
Over dit boek

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

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

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

Richtlijnen voor gebruik

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

Verder vragen we u het volgende:

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

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

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

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

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

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

G E S A N G E N
VERTONENDE EEN

UITVERKOREN SONDAAR

I. In fyne Naturftaat.

II. An ſig ſelfs Ontdekt en

lII. Geheyligt.

Opgeſtelt door

WILHELMUS SCHORTINGHUIS

Predikant te Midwolda.

Tweede druk van merkelike fauten geſuivert.

Te G R O N I N G E N,

| 25p JURJEN SPANDAW, TP;uhher en

250chutrāopet in be 35toane-ſtraat/ in be

HAieuwe Atlas, 1737.
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Onbⓞgrnadgde als Begenadigde

SANGERS en LEESERS

Van dit Werkje.

Veelgeagte Sangers en Leeſers.

De genade des Heeren Jeſu Chriſti zy,

en blywe met UE. in Eeuwigheyt.

#$%#Nder alle de grote dog dier

§§Nº bare pligten, 體 een getrouw

"% ម្ល៉ោះ Jeſu Chriſti heeft

#%$ te betragten en waar te nemen;

#%@ſyn deſe twee geenſins de min

º T"ſte, namelik, het Ontdekken

van allerley foort van onherborene en na

tuirlike Menſchen, En het beſtieren, op

beuren en vertrooſten van des Heeren kin

deren en gunſtgenoten. Pligten, ſo nodig

en te gelyk fo gewigtig, dat 'er de Ge

trouwſte Leeraars van uitroepen, Wie is

tot deſe dingen bequaam ! Nogtans ook

pligten (hoe fwaar ſe ook ſchynenvoor vlees
A 2. CT
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enbloet) die de Grote KoningJefus, door ſy

nen. Medewerkenden Geeſt, tot een ligte laſt

en ſagt jock kan maken voor ſyne ernſtige

en getrouweਪੋਂ Ja: menigmaal geeft

haar de Goedertierene Heere een innige en

hertelike ſugt, om deſe grote ſaken, in

de Mogentheden des Heeren, gebrekkelik

dog opregt te ondernemen en te volbren

Շ1Ն.
g En geen wonder, want fe fien an de eene

kante, hoe groot een menigte van Blinde

Wagters dat er ſig overal in de Kerk op

doet, die, ſonder in 't openbaar of in 't by

ſonder te ontdekken, ſlegs ſterven laten wat

ſterven wil, En die daar en boven het herte

der regtveerdigen door valsheyt bedroeven,

endc 鬣 handen der godloſen ဂျွိုီ dat ſe

ſig van haren boſen weg niet afkeeren. An

de andere kante, fienie , dat het ernftige,

Meedlydende, en getrouwe ontdekken, en

beſtieren van ..ိုခြို့ိ en bekeerde, on

der des Heeren Medewerkende hant , de

weg ſoude banen, om onwetende, Sorgelo

ſe, en byſonder alleen maar Godsdienſtige

Naam-chriſtenen uit den droom van haare

evaarlike inbeeldingen, en Zielverdervend

វ្នំ g te doen ontwaken; En tot Eeu

Ywig ಸ್ಟ್ಗ haare onſterffelike Zielen

op dien Rotficen Jefus, met verlochening

van al hare eygene krukken, gronden, en

ſteunſelen te doen bouwen.' Aft mede,器
- - ` des
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des Heeren Sukkelende, Moedeloſe, Ver

drukte, Voortgedrevene, en ongetroofte

kinderen tot haar opbeuringe, Moetge

vinge, en beveftinge te doen fien die din

gen, die haar van Godt gefchonken fyn.

Deſe twee grote ſtukken ſyn het derhal

ven ook , Waarde en Geagte Sangers en

Leefers, die my , onweerdige dienftknegt

in 't werk des Heeren, al een geruime tyt

eenigermate hebben op het herte gelegen,

Wenſchende, in de mogentheyt des Heeren,

ook eens verweerdigt te worden, om de

ſelve in getrouwigheyt , tot uitbreydinge

van het Koningryke der genade, te begin

nen en te volvoeren. Tot dat eynde, wen

ſche en hope ik althans, dat ook deſe Bevin

delike Geſangen mogen verſtrekken, die ik tot

ontdekkinge , en beftieringe van natuirlike

en Geeſtelike Menſchen eenvoudig te voor

ſchyn brenge; En dewyl het de Goedertie

rene, en ontfermende Godt gelykis, of hy

door het woort onſer lippen, of door de

Schrift der penne werke, fo foude ook dit

geringe werkje, onder ſynen Geeſtes in

vloet, tot uitbreydinge en bevorderinge van

fyn Koningryk kunnen gediejen.

Dit werkje dan, ſo als het te voorſchyn

komt, draagt den naam van Bevindelike Ge

ſangen, om dat het (in drie onderſcheydene

deeltjes afgedeelt ſynde) niet anders ver

toont, als hoedanig ſig een uitverkoren
A 3 Son
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Sondaar bevint, I. In fyne matuirffaat. II.

In de ftaat van Ontdekkinge an fig felfs. III.

Hoe, en wat hy Ondervint in fyne ziele,

als hy dadelik vernieuwt, geheyligt, en op

de weg der Godſaligheyt door allerley ver

ſcheydene wegen wort voort geleyt.

't Is derhalven een gaafje, dat ik voor eerſt

UE opdrage, Geliefde Sangers en Leefers,

die nog in Waarheyt uwe voeten op den

ſmallen dog ſaligen levensweg, door des

Geeſtes bewerkinge, niet geſet hebt: Maar,

die tot nog toe van het bevindelike genade-

werk , als natuirlike Menſchen den Geeſt

niet hebbende, Vervreemt ſyt. Niet, op

dat Gy. U ſelve deſe geſangen alle, ſonder

onderſcheyt verkeerdelik , ſoud toepaſſen,

Neen, maar, op dat 體, als de Heere ligt

gave, onderſcheydentlik mogtet ſien, dat

uwe Ziele ſtaat ſodang in waarheyt is, als

ſe hier in dit eerſte Deeltje wordt afgemaalt;

Ten eynde gy, dit alſo leſende of ſingen

de , uwe ſtaat openhartig voor den Heere

mogtet bclyden 2 fmckende en biddende

daar onder tot Hem, die lichamelike, En

niet min geeſtelike Blinde, Dove, Stomme,

Onreyne , &c. door ſyn bloet en geeſt

wil en kan geneſen: En wel voornament

lik, op dat Gy levendig mogt ſien, dat Gy

dien bevindeliken weg van ondekt, gehey

ligt, en door den Geeſt van Godt bewerkt

en geleyt te worden (welke in het ೫. cn

erde
- - -

*
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derde deel vertoont wort) nog nooit gepaſ

feert en doorgewandelt fyt: Of U de Goe

dertierene Godt eens dede beſluiten, dat

uw' ſtaat onbekeert, elendig, en ſeer ge

vaarlik is, ja, dat alle uwe wegen wegen

des doods ſyn, ſo lange 擺 deſe, hier voor

geſtelde wegen, ten opſigt van het weſen,

niet kent, bevint, en bewandelt. Gebruikt

dan voorſigtig, deſe byſonderde, op uw Zie

len toeftant, paffende gefangen, Met boet

veerdige fugtingen tot de Godt aller gena

de, ten eynde, hy UE herte verandere, en

U doe treden van de paden der helle, op

dien ſmallenlevensweg, die den verſtandigen

na boven is. -

Maar, Gy ſyt het byſonder, kinderen en

Gunſtgenoten van Godt, die ik deſe Bevin

delike Gefangen opoffere. Gy, die weet wat

het te ſeggen is, Godt in Chriſtus in het

herte te ondervinden , En uit dien hoofde

wat het is , Bevindelike Gefangen bevindelik

te fingen. Gy, die fo menigmaal geflingert

wort, of uw werk wel waarheyt is, die ſo

dikmaal het donkere dal der Moerbeſtbomen

doorwandelt ; Ey komt, en ſiet, of hier

niet jcts voor uwe zielen te vinden is, of

Gy deſen bevindeliken weg niet gepaſſeert

ſyt, om tot Zion te komen.

De ſaken, die ik UE in dit werkje voor

drage, kunt gy ſelve by de ſtukken door

ſien, alleen ſeg ik 'er kortelik dit weynigie
А 4. Val
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van. Het I. deeltje vertoont U uwe vorige

blinde, onreyne, en onheylige natuirſtaat,

Waar uit U de Heere door ſyne oneyndi

警 genade geredt en verloſt heeft. Het

I. deeltje vertoont U , hoe U de Heere

an U felven ontdekte, terwyl gy U felfs

bevindelik leerdet kennen, als grouwelik

en helweerdig, met droefheyt en ſmer

te , En te gelyk, Godt als Heylig en

ရွှံ့စ္သဖ္ရင့္ႏိုးၾ , dreygende uwe boosheyt te

befoeken ; en င္ရို့" hoc gy, na veel

bidden, fchreyen, onruft, vrefe, en be

nautheyt, ja, na ſo veel werken in eyge

ne kragt, eyndelik den noodfakeliken

Borge Chrifti, Jefus in het oog kreegt,

wenſchende alleen in Hem gevonden te

worden. -

Het derde deeltje Vertoont U , Hoe U

de Heere door ſyn Geeſt bragt onder het

geſigte van ſyn Majeſteyt, Heyligheyt,

en Hoogheyt, met een inſinken, met

fmeltende tranen, in Uwe fondige nie

tigheyt en geringheyt, gepaart met een

រៃរ៉ែ器នុ៎ះ cրl Cenc

nedrige ſchaamte. Vorder , Hoc Gy le

vendig en bevindelik wierdet ingeleyt in

het geſigte van Jeſus gewilligheyt, vol

heyt, en weergalofe dierbaarheyt,. Waar

onder Uwe Ziele allerley ſoete en heylige

bewegingen van liefde, blytſchap, ver

wondering, Vrede, rufte &c. on ಆYOಣ್ಣಿ
- I?
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En eyndelik hoe U de Heere liet wande

len, onder verberginge van fyn liefelik

angefigt, in dodigheyt en duifternis, tot

dat de dierbare Jeſus U by der hant nam,

En U dadelik van alle uwe ongeftalten en

naarheden verloſte : Waar over U herte

ſo verblyt en vervrolikt wierde, dat gy,

nu verloſt ſynde, niet andersw？

als ſulk een goedertieren uithelper in tyt

en eeuwigheyt tot heerlikheyt te fyn. Dit

alles, en meer ſulje in dit Werkje, hoe

wel ſeer gebrekkelik, tot uwe beſtie

ringe, opbeuringe , en beveftiginge, vin

CÍl.

Leg dan uwe Zielen, met een opſiend'

oog na den, Hemel, hier by neder, en

Vraagt U ſelven, of gy niet deſe of dier

gelike wegen gepaſſeert ſyt , en word gy

van de Waarheyt overreedt, erkent dan

boven duiſenden uw voorregt, Geeft

Hem alleen de Eere, die de Alpha en

Omega van en in allen is, en wan

delt weerdig die genade, die U gefchon

ken is.

Ik eyndige, en Wenſche , dat de al

weerdige Drieëenige Godt, Vader, Soon,

en H. Geeſt, die magtig is meer als

overvloedig te doen, boven alles wat wy

kunnen bidden of denken , UE te ſamen

leere fingen, tot ontdekkinge , beftierin

ge, en vertrooſtinge van uwe Zielen; En

- - - - A y by
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byfonder tot lof van die alles weerdige

!ಣ್ಣ Die weerdig is te ontfangen, al

lof, dankſegginge, en ម៉្លេះ in

Eeuwigheyt. Amen. . -

Dit wenſt UE aller heybegerende

- -

- - - -

. .

--------

- -

|

wILHELMUS SCHORTINGHUIS.

Midwolda den -

29-Januar. 1737. . . .
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> B E W I N D E L I K E

G E S A N G E N.

E E R S T E D E E L. . .”

V в в том в м о в

Een uitverkoren Sondaar In fyne -

Natuirſtaat. . . .

Openb. 3: 17. ین

Gyſegt, ik ben ryk en verryktgeworden,

ende en hebbe geener# gebrek:

Ende gy en weet niet, dat gy ſyt

elendig, ende ammerlyé, ende
t arm, ende blint, ende maakt. --

• . . . . I. -->

De Natuirling vertoont ſig als een.
- BLIN DE. í …

átem: Gavotte a la fronte: 2

- gef: Onherroepelike jeugt:

• g?f: Soet gefelfchap dat met my . . . . . ." |

dPf: De blauwe vlagge: . . . . . . .

I.

#Ch! hoe heucijfſk ig uur ligt! “

§Â？ⓛlⓛgi ໐໐໐; rⓞfigt☾ᎪᏔᏭ # 32an een 3iel/ bie opgetogen …”

#\\\# #llit het buiſterſ iſ beſchouuat/

UPie rephthaifenb' bepb haar ogen

§>\#% @p um glautg em juítet bouwt.

2. இall



2. De Sondaar in fyne Natuirftaat
- 2. - r e - ･た

salig ligt/ wel ter geplant

<jn mijn 3iel / alg'# #eeren hant }

3Pa ſijn beelt mp ging formeren , }

3Pijg en beplig fomber fmet/ - -

fiegt bequaam/ om 13em te eeten/ - |

JPie De Zee haar palen ſet. * . * -

3. * ... .

iſ haar belaag! hoe tag berloo?

#h beeg mijgbept: en berhoog? '

iſ het mijn 1Baber 't uare buiſter

3Poog te mamb'len/ tot het biecht/

dPat gehobaag ligt en luiſter

Hep begaf/ en van mp weest., ,

apng ban mu im buifiernig/ . . .

Siek alle MBaarhept mis/ -

'it lºten geen beplig OPPERWESEN, k

ášo omcpmŭig/ Yuířĝ em goet/ -

3Beerbig] om te fijn gepreſen

19an eiſt &chepſel/ bat Hºp boeb.

j.

*#39abºrg buirgeſalfbe SOON - -

#eergehlommen ban ſijn (Lij?00ll/

2 g mp niet beminneng Yueerbig;

3Bijl mijn filmmeloog gemoet º

2 in 't beſchoumen ſo migbeerbig/ , t

Bem niet hemt alg't Hoogſte goet. -

6

'g LEVENS WEG boog 't ſjeplig bolh

&Pierbaar / ig alg met een buolft

Boog unijn dwaalfugt ober fchoven/

&0 bat al mijn zielg geſigt /

QPoog be hragt ban't ongeloob'en

*Puifiernig / ter ouberligt.



Eerſte Deel. - $

|

7.

heet ſh't oog tot in mijn HERT,

?cil boe bunalemb' en bettuett

3g bet/ en ſchoon buifenb ſomben

ſlºp omringen/ 'it haul niet EEN

#n ſijn regten aarb boorgronben/

&Pf belijden met gemeen.

8.

42ok ſiet mijn bebogen oog

3Piet een# bemelmaatb om hoog/

CPp die weergaloſe SCHATTEN

1900; 350ùg ctfbolk toeberept/

3Paar ſp met berbult eeng fat en

12golift ſijn in eeumighept.

9,

't Zielberberf en 't eeumig QUAAD

Poo! den goddeloſen raad/

ſlàerk ik noo, mp niet berſchgſhiſk/

49m bat ih ban ligt ontbloot/

#Piet begrijp / hoe 'it ogenblikliſt

$lotfen han in fel en boobt.

IO,

'ſ: @Laſt in 't buiſter met mijn hambt /

2lig een BLINDE, na be manot/

Schoon 't gebaat mp Dgepgt te maken

HIL2et een bobelift berberf /

'H Soeft niet uit bien poel te raken/

WDijl ik dug in't duiſterſwerf.

II.

alPee mp ban! mat nare pijn

&al 't eeng boo? mijn %iele ſijn/

#n mijn BLINTHEIT te metſmoren

#n een nagt ban buiſterhept /

4Pnber't ſien dan bel en toren/

iagetfelih ili teuluigijept.

12, lºgeert



8 De Sondaar in fyne Natuirftaat
t2.

peere geſus merelt# LIGT:... -

iëaterg BEELD, in ANGESIGT,

straal en ſtraal met ligt ban bogen

#n het bonher ban mijn hert/ | | |

312íît b¢eġ” magtqb;öÍÍieh filobemi | ' '

aPat mijn geeſt uerligtet boert. .

- 13. - .

poet mp ’ş Bader# Beugden fielił .

dºot in om hun ſchoonhept 1Blten/

zpie beſchoumenbf bat Inijii ſinnen

't Stof verlieſen en beluſt , "":

5ijn om eeuunig tºt te minilen/ .

Äls der Zielen luſt en ruſt. *
14.

3Leg mijft hert / in biepe noot/

3eoor mijn oog gantg naaht en bloott

dem mijn ſnobe Boeſein-ſouben , ,

#egt te ſpeuren) en met ſmert

#n te bieben an uno' luonben/ | | |

@Lot mijn ziel geneſen voert. | | | |

º

* જ Zº栗 f

': ; જો શૈક્ષ

›
:sl

º
* * * * * *

- - - -
-

…” - - -

!---, ... --> - * * . .
-

- - - - - -

**.

.*..t tº"42".و

*::" º: 2༽ཞིངྒ། ། º,
... ---,



Eerſte Deel. ;

1 1.

De Natuirl. Vertoont ſig als een

DovE.

stem: o Kers nagt (choonder dan:

Of: So gaat dat ryſend ligt:

@f: Doe Iſraël fyn nare fugten:

&Pf: Van de Student:

- I.

Ο leiddelaar) en Trouwe Borge/
#ium buerft ig/ met een tecb're ſogge

&Ie mahen ober 'g ſonbaarg bepi:

gep Hunt baat! Die met alle guaben

32a ziel en lichaam ſijn beladen/

«Beneſen/ en meer ſtellen bepl.

- 2 هب

ilm Homſt ter merelt beeb ong horen/

«Emmanuëll bat GBp geboren

3 Baart tot ber hranken medicijn/

“Behomen/ om tot ligt te meſen

&Ben blinden/ om haar te geneſen . . . .

&Pie ſtom/ en DOOF ja: ateupel fijn. -

3.

@Len epnb. De merelt mogt geloben

&Pít monbet gaf um bant gan bobtm

UPit beticijelift te ſchoumen aan

#lub bert / ſo bol oan mebebogen/

Strar oder jeders quaal bewogen/

&Beeb firatiften meet geſomt op ſtaan.

- \ 4. бе
r !



6 De Sondaar in fyne Natuirftaat

4.

Gemeeg heer/ ach! bit ſijn be gronben/

3Paar op ift mp heb onbet monben

ilajn 2iele plaag te bgengen boog/

Of 't nog uuo hant/ gereet tot heelen/

5Piet t” eenemaal en mogt berbeelen

6Ie rafien an mjn DOOFHEITS oo!.

. • 3.

«En miſt ſpp) bat ik 't open legge/

«En in mijn quaal ronbbo;ſtig feggel -

ilèġn plaag/ Genee; Heer/ is l’hben DOOV,

't Göebgeh ban mijn ſo b?oebe quale '

39eroo?faaht/ bat ik na ulm' tale

iêiet boog/opmerft) of bie geloop.

6.

1um WET en b' EVANGELI moo!ben/

2tig ſo beel bang en liefbe-hoogben/

32og boo? / nog merh/ nog boel iſt niet:

't G5ehlanh ban ZINAI met bomber/

39erbaſenb boog een 2iel o! ſlBonbet º

19eroorſaakt in mp geen betogiet. *

* - 4 *

Boont b aarb en H3emel/ ach! mijn oren/

G5eſtopt boo2 bloehen I bel en toren/

1Beragten't roepen ban um ſtem;

jaijn bert; gelijt te biamanten g

“UPie haar ſelfg tegen rot3en hanten/ 1 º .

Gutvijkt den indYuk eu haar klem.

8. .

1 nm LOKKEN, 6 45eſalfbe KONING,

«Pm in te Heeren tot um moning/. . . -

& um HEILBELOFTEN, RAAD en BEED',

Tim ROEPEN ban um &Lin en @Iempel

@ntfangt een weerfuit bp den dņempel ,

3Pan't hert/ en ſchijnt onnut beſteed.

|

_

|

9. “ཡཱ་་་།།l

|
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9.

illus Gºroume 3Pagterg/ bie tot pligten

gepubehâen / om fe te berrigten/

g9ntmoeten een gefloten beut;

«Belijft een adder den belefer

Sijn ore ſtopt/ ſo benik deſer

59eragter/ Die baat fiel te leur.

.1 O,

't GEKLANK ber lºepligen op aarbe/

&Pie 'g #eeren Baam/ ſo hoog ban maatbe/

llitgalmen al be boolften boo?/

Äs v?eemt voo? mp; wijl ik in't duiſter

89.gratig na gefangen luifier)

25eballig an mijn bleeſliſt oo!.

II.

Bàijn doofhept hindert mp te leeren

jlâijn epgen Žiel-berberf te Heeren/

3Poo! ſteeög te roepen om gemaab:

«En bug ig ban mijn plage b?eeſliſt/

30 bobeliſt ºn Ongenceſſiſt/

Klein 3p by 11 uuag julp en taat).

- ... • I 2.

6Pch moub 45p ban um' binger reijſten/

GEn ſtehen g” in mijn oo?/ ten teijhen

Pan uwe hragt/ ö HMedecijn;

3Laat in mijn oog um balſem b?open/

gen roep maat EPHATA uuot open

å›o fal iÍi b;p \Jam Ù00fíĵept fijn.

- I 3.

«Bemeeg mp) Igeer/ eer ik berloren/

#o bomb'remb' fal boo?'t 002bceÍ Íjotem /

%|ft riep All / maar 't mag ongeagt:

3aug bang iſt an om lºl te plagen

En fal li doen in d’ afgrond dagen

jlijn toone biegp gebt betagt,

er -, ’25 14. Фс’
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- 14.

&Pch beplant / boet mp ban niet ſterben/

Ger iß Dit fal ball lll uerbueruen/

TBat ili mijn Doofijept rahe quijt :

25ebrel maar an uum' (Beeft) bie't epgen

23g/ om mijn oor tot 1l te nepgen/
&#n toont fo/ Dat Bp 1uagtig ſijt. ..f

15.

&#p milt ban hert en oo! ontſluiten

32oo! uue ll?et/ em ’t falig uitem

Ball D’eilangeli byee-trompet;

So ſalik horen enopmerken /

Om tot uuu lof en eer te uuerſten /

Jlàp ban il tot mijn boel geſet.

I I I.

De Natuirl. Vertoont ſig als een

ST O M M E.

Átem: Menuet de proſerpine:

Of: Ach was fäl ich Sunder:

&Pf: Als een uitgeſtorte balſem:

I.

ETಳಿಲ್ಗೆ! “Heſitg/ opper leeraat /

THÍe in Bond'ren fo bermaart /

lgebt ill felfg geopenbaart:

JPie opregt met #felg begeer maar

HII ging foelien heeft gemerkt /

&Pat CBP niet alg âl?onb'ren boerfit,

2, QPQa
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2.

&Boben rpſen uit haar graben/

Pouen goren/ blinden fien/

Å›tonıımcıı fpg£eĥen moopt gefíen:

âDag bit! 3Laat ulu' monoer gauen/

g#n uuu 45eeſteg medicijn/

2lin mp ooit geſchonken fijn!

3.

&íet bier legt een SPRAKELOSE,

&tom ban 'g moeberg lichaam an/

&Pie uuu lof niet melden ſtan;

3Dpl mijn tong / geupent an't boſe/

500g geen ambet fpgaaf geleert

H#geeft / alg bie uuo 3?aam ontcërt.

- 4.

'# ſtan mijn hert tot il niet heffen/

gºn mijn tong / gefileeft an't ſtof/

&pzeeht of ſingt niet tot ubu Hof:

'# #tan unu Peugben niet beſeffen/

2lig te hoog boo? mijn begrip /

3Pat bepaalt ig in een ſtip,

5.

'h kan mijn zielen noot niet klagen

12002 uu QLij:oom / 6 {}eplig l?eet/

AIApl if hert en TONG ontbeer;

e#m al Homò' ffi / 't fou mígbagen

2In uuu MAJESTEIT, 19erhoogt

JPie het minſte quaab niet boogt.

6.

'H 5preeft niet ban ben meg ten leben/

stog van ’t eng) Dog falig fp00? /

Pat uu' himb'ren luanb'len 000! :

'ä ſtoep geen ſonbaarg/ om te beuen

3Poo? uuo JIPajeſteptg ontfag/

Schoon uun toren op haar lag.

25 2.
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7.

'ſ Abpteelt niet met uuo liebelingen

1Ban het boeergaloſe goet/

3Pat ljaar byolift juicijen boet:

Jhaar: ſpan an met wereltlingen/ - -

een berijef een BLINKEND NIET

3Pat geen bepl of leben biet.

8,

2tch! mijn ſtomhept boet mp ſuoigten

3èoo! uuu pierfcijaat en gerigt/

?#lgb' alihlager mp betigt:

&n fo 45p na regt uilt rigten/

Abal ih 11 op Duiſenb geen

2#nttuoogb Hunnen geeben een,

7

9,

er / luat heb fft ban te toagten

*強 bien groten REKENDAG?

3íòp nu iiabet alğ f¢ plag/

3Piiiſenben ban nare ſilagten

¿u||envoo; mp fijn bet&pb/

ſpeelt ºp mp niet van ſtomhepb.

IO,

Hlw’ Serigte/ fo regtbaardig/

35al mijn bonnig ouerluit

32oo; be meteit fpgelien uit;

Abelfg inijn tegen reben/ maatbig

4 ſupe gramſchap/ ſullen fijn

49o,ſaak uan mijn belſche pijn.

1 I,

#ſe ban op imp / @Iroume 25ogge/

Á5pzeehf en bíð / en plept poo? mp/

3|}aafi mp boo! uuu Iogpgijg b:p

3^ail titu” 18aberg too;n/b;aag folge

25p tſuu 128ber boog mijn ſtaat,

{{[0t gelltfilig ball ingll quaff,

M2, ឥណ៌ -
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I2,

ſtaaft mijn LIPPEN onbeſneben

3Boo? uun' ſfeeſteg bier eeng aan t

3Laat mijn tong il pgijſen gaan.

49 Dan $0ub 45p fijn beleben

1Bali eeli ſp?ahelofe tong/

3ilig bie lof en giete óong.

13.

5cijenſt an mp um MOST en KOREN,

«En berbult baar met mijn ſjert/

3Pat mijn tong eeng juichenb buett/

49m / gelijft een nieug geboren/

ſleet mijn lippen/ Iog ban't ſtof/

1 lit te galinen uujen lof.

I V.

De Natuirl. Vertoont ſig als een

KR EUPELE.

35tem: Pſalm 77.

gef: Onveranderliche guthe:

g9f: Ach! myn borg myn uitverk.

I.

H; £efu/ bol ontfatmrn/

319ilt ill ouet my etbarman/

JPie gantg KREUPEL niet Halt gaan

GPp des levens ſtualle paan:

3Laat um hert) bol mebebogen/

Ober mp nu ſijn bebuogen /

«En geneeſt mp / bat ift buect

3Banbele tot uuder eer.

º 25 3 '' 1. €šį
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2. *

«Bp quaamt buiſenben ontmoeten!

apie gantg KREUPEL an haar boeten

3Poo: 1ll lagen / en niet een

«Bing 'er ſomber trooſt meer heen:

G#lh bebomb / bat 45p gemabig /

jeebriptig) en uribatig!

âDaartſ om tot een medicijn

3eoo! ben fireupelen te fijn.

3.

5iet ban ook op mijn elenben

Hieet uur bulp 7 biefoniet eut eil

" jºaat ig / ill ontfermillg meet/...

5 GEDUGTE GODT en HEER!

ſqLoon ccng an mp ſt#eup'le attneil !

Teat 5p fijt genep.gt t’ erbarmen.

霖 betoning ban gemaab /

o auminlik b;oeg en fpaad’.

4.

'It ſtan niet op uuo megen treben /

zDie ſo bol ban foetigheden

3Poo2 uun gunſtgenoten ſijn/

ąPic ūaat buamū'iem foliūer pijti:

’f puaal uan't regte pat tet fijben/

den Han geen bp-upegen mijden,

iI)aat betreet biem meg! Die regt

Kiten berberoe u00; mp legt.

- 5.

oEn och! Homb ik nog maar KRUIPEN;

'n sou miffchien ten bemel (luipen:

iiiaaar: íîíîeq | alę ū00û | in't fant !

o?n begroet nog boet nog bant:

*ft ſtan mijn boeten niet beujegen/

Om op ZIONS ſmalle toegen

«Eeng te treden, maar beruſt

dOp mijn ſouben-weg met luſt.

6. #om]
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6.

#om/ act)! hom mp baii genaïteit)

gefug om mp an te raken/

1ïaalt mijn hreup'le boeten aan/

- 3Pat íh tot uuu &Ib?oon mag gaan,

. HIert mp boo? uuo Göeeſt te ſtomen

&Pp uuo paben / Daar be b?omen

&teeÜg op buanb'len) tot gp baat

Doert in't CHOOR der Engelſchaar.
*

V.

