheten,

Is voor een hooger licht vervallen en verdwenen.

De wereldwysheid is te Rome neergedaald,

Schoon ze eertyds, hoog geägt, by Grieken heeft ge

, praald.

De zonne ryst en daalt; de landen en de ſteden

Verwislen als de maan, zoo nu, als in 't voorleden.

Ik heb tot driewerf toe ons hooggeſtoelt' zien ſtaan

Gekleed, verkleed, dan op- dan weder ondergaan,

De MooR,* Ar'LoNIUs,f Natuur- en Godgeleerden;

Getabberd in 't geſtoelt', daar oud en jong hen eerden;

Ook MoMMA4 en de Mex,4+ doch in beroerden tyd,

Vertoonden hunnen geest met wysheid en met vlyt;

Schoon MoMMAAs ryke geest maar korten tyd vertoonde,

Wat heilgeheime ſchat in zynen boezem woonde.

Uitmuntende A ALs T1 U s , nu komt gy in 't gezigt,

Om, op den zelven grond, te bouwen 't Godsgeſticht.

‘ L l 5 Om

* Alexander Morns. + Gulielmus Apolloni.

4 Guliëlinus Momma. 44 Johannes de Mey.

*

*
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Om, als een Leeraar Gods, te leeren Jeſus leden

't Geheim van 's Heeren woord door uw beknopte reden »

En, als Hoogleeraar der Wyºgeerte, in 't openbaar N,

De jeugd te leeren en te ontdekken naakt en klaar -

Den aard der denking en der uitgebreide dingen, -

Om haren geest, langs 't ſpoor van uw beſpiegelingen,

Te leiden door 't gewrogt, dat, door Gods enkledaad,

In 't rond Heeläl zoo net aan eengeſchakelt ſtaat

Zoo zal uw wyze mond, als door twee tongen » uiten

Gods wysheid, en dat al te ſamen in zig ſluiten,

Als zoonen van één dragt, om, in natuur enwoord,

Die wysheid te doen zien, die yder geest bekoort.

Gy zult uw Leerlingdom ſtaag leeren door uw lesſen,

En ſtillen hunnen dorst uit uwe wysheids flesſchen

Gy hebt voorhenen door uw fyne pen betoond,

Wat hoogverheven geest in uwen boezem woont,

Als gy dien BALTHASAR* met wysheid hebt beſprongen.

Gy hebt den Atheist zyn' tegenreên ontwrongen, f

Die Atheïstery, die yder geest ontgeest »

Waar onder LU c1AAN van d'eerſten is geweest

Sr 1 Noz A heeft met list, door zyn ontrede reden,

't Heelal voor zynen God geëerd en aangebeden,

En gansch Euroop hier door vergiftigd en vergald;

Een gal, O wee ! die 't al betoovert, daar zy valt,

Door

* In zyn E;Zedige Aanmerkingen tegen Balthazar Bekker,

uitgegeven in 't jaar 1693.

+ In zyn E: Reden- en Zedenleer, welker eerſte uitkwam

in 't jaar 1696, en de laatste in 't jaar 1705.
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--#

1,

-

Door geesten, die verhit, in redenſchyn verdronken,

Noch galle zuigen uit zyn langvermaalde ſchonken. -

Hoo GLE ER AAR! Deze zult gy door uw wyzenmond

Ontkleeden van hun reên op vastgeſtaafden grond.

Gy zult op 't hoog geſtoelt', voor Grieken en Latynen,

De waarheên ſtaven en hun gronden ondermynen, '"

- En onderzoeken , of 't alöude Griekſche brein

De waarheid heeft gevat, ten nut van 't algemein: r

Wat en O v1D 1us en ZENo eertyds meldde;

Wat PLA To heeft geleerd en S EN kc A vertelde,

wat vaderSocrates met wysheid heeft gedaan,

En of hun redenwerk met reden kan beſtaan;

Of AR 1 stoTELEs ons 't beste heeft gewezen, '

of dat CAR TE s1 Us, meer dan die, dient geprezen s'

Of deeze Wysgeer voor alle andren dient verhoogd,

Die zyn bedenkingen zoo kragtig heeft betoogd, .

Om, door zyn wys beleid, de wiskonst in te dringen,

Door 't zigtbaar oppervlak, tot 't wezen aller dingen,

Die 't werkend wezen en de lydelyke ſtof

Zoo onderſcheidentlyk betoogt tot 's Heeren lof.

Hoogwaarde Heer, gy hebt, om onzen geest te ſporen,

Uw Redenvoering ook in 't openbaar doen hooren,

Getoond, dat 's menſchen geest, ja yder, ſterk ofzwak,

'Een werkzaam wezen was, dat, door het oppervlak.

Der dingen, dringen kon, en waar ons werkzaam wezen

Te werk moet komen, ook de middlen aangeprezen,

Hoe yder leerling kan, op 't voetſpoor van de reén,

Den berg der wysheid zelf beklimmen en betreên,

*. Om
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Om God in de natuur en all' zyn wonderheden

Te kennen, te verſtaan door klaar betoog van reden.

Zoo hebt gy, redenryk, 't bedoelde regt bepleit,

En daar uit onzen pligt ten vollen afgeleid.

Uitmuntende A ALst 1 us! Netpreeker en net ſchryver!

O Gods man! ga zoo voort, wek onze jeugd tot yver.

Gelukkig zoo een ſtad, daar wetenſchap en deugd

Zoo zinryk word geleerd, ten nut voor onze jeugd!

voer haare geesten tot in 't wezen aller dingen,

Zie P To Low Eus leer, zyn draajend hemelkringen,

Toon, of hy'twit ook treff', dan of onze aarde keert,

Gelyk CoPERN icus den zynen heeft geleerd.

Ga lustig met de jeugd door d'elementen weiden,

Door water, aarde en lucht, vereenigd of geſcheiden;

Leer, hoe de fyne ſtof rondom de bollen vlied,

Waardoor degeest, door 't oog, het ſtoflyk wezen ziet.

Dit is de eere van de bondelen en bylen; -

Dan werd Gods huis gebouwd op twee geheide ſtylen,

Om d'Atheistery en al het dwalend tot

Te vellen door de reên en door het zweerd van God.

Zoo ziet men weer op nieuw de Hooge School herleven,

Om in ons MIDDELBURG een vollen glans te geven,

Ten voordeel van de kerk, ter eere van de ſtad,

Daar is geen beter goed, daar is geen grooter ſchat,

Dan in de wysheid Gods met liefde door te dringen,

Om, op twee toonen, van des Heeren lof te zingen.

Zoo word de jonge jeugd, zoo word de ganſche kerk

Met luister opgebouwd, tot boven 's Hemels zwerk.

O N
-

- -- - - - -- - --

.

-- --------------- -------- --
-

f
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o N DE R sc H E 1 D

T U s sc H EN - -

GEILE MIN en OPRECHTE LIEFDE.

De Lierne, zegt 'er Een, is uit God voortgeſproten;

Want God is LIEFDE zelf: maar MIN is voortgeſchoten

Uit Bacchus ledigheid. De LIEFDE mint'er Eén,

En buiten dien begeertze en wilze ook anders geen:

Maar MIN kan zig geheel met Eénen niet vernoegen,

Dat 's zoo onmogelyk, als zonder paard te ploegen:

De rechte LIEFDE is 't merk en 't zegel van 't geloof,

Maar MIN brand in ons hert tot 's duivels eigen roof.

De LIEFDE is ons van God uitdrukkelyk bevolen;

Maar MIN heeft 's duivels brein uit LIEFDEs grond ge

ſtolen: ' -

De rechte LIEFDE is vast gegrondvest op de deugd:

Maar MIN op onverſtand van d'ongetemde jeugd.

De LIEFDE heeft meer kracht dan alle valſche tongen,

Die Momus uit zyn buik verduiveld heeft gewrongen.

De LIEFDE is wys en kuisch, de MiN is dom en blind r

De LIEFDE is als een rots en MIN ligt als de wind.

De rechte LIEFDE kan de dood den nek verbreken:

Maar MIN blyft in den ſtryd geſtaag tot dooren ſteken,

De LIEFDE omtrent de deugo is even als een bril,

Die altyd meest vergroot, die noit verkleinen wil.

-
De
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De MIN ryst uit de lust; de LIEFDE ryst uit reden;

De MIn volgt ſlechts den wil, maar LIEFDe goede ze

den. - - -

De LIEFDE hoopt het goede en LIEFDE denkt geen

kwaad: º . . . . . . .
MaarMINſmelt als deſneeuw, door 't vuer van redens

haat.

DeMIN baart groot berouw, jaM1N vergaat door 't ſter

- ven;

Maar na de dood zal LIEFDE eerst recht haar wezen erven:

Want 't is de LIEFDE alleen, die, na ons ſterven, leeft,

En die in 't Wezen Gods altyd haar wezen heeft. -

1667. * * *- - -
- - -
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A N T w O o R DE

op de vier onderſcheidene Vragen,

voorgeſteld door de

R E D EN A A R S
V A N HET ( !

R E D EN H O F,
- te Middelburg in Zeeland, - v>

te beantwoorden op den 1 januari 1680.

- - Onder 't W O OR D -

IN MINNEN GROEIENDE.

Eerſte Vraag.

Voor eerst zoo vraagt zy dan: Waarom most Adam ſlapen,

Wanneer als Eva hem ter Vrouwe wierd geſchapen? , V

, ' ;

Antwoord. f

D. God der zaligheid, die alles heeft geſchapen, i

Die met den donder ſpeelt en winden heeft tot knapen;.

Die ſchiep, uit niet, eerst iet, en, van datiet, voortsal,

, 't Geen voor ons is geweest en na ons komen zal; CI

Niet uit een Chaos, die een Seno eeuwig roemde, ' -

En 't geen Ovidius zyn eerst beginſel noemde de o

. O groot en magtig God, 'uw' Geest rent ons te hoog!

Ons brein is ſuf en maalt en zit ſtaag op het droog,)

- -- Wan



544 M EN GEL DICHT EN.

Wanneer wy zonder Geest uw hooge hoogten mikken.

Gy ſchiept de weereld als maar in ſes oogenblikken,

Doord'almagt van uw Woord, en, als het was volbrogt,

Verciert en gebruineert en zoet aan een verknogt,

Schiept gy den eerſten menseh, dat hoofdſtuk allerzaken,

Dat heilig pronkjuweel, waar in uw'gloor zou blaken

Door 't Godlyk beeld, dat gy aan zyne ziele ſchonk,

Waarvan, als een tafreel, uw zaaige wysheid blonk,

Toen gy met majesteit in Edens hof hem leidde -

Op 't groen tapyt, daar gy zyn ziel toen lieflyk weidde.