De Natuirl. Vertoont ſig als een

DO DE.

Åtem: Menuet de proſerpine:

CPf: Ach was ſol ich ſunder machen:

GPf: Als een uitgeſtorte balſem :

I.

giet hier leg ff / alg een DODEN,

GP geboua / boo? ll neer/

JPie uur lebeng 45eeſt ontbeet;

GEn bie uit mijn biepe noben

3àiet han opfraan tot uuu" @[b200m )

?ilg boo: 't Iituigbloet ban uu &00m.

2.

’ß HIeg in duifenden miġdaden

2|lg berſto?ben/ ſchoon mijn bert

H#ter boog niet geb?often buert:

jlhaat berufi fig iu mijn quabem |

scboom ulu gramfctjap mp gemaah l

«En gereet ig tot De 3lògaaf .

-:

25 4 3, 'H'
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3.

'ä ſtan mijn #iele plaag niet botſen/

&Pie/fo rpmbel00g em flmaar /

ill?p ſal ſtopten in 't gebaar:

Bl?aat: íſt blpf nog leggen uuoelen

42p ben bloeſem ban mijn ſchult/

An de wollien opgeuult.

4.

'ft Sie) of hoo?/ of rief / of finaalt niet

3ban uhu’ foete àaligljept/

3Poo! ulu erfuolfi toeberept;

'H 30eh / of uberft / of ſtrpb/ of raaſt niet

2Aan het ſtormen/ om uan pijn/

lgel/ en toren blp te ſijn.

$.

DREIGEMENTEN, biefo byeeglik

geonb'ren/ htpgen geen gehoo!

2In mijn toegeſloten oog)

GEn mijn bert) alg ongeneeglift/

3Depgert ook het ſoet geluit ,

19an ben &pangeli FLUIT.

6,

'ġ Hemelệ GUNST, fo onwaardeerlih)

Soeht mijn gant# berwert gemoet

jàiet te hitſen tot haat goet.

:Puibel) boot) / en al tuat beetlift

GEn fo gant# perbaſend quelt/

Jlèaalit mijn berte niet outfielt.

- - 7,

#ſch! boat fal mn ban genaften;

?ïlg uur uraaf-fugeert mp ontmoet

gºn met bier en ulam begroet/

iſ2iet alg 't ceumuig eeumuig blaften

2#n een gloet ban nate pijn /

#aat itlaat euäel finetten ſijll. º

8. Heere
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8.

#eere geſu / laat um' armen/

So vol magt en JLMajeſtept/

2ln mijn herte ſijn gelept:

3Bilt 1l goebiglift ontfarmen y

dPber fullt een boben bonbt/ * *

Gier ih plot3'Iiii ga te gromot.

9.

geti) ! berftoog. Die halfche ruffe

12an mijn bert / geef / bat íſt treur/

En mijn herteng flot perfcheur:

Schelt den vpant / die my ſuſt / en

#Slapend hout / bat ik ontmaalt

3 lit mijn fopgeloſe baaft.

~ IO.

5eg teng / LASARE , Homt op ſtaan

ſtoept eeng ban Den 3tagren-boog /

#tom TALYTHA, rijſt om hoog:

GP 3Pan ſou mijn ſterfiet op gaan/

2llg uuo epnbeloſe Hragt

#ſlap / alg boob / ten leben b?agt.

I I,

3Puiſenben hebt 45p geneſen -

12an haat elenb angſt en n00b/

iſieb mp Dan ook ban Den boob/

GPp bat ilt ulu NAAM mag breſent

oſin perheſſen alg gp mp /

ſteb uit Deſe &labernp. -

12. ſ

3Poben kunnen iſ niet lonen/ - - -

qPoben binben ooit geen ſtof / -

&Pm te roemen ubuen lof: - --

gefu / hom ban nu ban boben/

&Ireh mp / meſt mp/ bat mijn tong

&Poit eeng il tet eeren ſong.

25 5 *3.猫叫
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I 3.

apiIt &Bp ban ban mp beluterbig’

3Lof en heerlihljept ontfaan/

JPoet mp uit ben boob op ſtaan/

«En maah / bat mijn lippen beerbig

stuffeloog umu’ staam / ô lệeer /

&ingen eeuuuig 45obt 3p b' eer.

V I.

De Natuirl. Vertoont ſig als een

ΝΑΑΚΤ Ε.

(IItem: Meyne hofnung ſtehet veſte:

&Pf: Myne hoop ſal nimmer wyken:

I.

Фиbereijn 5ebugte ftoning)

JPie / behleet met HIBajeſtept / .

gn ten gemel bout tus 18oning/

190l ban glantg en lºgeerliäljept:

âllumen ®Ib;oon |

45obeg &oon)

glg bet bobchºaffe'«Boöii.

2.

dººp alleen bebcht ben ſjºemel

stet uw’ Iherubínem foet;

«Bp bekleet het aarbg geluemel

Đ00; u\n' hant fo mílt en goet:

gyp behleet /

- G5p befileet |

'MI wat NAAKT en attem heet,
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3.

HIbnen mantel / boo? um ſijben

a . En gehoofaamhept geweeft!

#an be NAAKTE #ieſ berblijben/

TPíe ontbl00t ball Dehfel leeft : /

't I?epl-getnaab

19all ſºcilaab

Jl2aakt Den armen rijſt ban ſtaat.

4.

g9cb ; bat it 1ll Hombe fegge /

lêemelg homing / toe ift bloot)

¿àaaát / en oprn u00, ill legge/

Oberbeſt met Schulben groot;

&cij00n mijn ljett

J|leet geen ſmett

(Zot ijl heen gebgeben buert.

- j.

'â HIeg boo? uujen toogn en bloeken

(Bpen / en ulu’ grínmigljept

3P?engt mijn boogbept te beſoeften

làet ulu’ Mugaalt in eeuwighept :

Gch! bedek/

Gch! bedek /

#Some DAVIDS, mijn gebgelt.

6.

'ft Leg gantg open boo? be hlaubuen

3.Ban dien Zielen moogDellaar/

apie mijn ziel/ ſoeht te benauwden/

&#n te ſleepen in 't gebaar:

Sterhe Bobt /

Beek ſijn ſlot /

ſiuſt mp uit / hem tot een ſpot,

ſ - 7. 'ü
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7.

"á ?Ieg woop buífcmb fitobe &onben

49pen / bie met firrite magt

#ſlap ceng Honben ſmert en luonben

25aren / boog haar fobethtagt:

stepnígt inp/

- ilbaaiit nip up i

Ban der ſonden heerſchappp. -

8

512aat/ ach maat: boat ſal mp behhen

Poo? Jehovaas angeſigt! t
&Pat mijn naahtljept/ ſchult/ en biefiften e

32iet berſchijnen boo? het ligt!

't H#eplig Hleen

KBaat it meeb

JPoeſt bebekt ſijn / heb ift niet.

;

- 9.

'ſt heb um beplig beeld verloren/

g‘n mig uur geregtigjept/

3Pie mp ſtan boog hei en toren

&Deſihen tot in eeumighept:

- Hitom ban/ #eer/

&chenſt mp meer

't IËeplig CIERAAT tot unu' eer.

IO,

H#eere / mogt ift in utu ogen/

JPoo? ben mantel ban uun &oon/

&PGo? geloof nip angetogen /

1Boo; ili fuiber fiju eli frijoon; -

TDat mijn Siel |

Hit gehiel/ i

$n itum epgen &gon / gebiel. i.

11. #0m
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º I I.

#tom Pan/ geſu / luilt mp hleeben/

3Pat mijn liaahthept 3p bebeht;

3l°ilt ulu jepigeluaat befieben -

2ln mp/ boog mijn Zielg geb?eft: J

G5p alleen/

º 2ünberg geen /

ájt tjet) bie imp hullt brûleêm.

- I 2.

&Beſt mijn hert / bercier mijn baben

3Poo! um NAAKTHEYT: boet mp gaan

@p de# lệemleé finalle paden/

«£n teng beplíg 000; 1i fiaan: \

qPch ! behleeb/

qDch! beſleeb

3ſlººp/ bat íſt ten hemel treeb.

v I I.

De Natuirl. Vertoont ſig als een

ONR EYN E.

#5tem: Onherroepelike Jeugt:

of: Soet gefelfchap, dat met my:

49f: De blauwe Vlagge:

I.

Wஆ: BRON, en #epifontepn/

g9pgebaan) boog bie onrepn

%jn haar ſomben neber leggen/ s

AlBalg’líft boog uuu’ angefügt:

'ít 25cm genoopfaat mee te feggenl

qDat mijn ziel in 't Ontepn ligt. 2. "H
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2.

'k 25en ban boben tot beneên

1Bol ban ongeregtigheên/ -

320i ban groutuelen en ſomben

gig mijn gantg onrepn 45emoet/

gëtterbuílen/ - ftriemen / uJQnŭen

&omben-gif eu jelg geb;0tt.

3.

Bleijn VERSTANT, an 't ſtof gebrgt/

ºġ beròuífiert / ð\maaġ en flegt; |

69oft mijn WIL, ſo omgebogen/

3Lieft en mint een blinkenb niet/

&m mogt fomber firpt belmogen

(Lot het geen ſlegg boerelt hiet.

4.

dEn mijn OORDEEL, ſo berheert/

H#eeft het ſteuren niet geleert/

dBm uuu’ fchooliljept h00g te fchatten

ſiegt naar buaarbe: maat berheft.

&Bingen/ bie geen bepl bebatten/

't 45een mijn uJelſtant niet betreft.

5.

#ſlâijn BEGEERTEN ſijn geſtrekt

KLot beg uereltg fcbaab en bye# :

2ll mijn DROEFHEIT ig om b' aarbe/

G#pgen intreſt treft mijn ljart/

'g HDereltg ſchijngoet/ ban geen buaatbe/

65eeft mp ouer 't miffen finart.

6.

SP'gbeſljept ban moord en baabt

q5eeft mp BLYTSCHAP ſonder maat)

‘ālā iſ mp in 't ſtofuermaſte:
-

«En mijn zielg VERWONDERING,

RPie een hoger uit moeſt raften/

33 ut?tuñt in tellſtling.

t

7. 25epb'
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7.

25epb mijn OGEN ſien op 't ſtof/

qEn mijn TONG ſmijgt ban um lof/

't OOR ig boog be uerelt open /

G#n mijn VOETEN ſtaan gereet/

GPm op 't ſomben pat te lopen/ *

(Lot mijn epgen Žiele leet.

8.

Heere/ duġ íg al den trepn

3Pan mijn leben gantg onrepn; -

ilāogt ili mp 1 fo bol elembem/ :

' , 3Pu begeven tot um (Lb2oon/

Emmet herte dzoefhept wenden

(Lot het fituig-bloet ban um 300n.

- 9.

gefu / MIDDELAAR en Borg/

TPYaag nu voo! mijul Siele ſo?g;

ſtepnigt mp ban al mijn plagen

âPoo2 uuo falig Hruig en bloet / -

apat ili ili eeng mag brbagen ノ

Jſlâet een KLEIN en REIN gemoet.

IO,

dPch! berligt mijn bmaag VERSTANT,

$o perduifiert ; laat uwu' bant

HEijn berbnapbe WIL ombuigen /

(ſPun begerig uit ubu' bo?ſt

3P' Ipemel-meiſt en luijn te fuigen / -

õpät ifi nog na mcctöet: D0}ft. -

11.

Hſlaaaht mijn OORDEEL eeng bequaam /

GÐm uuu? Pienft / fo angenaam/

lipoog te ſchatten; nepgt be TOGTEN

12an mijn bert tot uube uJet /

«En uerbluft be maangebogten

iſit mp / Dat miju âZiel beſmet.

砷
1. అt!
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I2.

dPch! laat bog mijn ziel geheel

II oerhieſen tot haar beel/

Iſtigt ook al mijn lichaamg LEEDEN

Kilot uum' apienſi en Hºretiihljept/

3Pat ſh Ziel en lijf beſteeben

jlBag tot uu'gebou!faambept.

13.

#Beemt mijn ſchuïben luillig an

Op uum reeh'ning/ Dat ih han

ſloemen met Ilbo uitbetltoren /

qPat 'er geen berboemenig/

gal, geen bloeh) geen bel/ of toren

jlàeer boog eeuuuig boo? mp ig.

I4.

H9eete 93'cfu] fiet op mp | -

3|2aakt mp ban ontepuljept b?p/

JPat mijn roob-generfbe fonben

WITTER 3ijn/ alg ſneeuuu en mol/

dPan foub' ih ijl lof berltonben

#ſlâet ll 3Polſt ban blpbſchap bol.

I 5. -

dach! manneer ſtºp maat gebenfit

2In mp met een liefbe-menſt/

1ệaafi fal mijn gefonthept rüfen/

GEn ift ſal blp benen gaan /

GPm um goethept ſteeög te p?ijſen/

19oo? uuo gunſt an mp gebaall.

I6.

GBp / bergeef ban uit genaab

Jſlâijn ontepnhept en mijn quaab/

g‘n bertoon mp an uto Babeth

2lig uun' Peel en epgenbom/

Op bat ik boo? eeuwpig nabet

%jn um falig ljepligUOnl.

:

v I I i.
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V I I I.

De Natuirl. Vertoont ſig als een

SONDAA R.

Stem: Als brandend als een oven:

49f: O opperweſig Heere:

&Pf: Pſalm 6. Wilt my niet:

I.

Hº! en Heer der Dzomen /

(@Ler uuerelt ingehomen

@[ot fonòaarġ fałig!ġrpt;

eBp roept uiet / Die regtbeerbig/

312aat in ſijn ſchult belmeerbig

1900, 1l tet nebet iept.

2.

JPit ig het grote boomber/

UPat ºp een iPurm / bie onber

&ijn ſtraf-ſchuit legt / begeert.

Gci, ! mogt Dan ulu mebogen

#ſlap brengen onber b ogen

#et geene / bat mp beert!

3. - -

JPijn NAAM íg/ alg mijn baben/ ºf

«Een SONDAAR, met beel quaben

qën grouubelen betbult /

33an boben tot beneden

£ol onger£gtigíjeògn;.. .

4Pnepnbig ig mijn ſchult.

-

-

* * ,
4. -

w

4, 3
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- 4.

gft ben in ſchult geboren/

GEn tjab um beeſb berloren /

%ig ifi ter \uereit quam;

gift lag bol ſtriemen / woonben

@eupentelt in mijn ſonben/

AlBanneet illell lmp op manl.

- 5.

ZSo haaſt ik konde ſp?eken/

G5af iſt een b?oebig teelten

19an mijn berburbenthept;

gift fogt mp niet te mennen

OPm ubuen NAAM te ſtemmen)

jl?aar fuoom in bertelhept.

6.

illup WEGEN en utu' WETTEN,

3làaat op íĤ m0ęfłe letten/

Derwierp ik ’t eenemaal; .

HlAijn herte wierd genegen

KLot KROMME ſlinhſe Ymegen /

(@Lot bloeit en leugentaal.

* - 7.

aPug ben ift / alg berfto:ben/

(dlot alle goet bebo?ben /

dſbenepgt tot alle quaab;

G#n ſchep al mijn genoegen

2ļn ’t fondig fiof te fwoegen/

ontbloot van uw gemaab.
- 8,

d? I)emelg 45eeſt) upilt toeriſten/

&Poet mp mijn ſomben merken

aPoo! uun' genahen ligt / -

252eng mp met pijn en finerte

jl?ijn boogljept op mijn hertef

«En ouber mijn geſigt.
9. 49cþ! w
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9.

62ch ! Dat mijn ſonbig oge

ofen fpging-bgon ) nimmer bgoge /

12an tranen mogte ſijn !

G! Dat ik mp mogt waſſchen

#n beete tranen plaſſchen/

(QLot 2iele meòícijn !

I Gº.

d? ! @Pat mijn legerſtebe /

33an tranen en gebeben/

1300? #l getuigen hond;

TDat iſt in alle hoeken

il tufteloog mogt foeten /

(&Iot Dat ift II eeng boub.

I I.

@ gefu / byeek in fluhfien

JEàijn hert/ Dat ik mn buſiften

ijſlaag boog ll an het ſtof /

G#p miſt mp eeng ontſlagen

3Pan al mijn %iele plagen/

d@m ll te ſingen lof.

I 2.

3Laat bog uuo liefbe gloren -

jlèlju hert | fchier/ aff; verboren/

êcmġ fetten in Ö¢ blam:

G) ! JPat ulu ingemJanūell

3Boſ liefde ) nu eeng branden/

Cn 4,5p mijn berte nam.

I 3.

zPaar ban/ baar ig mijn batte/

3Laat het niet langer tarten

HIum goethept ) maar geneeſt:

pet moet bog bp il meſen |

, &o 't eeng ſal fijn geneſen

Teoo; uwen lệepl’gen Beeft.
- & 2 ΙΧ
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I Х.

De Natuirl. vertoont ſig als een

GODLOS E.

$tem: O Heylig Salig Betlehem:

&Pf: O Heylig heylig heylig ligt:

Qf: Pfälm 138. -

I.

H; ig/ 6 Gbobt/ uuu NAAM en roemt

JBat 45p gobloſen maaft regtbeerbig;

gaug hom th tot 1ll / bie mp noem

GODLOOS, boemfobulbig/ en belugterbig.

2.

JI)ijn NAAM ig eben alg mijn DAAD,

GODLOOS, en LOS uan um” genabe/

ga/ SONDER Robt), met foutig quaat

19an boben tot beneén beladen.

- 3.

gſt leefbam bamben LOS en bp)

Die 't ſchepſel an uw' dienſt verbinden

&#n foeft nogtang in ſlabermp

45ebonben/ al mijn luſt te billben,

4.

%|ft ben ten eenemaai/ alg LOS

Dan uw' GEMEINSCHAP, wet en wegen

gên ben/ met het berbubaalbe grog/

&lot ongebombentgrpt gemegeil,

3. អ៊ិន

->

t;



" Eerfte Deel. 17

5.

Jl.Maar: och! bertoont mp Heplig Heer/

TBat ili / in fatang firili GEBONDEN,

iIlu 19epi/ cm troofi / en gunft ontbret/

SB002 Duifemben ban uuile fonben.

6.

Jl)ijn ſjert/ GEBONDEN an het ſtof/

3Iegt open b00; uun’ uloeh em toren/

Gn fal eeng / ban fijn luften of - -

&etroliften/fonber 11 perfinoren. * -.”

7.

’ft 25en ook in maam / alg SONDER GODT

G5elpl: het ſºepbenborn te leben/ - -

't HDelli b ibelljeben tot jaar lot

3Berhieſt/ om 't hert daar an te geben,

8.

vreug leef i# SONDER mate ruft/

GBepaart met innig #iel genoegen/

gDm. Dat mp 't H#oogſte goet niet luſt/

JPoo? in tim Haemelg Dienſt te ploegen.

J 9,

@ Sgote RIGTER, doe mp fien

GPp 't epub ban al mijn bofe feben/

dap bat ik mag nu unaaſt ontbliem/

G#n tot uun &oon om rebbing tteben.

I O.

gg 't Ibeplig bolſt maar nauw beb:ijt

19ail toopile 3 39aat fal ili berfrijpmen ?

JPie GODDELOOS uniju tragt en tijt

Sin d’ idelheden liet verdwpnen?
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II,

2lch! eeumig/ eeumig/ eeuunig ſlBee!

&al ift boo, eeumig moeten Harmen!

1IBannecr um bert foo'm liefòe-2ee/

&ig 't mpmaartg niet en gaat ontfarmen.

I 2.

QPan fouò ft ceutmíg / fomber (5oùt /

2Ilg GODDELOOS, ban 45obt geſchepben/

3Pen afgront hieſen tot mijn lot/

GEn mp een gloet ban pijn berepben.

I 3.

iſhaar/ ſºeplig RIGTER, maakt gp blp

3Ban fchult en firaf den goddelofen?

So flaat um' ogell 00h op mp/ -

apie GODDELOOS, en ronbgom boog ben.

14.

op geſu/ BORG, en ADVOCAAT,

3JBilt boo? mp gobbelooſe plepten/

GEn ſtellen mp boo2 um' gemaab

25eupijt ban al mijn boſe fepten.

I 3.

25ebelt mp met het beplig Hleet

teeg beplg / met uu' geregtigbebell/

&o ſal mijn NAAM, bie GODLOOS heet/

3Pan I REGTVEERDIG ſijn beleben.
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• * * *

* - -
* - * * *

X.

De Natuirl. Vertoont fg als een

ONHEYLIG E. . . .

£5tem: Menuet de proſerpine:

Of: Ach was ſol ich ſunder:

Of: Als een uitgeſtorte balſem:

, sº -

- - - - - -

3®[eññelooġ in bepligbept~ ~~

uu' ſlaam in eeuuuigljept: :

39 ENGELREYEN, bie All ugefen/

HOepen ſtadig overluit - --- *

't I#eplig / Hºeplig/ H#eplig uit. . . . .

2. -

Al de ZIELEN der bolmaalite/

§ngeuoett in '# 3emelé SLOT, ... . . . . .

% ſuicijen 't faam/ eer 3p 450bt; iſ

&#n bie ſlegg op aarben ſinaaſtte . . . . /

't il?inſte ban um' bepligljept:

Roemt uwu' lof in nedgígþept.

... : : I. - *.

H*: Hệeplig/ Heplig udefen!

gg

º

3. -

Gºn mie found um 52aam niet p?pſen

19an baat? Die / flegg in een PRENT,

't Hl2inſte ban uub H)ooghept ſtent :

3Pie foub' II geen lof beujpſen ?

Aller Zepd'nen Godt/ en Peer /

ap ?iati, tii i9cmel (ingt 1l ter.

& 4 4. SON
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4. -

SON en MAAN, met alle STERREN,

dºlonh'renb an het jºirmament/

illahen uunen Iof belicht:

3ulleg inat naby en bere

3120;t beftboliint) të u0ſ ban ſlof/

@m te roemen uwen lof.

3.

jaaat/arb maat/ i#/ öie ONHEYLIG

©p mijn bloeſem neber leg/

25th ljet/ öie geen lof en ſeg/

3H alleen/" meruſt en beplig

器 inföll fonben/ ben bé geºil/

QPie uuo lof niet heb. beleén.

6.

312ijn berblint ONHEYLIG Oge

3Pat ſlegg op be merelt fiet/ .

&iet utu Ibeplig uneſen niet;

«En btig moºd' iſ, niet belbogen

#ot uur pienſt/ maar roem / belaag!

’# Derelġ fchijngoer/ alg een bunaag.

• 7.

4Dant De glantg ban al tino' ftງ໐໐າງເpt

&infit/ on bat ik ligt entbrer /

JPimmer op mijn herte heer/

«En mijn herf/ Dat iſ ten toon leptf . -

$ğ ONHEYLIG en Bergtrit -

jl?et ០រាtp， finet en fcljult.

- - !. 8.

qþuffenòºn ban bıif{e fuñeiı

3Doelen in mijn ſonbig bert / º

spaar jet boog ontjepift fert;

&choon ik met mijn fctjult derufi / cır

iêrplig luooi/ baat bog uin" 00g

't Hºfnſte quatje niet ցtն00ցք,

jħġn.9یا



Eerſte Deel. 3r

9.

#l 2ijn onrepmie Zielg gebagten

1Bliegen ſtegg op b' ibeltjeên / .

«En op bingen hier beneén /

gËn mijn hert/ bat ill niet agt/ en 2

#oog ſcijat / ig een fonben boog / -

gbeïl uereltgftomtloog. . . . .

IO,

#LI mijn WOORDEN, WERKEN, DADEN,

SWYGEN, SPREKEN, in 't gemtpn/

2ğ oııbeplin en omrepn;

gen huat rpmbeloofe guaat en . . . .

&fjn er in mp immermneet i

TPte Bp hent â lệeplig Heer. . .

I I,

25luf ik bitg / 6 hennelg honing / . * *

2lch! moat Han mijn cpnbe fijn/ .

2llig een gloet ban nare pijn!

Om Dat 45p tot uuJe moning -

3?iemant boert / alg die behleet . . . . . .

JIhet uuo beelt/regt beplig beet. - º

- i

- - I 2.

Hpeplant gefug/ hom ban boben

jl?et um Beef / fo buír berbíentf

. Die Gp 't {}eplig volfi verient:

jl)aaſt mijn bert ooſt/ boo? geloob' / en

žielg berandering geſomb /

32a ljet álà00gb ban illu 1Berbomb,

13.

ſpepſig/ H#eplig mijn GEDAGTEN,

- *醬 al mijlı GENEGENTHEYT

Liegt beluſt op heplighept:

JDoet inp nergeng meer op agten

2llg op ulu' gebobt en ſlPet)

jl?p ten DOELWIT boog gefet. . . .

- ,ே ; 14, 3Laat
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14.

3Laat bog al mijn BIDDEN, LESEN,

DENKEN, MALEN, ſo geſchién

JBat ift op il eer mag ſien:

9ch laat ALLES beplig boefen/

Hepligt/ hepligt / hepligt mp !

gtm maalt mp bam fomben b}p.

X i.

De Natuirl. Vertoont ſig als een

GERUst E.

&tem: Hoe ſchoon ligt ons de morg.

of: Ik hoor een ſtem uit 's Hemels:

*

- I. - -

giet neer/ 6 bobt / ban b Igemel hoog/

«En ſlaat uup mebelpbenb oog

49p mp GERUSTE mebet/

aPie ſongeloog/ GERUST, en baſt/

#n 't opperſt' ſlape ban be maſt/

£gn ftogmen en onwebet:
'Ét 3Leg meer // @P ſpeer/ t,

390l gebaren// £{n be baten - -

- Schier bedolven/ -

&choon imp b?epgen al be golben.

2.

gk ſeple niet na 'g ſpemelg Huſtl

Jſlâaar bypb' op b' ibolle Zee GERUST,

GEn ſoek geen hav' of ſanden; -

2ll ſchoon mijn SCHIPKEN gantg berb?inſt

en amfittloog ter nebrt finit/

;

;

*
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&ft foeft niet an te lamben;

IWAaar ſing // En ſpzing

49nöeÍÍ0mmett/ / ®n bcá0mmett

ÎBoo; De mogen/

350nbet b003 gebaat te foggen.

3.

#ft hlop niet an beg ſpemelg poogt/

52og magt niet op het falig moogt

«En TOEROEP, homt hier binnen:

3Pant al mijn ſlaperig gehlop

3P?eeg ift/ heeft 'g ſpeeren oo? geſtopt:

2lcij! mogt ift eeng beginnen

3200:taan // Kle (aan

2ln be DEUREN,, batſe ſcheuren/

༈་། སིནྡྷ་ ſpzingen/

OPm in û' enge poogt te bringen.

4.

&Pch toon mp / #eer/ hoe 'h op ben ramb

32an b afgtont fa/ bp b' pellen-bgamb/

&Pp bat ik mag ontmahen /

oºn ſiein/ bat ik niet ben/ an ſtee/

#ſlaaan ſlaap in 't herte man be Zee/

TÞaar mp De golpen malten:

GBclj geef// %jſt beef

3Boo!. uuu' toren/ / «Eer ift ſmore/

qën betfiniie

In den afgront) en verdziuke.

5.

Alun gramſchap mo?b niet uitgebluſt

1900;/ bie in fouben fo GERUST,

&teebg blpben leggen moelen;

65p bepgt eeu gloet ban bellepijn

13oog alleſ bie bug ſcher ſijn /

gEn 't ſomben joch niet boeien:

Apert Hom// 3iet om
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5Pa mijn herte // Seeft mp fmerte) -

âBilt het ſcheuren /

JPat ih boog uun &Iljgoon mag treuren.

6.

5ſaaat/ alg een MOORMAN, bie fijn buit

#Piet nuaſchen Han/ of trehſten uit/

&o blijf ik in mijn fonben: -

geen LUIPAART, bie fijn blehhen fiet/

2Behoutſe dog/ ſo kan ik niet

1Berloſt ſijn ban mijn loonben/

A50 pp/l gecr mp

33an mijn boogijept// ſºn goblooghept

32iet geneſen -

Gbaat/ ik ſal nooit ſuiber boeſen.

7. - -

HIm NAAM, 6 #eer/ íg STERKE ſbobt /

3Bug Humt €5p baaſt mijn herteng SLOT

CPpbzeken en omitſſuiten/ * -

«En hef ban maar uur ſterfte hant

G#eng op/ ſo ſal geen tegenſtant

Hilm almagt kunnen ſtuiten;

Hillu raab // &#n baab

&#g met magten// «En bol ſtagten/

ga um ballben

25;eehen b allerſterkſte banben.

8.

5cheurban ben hemel/ magtig ſheet/

&#n baal eeng in mijn berte neer/

19erftoon bie VALSCHE rufie;

EMMANUEL, ò Bobeg soon/

3Poetʼmp teng foeßen uoogʻulm’ (3[[]?00n

lim bepl/ tot Zielg berluſten:

QPłmingt mp// QPxingt imp/

@m te firpden // ’t Allen tņDen /

Katot ih ofmpe_.