O zaalgen Adam, die, na God dus toegekeerd,

U baad in hemelglans en zoo uw'Schepper eert,

Die al de wysheid, daar dit rond meé was bepeerelt,

Hier als te zamen trok in deze kleine weereld. . . .

Hier ſtond die groote man, dus heerlyk toebereid,

Gelyk een Koning, dien men in zyn Prinsdom leid.

Maarhem, die 't naamloos vee net naar hun aard benaamde,

Wien ook al voor den val het heilig minvuur praamde,

Wou nochtans God niet eer van eene vrouw voorzien,

Dan na hy door het véé zyne armoé had gezien.

Toeu,eerGodEva ſchiep, om't menschdom op te pronken,

Moest, door een diepen ſlaap, d'eerſte Adam liggen ronken.

Waarvan tot rede dient, eerst, opdat, door de pyn,

Die eerstgeſchape mensch niet ſtraks beroerd zou Zyn,

Wyl die volmaakte ſtaat, toen noch bevryd van zonden,

Geen pynen toeliet, noch geen opgeſcheurde wonden. -

Zoo word veeltyds, doorkunst, een eenig lid verdoofd »

Opdat het zonder pyn zou werden afgeklooft; - -

Zoo
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Zoo heeft ook hier de Heer, wienskonst nooit is volprezen
Dit deel mede afgezet en zonder pyn genezen.' n

- Ten tweeden, wilde God, dat Adam ſlaapen zou,

Omdat hy, onverwagt, dit ſchoon Heleens gebouw

Zou zien, tot zynen troost, dus in den ſlaap geboren,

Om den goeddoenden God te loven meer als voren.

Hoe heeft hy zig verheugd, verwonderd, als hy zag

Zyn vrouw, zyn kind, daar hy, als in de kraam van lag!

Dit paar, dus ſaam gevoegd, had geenerlei gebuuren, -

Dekindsheid was hun vreemd, zy wisten van geen luuren,

Noch van dat ganſche kraam, dat Adams zaad behoeft

Zy hebben nimmermeer hunne ouderen bedroeft;

Maar God, toen Hy, die twee gelyk een Vader voedde,

En 't ſchepſel, door den val, zyn Schepper tegenwoedde,

Door's duivels helſche list. Ten derden, Adam ſliep,

Opdat hy niet zou zien, hoe God zyne Eva ſchiep.

Hy mogt de ſchepſelen niet dan geſchapen vinden, -

En daarom Eva ook, een van zyn naaste vrinden,

Dus van zyn vleesch gebouwd,opdat hy niet,door pragt,

* Zou meenen, dat hy ook iets hadde toegebragt,

Om haar, door zyne hulp, ter vrouwe te verwerven.

Dies moest hy in den ſlaap, ſchoon levendig, als ſterven,

Opdat de roem alleen in Gode wezen zou,

Wiens woord volſchapen heeft dit heerlyk konstge

#' bouw.

Ten vierden, Adams ſlaap moest tot een voorbeeld we

- ZCn

Van Jeſus, Adams kind, die langen tyd na dezen

- M m Zou
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i

Zou ſlapen, als de kerk, zyne Eva, uit zyn bloed

En zyde, wierd gerukt, gebaard en opgevoed,

Om tot het wyf des Lams, voor eeuwig, te verſtrek

* . ken- » - - - -

O zalige Eva! die haar ziele, ſchoon vol vlekken,

Verciert door hemelglans van Adams tegenbeeld.

Gods kinderen zyn ook in Adams ſlaap geteeld

En been van Jeſus been en vleesch uit hem genomen.

Zoo als dan Adam, toen zyne Eva heeft bekomen,

Heeft ook de Zoon van God, door's Vadersregterhand,

Zyne Eya voortgebragt, zyn bloed- en eedverwant.

Dit eerſte trouw verbond, dat Adam heeft genoten,

Was als een voorbeeld voor alle Adams tedre Loten

Van 't zalig huwlyk, dat eens Jeſus met zyn kerk
e Voltrekken zou door bloed, na het herſchapen werk.

Het Lied der Liederen, hier toe alleen beſchreven,

Zal ons, door Davids Zoon, daarvan getuignis geven. -

Ook zegt Jehova zelf, ik heb u ondertrouwt, -

Die al, van Adams tyd, zyn bruid heeft opgebouwt,
En haar zyn heerlykheid ſomwylen deed aanſchouwen,

Aan Abram en zyn zaad, om haar te doen vertrouwen

Op hem, die naderhand, door Moſes offerwet

En donkre ſchaduwen, hun ziel wierd voorgeſet;

Tot dat hy eindeling door 's hemels witte bogen ,

- Neêrdaalde in 't vleesch en zag zyn Bruid met menſchen

- ... L OOgen , - . - - -

Om, met zyn mond, haar mond te kusſen op de ſtraat,

Te zeggen; zie, ik ben 't, die met n ſpreekt en gaat,

w

- 1 Om
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Om 't afgebiggeld nat der vadren af te wasſen ,

En Moſes donkre Wet der offeren en plasſen

t'Ontkleeden van haar glans, om op een vetter feest »

In 't zalig nieuw Verbond, te voeden Siöns geest,

Tot hy zyne Eva eens weer uit den ſlaap zal wekken,

Om noch in meerder glans dit huwlyk te voltrekken.'

, - - - - - * * * * *

Tweede Vraag. e . . . . ."

Tentweeden: Waarom dat haar leeme hut en romp *

Niet is gebouwt uit ſlyk of eenige aardſche klomp? " " -

Antwoord. , ,

D. mensch, van eeuwigheid wel in Gods magt beſloten,

Is op den laatsten dag ter weereld ingeleid.

Toen had God Adams lyf alleen van ſtof gegoten, - .

Maar Eva is uit 't vleesch van Adam toebereid,

Voor eerst, om dat hier door hun liefde meer zou ſtygen,

Ontvonkt door egte trouw in Edens lustpriëel;

Toen kon het lonkend oog ſtaag zyn genoegen krygen.

Hoe liefkoosde Eva hem, die was haar eenig deel!

Hoe minde ook Adam toen, in liefde als opgezooden,

Dat deel, dat uit hem was, vol liefdevuur en moed,

Zy zaten op den troon, gelyk als halve goden,

Hun ziel wierd uitgelokt door 't heilig huwlyks zoet.

Ten tweeden, wilde God hier door, tot Adams luister,

Doen blyken, dat de man het wyf te boven ſtreeft.

Hy blonk, gelyk een zon, ook zelf in 't nare duister,

Wyl in hem 't beeld van God het eerſte heeft gezwceſt,

N1 m 2 De.
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De man moest, tot zyn wyf, zyn vleesch en been ver

ſchaffen, * *

Opdat ze, in liefde, hem, als Sara heeft gedaan,

Zou noemen haren heer en niet zou overblaffen,

Waarin het wyf van Job zich eertyds heeft misgaan.'

Ten derden, om dat God het menschdom wilde maken

Uit éénen bloede, dat niet anders kon geſchien,

Of God, d'Almagtige, moest Adams heupe raken

En Eva dus uit 't vleesch des eerſten menſche ſnién...,

Zoo kreeg het eerſte paar hun aardſchen tabernakel,

Maar al hun nakroost is uit Evaas ſchoot gebaart,

Ja zelfs de Zoon van God, dat groote Gods orakel,

.Ontſing, uit vleesch, zyn vleesch, hoewel van beter

aard; - '

All' d'Englen van Gods magt zyn, hoofd voor hoofd,ge

ſchapen, t: *

Door wier gejuichdeeze aarde en hemel heeft gedreunt,

Die ſtaag, als blixemen en zaalge hemelknapen,

Uitbrallen 't heilig lof van hem, daar 't al op ſteunt.

Maar 't menschdom wilde God, door d'eerſtgebooren zoo

- nen, -

Uitlokken door de min, en hechten dus aan een

Het kroost, dat eens daar na, als Jeſus eerekroonen,

Zou pralen in het wit, bevryd van helſche ween.

Ten vierden, Jeſus moest uit zooëen'maagd voortkomen,

(Wen hy 't verbastert zaad zou losſen doorzyn bloed)

Die uit het vleesch des mans haar weſen had genomen,

Om zoo zyn erfvolk te verryken met zyn goed.

- Hy
-
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:

-

-.

Hy daalde op aarde in 't vleesch, om Siön te genezen,

Den afgepynden geest te zaalgen door zyn dood,

En daarom moest hy eerst ons tot een broeder weſen

Uit Eva, die uit 't vleesch van Adams zyde ontſproot.

Of anders was hy ook geen Zoon uit Adams lenden, r

't Geen nochtans wezen moest naar Gods geheimen raad;

Dus weet Jehova ſtaag zyn zaken zoo te wenden,

Dat alles vol verſtand en in zyne order ſtaat.

Zie Jeſus glans dus in den eerſten Adam ryzen.

Hy, als de tweede, zal, onzondig, maar, in ſmert,

Den Magtigen zyn vang ontneemen, en bewyzen, - t

Dat Hy herſtellen kan, 't geen deerſte heeft verſperd.

Zie Adam hier vol gloor. Wie zal zyn glans verdonkren?

Hy praalt gelyk een zon. Zyne Eva als de maan. 7

Zyn zoonen zullen ook daar na als ſterren flonkren,

Als de herſtelde luit eens hooger toon zal ſlaan, .

Wen Jeſus, als de Zon, zyne Eva zal beſtralen, ,

En zy, gelyk de maan en ſterren, vol van glans, "

Door Hem, haar glansryk hoofd, ook luisterryk zal praten,

Vol heil en zaligheid, aan 's hemels gulden trans

Gezegend huwelyk, geroemd door duizend tongen!

O Goddelyke Geest, die Eva heeft gebaart.

Wel aan dan, laat ons ook, met uitgeſpannen longen,

Den lof van 't heilig paar, zoo wit en rein ven aart,

Doen dringen, door de Faam, tot in de ziel der Mooren,

Die ſwart van geest en vleesch berooft zyn van dit goed.

Al zwoegt de weereld nu in Gods gedugten toren,

Gy zult het einde zien van al, wat ſatan broed.
M m 3 Der

---- - - -
--- - - -- -

---- - - - - - --- - e- - -- - - -
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:2 - 2 -

- - Derde Vraag.

E Waarom uit middellyf en niet uit andre leden?

- -- - - - - Antwoord. Y

Het onverlichte brein der afgezwoegde mannen,

Van Jafets zaad gebroed en na den vloek gebannen

Van hunnen broeder Sem en 't zalig heilverbond,

Leerde eertyds, onbedacht, naar hun verkeerden grond:

Dat Jupiter, hun God, de half vergode knapen,

Den eerſten man en vrouw, te ſamen had geſchapen,

'Gelyk een arend is met dubbel lyf en hoofd,

En dat het wyf daarna is van den man geklooft. - . .