Plwegunſt/ ö Zielg Beuninde! -

9, #Oln

*
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º

-

r º

- 9.

#om gefit) neemt mijn hert ban aan/

- Jaet ſchult en VALSCHE RUST belaan;

ੀ mp uuo’ಶ್ಗ ಖ್ಖ :

p?eng maar uur lºeplig 25loet op m

So ſalik/ van GERU黑器ஆ
illuj ſpaam b002 eetludig p2pſen:

fi al// SteeDg al -

Jlầijne dagen// l behagen/

q#11 |I roemen/ -

Ja) müu Godt en Peplant noemen.

X I I.

De Natuirl. Vertoont ſig als een

AA RDS-GESIND E.

5tem : Philis quam Philander tegen:

g9f: Rofemond die lag gedoken:

&Pf: Soete Jeſu ſuiv're ſoetheyt:

@f: Pfalm 146.

- I.

Aಣ್ಣಣ್ಣ 6ppermeſen/ . . . . .

«En onepmbig Iboogſte Boeb/

:Pie het bert ban Die ill befell -

jlaet uun' boitjept laaft em uoeb;

45unt och an mijn lebig bert/

3Pat het boſ ban b' lºemel boert. &

2.

5choon 43p 't hert alleen bernoegen º

iiumt / ύδο; uuo' genoegfaamijept/ - -

350 ig il0gtang al tmijll fuJ0ėgtm

&legg in b AARD en ಡ್ಗಿ

'H &och mijn luſt niet in uum lof/

JE2aat in 't fonbig ASCH en STOF. ,,
* * - - - - - 3. 't Hert
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3.

't IBert geklonken en gebonben

Gin be WERELT, blijft beneên

&Pp ben bloeſem ban mijn ſonben/

«Ên beragt um falfgjeºn; -

'H DENK, en WERK, en SPREEK alleen

AARDS ban b aarbſe nietigheên.

4. -

(Ireft mijn hert ban gantg ban b aarbe/

GEn bergun mp / Dat ift lnag

iſiegt beſchouwmen 'g ſchepſelg maarbe/

2jn geen beplig oog geagt:

&Pch! laat ik 't geen b' oge ſïet

Hàoemen flegg een BLINKEND niet.

3.

3Poet mp 'g buereſtg KOST'LIKHEDEN,

GPm haar onbeſtenbigbept / .

iſ Berhen an met regt en reben

gn haar glantg/ alg IDELHEYT;

såeemt «Bp al beg pereltg luft

iſlit mijn bert/ ſo uinb ik ruſt.

6.

5choon ik al beg mereltg SCHATTEN

Bierig fogt) en ook eeng bomb/

*# sou geen tjepi of trooft bebatten

dPie mijn Zieſ bernoegen honb';

3eſu/ treh miju ſinmen bam

?lf ban 't geen niet trooſten ſtall,

7.

e Bebugte geen ber Ibeeren/

3Poet mp na het eeuunig goet

#litſien/ en alleen begeren

't G5een mijn 2，iele ſaal'gen moet,

:Iaat ulu Gunfi eu (aligjept

#n mijn herte fijn gelept,

3. Schenk

#

*
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8.

Argeni mp-ban mu luft en firagtml

&P #leboba/ bat mijn hert

1l gefatig mag in magten)

@Tot mijn 2iel geneſen mert:

&Poet mp enig tot El Heliën/

TPÍe mp trooft en hepl hont bien.

9.

#eſit ! geef mp II te hennen -

lš lmijm Įąeplant / of ih faI

3 làp nooit an unu Pienſt gewemmen/

%n bit fonbig tranenbal: .

#tom ban nu met beplig ligt/

«En beſtraal mijn kielg geſigt.

IO.

JPoet mn ſien/ bat ift moet ſterben

SONDER 11 in 't eeumig mee/

Gén uuo 45uuſt boo! altoog berben/

&50 GBp mp niet ſchenkt ben opee:

il?et ulu 12aber/ en um ºpeeſt /

H#ier en in um glorifeeſt.

I [.

ſtom ban] H#emelg €5eeſt/ ban boben/

3?lant fm mp / boo; um genaab/

zieg VERAND RING eii gelobe/

(Lot geneſing ban mijn quaab :

&eg / och ſeg tot mijn gemoet

39eeſt getrooſt/ IK ben jij ſpoet.

് º

i
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x 1 I I.

De Natuirl. Vertoont ſig als een

DWALEND E.

5tem: Illibata ter beata Jeſu natalitia:

@f: Hemels oge wilt gy dogen:

- I. مل

Oಳಿಚ್ಡಿ! 3Pie um 12olft Iept

aPoo, um 319oogt en Igemelg Göeeſt /

&Pp bie paben// Gºaie haar taben

gn te gaan in &alemg feeſt.

op Igeplig leeraar // 3 bijſt mp het ſpoog naar

”t qfeumig &alig bzeugbe feefi/

't ſteuuwig ZSalig bgeugbe feeſt.

2.

3Laat um” Stralen// jºeberbalen

&Pp mijn blint uerbuiſtert hert;

Hemels SONNE,, Siele BRONNE,

45eeft/ bat ift berligtet mett:

© Ipepitg 3Leeraat : 6#c: -

'f 25en gekluiſtert // #n het buiftet

#ean beg Satané belfcbe magtl

#om/ 6 #öning // jlèet betoning

12an um' meergaloſe litagt:

@ Heplig 3leeraar: ({c:

- 4.

23:eek de band // Ên Sterfte handeli

#Pan bien zielen MOORDENAAR;

Ptom/ bevypd mp// TDat ik blpd ſp/

2llig ºp mp reb uit 't gebaat,

e， ៤ផ្អោននេះ ម្ល៉េះ
ۂ-ڈ-*** 5, '6
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- 3.

'à 25en een boſe // &ínneloſe/ .

TÞie op ’# lệentelġ enge paan)

&Poo! mijn malſen// &#nbe ballen/

5Piet een ſtap han boogmaatbg gaan:

e beplig Heeraat: Gr: , º,

- 6. ** -

3Pant mijn banbel// GEn mijn 3TBambel.

#g niet na uur ſpoort en meet /

TDuº genake/ ) En gerake -

3# in ’# Bpandg firih en net.

49 |3eplig 3Leeraar: Ge: , - . . . . ;

7.

Lºeer der Heeren// WDilt mp leeren

&Poo! um falig #emel-ligt/ -

3Pat mijn oge// &teebg om hoge/ s

illaerhen mag op mijnen pligt:

d? Hºeplig 3Leeraat: Géc:

8.

Meert my werhen) / Bílt mp fiersten/

TÞat ilt lll gestadig dien/

«En niet ſtahe/j ſter ſh fmahe

't 45oebe / bat unu ſtinb'ten ſien:

o beplig leeraat: gr: ! #.

- 9. -

Beeft mp stragten]] ©m te wagten

4Pp uuu goethept henligipſt / ,

3Laat mp binben // ù 25eminöe!

1 lu’ Gemepnſchap troofferplt:

49 l#eplig 3Leeraar: (#c:

IO. -

3Laat be AARDE,, Hitlepn ban 3TBaarbe

3ijn/, met al baat nietig ftof

%n mijn oge// TBat fft hoge

JT2oet op beffen / tot uuu lof;

GP Hºeplig 3ſeeraat; **

Y:

- ki, 39ff



re: De Sondaar in fyne Natuitſtaat

I 1.

3eilt mijn bofe // Luſteloſe ... مالسا

Ziel/doo: uwe liefde-gloet -

Eens ontvonken / TDat ik donken

sijn mag ban uur liefoe &oet:

o lieplig leeraat: {t;
12.

Ibeer Almeetoſd/j ſlaaah nu neerbigl
@m te lopen 't SMALLE PAT,

qLaat ſh roemen //, ºn ill natuiti,
Ipeer/ mijn allerhoogſte SCHAT :

op Ibeplig Lecraat: @c:
I
3. -

Geeft mp luſt// Em nimmer ruſte

gn uu apienfil fo (aligiptil -

Grot ik home // Paar be iD?omeil *

All lof ſingen eeuuuigipſt :

@ Heplig leeraar (l Büft ump het ſpoor naar

*t oféumig $alig b?eugbe feefi/

't Eeuwig Abalig bjeugbe feeſt.
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- X I v.

De Natuirl. Vertoont ſig als een

VERLORENE. - - -

&tem: Q Heylig Salig Betlehem:

©f: O Heylig Heylig Heylig ligt:

€f: Pfalm 138, , -

**

- - I.

$one &ob#/ en låenfchen &oon/ **

Ο «5p ಘೀ: bie ſijn VERLOREN;

socij! &iet ban meer dan uuben GLhroon

9p mp/ in ſonben-ſcijuit geboren.

2.

## DWAAL, º HERDER, ban het ſpoor
#n buiſemben van ſtomme alBegen/ º

. @Lot. Dat iſ in mijn bunaalfugt ſmoo!/

39aat toe mijn bert fo ig genegen.

3, ...

'ft #eh um' gemepnſchap / hoge bobt / .
@erloren boo? தoufinnig DWALEN,

«En hieg De 4Derelt tot mijn lot/

©m bleeſcheg luſten te behalen.

4.

_ífw' 25telb] bol glantg en ßepligíjept/

%§ 't eeneimaal in imp gefcjonibên]

Abo bat 'er niet ban ibelhept

@n olibeugt mogt in mp gehouben.

- 3.

gËn WAARHEYT, LIEFD', en NEDRIG

?lig ſo ueel bierb're Zielen gaben/ - , (HEYT,

&ijn in mijn bert in b' afch gelept/ .

«En met um 2örein ಇಬ್ಜೆ! in ſtantil....

2.

.*

6. ആ:1
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6.

Teen 19emel) boot tipo brplig taat

Te Bagten/ is voo! mp gefloten * ----

TºBoon ongelooft om Dat mijn quadb : : :

mep beeft uit ume gunſt geſloten.

7.

geen ſpemel bug berloren/ boet

Jſlan b afgrond ban unu gramſchap Binben/

illu' toren bepgt in b' beſche gloet

$In eeuwighept mp te berflinden.

8

G*n och bit ulaaht mវើ Zielverderf . .

KIZe groter/ bat ik tot mijn 2502ge 3

HEM niet en ſocht Pie 't bep! eeruuerftt

Om noo! fijn ºpgenbom te forgen. º

9.

3Dee mp! ik ſink ban plot3 ter meer

gln b afgrond ban mijn buile ſomben/ 3

23noien ih nietſ berloren/ ſlPeer

(!Le regt IJeb?agt 3ll / en geb0ltûell. 3.

Ι Ο.

&D berber pan uub SCHAAPJES, hom/

Soeh MY fo 't eenennaal VERLOREN, .

Stet met uuo mebelpben om -

52a mp/ en lept mp in uud SPOREN. 2.

I I.

gºp ſocht niet bie REGTVEERDIG fijn/ . -

d@f reebg gebonden in haar ogen /

- HI?aar bie met funerf en #iele pijn

Steeds SCHREYEN om uw' mededogen.

I 2. -

“En miſt mp INDRUK bau mijn ſtaat? -

$0 fal het groter ſBomber 19efen / º,

UPat 45p an ſulft een illu' gemaab -

Oof feitliaan wit/ en biegtutfen. ...?
-- -

*".… .º ன்.13اهلهنومن
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13.

gšp fiit het bog/ bie DRUK en finert/

en 't SIEN ban al mijn &ielg elemoen

ſl)oet uerlien / eer tft met mijn hert C 4

Jſlap regt tot uulen &Ibgoon ſal unenben. ,,

- 14. " - - - - - -

JI)aah mp ban bp mp felurn / lºgeer 1 s

Berlegen/ 器燃盟s* º

, ſDp dat ik mp eeng tot Ill ſheet/ 5% - 2

om up te worden van dit boſe.

w … - - * “ …， 15: ..., * ... * **- … ... :

Och! $one föobg/ och! &aligt mp ?º
fampfalige boo unde fl?onben/ *

so falih / alg een SCHAAPKEN blp! *

d'eng feggen/ 'h ben uau ill uebonbem. --

" . . . 16.

GBp laat iſ! binben ban die nooit . . . - ,

illuj gerberg opſigt boo? haar fogten / | | | |

1êan ble jaar groubueltaten ooit |

Jlstet herte ៤០fព្វផ្សារ u00, ii biogtema:ri :::: I ::

- 17. . . . . . . . .

&#p/ ſoub (bp mp ban laten gaan/ .

«Om perpend op beg buereltg bergen; i 7 -

#Been bog: neen/ blpf een urennig ſtaan/

geueeſt mm / ſo ih ºt ti butu Bergen, . . .

- - 18. . . . *...* * - " '

Derblpd der Hemelingen Schaar /

gn mp VERLORENE te fochen/ . # # : “.

5o ſal ik eeuuuiglift met haar ººg in je

Hlap tot uuo lof en eet uethloeſien. . . . .
-

- - . . . .

ºう

TP 3 X
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— X v. -

De Natuirling Vertoont ſig als

soNDER CHRISTUs.

stem: Meyne hofnung ſtehet veſte:

opf: Myne hoop ſal nimmer wyken:

I - -

Isੰ 器 ಶ್ಗ 嵩醬小KIpte talmpfa eft ell fferft / , , ,

't gg hp / biºśDEN - -

麗豐A T CHRISTUS JESUS derft;

CHRISTUS íg -

, 3?003 ġ¢\miġ -

Aller zielen fafenig. .

2. . . . . . . .

iemant kan gelukkig leben/ . ' ' ' ' " .

*響 fijn leben CHRISTUS niet)

5àiemant kan ten, Hewel, ſtreven/ （ ::

apie geen bep! in CHRISTUS fiet;

- ºp alleen -

器 be geen/

Pie ong boet (Len lenen treén.

,-ةو"3,.--,

&ther ig ſijn ſtaat elenbig/ | | | | |

aaie tjet boogfiesboet ontbetrt

GEn dus ben ik/ die 'tonendig 12: .

Hiepi ban CHRISTUS JESUS betrt.

Hºoge Bobt/

3JBeeſt mijn lot/

UPat ik met be aleerelt ſpot.

. . 、4,馳說i針

* * *

iſ . . . .
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4.

312ig iſt alleg op bet aatbe/

&#n geniet ill ) @Bobeg 3oon/

O Pan ben ili rpli ban ilbaatbe /

1Begre bouen alle 45oûn:

$ant ben glant#

iban uu KLbang

iſtan mijn Ziel berfaben gantg.

j.

Och! laat ik U dan bevinden/

leeere 3eſu/ tot mijn BORG,

qën 11 520emen imijn beminbtu

TÞie feedĝ U002 mp dựaagt de fogg /
l HBeplanb &choon/

jlàaak ulu” (Thgoon

2,In mijn hert / en bp mp âBoon.

6.

SONDER HI ftan ift niet naften

(@Lot uum 1Baberg liefbe Schoot/

(ſºf ooit in ſijn (Bunſt geraften /

19:p van toren/ hel en boobt /

&Beeft ban Ih;agt /

- TDat ik MDagt

Op uw' Goethept dag en magt.

7.

SONDER HI ftan ift niet treben

4Pp beg Igemelg SMALLE paân/

(ſof beragten 't geen beneben

3g/ om il ten Bienſt te ſtaan/

dſbeeft ball | |2eer /

TDat iſt leer/

gfeng te âlperken tot uu eer.

বট 4
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8

SONDER III kan ik niet ſterben

JP2et De Bobuerligte Schaar; -

30mber ll Han ik niet erben وٹ:

't 3Leben/ bat (bp &chenkt hier naar;

©ch berept/

: «Em gelept

GBp mp ban tot zalighept. -

9.

gogg! alottfi 48p ban AL in ALLEN,

#eere Jeſu / boo! mijn ziel/

&#n boet uit mijn hert eeng ballen

2llleg/ mat um oog migbiel:

GLreh mp of

3Pan het ſtof/

eën bemerkt mp tot um lof .

ΙΟ»

45p alleen/ ö Bp ſijt heerliſt/

Hàeere 3eſu / &cbeg Soon/

TUwe Gunſt is onwaardeerlik/

3Pie 4Bp &rhenkt ban ubuen (EZij?oon/

, & Jeſu baan

52u boo?taan

't iſ?at om Zion in te gaan,

. . . . . . .”

-BEنايف

i
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G E S A N G E N.

Tºw E E D E D E E L., .

": s V E R t o N. E N D E

Een uitverkoren Sondaar An ſig

ſelfs Ontdekt. | | |

Ezech.36: 31. - - *

Dan fült gy gedenken an uweboſé wegen

ende uwe handelingen die niet goet en

waren, Ende gy ſult een walginge

an uw ſelven hebben over uwe

ongeregtigheden, ende over

uwe grouwelen.

-: I,

De Ontdekte Sondaar beſchouwt de

nietigheyt van het aardſche.

5tem: Philis quam Philander tegen:

g9f: Rofemond die lag gedoken:

opf: Soete Jeſu ſuiv're Soetheyt:

qPf: Pfalm 146. -

#NVºs, Ch! hoe binb bp ſig bebogen / .

A\$ 3Pie/ ontbloot ban't poogfie Boet/

º 划 &legg De Iuſt ban bepb ſijn ogen ,
J-32* Zn de boſe verelt boet:

3ehet wogt bp baJaağ ger0zmt/

- &Pie ſijn bepl De boeteſt moeint.

. . . ; &P 5 2. Āštg!



48 De Sondaar Ontdekt

- 2. * ,

35eg/ Inijn £iel/ boat ſtunt gp uinben

#ht het geen flegg 119ereſt biet? --

*Is ’er hepi/ of trooſtſtof in den

jf 2aalfiroom ban een blinkenb niet? ,

3ſteen: 6 neen: maar alleg ig

eënhel SCHYNGOET, en Beernig.

- , , ; 3. - -

JPrrh dog / dat de GOUDE BERGEN,

3Die be merelt 1II toe ſept)

«Enkel fijn/ oun ijl te bergen

't #fſtaan ban ulu &alighept:

- * 2b ban ujijg f 6 ziti] tu feuil

#ooit op beſen balſchen ſteun.

- 4. •.

25ieb be a Perelt 1ſt VERMOGEN,

GOUT, of rphbom/ STAAT of EER,

5iet/ ſe ſteelt ben ſlaap tum' ogen /

3Peemt il ruſt/ en geeft III uſeer

Burufi / en dus woyt uuu” hert

&teebg omringt met pijn en ſmert.

5.

3Penh eeng/ mat bog af um ploegen

#n be uperelt ig gelueeſt/ -

ežn luat brpl num“ lafiig fuJoegem

beeft betuoo?uen boot uuo Cheeft;

gig het nietſ regt uitgeſept/

2Erbepb/ moept en pbelljept.

6.

?¡ı tıuy” EETEN, en uuoº DRINKEN,

SLAPEN, WAKEN, WERK en RUST,

21 uuu LOPEN, RENNEN, HINKEN,

SNGEN,SCHREYEN, DROEFHYT,LUST,

ſ

SPREKEN, SWYGEN, SORG en VLYT,

heebben it nooit tegt eerblpt.

7. இtல:
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7.

&tapel alleg op malkanbet/

35uem in ’g 3Dereitg operbloct/

HPolg uun luſten b een na b anbet/

&maalt en proep grt fottfie &oet;

12:aag ili batı/ â ziel/ en fiet/

69f 45p tuate tuft geniet. - - -

8.

322aag haar) bie op 13oge @Lh?onen " TT

&ijn gehlommen/ en haar magt -

3Luift'rijft an be 3Bereſt tonen/ º

&Poo? haar ជីវ្ហា Veſag ; , , , . ;

49f jaar goube it!oon en staat/ | -

't Lºert met WARE RUST betſaat. ,

gimmer kan het ONBESTENDIG'

Ban de HBerelt | uwu' gemoet

3in begeerten fo onenbig/

3?iet berſaben met haat goet:

't EEUWIG, EEUWIG han alleen

Bewen rufi / eti IBaare Byeên. -

I O.

d? mijn ziel! laat ban um ſinnen - -

3Log ban b' aarb en 4IPereſt ſijn/

&PIn een eeuwig goet te mitinen/

Somber onruſt / fo?g en pijn/ -

Soefi I ep 3oek tjet AL in AL, “,

TPat áll 19ergenoegen 5al. -

I I, , .

3Laat be âDereſt boo? De fotten/ -

1l betaamt een ander forg/

, 49m 24eljoba tot uuu" dó0òtj en

#efug tot utm" 2:ícle-borg

Stredg te foehen; en Bergeet

jºu ban/ al boat WERELT heet.

1. Iaல

". . . .
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12. - º

3Laat uïn hert / ſo lang betouert * |

«IP00} Ûeġ łĐereltġ tourrp} ||

En ò00? Satang lift uerobert / -

237ethen uit beeg ſlabermp: -

Hitom ban/ Heſu ueeſt mijn lot/ M

UDat iſ met be âBetelt ſpot. -

- I I. * . |

De Ontdekte Sondaar beklaagt ſig, dat

hy het heyl in de Werelt heeft

geſogt, En ſiet nu, dat het

alleen in Godt is.

áštem: Wie ſleet heucheliker dagen:

ef: Digter die de blinde Werelt: --

def: Auguſtinus ging eens Siften: §

I . . --

Is 'er ergeng bepl te 1Dinben ' ||

2Buiten Godt in 't aardſche ſtof? -

#eem: brt 900gfie goet lept in brh

2üllerhoogſten/ en fijn lof:

2jn bem/ Die alleen onenbig - |

?Ilgenoegfaam ig / en goet /

iſtan het Schepſel/ ſchoon clenbig ! . . . .

&ijn betquiltt/ gelaaft / geboebt. -

2. - --

3Bee mp ! bat iſt ſo mijn ſinnen/ -

2in een ſonbig blinhenb niet / -

Hºeb beſteeb / onn ſlegg te minnen

&Pat geen trooſt of buipe biet:

... ? 2$ch !
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2Ich ! hoe ben ik bug bebogen .

qpoo# beg uereltg palfcbe fcbijn/ _

apat ili bi ibelijept uniju ogen

leeb geleent / tot Ziele pijn.

3.

3meiſt iſt niet/ bat al be ??eugbe

HBan de Berelt DOLHEY T giet?

stil bat by / Die figurtbrugbe

gu be berelt finert geniet?

aeïſt ih niet / Dat b aarbſche ſchatten /

»šcђооu iu grotein oberbloet /

't iſlainſte 2 ielen bepl niet batten

iBoog een jongerenb gemoet?

4.

2ich ! maar ging mijn bijgbepb benen/

dEn uJaar boolbe mijn berſtallt;

3Pat ift 't ſtof mijn bert ging leenen/

«En bergat het eeuunig pant/

't ſteuuuig pant alleen gelegen

g4u 't onepnoig hoogſte lot /

3Pat boo? 't Strijben mogt uerkregen

3Bam eljoba | b loogfie 5oot.

3.

ep uJat fot en finneloogfjept

## net/ bat een #chenſeſ DROOMT

qPooy ſiiu uueergaloſe boogbept /

3Pat 'er bepl ban 't Schepſel hooint:

#Leert niet ſelfg NATUIR en REDEN,

| &Pat De Schepper maar alleen

't leert geruſt en boel te o?eben

&tellen Han/ en allberg geen.

6.

4Bri, ' , mogt_ih ban mu, gelobeni

49 JEHOVA, lebeng Htagtl .

3Pat het ljepl alleen ban boben

:
- - - - -,
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«5p ALLEEN beſit het leuen/

&#n al udat genoegen han/

45p ALLEEN hunt trooſtſtof geben

2#n haat/ bie #l roepen an. " .

€5p hunt hem met trooſt berfaben/

Píc ín bzuh en treurigtjept -

#Beer gefonhen/ ſomber raab en

Hyulp / met tranen tot 11 febgept:

Gp / ö SPRINGBRON aller gaben/

&ijt ljet / bie een lebig hert

Rºtunt verquikken ende laven/

&Pat ljet bol en 192oliä ubert.

8.

2II mat heticblik/ moet en heerliá/

5zielberquiltlili iğ en ftboon/

$3 bp 11 / fo omwaardeerlih

2In te treffen in uur $oon:

Gp vergumt an jeder ſondaar

't ibpagen na um' saligteen/

een onbeht uuo Hepi-perbomb baat/

QPíe ootmoebig tot ii treén.

9.

3]Betiſt 'er jemant ter of ſtaaten/

#Bij#bepr / Hragt/ of beplighept!

2tlieg ig/ tot 'g schepſelg bate/

Sin uu’ Hong toeberept :

cên ûliĝ iĝ ' fin îí ta bimben}

62 @nepnbig dapper beer!

Ailes wat een $thegfel in den

&Lijt/ en eeuunigijept begeert.

I €.

Beer/ Bergun mp ban nu #gagten/

3Par iſ, mp boortaan beriaſach/

@m de Derelt te beragten/

«En na uun grinepnſchap fork,

\
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3Laat mijn hert ban ſtof en aarbe

3Log gemaakt / ban 11 ALLEEN

3oehen / bia fo boog ban paarbe

2n den bemel mot beleéu.

I I I.

De Ontdekte Sond. Siet, dat het heyl

boven alleen door Chriſtus

moet geſogt worden.

35tem: Menuet de proſerpine:

Gf: Ach was ſol ich Sunder machen:

&Pf: Als een uitgeſtorte balſem: "

- I e -

S3; baat breng ik mp te binnen/

3Pat mijn &oelien u00: geinig -

BUITEN Lij?iſtug ibel ig: • *

't Sal ben lêemel nooit beminnen/ -

@f berärpgen / fonber ”t LAM,

:Pat Değ battetğ $ti]tılttıı mam.

- 2.

#iemant homt ben gemel maber *.

SONDER CHRISTUS, bie ALLEEN

'g gemelg ſlBeg ong boet betreên: -

HBiemant Homt tot 85obt ben Baber/

dPie niet ſtijgiſtug tot fijn 25ong

lgeeft/ bie boog fijn ziele folgt.

3.

€5p/ ô geſit / ſijt gantg Igeerlſſt/

25lank en roob / gp boet uur 3Baan

250ben tien maal buifent ſtaan,

En uw’ Hooft / fo gant# begeeriph /

gig ban 't allerfijnſte gout / - -

GPaat illu bolk haar oog op hout. . ,,...

4. Alleg
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4.

2tlieg luat maar ſchoonhept heeten

han befit gp rijhelth/

HHeere Heſu) eeuwiglik /

Alwen glants is ongemeten/

@nbjaarbeerli# / fonber enb /

&alig bie fig tot 11 uutub.

-- - - j."

3Buiſenben ban Ipemelingen / .

Honbgom um' gemaben-th?oon

3ien ill luifferift en fchool:

3Pug haar uberft ig blp te ſingen

en beg bemeg peplig of/

“Heſugſ gefug 3p be lof. "

6,

- 49ch! boet ooit een ſtraaltje blinken/

lgeplant geſug) in mijn ziel/

dBat ih boog ijl meber #niel )

Hºltme Schoonhept boe mp ſinken

& In beruponb'ring boo? 11 neer /

e? 19erheuen Ziong ſheet!

7. - -

& Poo? II Han mijn ziel op Hlimmen

2In het glantgrph &teren bah/

JPat ſh nooit meer neber ſah / .

3Boo ill han ift ”g uerelt& himmeli

CAber ſtappen / bat mijn oog

Godt anſchouwen kan om hoog.
8.

dPoh beſpeur ik nu / bat BOVEN, 1

't Hieben maat te binben ig/

«En niet in beeg muiſbernig:

%iefu | pun mp Dan peloou / em

3Liefbe tot 1l/ bat iſt ſtaan

3V2ag op 'g lebeng ſmalle baalt. • ...'

“. . . - - $). BOt

---

* ,

. i
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9.

BOVEN, BOVEN íg het leben/

BOVEN íg alleen het goet/

saat mijn eie bernoegau moet/
3Poet mp ban na BOVEN firewen/

3Jeſu / boog um geeſt en fłragt/

NPie i6 tot mijn julp betmagt.

IO.

Godt THYie-eenig Hoog geppeſen/

3Pabetſ àoon/ en pepine gbeef/

3lBoont op aarb/ maat BOVEN meeft: -

BOVEN fijn ſe/ bie Bobt bieſen

1?khfieloog | Die tong en bert

3Paren/ dat Bodt Heerlik wert.

II.

Al de Zielen der bolmaahte/

122p ban fiommer en berb?iet)

hebben BOVEN 't boſ geniet:
39an 4,5obg gunſt; 6 bat fit raaſtte

52a heel ſtrijden/ ſong en pijn/

BOVEN, daar ſp eeumig 5ijn.

I 2.

geſu / boet gp mp ban binben

't Hboetſpoo? / en het ſmalle pat/

Pat baat lept na $alemg 3stat:

ſtom / 6 Hºeplant/ 2-ielg beminbe/

3Lept gp mp de 4lBolhen boo?