Dit was hun fabelwerk. Doch 't is niet al gelogen;

God ſchiep wel eerst den man door Goddelyk vermogen,

Maar daar op is het wyfluit Adams middeldeel

Geklooft, en zoo van God voltooid in haar geheel.'

Dies Evaas lighaam wierd, als 't waar van Adams herte,

Geſcheiden zonder wee en moederlyke ſmerte;

Eerst, om de liefde haar te leeren als te voor.

Wie haat zyn eigen vleesch, of drukt het met de ſpoor?

De liefde dringt den man zyn wyf ter hulp te komen,

Omdat zy als van 't hert uit Adam is genomen; al 'ſ

- Was ze, als 't kind van Jupyn, uit 's mans brein voortge

: « bragt; e: " - ; . . -

Zy had, uit hoogmoedligt , haar Heer en man verächt.

En was zy geboetſeert uit één van Adams voeten; ...

Hy hadde ligt te wreed zyn haat haar doen ontmoeten.

Je
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Jehova heeft haar dan ter midden uitgeklooft
,

En, metzyn beeld beglansd, aan Adam, als het hoofd,

Ter vrouwe toegevoeg
t,

opdat, met hert en zinnen,

Dit eerstgeh
uwde

Paar elkander zou beminnen
,

Om door die beiden voorts te zoeken 't heilig zaad,

Dat Jeſus tot een loon, ja tot zyn pronkcieraa
d

Van God was toegezegd
,
om eeuwiglyk te pralen

Met dit zyn arbeidsloo
n,

verrykt door hemelſtrale
n,

n

Nadat hy, op één dag, de ſchuld heeft afbetaald,

Die Isrél eenigzins noch heeft in 't oog geſtraald.'

Ten tweeden, toont het ons, dat Jeſus neergekome
n,

Uit 't midden van zyn volk zou werden weggenome
n,

Om midden tusſchen Jood en Heiden door te gaan - ;

En één te maken, als God Adam heeft gedaan: -

Hy die, uit 't midden van de Godheid, eens zou dalent

Wou 't heilgend Vrouwenz
aad

ook eerst uit 't midden halen

Van Adams vrugtbaar lyf, om, lydend, zoet en zuur

Te dragen, en daar na dien hoogen middelmuu
r,

In 't midden van zyn jeugt, in 't midden van de jaren,

Te weeren, door zyn dood, voor d'afgedwa
alde ſcharen,

't Geen Siön is belooft, als 't eerstgeſc
hapen goed :

Zoo ver voltrokken was, als nu het tweede doet.

Ten derden, ziet hier in, hoe Sions Opperkon
ing

,

De ſchoonſte wezen moest op 's weerelds dorre woning.

Gelyk als Eva was het beste van den Man,

Zoo is de Schilo meé, die ons bevryd voor ban,

Het eélſte pronkjuw
eel, de beste van ons allen,

Die, op den hoogsten toon, Gods eer wist uit te brallen

7 M m 4 Ten
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Ten vierden, leert dit ons, als Eva, zacht van aard,

Te midden als van 't hert van Adam was gebaart,

Dat ook GodsZoon zyn kerk, ſchoon, in zich, zonder

glanſen,

Van herte minnen zou, om haar in 's hemelstranſen

Te voeren door zyn Geest, wen zich zyn zyde ont

floot

En 't liefſte hertebloed uit d'open wonde vloot.

O menſchenliefde Gods, zig zelf te laten doemen,

Om in verdoemden zelf in eeuwigheid te roemen!

Hierïn heeft Jeſus dan zyn hertsmin uitgedrukt,

Wen hy ons hert heeft uit den helſchengloed gerukt.

Dit leert ons dan, vooräl dat heilgend zaad te minnen,

Hem, die uit 't middellyf van Adam is gehaalt,

Die in ons hert graveert en diep in onze zinnen

" De ſylben van zyn naam, op Sina afgemaald.

Zoo heeft dan d'eerſte man zyne eerſte vrouw bekomen

En noemde haar mannin, omdat zy uit hem was,

Zy was been van zyn been en van zyn vleesch genomen

En beide door Gods hand gegoten uit één masſ';

Zie hier den eerſten ſtam, die nu door zoo veel vruchten

En takken is verſpreid, op 's weerelds ronden kloot,

d'Een praalt in vollen glans, een tweede moet diep zugten,

Een derde rust in 't graf, in veſtaâs kouden ſchoot.

- Vier
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E

e"

Vierde Vraag

En uit een ribbe alleen: zeg ons daar van de reén?

Antwoord.

Degreren weleer met fabels overgoten,

Door vuile droomery van 't vrouwelyk geſlagt,

Verhalen, dat het wyf is uit den Nyl geſproten.

De Griekſche wysheid, die hun dwaasheid heeft belagt,

Leert, dat Arabië, beſtraalt door Febus vonken,

Uit boomvrot 't eerſte wyf in 't wilde heeft gebaart,

Met eenen Fenix, om de weereld op te pronken

Door 't cierlyk vrouwenbeeld, hoewel ſeer vreemt van

aard.

Eén zegt weer, dat Vulcaan de vrouw Pandora ſmeedde,

Op last van Jupiter, die Epimeet bedroog,

Of dat Prometheüs, uit ſlyk, den menſche kneedde

En, door Minervaas hulp, daar op ten hemel vloog.