%jn het &alig «Eng'len «Iljoop, ,

@ 1 V. De
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I V.

De ontd. Sond, wort kragtig over- |

reed, om ſig te bekeeren. i

5tem: Liebſter Emmanuël:

dPf: Al wat men doet, men kan:

§

I.

°K peb nu teug alleg rpp'lik ober Ymogen/

&#n van nabp tot in be gronb beſchoubot:

şlăaat acb! iĥ mrtĤ I Û0efĉetiĥ bcn beb?ogen /

#Die ſiegtg op loſſe gronden heb gebouuut/ *gft fogt op aarde v

ºf ºtpi) en Bergaarbe

3?iet anberg/ alg ljet geen mp nu betoumt.

2.

gh ſogt mijn RUST in '# ftbepfelg RUSTE

LOOSHEYT,

&#n groep mp felfg gebroken bahhen uit: -

Jhaar: uomb geen water: unant mijn bert/ bol |,boogijept/ N

3Pergat bien BEEK, bie byon an byon ontſluit:

3Bug moet ik quijnen/

gjm Ùoy 3ĪÊoefijnen/

32an bo?ſt/ en ſtopten nare ſilagten uit.

J

3.

gh mepn be morreltl bol van ſbelheben/,

sou al mijn 2ielg begeerten gantg bottoen: -

#Baat ach! mijn HEBBELUST íg nooit teugeben,

âDant b'aatbſche DRAFen ſtan geen âzielen iBoën:

TPug fal ili rufiem |

19am ”g fllbereltg luften/ º

:

qën fadien't cruijig jepiiii gjifugëdën.

4. §ou
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4.

3olib ik mijn hert be 3Perelt opergeben/

«En boeben mp met ſtof en ſonbig haf#

ášoub' ik mijn eb'le finnen laten ſnoepen

g9p b ibeljebell? Die mp treihen af

3Ball 't 9pper-tuejen

&o #oog gepreſen/ -

“P 5Been: mijn ziel: o neen: dit ig te laf.

5.

&ou DIT VERSTANT, gemaaät om 45obt te

fiennen/ -

&legë malen op een ſonbig blinſtenb niet?

€ën DIT mijn OORDEELTig alleen gewennen/

&Le roemen 't geen maat bºek en ſchaben biet?

42 heen/ mijn ſinnen/

- Фр fitit nu minnell

Mºet ettſunig ſjepſ/ bat 11 gehobabiet.

6

&oub 't niet na ſinneſoſe fothept fmahen/

wº &Le ſpelen met beg inereſtg poppe-goet ?

' Eig «bobt het Hoogſte 45oet/'ſo moet ik ſtahen

@Le ſuperben buiten ſpem/ bie 't alleg boebt.

LHp is/ die 't leven

dlbün ziel Han geuen/

&Pug ſal iſt neb'rig ballen hem te moet.

7.

- ſluit ligtlum' gepl/ 6 dBobt/ uuo faligheben/

itu :unfi/ gemepnfcijau/ en uu' Ibeerliäljept/

$al ’t 3Dit fijn 7 baar is min met blugge ſcijgeben
r &Pp mililten fal/ tot in ber eeuuiggept:

- ilbant bog be ſh;one

HBangt nog ten tone/

¢il &ìš b00; Ñºiñ/ 6ic filãpfęiıīštir-tittgyt.

f
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- 8.

gh ben ban nu/ 6 45obtl boomtaan genegen ,

12an 't &ombig tuime ſpoor te treben of /

qPm ſteebg naukeurig in uuo ſlPet en ſlºegen

(Le 3TBanb'Ien/ en te merken tot um lof/

30 uur gemabe

- ìlàaat tq0eg en fpañe

JIRijn hert berheffen miſ an 'g lºemelg #of.

9.

gaPog al mijn benhen om ubu gunſt te foelien

g/g/ alg een morgen-molſt bie rag bergaat /

50 niet uim 45eeſt mijn herte gaat beráloeken/

49m bierig 11 te fimtien om gemaa0; -

- «En laat um ſtromen

JPan op mp Homen/

&P lºgemelg 45eeſt/ en uuceſt mijn hulp en raabt.

-

* V. **

De Ontd. Sond. Siet dat hy fig tot

bekering moet haaften, dewyl

de tyt kort is.

&tem: Gavotte a la fronte:

g9f: Onherroepelike jeugt:

49f: Soet gefelfchap, dat met my:

A
- I.

º Eಳ್ಲ! och! boe mp fien/ s

L)oe mijn DAGEN ban mp blien) t

&#n alg b' holle rooſt berbuijnen - s

$n ben ruinnen lbemel-lugt / - |

&outer ooit meer te berfchijnen - {

stemen fe den fuellen vlugt.

: ' 2. ?#!#
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2.

3ulg t?n 3Peberg SPOEL fig memb

12an het een tot 't amber enb /

2llſo ſpoedig ooh ong bagen; º

ga: beel taſſer alg een ſpoel /

«Emi fo Yup De SNELHEYT fagen /

alBig bop merkten op ong DOEL.

3.

't G5een ſo eben boo? mp mag

#g berbuenen blug en rag/

qën mfjn ieueng-bgaao / an 't hogten ]

319opt geſtabig AFGEKNAAGT,

(JZot bat mp ben tſjt eeng moet ten

&#eum'/ Die al mijn tijt betjaagt.

4.

ater mp Homt ben moggen bp /

TPunht mp / bat het abomb 2 p/

GEn bug gaat mijn TYTSTIP benen:

gonſthept bolgt rag ouberbom/

'H &ie mijn leeftijt ig berbuenen/

Eer ik ’t agt/ of denk ’er om.

j.

'# 3Pagt mijn jeugt ſou boo? ben heet

&ijn geoffert: maar ik leer /

&Pat mijn jeugben-blom / aan 't ſterben/

JIºp mijft tot ben ouben bag/

TPíe mp / raġ ontdolten / erven

JPoen ſtan't eeuuuig mee en ach.

6.

şeher iğ bat Schepfel ilûet/

Təat geduiríg HEDEN focht

geijnen #chepper te betitieſen/

5laaat ’t ig buuaagbept/ bie flegg magt

EPp den MORGEN: MBp verlieſen

o@nſen tijt / eet 't moat gebagt.

- © 3 7. Beert
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7.

H#eere geſtt) geef mp ban

alBijgbept/ bat ik TELLEN han

#ll mijn bagen) bie boeg bliegen;

«Eer ift al te laat beſchoubu/

Geat be tijt mp fal bebgiegen

jlàet een eeuuoig naber0uuJ.

8.

3Leert mp 't KOPEN ban mijn tijt/

apíe fo rag tem epmbe alíít:

TDoet mp jeder UIR en STONDE

ſteeltning bouben / bat ff meet

H#oe mijn tijt boo? ll gebomben

âBogt/ en boo? 11 ig beſteed.

9.

3Leert mp 't grote merft/ bat gn A

âBilt begrigtet ſien ban mp /

ſPp bat ih met al mijn ſtragten -

3Perſien mag tethmpl ik ltan/

gºn 't nog DAG ig/ eer ben nagt/ en

't CEeulmig Duiſter komen an.

IO. -

3Leet mp ferben) ter ffi fert,

"Hn mijn bunaaghept/ en herberu

&Poo? uun gramſcijap en utu' toren/

"Hn een gloet ban belſche pijn:

23eſil / laat mp ban niet ſmoren;

jl2aar meeſt gp mijn medicijn.

I I. * ſ

Spoet my merfien / Joe ift reb

25uiten 11) en bgoebig fueeu

#n 't gebaar ban hlip en ſtranben/

&Boobt in fonben/ en omtbloot

iban ulo gunfi; bug ћam ih laubeu/

Hu den allerdiepſien noot.

12,穹c仙A
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12.

gefu) laat ban al mijn ſchult/

âBoo? uum goethept en gebult/

gn uuo ſoenbloet ſijn bergeben/

JDat ift Duiſenb ſchulbenaar/

eer ſh epuben ſal mijn leben/

jpog mijn telielling binbe itlaat.

I 3.

5cljeuft mijn Ziel een ſtage luſt /

qPat iſt nooit met ſoeften ruſt /

eer if it eeng heb gebonben/

giën geniet tjet bepltpit goet/

#Pat mp baft ett fterhe grollbell

«Beeft/ ten trot5 ban 't belg gebgott.

14.

3 Peeft mijn LEVEN, SCHILT en STEUN,

Ipat ift beplig op il letul /

KLegeli buifembem upauben /

32ie mp b2epgen fterâ en bang !

EPat ift Yuo?ſt'le uit haar banden /

KTot den ruinen {}emelgang.

I j.

ſt)eplant) geef mp / bat ift ſeg/ S

2ilg ik op mijn boobſtoetg leg/

'H Heeb ben goeben ſtrpt geſtreben/

qÈn míju lepeng loop bolepnb :

'fi Lºeb in mijn geloof beleben -

lgem) bie 't AL BEGINT en EYND.

- 16.

3Pug ig mp ben {}emel-firoom/

2ºlg een eeuwpig bgeilgbe-loolt/

Weg gelegt en toe geweſen/

(Lot geljobaag eet en lof /

«Bie boog eeumig nu gepreſen

5ijn moet / in beg gemelg #of, -

ෆ් 4 V I. ID^
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V I.

De Ontd. Sond. Siet met Verbaaſtheyt

fyne Sonden.

&tem: Polyphemus: ſaf: Pſ; 38. en 61:

«Pf: Als den Hemel in erbarmen:

Gf: Ach was bin ich meyn erretter:

I

A*. mat Homt mp baat ontmoeten/

-- En begroeten;

gºp mat ſmeeft baat hoor mijn oog?

2lch! het fijn BLOETRODE SONDEN,

&Pie mijn monben - - -

3lap bertollen ſjºemelhoog. \,:

2.

't &ijn ueel buiſenben talenten/

JI 2et haar tenten/

3Pie baat op mijn rech'ning ſtaan:

Sa : de fchildeli / fo omendig/

JPoen nootumenbig

jlºp in febuit te gronte gaan.

•.3.

25eef/ 6 beef mijn 3iel/ matig 'er?

«Een regiſter/

&Paat ig nimmer tellen aan!

«Bambſche hepren mp omringen

En Uerdingen/

SPat ilt niet ſtan ſtille &taan.

1 - 4. 'ft నేic
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4.

'f Sie een meergaloſe booghept/

Gn gobloog jept

#In mijn ſlBanbel/ luoogb / en baab:

3a : uan bouen tot belleben

&ijn mijn leben

«Bantg omringt met ſonbig quaab.

5.

?lich! Inijn &onben ſijn alg bergen/

qPie mp bergen

Steebg te roepen oberluit;

g?nbet befen laft/ bie fuJaar ig

«En ſo maar ig/

&topt ilt bele hlagten uit.

6.

2ſch! ik hombe nooit gelopen /

- TDat ikt b0Uell

2ll mijn naaſten ſchuldig ſtonb :

JlMaar: nu ben iſt den VOORNAAMSTEN

En befaamſten

&0nbaat/ Die ben (iigtet bont.

7.

ºf fleepin ili ђађbe fof ban legeugle

63in mijn beugben; -

JDaar: nu ſie ift/ bat be ſchijn

12an mijn beugben/ boog mijn ogen

350 bei):0geti j -

jlâaat VERNIS ig en fenijn.

'ſ TPagte / bat mijn BIDDEN, LESEN,

itomüeli uuefen

25lphen ban mijn beplighept:

iſlàaat nu ſie iH / bat mijn pligten

&ijih be!tigt / en

1 lit geboert in epgenhept. -

Фё х 9. "F
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9,

'it inaepm i# Hombe url befeffen/

ąPat íÍí EFFEN

gºn gobgbienſiig bab geſteft:

JPlaat: nu ſie th/ tot mijn ſmette /

3Pat mijn ſjerte

An de fouden íġ gekleeft.

I О,

'h apag REGTVEERDIG in mijn ogen/

KLot dien Hogen -

Hemelg Beeft mp na de Bet |

jaet mijn herte / dede heeren/

TDaar ikt leeren

#Buct mijn booghept / ſchult en ſmet.

II •

4D Die TOETSTEEN! beeb mp ſchoumen

iſłłet Üthoutuell

5chulben ſomber epmb en maat!

gºn ſtelt mp tot een ontaatbe/

GEn ploelawaarde / -

apie gereet ooo? b afgront ſtaat.

I 2.

’f sie) ó taigter / bat it filobem

ANDER GODEN

beb behaloen it gebient !

abat ih ſo meel BEELDEN EERE,

cºn ONTEERE

áiluru NAAM , bie (of betbient.

13.

'It Beb uuo SABBATH niet gebouben/

#og mijn QUDEN

ritut geëert/ ö i9eplig, 450ht!

föÖOöSLÅG, ÖVERSPEL, ONKUISHEYT.

gn mijn hert lept/

GIegen b epg ban uw gebobt.

I4, STE

i
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- I4.

STELEN, VALSCHELIK te ſmeren/

qën BEGEREN

't € 5een mijn naaſteng epgen ig/

31Pag ben trepn ban al mujn Hjanbel/

JPug mijn buanbel

3Pol ban alle groum'Ien ig.

I 5.

jlaaat/ õ 3:efu / toom illuu' 3lbomb’rem

$n ’t affond'ren

3Pan een Sonbaat/ ſiet op mp /

3|I?aaft nlp ball mijn gobbelooghept)

&n be boogijept/

GPoo! ulu #iguigbioet) bauh em opp.

V I I.

De Ontd. Sond. Siet de Sonden van

fyn Jeugt. -

#tem: Onſe Vader:

49f: So ſbl ich dan nu meer aufſtehen:

I.

E. mp / mat ſta ik nu bebeeſt/

&#n galltg betſlagen in ben geeſt!

âDat ig 'er bog) bat mp ſo quelt/

eën mijn benaube geeſt ontſtelt?

Hl?ijll &onben/ ach ! mijn &onben al

2ôrfp¢ut [fi fonùet maat of ta!!

2. D 3190ll
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2.

49 Teoliber 85oot! upat al onberütên -

25cfchanuu ih nu fo ongemeen/

't Freu nooit mijn oog te boren ſag/

25cſchouwt ſe nu ſo klaar als dag/

't &cijput of ban mijn geheugenig

32ijn blintljrptg 1100lit ueroujemen ig.

3.

aPaar komen fonbeng bergen aan/

3Bie boog mijn oog gebuſtig ſtaan/

Om mp te bguähen / Dat mijn hert

«Sequelt / en feer beangfiigt wert;

350 bat ik roepen moet / belaag?

IK BEN, IK BEN be grootſte DWAA3.

4.

gee fotte baben ban mijn JEUGT,

3Baat in iſt mp lang heb berljeugt/

Heerbeni; iii nu/ eu fie betbaart

3|Bijn loſſe jonäljept/ en jaar aard;

“Ha: merH / bat b iDelfjept al rag

#n bert en Ziel gebonden mag.

5.

HYR, fie ii 't SPEELEN op be fitaat/

DAAR, 't ſpotten met mijn oub'ren raab/

HYR, ſie ih 't úertel lachen aan .

2ig boltjept/ DAAR, tjet blptig gaan

312et Quaat gefelfcljap / DAAR, bemerf

GHH b afſieer ban 45oog Lºuig. De ſterft.

6

NU, fie ii fonber epmb of paai

3ToijnSWEEREN,VLOEK,eli LEUGENTAAL,

iſl)ijn AFKEER ban gubu?ugtigljept /

«En luſt tot alle bertelhept/

JRijn TYT-VERSUIM in dol geneugt/

Jl?ijn b?ontien ſijn ban fotte uſeugt.

--- - 7. ileiji:
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7.

imajn WREVEL en WRAAK-GIERIGHEYT,

ziPie biep in 't hert berborgen lept/

GAntbcht ſig nu in groter maat /

gIn hert/ en Yuanbel/ moogb en baab:

GEn bug ig ſo mijn jonhhept beëin

45ctogen in Ontugtigijećll.

8

qỀn ach! wat buil en fmood gebņoet

25eheerſchte niet mijn boog gemoet/

3›o trot3] î,00gm0ęŭig/ liefòel00ĝ /

3o gemeltergent / filoot en boogf

350 bol ban grouurlen/ bie boog

qºphlimmen an den Stezren-boog.

9.

3mace my ! mat monfiet en gebgogt

alBag ift / bie niet alg onbeugt mgogt/

GP ſlDonber! bat beg ſjºemelg oog

Hlap nog op aarben b?aagt en boogt:

GEp marom leg ik niet alree

SIn b afgront dan een eeumig luee?

IO.

GP Hºgeer) ſyp hab mijn WIEG ten hel/

JIPijn jonftijeptg luſten tot een quel

3ėam nare pijueii em uerbgiet

#2u Hunnen ſtellen : maat gp hiet

3Langmgebig / en bit ig be reën/

UPat iſ niet al in b' afgront uueen.

- II.

OPch toon my regt met herte pijn /

1)oe groutu'lift al mijn baben ſijn/

&#p boe mp noo! um 13emel-GIb?oon

19erfoening binnen in uun Soon,

op dat mijn jonäheptgibelljept

iPergeten 5p in eeuwigbept.

് " - V I I
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V I 'I I.

De Ontd. Sond. Siet fyne Sonden in hare

verſwarende omſtandigheden.

35tem: Pſalm 77. ,

(Pf: Onveranderliche guthe:

Qf: Och myn borg myn uitverkoren:

- I.

31; ili eeng begin te malen

&Pp be groothept ban mijn qualen/

#hoe onepnbig bat mijn ſchuit

gg ten ſjºemel op gebult:

GB &Ban bumht mp/ bat mijn leben

3Ban mijn ogen nooit te b?eben

#unnen fijn/ eer 't herte regt

Schzepend' en verbzoken legt.

2.

P?aag ik eens? WIE is de Zeere/

3Pie iſt boo? mijn ſchult onteere?

't Is JEHOVA, d'Hoogſte Godt/

紮 beg {}emelg i9eplig slot:

't #g bp / biel ber bouen b' Ipemel/

@ilder ’t Therubpmġ gewemel/

H#eeft ſijn glantg en ſl2ajeſtept/

cºöabeloog in 13eetlifihept.

- 3. -

’t gig) bie.jpoog gebugte itoning/

322eeſliſt in ſijn 49pper-mooning /

3Pie / met bepligbept behleet/

#eet Der H2eperſchaten jeet: ¤[

t



Tweede Deel. 69

3Pie ſijn ſlºgaaäfuſeert/ fo berſcljgſhliſt/

#Iittreht / en mp ogenblililili

3P?epgt te ſtraffen; mpl mijn quaab

#litroept om ſijn oligenaab,

4. .

«En WIE BEN IK ? bie het magen

RPittf/ be grannſchap uit te dagen

Pan dien Allerhoogſten Godt/

3Pie iſt ſo lang heb beſpot:

'# 25en een WURM, een STOF, en AARDE,

jl?inber in Bobg oog ban 3Paarbe/

2IIg een EMMERDRUP, of ſtof/

&tuſbenb' ban ben bueegſchaal of.

$.

4Bee mp / bat ik ooit ging bemhen

’# Hemelġ ilầajefiept te lirenhen /

âIBee mp ! Dat ik ooit be HPet

12an mijn ſchepper heb uerplet/

ZPat iſt / tegen regt en reben/

&bijn placaten heb bertreben/

3Pie ſo beplig/ Muijg/ en goet/

't HPoo?ſchgift fijn/ ban mijn gemoet.

6.

35eg mijn ziel/ ep feg / uuat gronben

#ebt gp ooit met regt gebonben/

Om il Schepper af te gaan/

(GIegen fijn geboben aan?

H)eeft bp ooit berheerbe ſlºegen

%jngeſlagen / ſDm ll tegen

ſiegt te bergen/ bat uuo hert

H#em alleen geboogfaam ſlºert ?

7.

5^een: ô nren: Hp iş den Pyomen

(ILot een ſtot5ſteen / Die bolhomen/

ſïegt / en beplig ig/ fijn faam /

ſioen! en lof ig/ alg ſijn naam:

●｡
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aPuífemò g0eÜertíerentbcòen

45ing bp ſteeb; an ill beſieben/

&o Dat gp moet heffen aan /

Hººp heeft alleg boel gebaan.

8.

@ AlBat fchandelike booghept/

gºn berblochte gobbelooghept

gig het ban] om fulft een 45obt

#Piet te hieſen tot ſijn lot!

� 318at ombefommcm quaatjept /

q#n ſpoogloſe befpetaatbept

#g het / bat ik heb geſpot

Iſlået dien Allerhoogſten Godt!

9.

&Pch! ontfermer / laat u nu appahe

Jſlap ontaatbe niet genahen /

dſbeeft bat ik in minneng tijt

Iſiahe mijn goblooghept quijt/ .

TÞoe mp d’origemeten groothept/

eĝm bę gaŭrlofe fm00Þþept

3Ban mijn baben ſb beſien/

&eat it tot uu' &oon mag blien.



Tweede Deel.
7i.

I X.

De Ontd. Sond, merkt, dat hy tegen
een geduirige Weldoende Godt

heeft geſondigt.

&tein: Pfalm 25.

Of: Ich wilgants und gar nicht zwyefleh:

I.

Ο 45ehugte 45öbt um meſenſ ,

#Baanl en haab ig enkel goet/

32oog baat/ bie 1l teler byefen

Haet een filepn en repn gemoet:

«Bp laat roepeft/. Dat €5n ſpt

Bayremhertig/ en MBeldadig/

&oot uaiſ gotbertierentiſept/

3eet ialigm0rtig en gematig.

- 2.

&Pch! bit moet ik mee betuigen/

32at ulm” şaaam iğ ağ ulm” of/

Schoon ik mp niet bankbaat buige

iBoo? 11 an het Sterren-ſhof/

3Bogtang uleet fit / bat gp mp

JPuiſenben ban fegeningen

#ebt geſchonken/ baat ih bin

gºeumig moet 1 l lof boo? ſingen.

- 3.

GEn helaag! bit ſijn be reben/

JPie mp treurig boen betſtaalt/

3Pat mijn ongeregtigijeben

#oget alg Den ಇnಳ್ಯ:Ni:

--

--

#balit
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alBaut alg 45p um milbe ljant

5trektet ober mp ten goede /

3Iºaĝ íři teqeii İl qefiant ] -

#pooit uan quaab en onbank moebe. - 3 -

4. ſ

4.5p hebt mp an 'g Jºaoeberg botſten -

ಓಸಿ': uum" beftier/ i.

gÈn gp Haafb' mp / alg mijn bo?ſt / en

#ouget groot / ஆகA

diën alg ik mp ſtelde bloot

39oo! beel buiſenben gebaren/

lgeeft uub goethept boo? ben noot

jlºp geſtabig boen betnaren.

5.

oBp beeb mp ter buerelt komen

GPmber 't GEuangelt ligt/

SPaat mijn âiel) met Ziong bgonnen/

#ton geleert fijn en geſtigt:

IWHaar ik/ die in 't duiſter SWEEF,

49mber 't ligt/ bergat bien luiſter/

&#n berblint boog bboaalfagt bleef/

#$0 rampfaliſt/ in het biliſten.

-を､

* -

-**

6. s *

350 beel gëuamgei babett

3Peeb gp roepen onetluit/
49m mp tot ulu' gunſt te nobelt: - Š

5ſlaaat ift/ bie taijn oren ſluit - -

1Boog haar roepen f gaf mijn o0? t

2lan brg 319ereltg, ibchebeni

gen berüoog op 't tuhue (pog:

JTatt be 3Perelt booſt te treden.

. . . . 7. ‘t caા |
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7.

't gºeumig醬 fo onwaardeerlih/ .

, 25feb gp ſelfg mijn ziel nog aan;

âldaat ben gemel/ niet begeerlift

32002 mp / laat ik henen gaan:

&ogt Bp mp ban Heel en bood

3log te binden tot mijn bootbeel/

$ft helaag! bleef in mijn noot

&oºgeloog/ mp tot een oorbeei.

8.

«bp / in goefhept engemeten/

#ebt uu goethept bug getoont /

Maar ik / ondankbaar geheeten

{Heb U met ondank beſoont:

oPch! ontfermenb Boot en Beet)

&iet eenſ op mp gantg ontaarbe/

seie bier leg fo malglik neer /

?lig een bloeit en belle-tuaatbe.

9.

JP2uft mp mijn onbankbaar leven

&o met Hragt eeng op mijn bert/

{Pat ik boo; iiub' toógne beuèni

Jlaag / met Ziele-pijn en ſnert:

HBeplant/ 25o2g/ en Ribbelaar/

&pzeilg uur bioet eeng op mijn ſponben

&Pat ift eeng oerſoent / biet naar

efeumig umen lof Perhonbe. A

# , х. De
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Χ

De Ontd. Sond. beſchreyt fyne fonden
º met ſmerte.

£5tem: Pſalm 77.

ef: Onveranderliche guthe:

I.

Hº #toning miſt gebogen /

JBat ilt nu eeng bepb mijn ogen/

HPol ban tranen met gehlag/

&Lot um @Lij?oon berheffen mag,

dBm met ſugten / hermen/ ſteenen/

ălàġu trouwlooßhept te bewenen/

dof ik boo! mijn ſchºeijen 't batt

Hton berligten ban be (matt.

2.

ambilt mp bog een mepnig bagen!

gn mijn ſonben 11 te ſlagen)

aPie aluJetenb/ mijn elemb

oEn mijn bunaaghept hebt gekent.

3Laat um toren niet ontſtelten | | |

KDat iſt ſchgeije tot een teſten

32an een feer benauubbe geeſt/

&Pie nu boog um too?ne 123eeſt.

3.

d@cij! mogt ik mijn hert eeng maſchen

#n een beeſt van tranen plaſchen/

d? Dat nu mijn ſonbig oog

3Bierb ban tranen nimmer bgoog; -

Dat ik eeng den Jemel vleiſen

#tombe met mijn bitt're ſcijgeijen/

@Lot ontferming ober een/

qPie ®p billih moogt utttttên,

-- • *.

-

4,领d的1
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-

4.

2lch ! mat b?oefhept pijn en finerte . . . . )

#g bet mp/ met SULK een HERTE :

d®n te b?agen/ bat met ſchuilt

gig ban binnen gantg berbult!

dPcb ! unie ſal mp nog ontſlagen

3Pain mijn ſtriemen/ enbe plagen/

&Pfe nu boog mijn ogen ſtaan/

giën tot an be 3IBolhen gaan,
-

$'.

3dBaar iſ ook mijn oog mag houmen/ **

GPm mijn ſomben te beſchouupen/

'it &ie bog obetal mijn quaab /

qën beg {}emeig Ongemaat): -

32oor en agter fraan mijn fontein/ +

gºn mijn ſtiennen / builen/ monben/

ASo onepmbig leggen mp

2in mijn regt en ſlimhet Zp.

6

5ta ift ban mijn legerſtebe .

'g ſlàoggeng op / om mijn gebeden

HIit te ſtorten noo? ben heer /

'ft 5ie al VROEG mijn ſchulden bleet:

3Pfe beg-uagtg niet fijn berbuenen/

j12aat imp tof tot bitter uueenen

’g il 2ogeng, gemen) en mijn batt

39gangen met een bloebe ſmart.

7.

'h I heb mijn ſppg en boot te eeten

aPoo? mijn tranen ſcijfer bergeten /

GEn mijn baanh) bie 't lichaam b?enfit

gig met tranen ſteebg gemenkt:

'f opa alleen / om maat te treuren/

(ſºf mijn HARDE hart mogt SCHEUREN,

器 mijnੇ ತ್ಗ 點 -

iet ten #emel maar om joog. - -

- ** ~ - 子 3 - * 8, ©f
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8.

def ben eme in erbarmen

@ber mp fig mogt ontfarmen/

69f ſijn mebelpbenb hert

Gver mp bewogen wert:

2lſ mijn roepen en be filagen)

gig / om ban mijn ſfiele plagen

192p te mo?ben/ b00, het LAM,

RPat Deg#'# \mJertít# fcijulben mam,

9.

oEn bug ga ik alg te ſuffen/

En den gandſchen dag te duffen

gºn mijn naarhept / en berbuijn

25phang in mijn Ziele pijn:

2llieg ſtaat mijn 2iele tegen/

aPpl fit merhe / bat mijn negen

Paden ſijn/ die na den doot

3Paſen/ tot mijn Zielen noot.

IC,

Heere glefu / moud Bp homen/

qDm mijn hert met alle b?omen

«Eeng te rebben uit mijn bukſ

oEn mijn eeumig ongeluft:

, glaat uum" teb're ingebmanben - * *

d2ber mp in liefbe bganben/ -

HEºet ontferming / bat mijn hert

aPoo? uuo bloet geſuibert boert.

x1. De
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Χ Ι.

De Ontd. Sond. Belyt, en befchryft

ſig voor den Heere,

ſo als hy is.

5tem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſter:

dPf: Ik hoor een ſtem uit 's Hemels Throon:

I

2llar ſal ik nu ) maar ſaſ iſt ſjeen

HI2et al mijn ongeregtigheén ?

TDie an de Wolken ſweven /

3ïPie ſal ik nu mijn leueng ttepn /

So grouweliſt en gant# onrepu/

ſtont uit te kennen geben ?

alBie fal // i al

ălăjme boogijept // ºn 450bloogijept

ähummen ñlaqem/

GPm mijn ſchult belu boog te b?agfu ?

2. - *

312ie ig 'er/ bie mijn bunaaghept buect /

GEn al mijn 'g herten' ſonben-leet.

TDan Gp/ ö Godt der Goden!

3IPie fal/ unie ſal mp rebben gaan

32an al mijn filobe groutuelbaân/

âDie kan mp uit mijn noÜen /

TPie maat // giëll T\uaat

5ijn uittrehlten) / GEn opmeſiſten

@Lot het leben ? -

3Pie boo? hel en toogne bebe.

子4 3. Фу ,
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3.

dBp ſijt het | 6 JEHOVA ſbobt!

JPer bomenROTZSTEEN, SCHILTenLOT,

TDen aller herten weger: * - * , -

II &eg fit treurig/ bat mijn ſtaat

gg onbegrpplift beſolaat;

&H ben een ſomben pleger /

TPíe niet) / llit giet)

Alġ uw’ Betten // En gefetten

Te wertreden/

3Poo? mijn ongeregtigheben,

4

O Yeplig Kigter/ ik beken

RONDBORSTIG boo! 11/ bat ik ben

gn fonben-ſchuit geboren/ - - -

Eſa / dat ili duifendmaal den fpot

«Beb?euen heb met um gebobt/

gÉn ubeerbig ben uun' toren/

illàijm rufi // Q£m fuft

ЗDag in fouben // Фngebomben

#lap te baben/

giën met b?af mp te berfaben.

5

'f 25ehen met bloefhept ſnert en pijn/

3Pat al mijn baben enkel fijn

GEen KLOMP ball buile ſonben/

osten MONSTER in onreynighept/

g’n bueergaloog in Derteltjept/

23cm íh U00; ïî qeú0ııûcii :

93 it ſogt // ºn lugogt

5Dist alg booghept // En goblooghept

gn mijn baggn /

@in uniju vleeṣfust te bejagen,

6. Sie
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6

3ie baar/ 6 €5obt/ baat legt een KINT

&Peg toreng / bat niet amberg mint

2lig 't geen nu too?n boet blaften -

&Baat legt een SPOTTER uoo, uuu (IIjgoon

gEen ATHEIST, bie tot fijn loon -

1lu’ gramfchap moeſte fmaken;

GP H#eer/ / ſpoe feer

&ijn mijn plagen// t' ?lIlen bagen

(&Ioe genomen/

«En ſchier 19emelijoog gekomen. -

-
7.

&P Gigtet baii regtbaarbe álagaaf / .

3]Bieng gramſchap / alg een blire.nl/ naaſtt/

1Berfcŋoon mp / fchoon helweerdíg/

§ïàíît Øp mp ū00g unu' fliegttt-baut

32erboerpen in een helſcije b?anb?

'á 25chen / 45p fijt regtbccroig :

319ant groot// g in fila00

Sijn mijn quaden.// Bu miġðaden

#n uun ogen/

aPie geen quaat of onregt bogen.

8.

älåaar och ! geben# nog an umy Soglt

#ijn KRUIS en DOOD, en DOORNE-KROON,

Anſchouwt mp in dien 250?ge/

&Pie boog 450blafe lijt en fterft!

&n boog ben fonbaar ”t ljepl betulerft /

g9cb laat Die boog my foggen/

q) ban // 501tu "it un

itu ņemabe/f 19.org en pabe

j og gebenten/

?Ilg gn't lenen mp moub ſchenfiell.

于治 XII. Dº
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X I I.

De Ontd. Sond. Wort beſtreden,

of die weg, Die hy nu inflaat

de regte wel is.

#Stem: Jets moet ik U Laura vragen:

G9f: Waarom ſoud ik met vermaken:

GPf: Albeſittend ligten Vader:

I.

E; boat ig baat boog geluiffet

2In mijn oog / maar boo, ift buiſter

gin bermegring fia en fch?ih ? -

3Pat bie boeg niet Iept ten leben/

Die ik ſoek met angſt en beven/

312aar mp firefißen fal teu firift.

2.

350um be HEMEL bit 19erftomben

2In mijn oog? of fijn het bomben

19an mijn ARGELISTIG hert?

(Pf foub ook bien onben SLANGE,

dBm mijn ziel te maſten bange /

JPit inblaſen tot mijn ſmert?

3.

#maaar / mijn 5fel / boie ſal 't It ſeggen/ '

oEn getroumelift uitleggen

Of bit ſpoor ten lenen gaat? -

#tombe niet DIT SPOOR mel miſſen!

«En gu broemíg #i brrgifïen

Sin deeg” nw bed;uhte fiaat?

4. ta
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4.

Immers ſijn 'er duiſend menſchenf

RBie ſlegg leben na baat buenſcijen/

&#n genieten ruſt en bree/

3Paar gp moet geheele bagel1

Angſtig ſugten / kermen/ klagen/

#In een pijnlih ach en mee.

- 5.

gimmer ſijn 'er ſo heel mijſen /

JPie bit TRANEN-PAT migprijſen/

2lig een meg/ Die onruſt geeft.

30ub gp ban niet beplig meſen/

2lls gpook / op ’t ſpoo van deſen/ *

5,2a ubu' oube megen leeft. *

- 6. -

3/12aat: houb ſtil/ 6 Ziel/ mijn oren

#omt een amber ſtem te boren/

&Pfe baat roept / DIT IS De WEG,

«En ift metſt) bit byeemb geluiſter

#ſlaaaht be VORST ban 't heſſche buiſter/

TDie U valſche ſtrikken legt,

7.

albegban/ meg ban/MENSCHEN MOORDER,

Aller vzomen rnſtverſtoozder/

DUIVEL meg/ mat quelt gp mp?

#Immer ig um Yuerk maar liegen /

«En niet anberg alg bebriegen /

3Beg ban met uur TOVERY.

8. -

LEUGENGEEST, ep ſtaak um plagen/

GEn geef antimoont op mijn b?agen/

| &eg VERLEYDER boog en noob /

(Treffen die den weg na boven)

39ie / ontumbig ban geloop}, en

#emelg ligt) nog ſijn ontbloot? இl

- 9. నో!
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- 9. * . * *-*. ----.. "

35ijn het / bie op fagte roſen . . . . . . .

&lapen / alg be ſo?gelofen) º

3Pie be boeg ten leben gaan?

g9f bie op be itugem-baniem

JP?onften fijn ban ſterke blanken)

qộp be belft{e bgceùc paân ? ”

IO.

d?f ſijn fp het / bie gantg eben/

2llg een eerlth bepben / leben/

& In een ſchijn-berntſte beugt ?

g?f bie in baar epgen firagten

’g gemelg gunft alleen berusagteu/

g9p mat ingebeelbeugeugt?

II.

NEEN: VERLEYDER, bíe boeet nieten

&ullen 'g Hºeeren bunaaſt genieten/

J^a den inhout van Body; Boogt/

gen GERUSTE, bie baat Iapeuf }

qPyepgt beg lºeeren |?letter-3lPapen -

(@Le berujerpen buiten boogt.

I 2.

Teie ſegg SEGGEN, HEERE HEERE, -

«En 45oög 32aam niet ljepſig eeren/ -

&ijn het / bie ben HBeet niet Hent:

«En bie op haar SELVEN BOUWEN,

GEn op epgen merkt uertroumen/ -

#2pgen b' afgtonb tot haar enb.

13. t-- -

3Pug beſluit ift / Dat haar 't leben * -

&aſ booſcher ſijn gegeben/ w

JPie ban ijerten tot ben Igeer

3cijgeijen / roepen/ embe Harmen)

«Øf bein Bemel in erbarmen

haar uJou rebben tot ſijn eet.

y 14,"t鞘*

i
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14.

't Ibeplig moogt/ alleen be maarheptf

3ggt bif me in fo brel klaarbeptl

%ïlg een onbermglab're grond:

#salig ban/ ble 'g fatang leugen

#an berb?pben/ en betheugen .

#ig in't moogb oan 'g Beeren monb.

... I j.

3Peeſt gebanlit / gebligte #oning/

TPat ik dooz uw' kragts betoning/

23cm beġ fatamġ fitiñ ontblugt:

5maaar oergeef mp/ Dat mijn oren

#aa deeg liſten guamen boren/

2lig een loog en balg gerugt.

16.

42 gehoba) geef ban HragtelI/

Datik ſoek bp dag en magten

jaa bit eng en finalle pat)

appet mp fchgefjenj hloppenl. firpden/

klºot ik mp eeng han oerblpben

natt uun bolä in &alemg &tat.

x I і і
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X I I I.

De Ontd. Sond. Vreeſt voor Sondige

geruſtheyr, en bidt om Hey.

- lige onruſt.

&tem: Schoon Bloem gewas in't:

&f: Prins Roberts Mars:

«Pf: Terwyl de blytſchap binnen:

I.

Cಳಿ 3p Bobt/ Die mp getuig

lgeeft ppanog 3lift ontbeht/

JPie mp bug tot een helper ig/

#n noot en Zielg gebgeh/

&Pen fatan ſchelt bp/ bat fijn magt

Gler ueber mot gebelt/

&o Dat mijn #iel/ uit 't net gebgagt/ .

%n ruimte buogt geſtelt,

2.

âſlaaat ach! mijn Schepper ! ſiet baat kueer

«Een quaat / bat tmp benart/

«En 't treurig hert ſo buigt ter meer

2 In hommer / bruk en fmart :

## n!eſe/ bat ik WEER GERUST * .

49p 't oube fouben ſpoo? -

&al treben/ om mijn bleefcheg luſt

3Beer an te bien mijn oog.

3.

#et ſmert mp / bat ik onbebagt

#In ſomben heb geleeft/

«En al mijn bagen boot gebaagt

“Hn 't geen be a Bereſt geeft; ºrg

- C

-
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-

:

* -

dPch bat ban nu mijn buiſt're ziel/

Spoo? 'g mereltg toberluft /

25edzogen) in dien tuimel-wiel

JØiet ſto?t en Vozd geruſt.

4

Elèaat geeft mp onruſt / battſ en ſmart/

aPoet mp ſteebg tot il 19liën/

ſ&Zot bat Obp boog um beeſt mijn hart

$ult mare tufte bien/

49ch / boet mp ſch?eijen om mijn quaat

12oog um gemaben (ºbgoon/ Ts

&Zot Dat ik uit mijn nare ſtaat

jºerloft 3p boo; uum” Soou.

$.

gh benſt met bgoefhept an be geen/ .

aeie na bp 'g Bemelg Huft

Øebaren ) UJeer te rugge freen

£aa *g tmerelt§ £}aab en ruft/

GEn byeeg ook/ bat bit ooit mijn lot

ſtampfalig mogte ſijn/

3Pat ff mp ſieer ban b' lºemel tot

39er fonben boog fenijn.

6.

'ft ſlBeet/ bat ben ſlaap geen ſchulbenaar

12oo? fijn betaling paſt /

32oo? Dat hp met ſijn reeh'ning Hlaat

1Ban fchulden i# ontlaſt /

$0 paſt het mp niet/ Dat ilt ſtil

&#n ruſtig neber leg/

&Lot bat ben 25ogg tot mp / ik buil

3B0?t nu gerepnigt / feg.

7.

&ech! fout ift (ingen) baar 't gebaat

Mp dzepgt an alle kant/

dBf 't anſier merpen/ eer ift baat

45cfepit an eaab en Iant;

* 9 steet
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#u roejen/ bupl ben tp/

69 #aten: mijn £ſel / gp moet met Hragt * ,

ièog bloept/ eet bat 1l onberümagt

&Ben ſtroomtijt gaat boog bp.

8. -

3Laat lachen en ſteebg bgolfft ſijn/

TDie 't dertel lachen ſmaakt/

Al 3Paſt nu beter ziele pijn/

«En ſmert / bie 't herte raafit: -

eEn ach ! Moat ſtof hebt gp ban b?eugt?

&Baat b Hºgemel/ op 11 gram/

11 Pzepgt te firaffen voo; d’ ondeugt

3|act onuitblugb're blam. -

9.

Älbm fonben/ alg feljarlaften root/

&ijn iſ geen breugde-famg/ .

#lhaar perſen iſ met angſt en noot

&Le ſchreijen hagen lang:

eep treur ban/ ô mijn 2iele / laat

illup' ogen nimmer moe -

32an ſchgeijen ſijnſ eer 45obg gemaab

ill roept ban b2cbe toe. -

IO. -

(Prl) (9eplant) hom/ geef my b00:taat

#àu traìien cn gếu1eell /

(Bat ik mag treurig tot 11 gaan

jl?et fugten en geſteen:

jl?aah mp onruſtig/ tot mijn hert

ofeng mate ruſte bimb

#n uupe woonben/ baar mijn ſmertſ

2lig gp 't beneelt/ berfujint.

}

x I v.
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, X I v.

De Ontd. Sond. Sieten belyt fyn hinder

palen, en wenſt er van verloſt -

te worden.

5tem: Pfalm 3., ºf: Pfalm 19.

gaf: Als ik nog Jongeling:

«Pf: 2 Verſen van 1. o onbedagte Jeugt:

I.

Jlètmanuël um” hant

3Perht fomber tegenfant/ ".

49m herten te verbyeelten/ -

GP komt dooz uve magt -- -

Eens ſlaags der ſonden kragt

3Bergruiſen / op um' ſprehen:

dPch! Dat gp ban an mp

Hilm grote heerſchappp

Genadig moud betonen/

&Pp bat ift eengberſmaab'

SPer mereltlingen raab /

«>m bp um bolfi te motien. *

2.

3ă fie/ â ;emelă Ibeet

wPat ik um gunſt ontbeer/

«En eeumiglift moet berben/

ginbien um' ft?uig en 23ſoet

ilHijn buil en boo# gemoet

stiet repnigt/ uooz mijn fieruen:

$h foeh 11 menigmaal

oſbantg treurig in mijn Zaal/

Gf ik U mogte Pinden: -

gift ſtopt mei oberluit - 9

๑n # nate '' ਮੈਂ . . . .”

- ՈԱE- . . , . .۰ نمراتیگ

೧n ೫) , ಇಕ ಜಗ್ಹ್ಯ. ឧ, ឪទar
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3.

3ſlaaat ach! mijn bubaſe ziel

$tan nog ben tuimel-miel

Speg meteltg niet ontblugten/

jaaat blpft in b' beerſchappp

Đam '# HlàcreIt# fĩauttnp

JPog angſtig leggen fugten:

”f GESELSCHAP, en ben &toet

TPer gobbeloſen / boet

#pijn Ziel um gunſte miſſen/

#h gamp in ben nyaf

$an ”t ibel fonbig #taf/

&o jammerlift bergiſſen.

4.

5mijn VRINDEN, bie um 3Pet/

En Goddelik geſet

3pirt bepliglih uträombºn/

3Berlohkem mp in fchijn -

Team 12giembfcђар / boo; 't feniji.

3Per boereitmin tot ſonben:

Hipaar agting/ eer en gunſt /

45aat met een LOSE #unſt/

Jain arme Ziel verſtrikken:

gefuģ/ leent uw hant

il)p / bie an alle hant

Jaoet in mijn boogbept ſtifthen.

j,

GEn mag het bit ALLEEN,

WPaar doo? ik met geWeen

Mijn Ziele voele p?angen?

JWAaar ach! ik vzees den SPOT

&Peg meteltg tot mijn lot

Gołt winnig te erlangeil:

«Ep toont mp / bat haat haat/

En bitt're lafter-finaat

-*

,
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#ap beter ſou bekomen/

All#/ ban der bzonien Schaat

«Beſchepben/ eeng met haar

ſtampſalig om te ſtomen.

6.

Seoe tup ban ſien / 6 beet/

TDat in UV’ TPieliſt en Éer

BlAeer blptfchap íġ te fmaßen /

'llig bp bet ſnoob geb?oet

dPeg ubereltg ſijn gemoet

2.In fonden te vermaßen:

't gg BETER met uun zaat /

RUPat ſig op ll berlaat /

%jn iſ het bepl te ſoehen /

2g in beg lberetg hring

HI2et een 19erboemeling

(Le uragten op um IBloeken.

7.

#om ban/ ô geſu hom/

12erbreekt en merp eeng on

#leijn filobe HINDERPALEN,

aêoet mp) alg NAAKT en BLOOT,

geen blugten tot uun &choot/

g9in 't leueil baat te tjalen:

(Prb! laat th I boo, uu, hagt

«Berukt uit 'g boereltg imagt /

&#eng eruen met De u?omen:

1Perſoent mijn fonbené trepn/

Op bat ik eetlutaal tepn

ilact gaat in 2ion holme.

*
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X V.

De Ontd. Sond. Siet der wereltlingen

gevaar levendig in, en waarſchouwt

fe trouhertig. »

&tem: Och dat ik voor U leven mogt:

&Pf: Pfalm 9.

(Bf: ’t Sa Matroos:
/

I • -

W: fal het grote zielg GEVAAR,

30 eetlupig ſmetteliſt en maat/

32an b' onherboo?'ne menſch bepalen /

&Df naar ben epſch te regt afmalen ?

2.

2lch ach ! mn bumht) iſ ſie geen maat

3Pan't outlitſprefielińe quaat

:Per gemer/ bie in uleefluft ieben/

«En 't ijert an b' ibelljeben geben.

3. - -

Ach! Arme Schepſel / ach/ ontwaak! -

,3õerb:pf uus' fungelofe baah - º

#lit hert en ogen/ om te nierſten/

âlPat Dog het epub ig ban uur âBerſten.

4.

Gp leeft gerufi in d’ idelhept)

gletpyn ten gemel reetg berept

Şün WRA AKPHIOOL en gramfetapğ firalcıı

«Din á op il te doen nebet dalen.

-
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j.

4Dcij! bat um oog eeng regt berligt

#on merken op bat blireing ligt/ º

SPat All eeng fal/ bpen ommeligulen --

Møplgp verſmaat Godt/ en de BYounen.

6

Uw' Ppand is dien. Hogen Godt/

areaat met ºp ſo uitſtnuig ſpot)

žijn gunftig bert) boo; ili Jefloteil /

35al Ai rampfalig ban bein fiotell.

7.

35ijn toren / ſo betbaateliſt/

obelph een laſt / Homt fujaareſiſt

&Pp 1li meer plot3en/ bat be ſlagen

ill & Larten tot een eeuunig hlageil.

8.

5ijn bloeken leggen op tilu' hett

#Pat eeng rampfalig tot haat ſmert /

Ree 25ergen hiefen fall om t pallen

@Lernopl il geen bebcht van allen.

9.

4D EEUWIG BLOOT boo, lºem te ſtaan!

aaieng toren/ alg een #iet-oºrliaan)

#Pen ſonbaar plotſliſt boet oerbgiliſten/

En iú den afgroud neder ſinken.

* / I O,

«D EEUWIG BLOOT boog lºem te fiaan |

apie alſ hier boob' ſijn monden aan |
(Iot rebbing/ maat bie ball lliet bloeſten

#oo! Geuwig ſal uum #iel beſothell.

45 3 11, DIT

*~ *
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I f.

DIT ſa! II treffen en nog meer/

gmbien uun hert fig tot tien ſpeer

gIn minneng fijt niet mil geupennen /

OPm |gem/ alg b' GBpper-ſpeet / t erkennen.

I 2.

QËn och ! wat ié den Hemel goet!

3Pat hp ill nog foo"n SALIG BLOET

32an ſijn geſtruiſte &oon upil bieden /

9In al 't geOgepgbe quaat t ontblieben.

13.

den loop ban / ſonbaar) roep en hlop

#n tijtg) eer b Igemel II berſchop

3000: ceuuig 1 grr ben DEUR geflottii

#luu' arme Ziel ſal buiten ſtoten,

14.

GFp laat deé Heerem ſch:ík uuu” hert

aPoen ôrben/ met een bitt'ren finert/

25efcb7ept uun' roob-geberfbefonben/

«£n uliet na 3|efıığ #guig em ã£onben.

15.

Och laat uïn' epgen 2alighept

JPiep op uuo herte fijn geſepf; -

3Dogb mjijg/ en hieſt boo! #l het leben/

RPat b' lºemel lll nog foeht te geven.

16. *

Gait roep ff tot tit/ alg bie ſDeet

illuj' nare toeſtant / en met leet

din ogorfbept fie/ bat gp fuit fierbeu/

«En eeuwig '# #eeren anſcijfjn betoen.

17, 9 £aat

--

--

.
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…” 17.

d? Laat ban nu mijn troutme raab

tl &#eng boen benſten op uuo ſtaat/

#Pet herte pijn / en ſocht um bootbeelj

«Eer b l#oge RIGTER #tount ten 4Dogbeel.

18.

69 lºpeer/ beamerſt bit boo! uun' ſjeeſt

&Pp 't ſjert/ ban bie nog onbebgeeſt/

En ſogeloos in ſonden ruſten/

25etobert boog haar ſnobe luſten.

19.

&n och! ontfermt *l ober mp/

RPie ouh nog in ben ſſabernp/

&Pet ſomben ſch?ep / ep Haar uun' banben

#ſlàijn Ziel berloſſen uit mijn banbell.

X V I.

De Ontd. Sond, merkende, dat fyn

waarfchouwen vrugteloos is, bid

dat Godt kragtig wil Werken.

Stenn: Du unbegreyfik Hoögſte guth:

Of: Q Starken Godt Ö Zeelen Kragt:

q%f: Veni creator Spiritus:

«Pf: Pfalm 1 oo. «%f: 1 34.

H; hom lf tot 111 geplig beet /

«En leg mijn Hlagten boog II neer /

(9p hope / bat uun' regter-ljant

#l?p ſal berleeiten ilbo' bpſtant,
- . 45 4 2.
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2.

gift toep tot jeber/ bat be amp;aat

12an um' berbolgenthept gemaakt / . .

SPat elli in minneng tijt ben bag

32an ulu' genaab bedenken mag.

3.

GHft ſoeh meeb'lpbig jeber een --

(Le boell op 'g l9emelg paben treén is

gºn toon ooh / bat utu' grimmigljept

łżaat.19;aali-pljiolen tetbg btrept.

4. - - - - - ->

3l?aar ach ! mijn roepen ig om niet/

(Letuppl iH nog geen b?ugt geniet

3ban al mijn arbept; mant baat hett

25lpft ONGEVOELIG fouber fimert.

3.

jlàijn moo;ben ſchijnen firagteloog

&ap D berten/ bieſo erg en boog

gijn ſomben 3Boobf ſijn / en mijn ſtem
-

#eeft op DEES ROTZEN nog geen filem.

6.

aat OOG, bebeſt met neu'len ſulaat)

ict in ulu bepgen geen gebaar /

Hyaar TONG, onhumbig balt het mueel

ſtoept foubet beben ſlegg Gun ogee.

7.

GTft ben jaar tot een SNARENSPEL,

& Bie faſien man geen nut bertel/

di 2ijn ſchgeijen oui ljaar #aligljept

#g bp baat / alg tlitſinnigjept.

8, Pitý
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*

8

gPug ben ik MOEDELOOS, en merk /

&Pgt al ben fuer ban mijn merk -

q5antğ bgugtelooğ iğ / en onu ııfet/

&o 45n geen hragt ban bouen biet.

Uv' hant/ ð Godt/ die alles kan/

Is magtig/ om den ſondaar au

Sig ſelfg t ontoehhen/ bat fijn hert

Derbyoken en verbonden wert.

w Ι Ο,

GEp fenb ban nu um ſterfte neet/ -

gen bit perftoûte bolft beheer - - -

@Lot ubu' gemepuſchap/ boo2 uub geeſt /

GPp bat gp uuogd ban haar gebgeeſt.

1 I. -

gºp toon maar eenig uu’ heerſchappp/ …

GEn ruſt haar uit ben ſlanetlip ºf

3Per ſomben tot uun heerliſiljept /

50 mott uu ſnaam en lofurtbgept.
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De Ontd. Sond. Klaagt, dat fyne

liefſte Vrinden hem nu tot

vyanden werden.

&tem: Abermaal eyn jaar verfloſſen:

GPf: Werde munter meyn gemuthe:

dPf: Pſalm 42. Als een hert:

1.

A* qp mp Ííet bemen \mamb"leu/

lºrer/ in ongtregtigbrén/

itomb it met be ilbertit jamb'len

19an De Dingen ban bemeen: .

'ft Suzak met haar / en ſp met mp

Sonder kommer vyp en blp/

'ft Schepten in haar boen behagen /

gÉn hon haar goblooghept Ogagen.

2.

2II mijn VRINDEN, onbebgeben

Gjin uuo 11Begen/ ſchenen mp

(@Loegebaan/ om. Dat mijn leben

Sidel waé / en een stopp

3Pan be 312erelt / fp geruff

%n baar fomben fcbepten luft

gjin mijn ſnobe (belheben/

En gant# onbetogen feeden.

3.

2llig ſft met haar at en bgonſt en

193olift umag in belbept/

Als ik van Woelluſt beſchonken

19ol mag ban uitſinnighept / ു

.
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=

alPag ik haar een LIEVE Bginb?

TÞie een vyoliß leben mind /

een haar oog/ gement an ſonben/

35ag in my geen uich of uonben.

4.

jf)aar: â âBomber / nu mijn ogen/

apoo! een bomfier NAGT-GORDIJN

30 beel jaren obertogen/

HI)erken op mijn plaag met pijn/

&ie th / Dat Den lebeing trenn

Ban mijn MAKKERS in ’t gennepn

#g onbeplig / bat be bloehen

Aệaar en mp fiaan te befoelien.

- J.

52u ift haar ban bel / en boob / en

't «Eeuunig mee te rebben ſoek/

јBu ili merit mijn epgen nooben /

&ta ih DWAAS bp haar te boeſt:

#ſhu ift haar met tranen ſeg

4Daar be uueg ten leben legt /

(Loont een jeber / Dat bp ſot en * . . .

3bul iš/ ill't uítſiunig ſpotteil. . .

6.

50eh iſt 't eeumig bepl te roeinen

%jn jet ſt?uig-bloet ban um &boon

eën haar fot en bubaag te noemen / _*

3Pie niet maſten tot uud & Zh?oon :

't &#g alg of haar oog en ijert

(Tegen mp verbittert wert/

gen boom AGTING, bie 'ft boog befen

23p baat bonb/ ſtaat HAAT te leſen.

7.

5elfg mijn ALLERLIEFSTE 19,inben/

JPie mp / boog een liefbe-bant/ -

3Bferigitá en tebet mínben/

iin illi tegen mp Q£fiant:ಔರ gen Mp g - Ha :
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ga: mijn HUISGENOTEN fijn

Jlan een ſtof ban berte-pijn/

3Boog haar afheer ban ubu paben/

JPie ſp tonen in haar baben.

- 8.

#Biemant ig 'er/ bie ſijn oren

(@Lot 4l nepgt / om uit um 312et

't &alig lebeng moogb te horen/

(ILot een regel ingeſet:

«Elſt berbeeld ſig/ bat ſijn pabt

:Leiben fal ma 'g emelg &tabt/

'Schoon uuu &oon/ bie ſelfg. De 312eg ig/

#200it bp baat ten grollb gelegt ig.

9.

#eer/ hoe maar ig DIT mijn batte/

GPat "er miemant ig beluft/

@m boo &iele-pfjm en fmarte

gln um &oon te ſoeften ruſt:

&cb ontfermer! laat muo bant

alperhem fomber tegenfant/ . … "

dBm DEES DODEN op te mehhen/

&#n uit 't ſomben-graf te trehſten. | | |

IO,

gg 'er ban NIEMANT genegen

QLot ulu Piemfi / 6 l°eulig l°tet/

dPch geeft mp ban/ bat mijn moegen

&ijn gerigtet tot uub Gºer:

#ieft een jeder ’t byeede Spoo? /

PLaat ik "t Enge vand'len doo?;

apil ſig elä ban il afſchepben/

Ilaat ik nogtaug U Verbepden. *

X V I I I.
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X V I I I.

De Ontd. Sond. beſchouwt het grote

geluk van Gods Volk.

• Stem : Hoog om hoog myn Ziel:

G)f: Un jour :

I. ,

W3: fal ooit be &aligheben

12an 45obg erfbolh fpgehen uit/

&o onepmbig / Dat ſp reben -

#ebben/ om te galmen uit /

ſpoe groot ig / |geet / bat goet!

ſjoe groot fg/ Hºgeer/ bat goet!

(Loeberept boog bie 1l befen t befen/

lgoe groot ig/ ſpeer/ bat goet!

:Pat al ulu heutelingen u0cD.

2.