O dwalend Heidendom ! Jehova heeft, vol zegen,

Op vierderleië wys het menschdom voortgeſet:

Eerst heeft de mensch uit ſtof zyn aarsdch gebouw ver

kregen;

De tweede kreeg 't uit been, de derde door de wet

Deshuwlyks naar Gods raad; de vierde doer Gods krag

ten ,

Uit 't lighaam van een Maagd,die't heilig licht beſcheen.

Nu ſtelt ons Pallas voor, ter oefning der gedagten,

Waarom het Eva juist kreeg uit een ribbe alleen?

M m 5 Eerst,
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Eerst, om den mensch hier door Gods magt te doen be

ſchouwen, - --

Die al van eeuwigheid met luister heeft geblaakt,

Dieook, ſlegts van een been, eene Eva weet te bouwen.

't Verſchilt Jehova niet, hoe dat hy menſchen maakt.

Hy, die de golven bind en winden aan kan voeren » 2.

Om 't draient middelpunt te draiën naar zyn hand.

Die met den duivel twist, de hel ook om kan roeren,’’

. Door wiens getergde wraak de kolk der weereldbrand.

Ten tweeden, God heeft hier den mensch door willen

leeren, - - -

Door mannelyke reên, te dooven geile lust: "

En hoe één Adam by ééne Eva moet verkeeren,

of anders, dat de vlam des huwlyks werd gebluscht,

En d'order omgedraait, natuur berooft van luister.

God heeft, ſlegts van één been, een éénig wyfgebouwt;

Hy dwaalt dan redeloos en rooft zyn eigen luister,

Die , als verhit van bloed, meer dan eene Eva trouwt 3

Waarvan dat Lamechs geest, in hoogmoed opgeſwol

len, - -

Door vuile zwynen lust, reeds d'eerſte vinder was. .

Hoe is de weereld toch hier door geraakt aan 't hollen,

Wen zich de man vergaapt aan zoo een ſpiegelglas.

Gelyk reeds d'eerſte man wierd door het wyf bedro

gen,

Zoo zyn door wyven ook, zoo voor, als na de Wet,

Veel mans betoovert en de ſchonken uitgezogen,

De wyste en ſterkſte zyn ook door een wyf verplet.

- Dit
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Dit dede Plato zelfs zyn ziele ſtaag benouwen.

Ock had Aurelius en Socrates verdriet.

Wat hoeft men, voor den tyd, zyn ziel reeds uit teſpou

wcn,

Hy is toch heer genoeg, die ſlechts één vrouw geniet.

Ten derden, wilde God hier door zyn kerk vertoonen

Ook d'eenheid van zyn werk, en hoe een Middelaar,

Het eenig Vrouwenzaad, de weereld zou verſchoonen

En leiden dus tot God die afgedwaalde ſchaar. -

Dit was ook 's Heeren woord, eens ſpreekende uit de

wolken, 5

Toen hy tot Abraham zeide in het één getal,

Uit uwen Zaade * alleen, tot troost van alle volken,

De Schilo, vol van glans, eens zeker komen zal.

Hy, die dan, door 't geloof alleen, maar werd verkregen,

Is ook alleen gebaard, als 't eenig Vrouwenzaad,

Dat, uit één been alleen, aan Adam, tot een zegen,

Geſchonken is tot troost in zyn volmaakten ſtaat.

Of dit ook d'eenheid toon van 't Goddelyke Wezen,

En 't been,'s wyfs korzelheid, voor my, dat weet ik niet,

Dewyl de vrouw ook wel, uit edel bloed gerezen,

Den man, door haar beleid en hooger geest gebied.

Een Dama was wel eer een flonkerſter der wyven,

Hortenſia was als een man van raad en brein;

Zoo ook Afrania om 't onregt uit te dryven,

En noch veele andere tot roem van 't algemein.

Ziet

* Geu: xxIn : 18. Gal: III : 16.
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Z

Ziet hier nu Redenaars, myn webbe is afgeweven;

Is 't garen al te grof, of is 't alloy te ſlegt,

Ik heb, ter liefde van de kunst, toch iets geſchreven,

Wyl gy een nieuwen troon voor haar, uit liefde, op

." ' - recht. ' w -

Op dan, O Redemaagd, klap nu te ſaam uw wieken ! -

En oefen konst en reên, het alderzoetſte zoet:

Gy tart, in louterduitsch, het maatgezang der Grieken,

Wen gy, als heden, zoo uw dichtaêr vloeiën doet.

2 - 3 - ----

Ontfangt en Geeft.

ºf

“tter

:
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D A N K VE R S,

op den vierde PRY S. º

'tI'. oude ſpreekwoord; zoo veel hoofden, zoveelzinnen;

Alwaar de gaai maar ſtaat, poogtyder prys te winnen;

Maar elk, die 't doel beöogt, treft altyd 't witjuist niet ?

Het is altyd geen raak, wanneer de Schutter ſchiet.

Nochtans wanneer de prys verkrygbaar is door treffen,

Zoo ſpant me, op hoop, den boog, en zoekt 't hert op

te heffen. - - - - - - - - - - - - - - -

Dit poogde meê myn geest te doen op 't jaarlyks feest,

Sint gy myn ſwakken boog gepylt had en gepeest.

Door u voorlichtend brein bemoedigd en bewogen,

Heb ik myn redepyl noch eens na 't doel gejogen, -

Waaröp dat Pallas weer den vierden prys my gunt;

Zoo word myn veergeſpan betaald met zilvre munt,

Zelfs In deze yzere eeuw. Heb dank, O wyze vader ! :

Hebt dank, O Prinſen! die, uit liefde, myn dichtäder,

Nochmaals, door Pallas lans, deed laaten zonder bloed.

Ik danke u al te ſaam voor d'cer, die gy my doet.

- I

ontfangt en Geeft. ,

- - - * * O P
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-

- - - - o P HET - - - - -
C --- - A- - -- w -- - - ' - '- -

C Y FE R B O E K
- D E R' - - - - - '- --

HEILIGE SCHRIFT,

over de Maten, Gewigten en Gelden

der Hebreen, Arithmetisch gereduceert op de 1

Maten en Gewigten van onze tyden, -
/ * * *

door den Koustryken - .. - 2

Mr. ADRIAAN DE NEEF.

-

v'

Deken is veelerlei, 't verſtand werkt opveel wyzen, i

Al, wat die molen maalt, is om den geest te ſpyzen.

't Atheenſch Lyceum was voorheenen overlaén

Met wysheid, die de hoop der Grieken kon verzaên:

Daar praalde Phidias. Daar blonk meê Scopas luister.

Daar ſcheen ook Lyeophron, gelyk een ſter in 't duister.

De Roomſche Monarchie heeft gansch Euroop ver

. ,,baast, - 2

Doorſchrandre geesten, die ſtaag leerden al, wie aast

Op kunst en wetenſchap, die, dravend, afgeronnen,

Zich ſpoeden, mat van dorst, naar die geleerde bronnen;

Maar waarom 't woest Atheen en Rome dus geroemt,

Nu ook, in Nederland, al, wat men wysheid noemt

Ge

* -
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Geleerd word,daar de throon der wysheid word geſpannen

Voor die, doorkonst en vlyt, zoekt alles te verbannen,

, Wat, door een nevelwolk, benevelt 't helder licht;

Hier word, door geestryk brein, een nieuw Atheen ge

ſtigt; - " 9 . . . . - -

Hier zuigt de leerling ſtaag het merg uit wysheids ſchone

. * , ken. - - - - - - - ,,N - - - - "

De naklank, onverdoofd, heeft d'eeuwen doorgeklonken.

Dit toont deez'ſchrandre geest, die ons zyn konstont

- 'voud / .' ' 2

In 't heilig Cyferboek, wiens pen, gedoopt in goud,

Zig oefent, om deze eeuw zyn konsten uittemeten; -

Dan zit hy eens beglansd in 't midden der planeten,

Om ſterren, zon en maan te kennen naar heur' aard,

Totdat de leerling zelfs zyn wysheid evenaart;

Dan toont hy eens zyn geest in ſtrak getrokke zwieren,

Zoo haast zyn vlugge pen, op veelerlei manieren,

Doet blyken, dat zyn hand en geest te ſamen gaan;

Hier toond hy boven al, in deez' geleerde blaén,

Zyn konst en wetenſchap, om 't duistre te verlichten.

Hier leert hy Nederland de gelden en gewigten.

Hier toont zyn kunst en geest, tot nut van 't algemeen,

De gelden naar den toets en mate der Hebreen.

Zoo word de konst volbouwt, zoo word 't geheim ont

wonden,

Het duistre opgeklaart, zoo word de weg gevonden,

Om door de Cyferkunst te toonen, wat de maat

Voorheen gehouden heeft by vader Abrâms zaad.

Zie

- 2
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Zie hier, dan Lezer, zie, de maten der Hebreeuwen

Vertoond en opgeklaard. Zie d'oude en voorige eeuwen

Vernieuwd. Obrave geest, gy hebt hier door getoond,

- Dat d'oude wysheid u, in dezen tyd, bewoont,

Gy hebt het heiligdom, den Gomer en den Sikkel

/ Vertoond. Ga zoo al voort, den Leerling tot een prikkel'

En ſpoor; zoo zal uw naam verheven blyven ſtaan;

De lof leeft eeuwiglyk, ſchoon d'arbeid zal vergaan. "

Het past een braven geest, zyn ſnippertyd en uuren.'

Staag te oefnen in een kunst, die d'eeuwen zal verduuren,

Na d'afgetobden tyd. Die zulke ſchoolen houd,

Heeft in zyn ſchool, door kunst, een hooger ſchool

gebouwd.

eº:ºº
&##

eº,
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O P DE -

T RAP GEZANG EN,

Geleerdelyk verklaart en toegepast,

or den geleerden

H E E R "e

SERVATIUS H AsEvoET,

Bedienaar des H. Evangeliums te Vlisſinge. #

>

God, die den voet des osſes henen zend,

En dienaars in den oogst heeft uitgezonden. 3

In alle lucht, tot aan des weerelds end,

Sint Mozes troon door Titus lag verſlonden,

Heeft ook uw geest verlicht, gelokt, gevoed,

En tot zyn dienst voor Siön afgezondert, -

Om zegeryk de kracht van Jezus bloed

Te melden aan die zich, in God, verwondert. -

Te Krabbendyke is eerst uw ſtem gehoord,

Uw yver, om, naar eisch van deze dagen,

De Krabben Gods te leiden, naar Gods woord,

Door lokken en door felle donderſlagen.

Te Steenberg hebt Gy ook uw geest vertoont,

Om 't ſteenen hert te breeken, te verbryzelen,

En yder ziel, daar Jezus Geest in woont, -

Uit nood en ſtryd, ten hemel op te vyzelen.