GODT DRIE-EENIG is haar VADER,

dBlantgrijſt op ſijn 13emel-@Lij?oon/

3Pie be ſchepg'len al te gabet

3Poortbreng 49eerelift en Schoon/

geboua iğ fijn H?aaım/

get)oba iğ fijıı 32aam /

* Genusiglih te pºpfen / pºpfen / p?pfen/

2jeboua iğ fîm 3?aanı/

12an ong te p?pfen al te faaltl.

3.

JESUS ig haar OUTSTE BROEDER,

lbeplant 25oºg en ſl)ibbelaar /

#oning / I')eerſcher / en beljoeber

1900 geurit eu gitig gewaat/ tant
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I#aar GOEL en haar 123inbt /

H#aar GOEL en baat IBptnot/

3ierertig / om te vyfen/ pypfen/ p;pfen/

lgaar GOEL en haar 192inbf)

:eit baar fo tjertelik beminöt.

4.

'g HEMELS GEEST, ſo hoog ban 3TBaatbe/

gg baar TROOSTER, buip eil raab/

- Pie haar Ziclen bueberbaatbe/

&Boo! fijn inbloet en geilaab/

lgaar Leptgman tot ben enb /

baar Aleptgman tot ben enb/

3Deerbigl om te p2pſen / pºpſen / p?pſen/

Ibaar Tleptgman tot ben enb /

dPie haar beuaart/ mſbg bp ſe Hent.

5.

DUlSENDEN ban ZERAPHINEN

Sin deß Heinels Bulde (Thoo?)

Cn polmaalite 4ſherubinen/

JBie ben lºemel bliegen boo? W

&ijn haar DIENSTKNEGTEN al)

&ijn baat Dienſthnegten al /

#ſa/ nog tienmaal buifent / buſſent/ buiſemit/

&ijn haar bienſthnegten al /

QPie haar beſchermen ſomber tal.

6.

All de ZIELEN der VOLMAAKTEN,

19lehheloog in beplighept /

&ijn haar VRIENDEN, bie ſe maſten/

jaa Deeg tijt in o' truluigђеpt.

9aat 25roeberg / reeog berept/

Baar 25toeberg / reebg betept/

«Pm haar in te luagtenſ in te magten/

least 262oeberg) rectg berept/

&Le &ingen lof in eeuwuigbepf.

7. Alleg

º
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7.

3itleg wat jaar kan berblpben

geeft haar ſºeplant haar berbient/ -

&#n ſal eeuunig baat beb?pben /

* ſijn liefſte en hun 19gieub:

it alle noob en pijn/

Hllit alle noob en pijn/

Om #em eeuuuiglift te pºpſenſ pupſen/

illit alle noob en pijn

39erloſt liep/ bie be fijne Zijn.

8

Eeuwig eeuwig 3al haar herte

| | 1Bol ban alle blptſchap 3ijn /

$onbet onruff pijn en fmette/

SPgonken ban 4,5obg ſiefbe HBijn:

lgoe groot ig ban het gort!

Hboe groot ig ban het goet!

3Boog beg Beeren liebe liebelingen/

H#oe groot ig ban het goet/

aPat 'g hemelg ſteurelingen voebt!

x I Х.
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X I X.

De Ontd. Sond. Scheyt ſig af van de

Wereltlingen, en verkieſt het

geſelſchap der Vrome.

3$tem: Polyphemus: ®f: Pfalm : .

Gf: Ach was bin ich meyn errett:

«Pf: Als de Hemel in erbarmen: |

- I.

23 ſeg mp / built gp lopen * -

#Pet De hopen - - * º

3ban be meereit na 't betterf) |

3Bilt ſtºp op be bacbe paben/ |

«Píe Al fcjaben - . . .

25lpben/ baar gp eeumig ſterft?

2.

NEEN: ô NEEN: mijn arme ziele/
ài Gòebiele -

eEertijtg befen boſen raab / --

512aar nu opeet ift / bat 1ſt luſtig ,

«Em um” ruft ig - '.

2õp 3letjobaag l2eplig 2aab.

3. *

&eg mat hebt gp bog gebonben

%n be $omben

32an een bertel mereſtling ? *

âEag 'er boogbrel bp te uinben

&Pat gp in ben

staad der goddelofen ging ?

---- - - 4. J?een:
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4.

Been: gp hebt er niet beſtomen

喘 ಸಿಸಿ DROMEN -

3Ban onnutte dertelhept/

| GEn nu baatb het il maat ſmerte/

TÞat tim” herte

| 2n deeġ firihhen íġ gelept.

- - j.

'lt 5eg ban nu / ep laat mp ruſten/

Allme luften/

25oſe merelt/ fijn alg roet/

3pmang en bitter/ boi ban finette]

TÞat mijn herte

5àu/ helaag! betreuren moet.

6.

2II uun lachen / ſpelen/ ſingen/

5ijn maat bingen /

5Pie mijn hert niet lueerbig ſijn/

2lſ uïn eeten en um' b?inſten/

En uw' klinken/

:Jğ mp nu / alġ helé feníjn.

7.

'It 5pot met al um &otternp/ en

Bleijerjen/ -

2ll um b?eugt ig maar berb?iet/

*h Seg tot al um fotte byeugbe/

3èol ombeugbe]

HIbn bermaaſt en ſtift mp niet.

- 8.

”h Sal mijlı finnen nu begeben

(Lot het leben

3Ban gſeljouaag l#eplig Zaabt/

Pat ban yetten iğ gemtgen

: (CLOt de Wegen/

39aat men op na #pon gaat.

聽 姆,鹉邨
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9.

ymaifi iĥ al míjn lieffie 39;inbem/

TDie ik in den

23oſen âDerelt ljeb geſien)

GEp luat noob/ ik hoop te ſtomen

25p be 12,omen/

spie my guttit cn bícmbtjap bítil. 2 .

ΠΟ,

'ſt 3TBeng nu gefug tot mijn 19ginb) en

Zielg beminben

KIZe berhieſen / met um' bolh/

&Pie alleen ban bguh en Ipben

#an Úe0;pÚem/

2tig een troume ZIELE TOLK.

I 1.

#omt ban / 2iong Liebelíngem /

Laat mp Singen

jlâet ill / tot gſeljobaag ſof/

opiun mp / bat ift met ijl leere

&Le beräeeren

#ier/ en in het Hºgemelg Igof. ,

12.

«En «Sp) 6 GETROUWE BORGE,

Təgaag nu fo:ge /

apat it met tilu himb'ten trb /

JLaat ik U mhm herte geben

&#n mijn leben/

Gäin boo; eeuumig / alg ilt fietf.

xx.



Tweede Deel. tor

-}

p

X `X.

De Ontd. Sond. Komt in 't gefelſchap
der Vrome, en heft ſyn ſtem n

met haar op.

5tem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſt.

I

ᎠᏐ gå ih/ allerfj00gffe 450bt/

2ll bibbenb' been/ op utu' gebobt/

(Zot uun' berloſte Scharen/

oEn uuagt op uuben Boeben 45eeſt?

SPat bie mijn firanhe Ziel geneeſt

3?an fonben en gebaten/

gift paat// j12ijn filaat)

«En mijn ſteele // @Pin te queeſen

j]?et um litínb'rem/

&n fing bgolift fomber binb'ten.

2.

«Bp ſegt / 5 ſbobt / bat 45p uun ſpaan

alEilt openbarem / baat hup 't faam

3Pergab”ren in um" bgeefe/

- 4Pch unilt ban nu in 't mibben ſtaan/

gËn nooit ban ong meet ſjenen gaan /

3#2aat ceu\míg Úp Ong uefen/

Hitom ſpeet// SPaal meet/

åleit nu ſcheuren// b Iperten-beltrein/

g;n baat binnen -

řtomen/ met uwu liefð’ en minne.

聽 a 3. 3.
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º 3.

3ïDie ſal ong mtt met trooſt en raab

HPerſo?gen tegen b' ongeliaab

12an 119erelt en 12pamben? -

2#ijt 45p het niet/ 6 #iong ſpeer/

Spie at ong lJoogtem buttpt ter mtetl

En b?cekt de ſterkſte banden/

Uw' magt // En kragt

gig in 't Tuerien// 400mber ſitrú ºn

(9mbethuínliſt ſ

geful en ong fo Geminlift.

- 4. -

å be a ong b' leme-melt en Bjn

1)erſchaffen tot een medicijn

Ban onfe Joyre Zielen?

ſ5p VOLLE JESU, gp alleen

3Perquiſit en laaft Ong algemeen/

3Panncer hyp boo? *l huielen/

G#n 't oog // 49m hoog

(Lot il ficeren // gèn begceren

$at gp firoturn -

3Laat ban UGUeil llcCct #0lnell.

5.

-g;p fp;cci ong na teng toe ban 39;te

Gil trooft / fa fal ong &iele mee

3Deranb'ren in een reije/

Scheut b' ºpenlcl/ ſcheur) ſtopt op onig ſjert

illu ſièat'ren) Dat ljet 122ugtbaat uJert

#n plaatg uan cen Dallcije/

3ſaat up / #Yu blp

43eplig ſiligen // JDat ljet filingen

/ag lda bou enهلل

UPaar il D &#ngeſteijen lopen.

; : XʻX I.



Tweede Deel. tסל

*

X X I.

De Ontd. Sond. Dankt Godt, dat hy -

Verweerdigt is. In 't geſelſchap

der Vromente ſyn.

gstem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſt.

I

Ꮐ} gunt mp / Heer/dºº: ulu’ genaaù

# #eſelſchap van uw beplig #aab/
go bierbaar in ulu ogeil/

«55 Doct mp borem uit jaar mond/

#e hragt oan 't &alig peņļuerbonb/

aſbat 5 herten boerb onl t;0ge/

gh roem / / «En, noem -

ºt೩೦lg್ಗೆ vepig// MDüs en Heylig/

TÐat herboren/

#g) en tot uuo' bienſt berſtoren.

- 2.

dElſig tong ban nu' pettombé 390lſt ſtuf/

ſpoe 't ligt wag in haar bett geleit /

Grot roem oan ituut deugden/

deſh ſtamelt van het wíjğ befilet ,

ambaat boo, uuu 45etſt ju' erfdeel hier

dºaat lenbeu/ tot baat vYeugde |

joe goet) / , tu fort
ºg jet 12eere l/ (Te uerficerell

idet te opomºlil

apie in 'g gemelg zion Houtu.
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3. ."

«Bp gaaft mp) (Beer/ bat mijn TALENT,

ląde hlepm įjet ig / ig angeuJent

(Zot onberlinge ប៊្រុ
alBel falig ig hn / bie 't fijn luſt ,

3Pan herten ig/ tot 2iele ruſt -

Kate 3ijn tot onbegrigting:

Staat mn// H#eer bp

JAet uw' Segen// Aller wegen/

3Iaat be mo00;Den/

32an uuo bolſt mijn hert boo? boogben,

4.

oe ſort ig het en angenaam/

Ig 25goeberen in liefde 't faarin

13ergaberen eenbgagtig/

45p biet/ 6 GBobt / illu ſegen baarj

G#n Hroont Illn erfbeel u00, en naar

#IÑ)¢t ti\u¢ troulu \uaragtig/

Boogt aali) / Bilt aalı/

Allwe ſtínd’ren // Hàooit verhind'ren

't 35aam te leuen/ -

jl:Baar haar plaatĝ en herte geben.

J.

HIhaar / 5 45ebugte eBobt en #eer/

3êerguit my bog tot timet geet

GEn luaarhept ill te byeeſen/

GPp bat ilt ooſt boog uun' gemaab

JPiet ſegg in ſchijn/ maar in be baab/

Jl.Mag uzoom en heplig wefen /

Spau fall/ gli al

3làüne dagen // 11 behagen

il2et Üe bğolllen/

«En niet haat in Zion Homen.

X X I 1.
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X X I l.

De Ontd. Sond. Krygt liefde voor

de Vrome , En wenſt met

haar te erven. '

stem: Menuet de proſerpine:

Pf: Ach was ſol ich Sunder machen:

GPf: Als een uitgeſtorte balſem:

-

I ,

AdLI) ! hoe &alig ſijn be bomen/

JPie) ontlaſt ban 't aardſe ſtof/

qIeben enkel tot 45ob# lof:

salig bie op 't tput relig figuru

JDa den ſtrpt in Salems Stadt/

3Pan beg 13emelg u?eugben fat.

2.

3Jaaar och heer/ mat ſou bet meſen

iBoo, mp / alg ift tot uud eet

Haïet regt met uuo bolſt berHert/

&Pffft hoog ſchat/ bie II ogtſen/

't 25aat mijn arme Ziele niet /
#oſh SELFS niet HEYLIG HIET.

3.

JPog mijn 4Beng ig om uun' ಶ್ಗ!
25ouen 'g 3Perclrg ſnoob gebgoerf

ſpel te boen ban al mijn gott:

dPoſt laat ift nlp niet berijinb'ren

apan 't geſelſchap / bat met luſt
ñepii em'??aatt iia '$ £?etuciś łłłiſt. -

- t 聚 4 4,鹉
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4. -

Jildag fit eeng een mooit Ontfangen º

#900 mp uit haar trouwde mond / -

't Hig mp / of ili Schatten vond:

'H &ing met haar neef ſfeber Sangeni · · ·

Ban den ſtoning/ als t geluit ... * *

't #oren/ bat te apetelt dit." ' : 3

t

- 5.,

'# #oem haar hert en nuanbel beerlih/ .

2lig een bolft/ Dat brugben mint/ ' ',

Stil tuat bemelg ig beft: *

Jºldaat: och maar! 'ſh ben nog beetliſt/ *

S900bt in $omben/ en geniet

32an Deeg &aligheben niet.

- 6. -

Gil å feer/ tuat fal t mp Úaten/

Фf ili bip ban 't groue qitaat/

31), berfelle met ulu zaat:

42 3Dat baat het mp te praten

#et uur botſt / luat gefing i്,

Als ift Jeſus liefde míş. -

7. .

?!..uji ygaib'ri met be 1bioman
#al mijn bel en oorbeel maat

GEeilg uerfuuarem/ alg 't geuaat º

@p inju Elel fal neder honen) -

#u bien groten REKENDAG . . . .

Jhet een bitter mee en ach. - - -

8. * -- *, * *

- H?rete Heſug) geef ban ogen/ . . .

3ſibeeſt mijn ligt/ eil zieſe tolſt/

#leert en lept inp met tru' wolh: .. *

(Uithl acb treft mijn ſjert om joſje)

ទី២ៈgf/ ឯ០t pា

ſl2et uu” bolſt op 'ğ ieucng paâh.



Tweede Deel. - # II

9.

3Poef mp met be 13:0men erben

’s Paders gunſt en heerlikhept / -

Hàu en tot in eeuwuigbept: ئم..

JDoe mp lebenſ boe nip ſterben - -

ſleet ubu' erfbeel/ bat beloºpt

3Ban ituu' toren / userb berblpt.

IO. . .

&Pch! bergun mp ſteebg te lopen

#n uun megen/ rigt mijn pabt

&P06: beeg aart na 2iong stabt:

Abrere {efu] fet mp open º

'g {}emeIg poo!t 'fi fal ban bo0;taan /

jl?et uun' bolſt ten lenen gaan.

x x . . . .

De Ontd. Sond. begint alles te

reformeren en wort nu ſeer

fedig en Godsdienftig.

£5tem: 's Morgens in ’t krieken :

@f: Jefus myn middelaar Heylant en Koning:

I.

# boet/ 6 abobt / uu @Lijnoon in eeuuwigheden

@ubmanhelbaar beftaan b002 billigbept/

GEil huilt daarom / bat ſp bie tot #l treben

#)aar boog ll batigen in ootmoedighept /

«Bjn eufcht ban mn uan 't fonöcm-pat te gaan /

gPlm baarbig op uuu ubenit berept te ſtaan/

dbp upil dat Ziel en lichaam 3p gerigt

tot uwen bienſt/ waar toe ik ben aberpligt.

骏剑 2. %{*
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2.
-

git ben/ 6 leer) fo algi ih mepm / genegem |

@Lot ubu' 45ebob/ en ſchep al mijn bermaah /

49m ſteebg te manbelen in effen megen/

alBaar in um' beplig buoogb mp fireht ten baalt:

3Bug upil iſt / Hºeer / mijn moogben/ hert en baab

HERFORMEN, en inrigten na um raab:

(qIeruopl iſt meet / bat gp alleen beſint

TDen menſch/ die hertelik de deugt bemint. - |

3 *

't 24g mp genoeg/ bat al mijn tijt en bagen !

dPnnutlih ſijn in ſomben boot gebpagt/ |

&#ll bmenſie nu boo?taan ll te behagen . . .

dPoo! in uuo' bienſt te boetſten bag en magt /

gift loop niet meer met het gobloſe rot

KPer ſonbaarg/ bat met um geboben ſpot /

jl?aat heet mp lieber tot uum bienſt en 3Bet/

âBaat op mijn oog begerig ſiet en let. \
4.

24Ĥ þeb fo mtnigmaai ummº 3bet en 3øegem

19eragt / en mp gelieert tot ibelhept /

312aar ach! bit muaſgt mp nu/ en ſtaat mp tegen/

TDug ſchaam ik mp in diepe nedzighept/

gºn boeng nu boben al op uun gebiet

(QLe buagten/ en op 't gene gp mp biet:

Ook plepf ik nu moon't teren oan uw bag/

En noemt mijn luſt/ als ilt die Bieren maM- * * *

5.

maijn Haacherg fijn geen ſnobe bloehuermanten/

Hi)aat 't ſoet geſelſchap van uuo beplig Zaab;

gli eet/ en buig nip boog uur itgttiágefalitein/

gEn ſtel mp tegen bie um hmegten fmaab :

't gjg nu mijn luſt te 3ijn in 't beplig ſtij002/

?llg iſt na 't Guangeliulu mijn oog/

Jl}ag lcene / om uw' Hooggedugte vfi

ſºe bolgen regt gehoogfaamlih en ſtil.

6. Ek



Tweede Deel. II 3

6.

## Spech en ging met ſuſt beel#iel-geſangen/

319aar boog mijn berte bilimaal ig berquiſit:

«En ben beluſt om in mijn buig t' ontfangen

hem/ bie ſig tot uum bienſt en ſlºegen ſcijfht:

fi fc0fft mp 'g mo?geng tot ubu" bienft / eu foch

jl?fjn huiggenoten tot uun &alig boelt

ſqIe lepben/ om uun monb'ren te berſtaan/

9p. Dat iſt mag met haat ten leben gaan,

7.

âſlap bunht/ ift ſpot nu met beboſe âBereſt/

«En alleg boat ſe biet in balſche ſchijn:

3l3ant bog iſt merft/ bat al het ſchoon gepeerelt

J|Plaat ſchijngoet ig/ en enfiel boog fenijn:

dPoſt mepn ihſ bat ik malg aan 't aarbfche niet/

3Pat biliſenben plot5t Ileber in 't berb?iet/ -

&#n meng nu gantg mijn bert en mijn gemoet

(Le 11epgen tot een regt beſtellbig goef.

-
8

31Beeft gp baar toe) ó #ciul nu miin İebeıı/

Jl?ijn 25ong en lieplant in dit tranenbal/

GPch laat ik mn geheel tot 1ſt begenen/

;

Op bat gp boog mp ſijn moogt AL in AL:

JPoet mp op 1II bien VASTen STERKE ROTZ

32u bouwuen boog geloof/ ten ſppt en trot5

3Aan duiwel/ doodt/ en hel; ep ſchenh mp stragt!

TDat ik I dien geſtadig dag kU magt,

ХХ IV
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- x X I v. `

De ontd. Sond. Soekt den Heere by

allerley gelegentheden, En wel

Des Morgens ontwakende.-

Stem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſt.

I

Gº. 3p Godt / die my op vaaht/

U en met fijn goethept meer gemaakt

Sin defen pzoegen mo?gen:

«Belooft 3p € 5obt / bie mp gefomb

3Poet opffaan in ben motgenftont/

aPoo: ſijn getrouuue fo:ge:

U2ie mp// jaog up -

3ðan fijn torem // stiet doet fimoren/

@f werderuen/

3?og in mijn goblooggept ſierben.

2

'h heb buifenbmaal uun grimmighept

<n deſen magt op, my_gelept /

KLermopl ili fonbig Batter

daf ſlaper / ſongeloog en traag/

#n 't mibben ban be nagt niet graag |

âDaar ig nu bobt mijn ſlaafiet?

© 250}g// ©gaag_fo!g! ...,

TPat miju ſonden// TDog verſlQUden

#n uur lpben .

jiaogcu 3ïju] ten allen tpürm,

3, 8g
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3.

GBp beſitet boo? um bleitg'Ien mp/

TDat ik/ van dzuk en lpden v?p/

HE)ogt neplig leggen ruſten/

Als ik/ van ſo?g en arbepd moe/

jl2ijn ogen ſloot boo? 't buiſter toe/

@uam niemant mp Ontruften:

1ļlm’ arm // GÉn fcharm

aPeen mp ſlapen/ / «En mijn ambapen

&ijn uun ogen/

@ver mp fo mededogen.

4.

HIRijn Iebematen fijn berquift /

«En boo? ben ruſt op 't nieuun geſchift/

dBm tot um' JPienſt te merkenſ,

2lch ! maakt mijn Ziel en lichaam bepb

25cquaam / boo! ulu goetgunftigjept/

dBm uupen lof te ſterften:

TPoet mp // Gant# blp

Allu genabe// 192oeg en ſpabe

2lſtijt roemen/

«En it mijn beſchutter noemen. ... "

5.

En ach! ’t iġ goedertierenthept/

JPat iſt beeg bag ban &alighept/

JNog weder mag anſchouwen /

JDat nog bien gefug boog mp ſtaat

#Pet ſo beel bolhept ban genaab:

&P ! #Pogt ift op 12em boumen:

q%cb quam// QPat LAM

gin mijn herte// 49m ban ſinerte/

$chult en fonben

#ſlap te rebben / boo, ſijn mouben. º

6, #0th
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l

6

#tom ban/ 6 %efu/ MQRGEN-SON,

dDntſluit uuo bolſjeptg liefbe-bgon

3Berligt mijn Zielen ogen/

3Pat ik bp 't moggenligt tum' ligt

2Inſchoubo / en beplig mijn geſigt

(Lot 1I berhef om hoge:

och! toon// , H2oe Schoon

{5p/ 6 #olling// .3m utu’ alaoning

žijtſ en Beerlih)

GEn boo? al uun bolft begeerlift.

7.

«Bp boet het buiſter ban be nagt

Perdwijnen vooz den klaren dag /

3Laat ook um geeſteg ſtralen -

3Pan 'g gemelg Lºof/ bat 19epl-pgieel/

(GLot binnen in mijn buift're Žiel /

&o glantgrpff / neber balen:

g9 Ban// 35al 't an -

5tof niet ſcheelen// @m te queelen/

HLooft den Heere/

&P #leijn &iel) en geeft hem gfºre.

- 8.

#Bepgt hert) en tong / en umambel/ Hºecr/

5àu beſen bag tot timer eet/

dBm 11 ALLEEN te 122eefen;

GPch laat iſt / alg een bliremg ligt/

312ijn naaſten ſtralen in 't geſigt/

eEn haar ten boogbeeld uJefen:

Jlàaalit gy// lệeer mp

(Lot een trefilter // GEn opboekfiet

39au (5oblofe /

«En beheert gp baat ban 't boſe.

-

* ...)

9, 20tt
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9.

“Boet mp ooit met um' lºeplig Zaabt

19erheeren/ en haar Zieſen-ſtaat

| | 25eboyberen en ſtigten:

3Laat buibel/ merelt/ bleeg/ en al

319at mp baat in berijinb'ren fal

3900; ulu bebeImagt fumigten:

3lBeeft ®p// 25p mp

&Pp mijn toegen/) iſ het uuo ſegen/

3Pat mijn leben

, &ijn mag HEYLIG, REYN en EVEN.

IO,

dPch iſlaibbelaat en ſºeplanb! geef/

UPat ift eeng eeumig boo? 1. I leef/

MDanneer ikt ſal Ontwaken:

JPoet mp oprpſen met um Zaabt/

RPat boo, um' bloet ten Heemel gaat/

49m 1l baat gt00t te maiteit:

g9 Pan// 35al 't an

&tof niet ſcheelen/J 49m te queeſen

Mooft den Heere/

@ dlàġn Siel/ geeft gefuġ fere.

X X V.

Sig ankleedende.

Aëtem: Meyne hofnung ftehet vefte:

GPf: Myne hoop ſal nimmer wyken:

I.

! 3. &ie mijn naakte lichaamg leben

25p bet blankie m0;geil-toobt/

RPat mp roept om mp te hleeben/

«Eet De G5ulbe Son mp noob

(@Lot mijn pligt/

- &Pie 19egtigt

áijn moet/ b003 500g angefigt.

* 2. #eere
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‘. . . . . . . 2. ". . . . .

Beere geſug/ miſt mp leeren - -

Poon mijn NAAKTHEYT, bat ik migl

$1 gefegent beelt ontbetr/ en

# 39at uuj toren op mp ig; \

Bant mijn hert i

- 3Legt met ſmert/

#2aakt in ſomben-ſcijuit berubert.

*

- - 3.

'É 25en ontbloot ban geeflift ieben f

&omber ligt of beplighept/ -

#Bet een ſomben-toft omgebell/

Buil ban ongeregtighept/

«En ik boeet/

Dat mijn fileeb -

ADAMS BEELD en onbrugt jtet.

* 4. -

NAAKT ig mijn VERSTANT man mijghept

NAAKT mijn WIL ban beplighept)

NAAKT mijn OORDEEL ban piecijg jept

3jn het heuren met belept;

*t LlCHÂAM ig.

'©oli g¢\uiġ -

NAAKT ban al mat beplig ig.

37. -

#haar ºp hebt geregtigheben

&Poo! uun thuig-boobt angebaagt/

&9m ben maahten te brhleeben/

&Die ſijn naakthepo regt betragt.

Göeeft mn ban ,

* TDat iſt kalt

łlu0tn mamttl treitheu am.

º

R 6. ಶೌಂrt
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6

JPoet mp ſo mijn naakthept ſpeuren/

apat fft tot lll benen ga/

49m met hermen/ âlagen/ treuren/
#l te ſmelten om gena/ --ربم \

(Tot ik blp

* * * «Beng fie mp

32ait mijn epgen bobben b?p.

7.

MPilt mp dog uw MBitte ktleeren/

gin um Hºuig-bloet mit gemaakt/

iſlit een enkel gunſt bereeren / -

aPat iſ niet meer manb'ſe naaft:

@ch! bekleet

@ch! bekleet/ \

geful mp bie arem beet. -

8 -

apeh mp) fileep mp 1 bat ik Singel 。ー

”h 25em feer ugolilt in den Heer/

q#n perheugt boo? alle bingen

glu mijn bobt / bie tot ſijn eer/

- jl2p ontaatb'

I heeft beſchaart

't KLEET DES HEYLS, ſo hoog van maatb'.

- 9.

teffie glefu ] fiet ban meber

யூੋ WURMKEN maakt en bloot /

45eeft mp uwen MANTEL weder/

52a uwu goethept overgroot:

<ſpat it ſtof

- @Lot AI lof

19ínò eu ga na '# 2emelé 190f.

었 X x V Í.



雇2○ De Sondaar Ontdekt

}

X X V I.

Sig wafchende.

Stem: Ach was ſol ich Sunder machen: H.

oPf: Als een uitgeſtorte balſem: |

«Pf : Menuet de proſerpine :
رصع

I •

A* ſft op mijn lichaamg SMETTEN,

VUILHEYT en onrepubept merh/

gg mijn allereerſte merk/

apaf fk ºf 11Bater u00; mp fet/ en

3Baſcij mijn lichaam / Dat ift mag |

Suiver komen voo! den dag. -

2.

#ſlaaar helaag! ſjoe gantg onbeplig

இத் miju gant# bedo?ben hart /

TDat den \}elmel tergt en tart/

«En nogtang leg iſ alg beplig

@p miju dzoefen/ eti bergeet

Heem/ Die 't leueng alPater beet.

- 3. -

Heere gefu/ HEYLFONTEYNE,

3Leer mp puile fondaar fien /

&Pat iſt nu moet tot il blién

#ſlâet mijn finetten /盘 ALLEYNE

ituut boo, WAT ende BLOET

Abuiberen mijn boog gemoet,

.

|

4 Puft
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4.

3e?uit mp boo? um ſheeſt mijn fonben

qEn ontepnhept op mijn hart /

Jlầet een bitt're Zielen fmart/

ſ5un mp eeng tot uune momben

een te lopen/ bat ilt repn

ijn mag ban mijn ſonben-treptt.

3.

«5p ) ô SPRINGBRON, hunt mp aft5 tu

&ombig tofje malien byp

Bam der ſonden ſlaverup/

GEn um #2uig-bioet Han mp 31Baſchen)

3Pat mijn hert/ gantg repn en nieubu

3TBittet mopt / alg uitte fnieuuu.

6.

jaaah niet ſegg mijn HOOFT en VOETEN,

ſheere geſu ÇPabſbé $oon/

#laaat ooh 't HERT en HANDEN ſchoon/

dPp bat ift ijl mag ontmoeten

Heed?ig heplig / om vooztaan

19aarbig tot um bienſt te ſtaan.

7.

Och 't iš MDaar: ik ben onweerdig

&ulſt een meſbaab / en berbien

#Booit um gunſt en hepi te ſien:

jlhaat / om bat gp altijt beerbig

&ijt tot melboen/ ſo begeer

%h geneſing tot uum eer.

8.

2Ịmmer ffaat gp pol ontfarmen/

gbin baat! Die baat builtjept firm

?l tum” mombell an te ben:

d!) Laat ban um' liefbeng armen

ilap ombelfen/ bie ook graag

39ag genefell ban mijn plaag. r

였2 ஒ. இl
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9.

5ijn mijn ſonben/ ſpeer/ alg bergen/

45?oter ig nog uuu' genaab/

*UPie geen epmo heeft of geen maat /

3Putu ili 't Dan uuj gortijept bergeil/

419erp mijn boogbept nu ook mee -

2Ịn den grondelofen Zee. - -

JO,

3TBaſcht och ! luafcht mijn hert en Daben

iepin en fuibet) en beumoon

Øp MYN HERT alġ uwen (II)zoon /

q9 TPan [al íÍí bgoeg en,fpañe

33;olth ſingen / 1/l ter eer/

'ft 23en geupafcijen ban Den H#eet.

X X V I I.

's Morgens fig affonderende tot

danken en bidden.

$tcui : Reveylles Vous :

g)f: X. Geboden:

GBf: Doet jemant ſorg of jaren beven:

tº 1.

Dºg lugt jet tijt/ ö trage 2iele!

QPat tº ill relifaambept opreqt/

&ocht boog tutu' 3cljepper neer te finielen/

on uud” peugeliem open legt.

2.

ſtom maaſ iſ! LOS ban nl um SORGEN,

«ën aſſeg mat Inu hind'ren mag/

«Pin amftonbg in beu broegen morgen

(tot hem te liab'ren met ontſag;

*

**

3. m
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s. . 3.

I#em moet gp b' eerſte #ielg gebagten

g9pofferen / Die ill beljort/

#ein moet gp b' eerſte licljaaing ſtragten

Optgagen) bie ill fierlien, moet.

- 4.

G#p heer III ball mijn &iel om hoge

&Lot HEM, Die ſomber epnden leeft/

En flaat eerbiediglili ulu’ Pgen

GPp 45oot/ en ſeg/ o HEERE GEEFT.

f.

3Pat bog mijn bert mag ſijn genegen

(ILot uupen lof en ſpeerliſiljept:

aPoet nup uuo Cheeſteg miloen Segen

&ntfailgen in 00tulorbijtjept.

6.

45cbauht moet ſtºp/ 6 Schepper/ meſen/

1Booz Uwe goethept mp beto0llt/

öPat İft batı elemû fct)2flt en b2efell

JP00: uuu' bcfcí/erming bcn betfcí/00nt.

7.

45p bett, mp ſagt en bepſig ſlauen)

ſpebt MY, en AL HET MYN beujaart

3Boo: VIER en WATERS NOOT, en 't ſlapen

&Bet roberg/ boog en gantg Oiltaat0.

8. ,

TDuš wierd ik wakker/ ein bevon.de/

TD.at UBp gemadig ſijt en goet/ -

TDie mp/ SOO'N WURMKEN, 't allen ſonden .

3Perſorgt / beſcheptemt en beljoet.

9. -

Och laat mijn hert en tong ball ſingen/

Gelooft 3p Godt in eeuwighept: -

3Die met fijn gunſt mp gaat omrillgeil) -

&elfg alg mijn lichaam neDer leit.
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I O.

j19aat H;ertenfienner) acl) ! bat fonbeu

H#2ebt ſBp in 't buiſter ban be magt

#n mp trouuuloſe niet gebonben?

íÕanncer iłł [li¢p en łłęOct {ag.

I. I.

GPch miſt ſe mp bp 't ligt brrtonen

jl2et broefhept / Dat ift filop en Strijbºſ

q9m in het ſt?uig-bloet ban uub Sbene

jl:Mijil booĝķept al te woțDen quijt.

I 2.

&P Laat uïn ſfeeſt mp nu berſterften /

TDat ik voo? U den gantſen dag

#laag LEVEN, SPREKEN, ente WERKEN,

Op Dat ilt 1I beljagen mag,

I3.

JPoe mp uub NAAM geſtabig loben/

jl:Miji NAASTEN fiigten / fo ’t behoogt /

jl)ijn Žiel ten buit/ beeg aarb' ontrouen !

¢m ãi opbgagen/ na utu” \boo;ö.

14.

JlMaalt Unp getrouW tot an den ende

In uwen dienſt/ en als ik ſchepd'/

35u built ili tot mijn #iele memben /

g‘n menien g" op in 19eerlihljept.

x X V I I I.

!|

.º
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X X. V I I I.

Coffy of Thee drinkende.

Stem: Ach was ſol ich Sunder machen:

&Pf: Als een uitgeſtorte balſem:

@f: Menuet de proferpine:

I. '

Gºi $c[jeppetl_al iium' 3Drrñen)

ſlBijg en heerlik boogt gebaagt/

ſioemen ſteebg uuo' grote magt/ t

«En bie op uun' baben merken/

H#effen op en ſtemmen aan/ -

«5p HEBT ALLES WEL GEDAAN.

2.

€5p hebt buiſenben ban gaben/

fcb00n ell angenaam /

3àoo; mijii fuJak en byoog ficjaam !

49m het immer meer te lauen /

2llg het ig met bo?ſt belaan/

€5p HEBT ALLES WEL GEDAAN.

3.

’t Goften byengt ong COFFI-BONEN

jl?et ben angemamen THEE,

Hiphlift tot berquiſthing mee /

e#n het WATER ban uuu (GLh;oon en

3Dolfien | b0et op ong ontfaam:

GBp HEBT ALLES WEL GEDAAN.

4.

JPeſen brugt leert gp berepben

(@Lot een angenamen DRANK,

GBp. Dat elft / met lof en banli /

#lume goethept mogt uerbycpben /

giëtt een bank-liet heffen aan :

dºp HEBT ALLES WEL GEDAAN.,..
- 였4 5,聽ee
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5.

#eere/ boet mp ban um' beugben

In uw' ſchone gaven ſien/ º

UPie gp rphlili gaat antien/

3Laat ilt imp niet ſlegg uerheugen

#n bit tiruit / maat hoger gaan:

&#p HEBT ALLES WEL GEDAAN.

6.

gg 'er ooit een DRANK te binben/
-

T Die ong tot berquihfiing ig/ :

't gig ben THEE tot lafenig/

&n bug moeft ih billih in ben

?Ingenamen THEE btrfaan: -

45u HEBT ALLES WEL GEDAAN.

7.

gimmer roepen al ulu merheu/

selfg te tuinfien ouerluit

HIuden (of en goefhept uit: .

G9 ſlBilt ban mijn Žiel berſterften /

· @ni te roelnen fonder uuaali:

GBp HEBT ALLES WEL GEDAAN.

8.

zqPoet mp fíem ] ŭat íĤ/ on\ureròíg}

JPie ulu' goetljept niet erlien / .

't JI)inſte DROPJE WATER ben:

Q illout ift ill / Die f0 lufertig

2ijt/ Dan p:pfen mu bou?taan:

dÈp HEBT ALLES WEL GEDAAN.

9.

{}rete geſu / AL in ALLEN,

g9cb ontfluit ulu gept-fonteyn f

JPat mijn ziel mag mogDen repl! :

3Laat ulu &Beefieg bgop'Ien ballen

Op mijn hert / ſo ſtem iſ aan: -

«Tºp HEBT ALLES WEL GEDAAN.

. e . . . Io. 3laat
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º

IO,

#Laat 'er in een DOR WOESTYNE

3Pater b?uipen/ bat mijn hert

D2Ugtbaarlili en heplig wert:

CD TDan Soud ik U almijne

39;ugten bucbet boen ontfaam:

GBp HEBT ALLES WEL GEDAAN.

I I.

@ch bergun inp eenģ te ftoineu

25p ben #tiftallinen b?0n

1Begre bouen Jlstaan en Solu:

9 Pan fal ili met be ogomeu

gºeulmig boliſt heffen aan:

45p HEBT ALLES WEL GEDAAN.

\

X X I X.

Syn Beroep Waarnemende

~
-

- -

stein: Soet gefelfchap dat met my:

g9f: Onherroepelike jeugt: "

49f: Gavotte a la fronte:

- I.

Gº, mijn ſcheppetſ hebt geſept/

SPat het mp tg opgelept/

#n mijn anſchung funeet te eeten

, 't 25goobt dan mijn beſchepben beel/

aPug ig 't billiſt/ bat ift meet / en

&oeſt te boen ill buiſ geheel.

3﹑ 2. Raat:
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2هب

IMaar: ö Heer/ verleemt mp luſt/

TBat ili alg geen luiaarb rufi /

#12aat geboogfaamlik mag uverfien

&In het geen uur hant en raabt

#ſlap geſet heeft l om te merken

3Bat mp te betragten ftaat.

3.

dPch ! fit ben ban Hragt ontbloot /

d9m te merken / om het broobt/

3Pat mp bagelſhg moet boeben/

#?ret / , fet gu mp firagten bp/

Seat it b003 uum" hulp mp fporbe

(Lot mijn ARBEYD op en blp.

4.

3Laat ik nimmer met berb?iet

3JBethen 't geen um mono gebiet /

jl?aat met luft mijn hamben ſlagen

Am, ben ARBEYD ble en fi/

qºn 1l/ ô mijn MAKER, bgagen/

Iboe ik 't boen ſal na uuo miſ.

5.

PLaat mp 1 å Gedugte Godt/

'Altijt 't Oog op uuo gebobt

#ouben/ om tot uuer eeren

JEaijn BEROEP te nemen maar

gn geloof/ op bat ift leere

iſ! KIZe ſoehen boog en naar.

6.

istaar) ô gefu ] troume 250?g/

PLaat mp boven al den ſolg

Booy miju Zielen uuelftant dạagell;

TDat ik eerſt uw' komiugrpk

sen geregtigbeyt bejageu . .

Mag/ en hier en eeuwiglik.

7, ೫೦!
l

|
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-

*

7.

&Poet mp al het aarbſe ſtof

JIBinber agten alg um lof/

3Laat het imp bog nooit beletten !

(19m tot uupen Dienſt te ſtaan /

Píe Dog na uum' moo;b em usetten

?Altijt boben al moet gaan.

8.

&Pch! bergun mp / bat iſt mag

MBerken ſtadig magt en dag

#In uum bienſt/ om II te teren

RPie alleen / ſo boeerbig ſijt /

RPat gp boben allen leeeren

H#eet) en €5obt ber Göoben ſijt.

9. -

&Poet mp merken hoe mijn tij

¡！)p aī fīapenù raġ ontglíjt ]

UPat ik bog eeng leere ſongen

1Boog een SCHAT in b eeuunighept /

aPie bog HEDEN en niet MORGEN

3Boog mijn Ziel/ moet ſijn berept.

IC,

H}eplant gefug) laat uur bloet

iſiepmigen mijn boog gemoet /

gÉn gun mp uuo ſºyeeſt ban boben/

qDat iſt mag blpmoebig gaan

gin ulu' upegeu / en ili lobeli : *

#ier en in het CANAAN.

ХХ Х.
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X X X.

Voor het eeten Biddende.
- . . a

Stem: Liebſter Immanuël Hertzog der:

&Pf: Al wat men doet, men kan:

مي

I.

D"; roept gp mp al meer tot ume gaben/

&P &cljepper / ban het geen op aarbenſupeeft)

gfm bitb uuo goetbrpt an | om my te lauen :

Haa 't lichaam l bat nu treft na boetſel heeft:

Hlibo’ milden fegen

s aller wegen

69p mp / bie boog um (Lij?oon niet heb gebeeft.

- 2. - -

G5p ſijt ban outg gemecſt bie troutme ſtoning/

&o uol entferming em goetgunftighept) º

apie MENSCH en VEE en VIS banuue3Doning

lgaat boetſel rphelift ſjebt toeberept:

&0 Dat iſ D'aatbe

#l?et al haar maarbe

JA0et lof t0egalnien in der eeuwighept.

3.

«Bp ſenb um MANNA boo, um'bolſt banbouen/

účm fpijft um）” ISRAEL hı ºt moefie îðelt/ ·

Göp brenât metWATER uit Der ROTZENhloben

't Almegtig bolſt/ met hit en boºſt gequelt:

&Pch boet mp merken

liu' boomber uerhen/

SPie gp alom op aarbeu hebt geſtelt.

4, ºn
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4.

«Bp laat ben RAVENS JONGENtot It Schreijen

otn laaft ſe tot uuo' eet met ſpijg en ಶ
JPug ſult gp mp/ Die met gebeben bleije /

1Berſaben / na um gunft mijn leben lanſt:

&Beeft Dan maar Hragten/

3Pat ſft mag luagten

d?p um' genaab/ fo uueerbig lof en bank.

5.

spoet mp erkennen / H#eer / bat ume goethept

aſPenSPRINGBRONban mijn ಫಿಸಿ:ಘಿ胺
&Pog ſ5un mp / bat iſt ſmaſten mag uun' foethept/

apie beter alg het beſte boetſel tg:

So fal mijn eeten

Liegt mogen heeten

3Pat het geſchiſit tot in met eeren ig.

- 6.

3h maah mp mantg ombueerbigl boo: mfjnfombrm/

illum' gortljept en um' qaben al te ſaam / .

3efu/ uerfoen mijn ſchulden boo, um' toonben/

G#n maalt mp umen iPaber angenaam/ -

&Pp bat uuu gauen

HTºp mogen laben -

gn uud GUNST, ter eeren van uuo 3Baam.

7.

@ch gefu / LEVENSBROOD, fie na beneden/

2Ich bat mijn hong'rig berte ill bebiel/

3Pilt um gemaben-uolijept nu beſteden

2In mp/ ten boogbeel ban mijn borre Ziel.

1Berbult mijn mond / en |

- Hert ’t aller ffonden/ -

30 roem ift ill fo alg bet 3il gebiel.

8. ~Ott



132. De Sondaar Ontdekt

8

JPoet mp met £iong Schaar eeng beplig fppfent ,

SIn 't Igemelg HOF bp 't «Engelen getal/

JBaar tienmaal buiſemben (l lof bemopſen

3Boo! eeumig/ met een beplig blp geſchal:

Q &alig eeten!

Sig ſelfs vergeten

#In 't LAM, bat eeumig haar berfaben fal.

x X x 1.

Na het eeten dankende.

Stem: Ach was ſol ich ſunder:

GPf: Als een uitgeſtorte balſem:

@f: Menuet de proferpine:

f.

GDoft den Gºoten God der Goden/

G Mijn Ziele/ looft den Heer/

JPie ill boo? ſijn goethept meer/

Igeeft perſoºgt in al um noben/

ga: bie rphlift alleg geeft /

3|Pat uun lichaam nodig heeft.

2.

elfg be beſte lichaamg gaben -

ಸಿಲ್ಲ! hp an een SONDIG NIET

aPat een WURM en MIERTIEN hiet

Gen / û HBomber ! Bodt mil labell

HAAR, bie niet alg borſt en pijn

«Pm haar booghept moeerbig ſijn.

3. © ¡ïàíjn
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º 3.

49 ſlâijn Schepper / boet mp ſingen

3Boog uun' goethept lof en bank/

jàlt en al mijn leben lanſt/

&#n laat mp boo? alle bingen

2lltijt feggen / Bobt íg gort/

TPie mp SONDIG STOFJE boedt.

4.

G5p berleent mp nieume kragten/

3Poo? uuo gaben bat ik ſterft

Sijn kam in uw' dienſten werk/

G5eef ban/ bat ift mag betraqten

1Im' gebobt in neerſtigheut /

(Lot mijn bepl en &aligtjept.

- j.

geſit/ leert mp ſteebg te bemhen

GPm het broob / Dat nooit bergaat/

HIhaar in eeumigljept berſaabt /

#Laat mijn ſpijg ſijn) op um' boenhen

«En bepelen agt te ſlaan /

49m ll ſteebg te fileben aan.

6.

Och berſoent mijn ſonbig eeten

Pan Uw' gaven/ die ik niet - -

2igt/ of tot uu' ter geniet; , , , -

3Laat mijn MISBRUIK ſijn uergeten -

gn uun' it?uig-bloet / bat ilt ſtof

3Pinben mag tot unuen lof.

7.

#eere geſu byoob beg leueng/

HEMELS MANNA, voedſter-Heer?

&iet nu op mijn ljerte neet/ * -.

TDat met ſoliden Onlnie geben

雲體 ontbloot器 1ւա՝ ཏྣ་ཤྲའ༠/ -

1Tlft RfCl} ÉIl 02af QElfststŪ. .

கரா அ பல .க.
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8. ச

&P ſtaakt gp mijn 2iel begeerig

32a het operbierbaar goet/

*Pat um gumfgenotem uocbt/

iſ Bijnen boet 3p mopt afkerig

3Ban op 'g lebenig ſmalle paân

#eplig bankbaarlift te gaan.

9.

3Laat de stragt uan ’t HEMELS KOOREN

iſap tot ſterht en leben ſijn

En den groten aardvoeſiijn:

aboe mp eeng boo: 't oogbeel horen/

£ih umagi bouq”rig em um' ijamb

G5af mp b?000 tot onberſtanb.

IO.

3Liefſte geſu/ miſt mp lepben

&In het Salig Canaan:

SUPaat geen honger ſal ontſtaan:

JBaar baar Bp in groene mepben

«Eeuboig/ ſomber oogſt en pijn /

iſlºp hunt tot een fppſt fijn.

X X X II.

's Avonds ſig afſonderende tot Danken

ende Bidden.
-

Stem: Schoon bloem gewas in 't:

(ſPf: 2 Verſen in een Prins-Robers Mars :

GPf: So haaſt de blytſchap binnen: -

*

Gº. been mijn ziel in um. bertrek/

qºn ſluit uub KAMERS SLOT,

3Leg al um noob en zielg gebgeſt

Bao d' allerhoogſte Godt/

- QËh
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l
«En fcg gem) ſiet hier leg ik neer/

GP Hºoge JBajeſtept!

3Boo! ume boeten/ en begcet

HlIw’ goedertierenthept.

2.

gºp hebt mp epnbeloſe ſtof . . . . . .

gn befen bag berlient/ .*

dBm umen naam te ſingen ſof &

aPie altijt Hof berbient:

&Pcij geeft ban hert en luſt en kragt/

So ſal ik ſonder ruſt/

IUw' goethept pUpſen dag en magt

iſlāet blijtſchap en met ſuſt.

3. * - - - -

3Pe SONNE gaf mp ligt] be glantg

TÞeġ Hemelġ mp omfcheen/ -

32an boben dan ben ſterren tijgang/

So vol van lieflikheen;

3Be WERELT met haar oberbaab

3Perſchafte mp mijn beel -

12an ſpijg en b?anſt/ na ulmen taab /

&#n bueunig of in beel. -

4. . . . .” -

Jk AT en_DRONK en voede nyp/

5h mag. GESONT en STERK, -

GEn beeb / ban pijn en ſmerten b?p / -

JINet luſt Uniju handen MBerk: -

3lAijn TONGE fpgah) mijn OGE fag/

il2ijn OOR heeft angeboort) -

jl?ijn VOET beſmeeſt niet/ bug ik mag

Allitroepen ban nu boogt.

!

4,5elooft 3n 45obt) bie mi bewaart

3Doo? moepten en berb?iet)

«Píe mp bau bel en totem fpaarb/

gºn my fijn buipe biet.

: : - - : 猴 Эaar

* * * * ~ * - * *
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TÐaar duíſent ſinken uttag fk fiáat1/

TPaar duifend uJee en ach !

1llitſcij?eeumen / bieb gp thp nog aan

Hºlm gunſt / op Defen Dag.

6

4Bp hebt mp tot ulu' TDienſt gm೦೦ರಿ! -

«En tot um faligbeen/ -

30 onuaatterrelſh en ||
49 gefu/.ac{\! wat reën? -

ambat REDEN fijn 'er? leeplig theer/

3Pat REDEN? och ! gemig/

GBp boet bit al / en epnb'loog meer

dBm Datum 3?aam goet ig.

|
º,

- 7.

Jſlâaat / ô 45obt 1Baber/ ſcheit ook qrtijt

dРm 't bloet ban libuen &ости у

JPat gp 11ict regt gepreſen ſijt

1Ban mp b002 ubpen Kitj2eon/

3Perſoent mijn ſonben/ bit ik tijang

Su hert en woogd en daadt -

25ebgeben heb / en ſtel mp gantg

25eb:pt ball alle quaabt. t

8.

25emerſt mp boog nu, geeſt/ berent

jl?ijn hert en ook mijn tong/

3Pat ih uuu’ lof iti eeuugigtjept

iſlaet blptſchap nog eeiig ſong/ .

dBntfangt bit offer / neemt het aan/
3Berfoent en bepiirt mıp/ l

(I likeh gatin/
cên rufitn bịu m bly, . . . \

. . . .

XXX II i.
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Χ ΧΧ Ι Ι Ι.

's Avonds ſig uitkleedende.

3tem: Meyne hofnung fehet vefte:

g9f: Myne hoop fal nimmer wyken:

I.

°K 3Leg mijn KLEED'REN bp mp neber/ .

Y. Pie mijn & chepper mp betlient/

«En ontbloot mijn lichaam meber

32an het behſcl/ Dat mp bient/

Jeſu leer/

iſlºp uit bueet/

3Pat ik 't âleet beg leepig ontbeer,

2ه

3Laat ik / met be ſiergeldabeth

13an mijn lichaam / leggen af

?H het EYGEN, bat mp na ben

%fgtonb fleept boog ”t nare graf:

49 't ig tijt!

42't íg tűt!

TDat ik 't epgen wozde qußt.

3.

geſu miſt mp bog uittrekken

’t Hitleet uan epgen waardighept/

తా ே概黜 ಶ್ಗಕ್ಕಿ ºft .

aañtiſept boo; I open lept; ;

4Pc brbei l . . .

- Gch bedek) . . .

3200, uuu beplälert mijn gebgeh,

. . . . 狮 2. 4.筠
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- 4.

Milt mp 't vuile Pileet der ſonden º

3Boo! uun' ſfeeſt ooit trekken uit / -

GEn mp beliften met um monben/

«Eet ik nog mijn ogen ſluit: . . . . . .

laat uum' filtet)

3Laat um Hleet/

2In mp maakte ſijn beſteeb.

- - 5. - - *

#ſlâaalt mp maakt ) en belt mp mebet

jl?et uuo ſlâantel / angebaan)

35al ik mel/ bekleet / mp mebet! -

3Leggen en berblpb opſtaan. -

¢® «TBan śing | · . . . . ..>

- - (9 Pan &ing f : . . . .

3ſt ill lof boo: alle bing. "

x X x 1 v. . . . . . "

's Avonds te bedde gaande.

35tem: Menuet de proſerpine:

Gf: Ach was ſol ich Sunder machen:

&Pf: Als een uitgeſtorte balſem:

-- т. st ºftº st

'K $al mp tot ben SLAAP begebru

23in het bonher nam be magt/ | | |

39aat ifi tuff en SLAPE. fagt: * .• • .

JPlaat: och beplant/ milt nu geben/

Pat mijn ſlaap gebepligt 3p * -:

Чёа!! ¥್ಲಿ?. . . . . . .

.* • * & J. 2. ¢m

ſ:
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|

2.

«En laat nog boo, al mijn herte

19oo? uhu (Lb2oon fijn uitgebgept/

gfet mijn lichaatn nebet lept /

4Pp bat ih ban ſchuit en ſmerte

192p mag mogben/ eet ik mp

3Leg te ſlapen bganiſt en b2p.

3

45p hebt beſen bag um ſegen

ſlap geſchonáen/ en gemaakt

3Pat geen onljepl mp genaaſt:

Gp waart fteedý op al míju uuegeli

2In mijn regt en ſlimhet hand

3Bomb ift #I tot onberſtand.

4. -

#Baar: 6 Håeer/ mijn tong en baben

&ijn/ in plaatg ban beplighept /

45antg beuleht met ibelbept:

'ſ Hºeb uun' ſegeng en Apelbaben

J|lºp geſchonken filepn geagt/

g;n Onnutlik b002 gebgagt.

j.

'# HTaoeſt mijn ziel en lpf opbgagen

KLot ulu Dienft en beetlifiljept/

2llig een blpft ban bankbaarhept:

jlàaat: helaag/ ift ſipt mijn bagel'

1Booy be merelt/ in het goet /

UPat geen ijepl geeft an 't gemoet.

6.

ſheere geſu / laat um nuonben

dim muu' falig offer-bloet

riepmigen mijn buil gemoet/

- GEn laat mp eeng ſijn ontbonden

3Pan mijn ſnode fouben trepil/.

ào oupepſig ºn ontepm.

. . . . . . ~~

7,”t氮包”
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---

7.

't 3 ligt beg baags tg nu gemehen/
, &#n De Son bebeht haar ſchijn

JI 2et een Donker nagt gegbijn:

#om nu / geſu/ geef een teken

39an uun' ſtralen in mijn hert/

<Pat bet gantg berligtet tuert.

8.

3TBfſt mijn AFGEMATTE LEDEN

sa003 ben flaap berquifiërin uter/

&Pm te merken tot um' eer/

«En bergunt mp om in bpeden

5?eer te leggen/ b?p ban 't quaab/

B00; ulu' goethept en genaad.

9.

TPoet dan mu mijn Biele walten/ -

illaaah bie merkſaan in haar pligt/

2lig mijn lichaam neber ligt:

JPoet mp malen op bie ſaften/

&Paat mijn 2iel bp ſcben ſtan/

3Boeb mp ſtaag met hemel nuan.

PO,

GP2aag gm ober inp be forge

%in het buiſter dan be magt/

JPoo! nm troume liefbe magt:

3|2aah mp mafiher in ben morgen

iаоl beg geefieg / tat ili fiof

19int om dit te fingen ief.

|
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spaar gv fjt AL

* X x X w.

Des Ruſtdags Na de Kerk gaande. -

Stem: Jehova Zions Son :

' qef: o Twyfelende maagt:

©f: De lofſang Mariæ :

I.

Eಳ್ಲ! ban $aligürpt/

HlIw’ goedertierenthept * --

3g groot en onwaaroterlik! ---

JPat gp in 't openbaar - , -

ſlim moogt en KANDELAAR

3Laat ſchpnen/ fo gantý heerlih. . . " ..

2.

2Ich! marom ben ik niet

@tot eeuwig Siel berdziet

zgn 't HEYDENDOM geboren?

2ïcij? marom hebt gp, mp

BABELS SLAVERNY

Haſet eeuwig laten ſmoren?

gli ſlab in 't товкѣыром
oyantg ſinneſoog alom -

#aat afgoot Honnen teren/ -

giſt bab in balſche ſchijn

ÂRRIUS of SOCYN

ſpaar bulaling kunnen leeren.

4.

Maar: Gp/ Gedugte Godt)

#ebt hier mijn filoer en lot .

gn ZION laten ballen/

Daar 't Euangeli W00dt

So ſuiver wo?t ့ဖွံ့ဖြုံ
ÎN ALLEN. -

瓣4 չ. «ծի
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J.

#p roept en mobigt mp

llit Satang flabernp i

9n tot nu @Ibzoon te maken l

GP ſend geſamten uit/

&Pie boog een foet geſtift

illu woogb roemrugtig mahen.

- 6.

«5p regent bam um' &Lúgoon/

9 :eful Pabibg 3oou/

i9et HEMELS MANNATrieber/

· Sốp fierht utn' ctfeniệ

GPie mat gevorben ig/

GEn lept fe fagt em teber.

7.

#on! Dan l Benabig Ibeer/

#Laat ooit een DRÖPJE neer

1ðan umu' genaden regený

Loet mp in 't Pepligdom

3in treben/ en mueer om

39erbuiſen met uu' ſegen.

8.

23uigt boo! utu u ooit műn hert/

Op Dat het innig muert -

KLot utuen qeíenfi bolueerdig/

45teft inp gehoofaamhept;

apat íîì ín`tëûerijept

tlu' j?aam berbefå tweetħiq.

- - 9.

#2aaht bat mijn berte beeft !

&#n an uuu uJaarhept heeft

SP002 uunen 45eeſt uan bogen:

Set Itiſt en ſtragten նք /

“p at ti big cu bip) -

ឃ” ឯណាព ពន្លៃ tcitujíg loucil, . . . *

10, 25¢e

--

-
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*

... I O. - - * * * * *

25emerk uun abſenaarg geeſt/ . . . . .