N n Nu
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Nu riep Gods ſtem u, voor de derdemaal,

weer elders heen, naar Vlisſinge, om te leeren,

Hoeyder ziel, in Gods gewydeJzaal, . z

Met 't broederſchap ten leven moet verkeeren. -

Uw wysheid en geöefentheid, in 't woord,

Hebt gy al lang by monde en tong doen blyken,

Nu maakt gy, dat men uwe wysheid hoord

Op ſtom papier, om Siön te verryken,

. En 't diepſgeheim van Davids hardgezang, ... .

Gods heiligen verſtandig voor te zingen.

Een zangſtof, die, in 't midden van 't gedrang,

Gods maagden moet van blydſchap op doen ſpringen.

Hier ſtroomt een zee van wysheid over al; º

Op dit paneel van uw gewyde blaêren -

Springt een fontein, een ſnelle waterval,

Die onzen geest ten hemel op doet varen.

Geleerde Neef, gy zyt, door brein en geest,

Door arrebeid, in Jezus Heiligdommen,

Tot vreugde van die God bemind en vreest,

Met trappen tot die hoogten opgeklommen,

Van waar gy ons zoo zoet, uit 's herten grond,

Als met een Choormuzyk van hemeltongen,

Dit Vyftiental, naar eisch van 't nieuw Verbond,

Op hoogen toon, hebt krachtig toegezongen.

O Vlisſingen! Al ligt gy aan de zee,

Daar 't zoute nat op. uwe ſtranden klatert;

Hier is een zoet, een ſtroom, die uwe ree 9

Door hemelsdaau, ten leven Gods bewatert,

-

k Uw

- -

N
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Ts,

Uw Leeraar zal u weiden, naar Gods raad,

Door beemden Gods en geurige waaranden.

Ban haat en nyd, als Gods geheiligt zaad, ,

Des Heeren Geest moet al 't onreine uitbranden.''

Gelukkig, die, eenvoudig in het licht, - -

Gods Trappen weet voorzigtig op te treden, iſ

Die 't kwaad vertrapt en zynen naasten ſticht,

Die leeft voor God, die oefent deugd en zeden.

Myn waarde Neef, licht als een Luchter Gods,

Om Jezus ſchaare en alle weereldlingen

Te lokken naar der zielen zegenrots. . . . . .

Dat is het punt, dat is het hoofd der dingen. ,

Vermaan en leer, beſtraf, vertroost en lokt,

Die zielen vangt is wys. Leer alle menſchen,

De goede en al die niet zyn hart verſtokt,

Gods raad, waar na Gods lievelingen wenſchen,

Span anderwerf uw vlugge krachten in,

Om in Gods kerk weêr nieuwe Tempelzangen

Te zingen, op dat elk daar van den zin

Verſta, waar na veel heiligen verlangen.

O zalig, die, vol vuur, des Heeren werk

Verricht, en werkt om zielen te bekeeren!

Houd aan ten nut en opbouw van Gods kerk,

Dan zal Gods volk u lieven, achten, eeren.

Dan zult gy eens, na alle leed en hoon,

In 't eeuwig licht, op duizenden cymbalen, -

Gods Choorgezang herzingen, hoog van toon,

Ten leven, daar nooit tyd u zal bepalen. - --

MDCCV I. N n 2 R E

º
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SIONS ZIELSBANKETTEN.

D- Bladz.

e Voorzang. II

Van Gods Raad en Verbond. 8

Gods Lof, als Schepper. - 23 -

Gods Lof, als Verlosſer. - 28

Gods Lof, als Heiligmaker. - 32,

Gods Lof, als Heerlykmaker. 37

e De lof der Goddelyke Deugden. 42

God is Zelfſtandig. : 57

Ged is een Geest. - - 6o S

God is Leven. 5 63

God is Licht. - - - - - 66

God is Onveranderlyk. ' 69

God is Heilig. - - - 73

God is Liefde. 's 76

De geöpenbaarde Verborgenheid. 86

Christus op den Berg. - - 92

- De eerſte Zaligſpraak. 96

De tweede Zaligſpraak. IOCr

- , De derde Zaligſpraak. ' - IO5

. De vierde Zaligſpraak. . . . . . . . IIO

De vyfde Zaligſpraak. . . . 1 16

f De zesde Zaligſpraak. " 12O

De zevende Zaligſpraak. * * * * 135 - w

2 - - . De .

|
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De achtſte en negende Zaligſpraak.

De toepasſing op de Zaligſpraken.

De verborge Godsgeleerdheid.

Zwanenzang.

Hertsſpraak.

De ware Rust.

De donder van Gods mogendheid,

Des menſchen nietigheid.

Na by God.

Hertsgave.

De beste Wil.

De goede Herder.

De ware Vreugde.

De ware Ydelheid,

De korte Dagen.

De wyze en dwaze Maagden.

De kusſen Gods.

De Hertcordialen.

De witte Lely.

De beste Wasdom.

De regte Discipel.

Zielswensch om ware Verloochendheid.

De ſchoonſte Bruid.

De ſchoonſte Bruidegom.

De volmaakte Christus.

De dierbare Christus.

De ware Kerk.

De regte Zoeker.
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185

199
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214

224

23t
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256

263
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276

28o

285

291

297

303

31o

319,

337

342

346
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De grootſte Troost. - - - - - 35o

De kragtelooze Schatten, zo - 353

De netſte Rekening. / . . - 355

De regte Kinderſtaat. 36o

De ongelukkige Ryke. - 363

Der vromen Voorregt. . * -567

De gezogte Zielen. ' t 37r
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