Pat hp nu onheugeeft -

3lw uuond’ren unaự berklaren /

alBilt an het DOOD GEBEENT'

1Bergaart bp uun gemeent '

3il &elben openbarem. - * * * *

. . I I, . * , , : , --

1êerbult ulu’ HEYLIG ZAAD •

jl:Met bolhept ban gemaad

GPp bat baat lippen ſingen;

39ęrguiı mp / ııá ò¢¢š tijt

ilact al uu' poli / berblijt . . . . . .

ſpet ºpeeſ bet lºemelingen. " " " ' '

-

- -

-->

| x x x v I. °

Uit de Kerk komende -

Stem: Jehova Zions Son:

g9f: o Twyfelende maagt:

49f: De loffang Mariæ:

- I ,

MP" lof/ ó Síons Heer / - **

ſlâ0et Duiſentmaal en meer .

12an mp ſijn opgeſongen/

GP HII?aaſt mijn bert berept/

&o fal ubu heerlilibept

25eſteruen op mijn tonge.

班5 Ⓗ. Ⓗ
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2.

GBp hebt uïn Hºepligbom

@mtfloten/ en warom ?

OPm 't lebeng byoob t ontfangen:

&bp hebt um (Pienaatg momb

«Beopent/ en 't berbombg

39olſt p?eeg #l met geſangen.

3.

vſbp beeb um 32aatn en Hof

(Lot an het Sterren-hof

Witgalmen ende Doemen

«En ſenb mp met um buoogt

GIot 2icien-bepI get 00?t

(Ie rug / om ill te ioemen.

4.

gift boog mp/ ſºeplig ſheet/

& In uuorn (Lempel neer

#het ſugten en gebeben:

iſlāaar ach! berſoent mijn quaat/

Tèat gp in ’t bidden haat/

G#n hoopt mijn regte reben.

- 5,

gk hooibe 't hepſ-berbomb

Berhlaren in ſijn gronb/

39ergeeft mijn ſonbig horen /

GEn 't geen gp bebt gemerkt/

#Laat in mp fijn geſterkt

iſ 2et al um uitberftoren.

6.

gk bief mijn hert en ſtem

Hàa ’t 52íeuw gerufalem

#n 33ſalmen op te &ingen:

OPcb laat ift niet alleen

#n 't booghof algemeen/

3 Baar in ben emel byingen.

- - -
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\

7.

gep bat it baar uum ibaam

«En bleßhelofe faam

GBeng Ibepiiglift beipbe/ -

dEn mp met b &#ngel-ſchaat /

Ontlaſt ban al 't gebaat/ .

3Polmaakt in ijl berblpbe.

S

Gp liet upp" ſegen-ſpYaak

qPie #jong ಕ್ಲಿ,
Op mn ooit meber balen:

G9 Segemrphe 5obt/

1Bergun mp ooit bit Het

%|m Äôalcımġ opprt*áčalem.

- 9.

3Baaft mp nu pan uto ſlºous, iſ

So even angehoot/

Een DADERTen BETRAGTER:

jaaalt mp pan taardfrie foff
(@Lot roem ban umen lof/

G#en babelift VERAGTER.

IQ. -

23eheert het bmaſe bolſt/

25emeuelt met een iDolſt

3Ban enhel duifferniffen /

«En milt um beplig #zaab

libaat ſchulden uit genaab

«Benabiglift uit miſſen.

- 1 I,

ofg merft ban AL in AL

gln bit mijn ſomben bal

Doo: mp/ en wilt mp geben

Spat ifi in 't I?emeſ; ſºof

gu beihelofe lof

5!?ag eeuuJig boog 11 lebtm. º

X X X V I {.
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º
-

… . . . . . . " ~,

v

X X X V I I. - ʼ

Na een Cathechizatie of Oefeninge

gaande.

'stem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſt. -

&Pf: Ik hoor een ſtem uit 's Hemels Throon: -

I.

# roept mp tot uuo Igepligbom }

&Paar uube maargept nu alom

«Beroemt mot en gepgefen / . . .

62 Beer/ berept mp / bat ik mag/ -

&Lot umpen (GIempel met ontfag/ ---,

Steeds madren in uw' vzeſe:

25eboet// i 2ijn boet

«En mijn finnen/ / 2ïlg ik binnenillw’ lậuíġ liome w

#leet be € 5obberligte 32gonnen.

2. - - -

&Pntfonä uuo Hnegt met beplig ligt/ . . . .

d9p bat bp bieriglift ſijn pligt ---

Getrouwu am mp wegrigte / - ـل

JPyuh al ſijn moo!ben boo, um' beeſt

«Piep in mijn hertl bat het il 19,eeſt/

GP Bader aller ligten!

Spzeelt gp // In mp -

5stu van bouen.// Bilt geloof en

3Liefbe gebeni \

"Humpl om noo, 1ſt te leben.

3. ಖತೀ!
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#Beeft bp mp met um geeſteg ligt/ .

紮門器 hert en ಸ್ಲೀ |

3.

&Pm op uuo moogt te merken/

45eeft ambagt en eerbiebighept/

*Pat if bebaart in ſtilligbept

iſlaag boog mijn ziele merken/ .

3Beer ban/ / ſlap ban)

5b'ſe ſinnen// geſe ban binnen
H!!âp berfioten]

49m um moogt met brugt te horen.

4.

O Jeſu / MAíddelaar en 25o2g/

JPoet mp / ontlaſt ban b aarbſe ſogg /

2ülleen um gunſt begeren/

Göeeft ogen / bat ift metſte aan/

Boe 't hert tot 1I ig angebaan/

JPoet imp na binnen heeren:

@m ’t hert.// Berwert

JPoo! te ſoehen// #n fijn ſjoeken/

CPf'er wegen

3ijn/ uun mil en 3Petten tegen.

3.

g5eeft oorbeel/ bat it regtter berg . . .

1lm uijfe monb'ren ouet meeg

«En in haar htagt beſchoume/

12erſterkt ook mijn geheugenig/

4Pp bat ſit 't geen geſproken ig . . . -

JE}ag hepliglik behouwell : .

Hitom H#eer // Paal neer/

«Beeft mp hragten // @m te tragteu},

TDat mijn leben -- -

, 11 (5eboofaam 3p gegeuen.; º

- ,

- - - - - -

J "

-- زن

.#

* * * * ,
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6. -

ONTWAAK, å fierste NOORDE WINT,

3Perb?pf/ en in mijn hert berſlint

TDje ſierke magt der ſonden

3Perſoent en fuibert gp mijn bert

Teoog droefhept/. Ziele-pijn en finert/

2gim gefu #tjuig en HÍBomben :

komt gu | | {Hier_bp. -

ZUIDEWINDEN,, spoet mp oiiioen/

«En brengt mebe -

Seoo; um fuífing trööft eu opebe..

7. … ... -

oci, mogt fi in tito' iepligton . . . . . .

(Belyepligt homth) en醬 -

ilm ſpeerliähept betmelten/ .

&o foub fit bpolih benen gaan /

g£n All berept tem bíemfte fiaanf

$#a : banh tn tơf uetgelồen:

’ft sou ban//, beet ban

Uwe wegen// Seer getiegen /

197oli# fingen/ - - -

«En in 1I ban bgeugt op ſpringen.

- 8.

'25egint ban/ geful baat be ſteun

TDes Leeraars epnðigt| rn geeft filem |

En kragt an al de ſaken: i--

&2ch fp) eeh en 197reh gp bob; uto &reft

&o Hragtig in mp / bat ilt meeſt

äluo' #àame groot ittag tuafien:

& Pan fal// li.a - - -

Tlume beugden // Boſ ban u?eugbelt &

Stadig p?pſen/- , , , , , , -

«En il eeuwig lof benepfeit, -

- - - - XX XV II I.
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X X X V I I I.

Uit een Cathechizatie of Oefeninge

Komende.

&tem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſt.

49f: Ik hoor een ſtem uit 's Hemels Throon:

1.

G醬 3y bott/ bit my ieetleent

(@Le homen/ baat ook fijn gemeent'

lgaat hert en hariben paten/

(GZot lof ban Heem/ bie eeuunig leeft/

gEn al ſijn gunſtgenoten geeft -

Sijil deugden te berflaten: .

Hoe goet.// En foet

%# 't te komen// &Baar ben bgonnen 3

H#ert en ſteelen .

&Lot #eljobaa'g eete quelett. . . . .

• 2.

º geful matom qunt gp, mp / _ -

醬 VALSCHE DWALING bip/

illu ſuiber moogt te horen ? -

Gch warom magik bp de Schaar

3Pan 't bepfig polit / fu't openbaat - -

1èerfchijnen fonber fioren? . ."

@ ’t ís // Gewis /

&Pm te tonen // JBat gp boonen

&En berfteeren -

319iſt bp 't both / bat ijl gaat eeren,

3. Фр
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3.

«Bp fenb tum' ſt?uig-geſanten uit)

�m *t ®fuamgeltumg geittit :

&o &alig te trompetten/

&#p ſchenkt um trouwe boben geeſt : )

oEn ligt/. om blp en onbeugeeft - - - -

@Le fpgehen ban um' 319etten:

Baar 2iel) / ſpeeft biel

?In um' monben// Pieg jaat momben :

ſiegt getuigen/ .

#oe fig elft moet boo? Hl buigen.

4. v

3Petfoent De fomben ban ulu KNEGT .

#ſn't fpgehen/ en bergtun hem 't regt 2

12an't geen fijn momb berkonbe:

ONDEK, BEKEER, en HEYLIGT thang

”t 19erblinbe bolh / in fonben gantg

Göekluiſtert en gebonben:

&Poet baar// 't 65ebaat

Kegt beſpeuren// En betretIren

@Lot fe fìomcn -

ſ&Lot het erfbeel ban be 392omen.

3.

3Bermalthert en bertrooſt tilm' ZAAD, .

En ſchenk den Geeſt van uw' genaad

2in haar met bolle ſiroomen:

39erſterkt het RIETJE, bat geſtrooſt -

gig/ en het LEMMET, dat 'er ſmooſt !

En weeſt een Godt der Dzonien:

OPp bat // ſºllig pat -

JDu gamts even// . Än dit leven/

B?p uan fonden/

Boor uw oog mag ſijn beuonben.

- º -
6. TPgie
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6.

IPYje-eenig en Alweerdig Godt/

*#*# ! mãait mp_mu bản um qehoòt

«Een HOORDER en een DADER:

3 Laat umen beeſt mp alleg meer

3nbagtig mafien tot um' eet/

GP Hºeplig hemelg Baber !

3leert gp// &tlfg imp -

3'n uur maar hºpt// Boo! um klaarhept/
Pat mijn Ziele

ill / 6 #eer/ te regt bebiele,

7.

GPch gemelg €5eeſt/ maak mp bequaam/

(49m lof te &ingen umen 52aam

3Boog um ubelbabígheben:

#lhaaft mit boortaan mijn moogb en baab

&Le regt geſchikt boog uum genaab /

49m ib'rig boogt te treben

@p ’t ſpoo? // Pat doo;

b' ?latb om ſjoog íg // GEn boot 't oog ig

iPah De iègomen /

apie in 't HEMELS ZION homem.
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xx x 1 x.

De ontdekte Sondaar beſchouwt Gods

frenge regtveerdigheyt |

Stem: Was grämes du dich meyne zeel:

of: Wat is 't myn Ziel hoe dus onttelt:

def: De liefelyke tyt komt aan: -

(ºf: Pſalm 24. of 1 1.

I ,

me gºhtoon/ ö ſpoog gebugte bobt /

gé iu des Hemelġ lệeplig flot -

23curfitgt boog geregtigbebell/ -

HlIwe mðaarhept en liegtveerdighept

ſpebt ºp / alg gronben/ paſt gelept

3ðan uw gebiet in eeuwigheden.

2. '

Hiun' ºotbrel ié in billigüept) -

q#n ſteurt niet alg geregtighept

o:n uwaarhept in beg menſchen baben:

ſºp baat met afficer al het ſluaat/

aPat tegen uw geboben ſtaat/ -

i qen tualgf an álle foliNeli pabeil.

- 3. . -

spit heb ik uit uur ºpenlig ºmboot

1bootmaaig uuel buifenûmaal gehoogt/

G#n bleef nogtang geruſt in ſomben/

jl haar ach ! nu ſiet il mijn geſigt

%jn ulu' gereijtinſjept/ bp 't ligt - |
39an uuben GSeeſt mp toegeſouben.

4. &n
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... ". 4.

45p ſijt iſïegtbeerbig/ bie mijn ſchult/

, (@Lot an bellPolften opgebult/

3?iet fonber LOSPRYS hunt bergeben:

illup REGT berepſt het/ bat ift moet

49m al mijn ſchulben in ben gloet

&Per eeumigljept ſtantipſalig benen.

&#p htint mp niet ban ſchuit ontſlaan / .

(Len ſp um' REGTEN fijn VOLDAAN

TPoo! MY, of doo? uw'SOON den BORGE,

En ach! dien Bog en jlèiddelaar/ -

JPie Duiſenben reb uit 't gebaar /

©ntbyteñt mp/ Úm UQ0? mp te folgen.

6.

Jſlàijn ſchulben fijn onepmbig groot /

«En boem mp in ben bangſten noot

#elaag ńampfalig neber finien: -

«EIk ſchuilt / bie ik thang heb gemaakt

ſtoept ſomber uitſtel / om um uu?aaft

gfn grampftbapg befiet in te binhen.

: 7. . . .

3TBfſt gp ban in 't gerigte treên?

gh fal op DUISEND ut niet EEN

1900, mp tot antimoogt honnen gebeli/

&#p gaat ban niet met mp boo? 't regt/

JPie alg een ongehoorſaam linegt

- 3ou boog illu peplig anfctjijn beueit.

Hºogtang hebt gp mp reebg GEDAAGT

12002 uun gerigt / bie angelilaagt

35en ban mijn engen Žielg gemeten:

«Puĝ fła í# gaiitĝ 0ımfet męt ft|}}íĤ /

En vzeeg' in jeder ogenblik

gºn 't naar herberf te fijn geſmeten.

笼2 9. இr,
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9.

Gch HEYLIG RIGTER, ſtel mp vyp

1àam fchult em fimet cu ijterfchappp/

otm fchemh mp im uun' Aooli gemabe/

19ergeeft / op. Dat gp mo?t gebgeeſt

1Ban mp / alg gp mijn 2-iel geneeſt/

19an ſo beel ſomben en migbaben.

Х Iм.

De Ontd. Sond. Siet uit anmerkinge

van Gods Regtveerdigheyt

fyn verderf te gemoete:

En fmeektom genade. -

Stem: Phylis quam Philander tegen:

&Pf: Soete Jeſus ſuiv're ſoetheyt:

g?f: Rofemond die lag gedokens

@f: Pfalm 146.

I.

>A $ie mel) ó iegtuterbig higter/

«Dat uun iPgaah-ſmeert ruſt op mp:

3Dant mijn ſchult en booghept ligt 'er

2ln mijn regt en ſlinker ſp') -

'It Sie mijn ſomben boo? mp ſtaan/

«En tot all be &tegren gaan.

2.

WPaar ik mp mu keer of wende/

Ben ik rondsom in gevaar/

JPuiſenben ban Žielg elenben

dl?aften mp benaut en naar:

@ch! of reng uw' grimmighept

3Piert geſllit en neergelept.

-

3. BO
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3.

BOVEN fie ſft b' HEMEL BLAKEN

#àan u\m" torell / ell BENEEN

&ijn beg afgronbg HOLLE KAKEN

3Bijt geopent / en- met reêll ;

3lbant mijn filobe fonben fept

ist0ept fteeðġ 0m uwu' grimmigljept.

t

4.

'k Sie/dunktmp/dien MENSCHENMOORDER,

2IIg een leeuuu ſo brullenb ſtaan /

OPm mp / alg een ruſtperſtoorber/

't &#euboig buee te ſeggen aan:

H#p / gemepgt tot mijn berberf/

F>egt mp / dat ík d' afgrond erv.

5.

3Paar-en boben ſtaan mijn SONDEN

iſlāeerber alg het 2 amb bet Zee/

Jaie mp hel en boob berftomben

dſl2et een eeuunig bitter ſBee:

¡!©íjn geuuiffeii píjmigt mp /

&o. Dat ik nu ſmetten lp.

6.

'h 3TBeet/ 5 beer / gp ſijt ſiegtbeerbig/

«En um' boen ig ſlaajeſtept /

2lig gp mp / bie beſleubeerbig

23en/ boo? eeumig ban 11 ſchept:

alPant th heb met al mijn quaab

jàiet berbient alg ongenaab.

7. ~

'R 5al um' gramſchap moeten b?agen/

2Llg gp mp ban ill berſtoot/

31Bijſ ik dan mijn epgen plagen

OORSAAK ben en bam imfjn m00t;

zeug ſh/ ſpeer / boom ilt behen/

TDat ik d'äfgrond weerdig bel,

氮,3 8, អ៊ិនណៈ
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8. . . -

#Maar: ach WAROM ſoud iſt ſterven

%n ben afgronb pan 't berbyfet/ *

G#n uun lieflift anſchijn berben *

gn een 2ieluerquinenb liet ?

gºn mat nooybeel fou 't it fijn) . . . .

2lig ik ſmoojo in D belſche pijn? *

- - 9. . -

5uſt gp op een STOPPEL toren/

«En berb?pſelen een BLADT, -

&al een WURMKEN eeuwuig ſmoren/ -

&al een STOF een LEMEN VAT -

&#antg bergruiſt fijn ? &fet/ 6 ſpeer)

&Pan nog in ontferming meer. " -

IO. -

5iet nu op het ſt?uig en Ipben

1Pau uu, buirgefalfbe Soun/

3Bilt mp ban uub too?n beu?pben / .

&n han fatang fpot en boon/

fied mp / reb mp / 3eplig jeer /

JPat ili šing utu” jaaam 3n o' cer. . .
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X L I.

De Ontd. Sond. Siet Gods heyligheyt .

en wort beſchaamt over ſyne

onheylige Naaktheyt.

3tem: Phantaftyke:

GPf: O Minnelykſte Immanuël:

49f: De lafterfugt en bitt're:

I •

Ο Ibeplig beplig beplig beerſ

MDlens Heplig Heplig UDeſen

In eeuwighepten immer meer

" aeo;t uan uun' bolä gep:efem;

GPp wiens gefigt

21ſtijt het 12eplig ligt

50 ſuiftrijſt ſtaat te leſen.

2.

3De beitelofe fngel-fcjaar

23cbeht ſig met haar Blerhen/

ga hruipen meg/ om bar ſp baat

Geringhept fien en merßen:

19et tg haar luſt

&enpartg fonner ruft

Hilm lof en eer te ſterken.

3. -

4lm' ligt / ban boben meer gebaalt

So glantşrph en fo ljeerlift/

ſpeeft in mijn bouä'te giel geſtraalt! **

etn mp getoont, hoe beetlift --"

- 3ù boog İli łąg ]

Kiſet\mül tit imp ಸಿ . . . . º

હતા tuollſtet ೧nುಣ್ಣº: º 4,弧u°

º

"،م.
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4.

ſlim' beplig ligt ontbcht mp nu

gPenaaäthept ban mijn leben/

G#n bug ben ik beſchroomt en fcbuuuo/

Om tot um Chroon te treden;

ii fie nu itlaat -

3Pijn naahthept en gebaat/

?Ich mp3 319ie fai mp fileenem?

j.

1lm geplig en ontſachiſh oog/

JPat niet en han beſchoumen

2ll# #eplighept/ merk ik / geboogt

&ecil fonbaat) bie't betrouuJen

5?iet op um? Soon

«B?onbbeſt l bie ban um' Gºh,oon

&Paalt om ſijn kerk te boumen,

6.

2ºch mp! #Daar ſal ſh DOEMLING heen
iſl2et mijn bloetrobe ſomben?

&Ietuijl mijn ongeregtigbeen

3taam b003 mp *t áli£ii fonbem?

“been amber meg/

2ºlg bat ift broebig ſeg/

5h SINK, i# SINK te grönte.

7.

49f ſal fit tot mijn ſtigter gaan

Jlºet al mijn groumelbaben?

49 #een: ih burn geen oog opſlaan/

«Pm bat fft ſijn genaben/ -

&teebg heb getergt/ مهم

gen buifantmaaf geurrgt

Kot fitaffe ban míjn quabem,

f

3, QPtự?
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8. -

TDuš leg ik/ ö ontſaglik geer/ , -

HlNet SCHAAMTE gamts bevangen/

#In mijn onheplighept ter neer/

En roeplach mp is bange!

2ћ fterf/ ili ferf -

- & In 't eeumuig Žiel berberf/

30 'ft geen genaad erlange.

- 9,

een gp kunt ume ſlâajeſtept

OPm mijnent muil niet ſtrenhen/

Фf mp unu? Joebertierentђеpt

&legg fomber log-p?fjg fchenften/

&o niet be boºg

JP?aagt boog mijn &chulden ſoºg/

gºn #l boet om mp beniten.

Io.

2lcij maah ban nu in geſu bloet

jaſjn Ziel eeng repn en ſºeplig/

3Pat ift il neeb?íg bal te boet :

Seoog em/ fo fal it beplig

q$nb}p ban't quaab/

25cérben ulu genaab /

, g#n 3ingen đốgùt t# HỆepItự,

零零零

零零

,零

氢列 X L I I.
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X L I I.

De Ontd. Sond. Siet nu ook klaar, dat

al fyn Godsdienſtig reformeren

maar helweerdig is.

Stem: Groſſe Prophetemeyn hertze begeret:

I ,

Hº en JBibbelaar / boo! uhn genabe

3ie ilt mijn bmaag en berheerfbept nu aan!

All miju verbeferen vzoeg ende ſpade/

gig maar berflimmeren nau mijn beſtaan:

2lſ mijne beugben in mepning en giſſen

#g maar een uueg/ om Den Bemel te miſſen.

2.

2II mijn gebeben/ mijn leſſen en boren

Dan uw' geboden tnetiver en luſt/

2il mijn betragten/ om ſomben te fluoren/

GÈn ijl te bienen/ maar in ift beruſt /

ZSie ik nu maakter was delik pogen/

UBaar ili lup felben met bebbe beb;ogen.

- 3.

'h Iſlâepn/ bat uun gunſte mp niet foub'ontglpben/

Фm bat ili rufieloog fonber uitfiel

U/o Gedugte Godt f ſogt te belpden

jl?et fobcelWOORDEN en LIPPENGEREL, |

Jl?aar nu beſpeur ift / bat bit REFORMEEREN

ſion0gom geſchikt mag] om il te ontreren.

* - 4. 2lciº!
-
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4.

2tch! al mijn BIDDEN mag ſomber het herte/

iſiegt PHARISEUS, en ſomber uuo 45eeft /

'R &ag nooit inunenbig met opoefbept en ſinerte/ .

Op mijn berfieerhept/ maar bagt onbeb?ceſt/

gaat il mijn LIPPEN WERK foute beljagcu/

So menigvuldig in uiren en dagen.

- 3. -

Ach, mün, DOORSOEKEN van UWE GE
BODEN

31Bag maar uit meetluſt en epgen belang!

't lºert / ſomber inbºuh ban epgene noben/

25eefbe nooit boo? uun' (Irompetten geklang /

'fi &ogt in utu'ſlBaathept um ſpaan niet te hennen/

HỂog mp gehoogfaam an il te gewennen.

- - 6. -

' ?Ich ! mijn VERLATEN ban GROUW'LEN

EN SONDEN -

412ag niet uit b?eſe boo? 't ſºcplig gebobt /

3?og uit anmerhing ban 't bitt're ber uponben/

&Pf ban onteëring ban b' Hºepligſte 45oot/

iIPaar: om ben i9emel baat boo: te behomen /

Of om in agting te ſijn bp ben 1e,omen. x

- 7.

2lch ! mijn BETRAGTING ban HEYDENSE

DEUG.DEN

3Pag om in anſſen en gunſte te ſijn/

oEn oin mp ſbeliſt ſelfg te beruzeugben

#In een geberfbe bermiſte beugt-ſchijn/

#miner inin herte genepgt te verlepden
25leef Steeng geruſt in bit (eben te lepben.

: - 8. * >

| 3Pee mp ban! 3Bee mp / mijn ibele buerſten

Steken den toren des Heeren an bzandt/

'g l9emelg oog altijt gereet op te merken / ---

#eeft mijn ſchijnbeugden in 't SCHULT-BOEK
gplant/ Q:ll
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qºn byepgt mp boo? fijn berbolgene bloeken

d2ber mijn ſchijn-beugt berbaaſt te beſoehen.

9.

Miom dan ach! JRiddelaar/ Heplant en ſtoning/

4Beeſt nu ben 25ong en Perſoener boon mp /

23luſt dog den toren/en gun mp verſchoning

1ean mu berbolgentђеpt / eer iћ сеug Ip:

5chenht um geregtighept/ built mp behleeben

#laet uuo Igepl/ bat ift ten l#emel äan treben.

Х L I I I. +

De Ontd. Sond. Siet met fmerte

de inwendige godloosheyt

ſynes herten.

3tcm : Reveylles Vous :

GBf: Doet jemant ſorg of jaren beven :

&Pf: Als de X. Geboden:

I ,

i fie ii rerfi/ 6 HERTDOORGRONDER,

25p 't ligt van uuo ſo Ipeplig ligt

HPijng herten fmoobhept / en berujonber

j12p buifenbmaal in bit gefigt.

2.

GP ſlaat een MOORD-KUIL ig mijn harte!

4Dat STINK-KOLK ban onrepuigbept!

CBch honb' iſt regt/ ih ſou het tarten

&Lot hermen in ueel treurighept!

3, (Brị)
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- 3.

GPch mat een MODDER-POEL ban ſonben

dPnbeh ik in mp! en upat Hragt

33an booghept mo?t 'er nu gebonden

2n been GRONDELOSEN GRAGT

4.

3làġn hert/ wol ATHEISTERIEJEN,

&#rkent geen 65obt of 49pper-I9eer /

3/12aat gaat ſig in gobloogljept uleijen;

* a biet Den 3emel tegenveer.

3.

I#et noemt ſig #eer ban al ſijn baben/

&#n ſegt ſtoutmoebig buaar ig ſbobt?

3TBaar WET of EUANGELI PADEN ?

3TBaar b eeuunighept? bie 't ook beſpot.

- 6.

TROTZHEYT, VERKEERTHEYT, LIEF

DELOOSHEYT ,

WRAAKSUGT, VIANDSCHAP, HAAT

en NYT,

VERMETELHEYT,enREUKELOOSHEYT,

TRAAGHEYT, VERSUIMEN ban mijn tijt.

7.

VERSTOKTHEYT, BLINTHEYT, AARDS

GESINTHEYT,

AFKEERIGHEYT ban 'g ſpeeren ſpet)

RPat ig 't GEBROET, bat in mijn ſin Iept /

«En mp ban binnen ſo beſmet.

8.

«En 2lch! 3TBat buiſemben ban fuſten /

TDie in mp krielen! ein ach! ach!

3Dat WISPELTUIRIGHEYT, ONRUST en

AFSWERVING Homt er noo! ben bag!

9. Ach!
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9.

2lcij! mp / maar ſal iſt bog beginnen?

aïBant al mijn booghept heeft geen emb/

&Pm bat mijn ſonbíg hert ban binnen *

jºiet amberg/ alg GODLOOSHEYT flent;

IO. -

2ſch! bat ift fulft een hert ombyage!

gaat alg een klomp ban groutu'len ig/

dB ſtonb ik tegt mijn elenb Hlagen/

gli hlaagù e fonder epnù gemig.

II.

etp mp! HPaar íg 'er ſulk een ſnoben

ſtampfalig ſchepſel ooit gemeeſt/

JPie t eenemaal in ſomben boob ben /

dPntbloot ban leben ligt en geeſt.

- 12.

ಲಿಚ್ಟೆ! 3ïBaat ig 'er een VILEYNER,

EDORVEN en GODLOSER hert?

gin vulle luften ooit omrepner/ -

?Eig DIT, bat ift ombaag met ſmert.

I3.

åleie fal er mp bog ban omtaben

gÉn maſten bºn? 45p ſijt het ſpeer/

（Píę ºt in tiuyº bioet en \qqmöen baŭen

2a luafſcijen hunt/ tot uluet eer.

14. -

&Bch Éeplant #efug) och! omtlaft mp

&#er ik 'er met in b' afgrond baal /

#Paaſt mp oan brfen builen gaſt u?p /

ĉu Ban Deeg dyoeue Zielen quaal.

1 ×, ?Beta
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-

. . $. .

#eerblpf DIT HELGESPUIS na buiten/

«En geeft mp eeng een VLEESCHEN HERT,

3&at beplig utmen iof han utten/ * ,

319aar b002 gp bog berbeerliät mert.

X L, I V.

De Ontd. Sond. Bevind fyn onmagt, en

wagt, als een gants ontblote,

alleen op vrye genade.

Stem: Ach was ſol ich ſunder machen:

def: Als een uitgeſtorte balſem: :

T.

Q et hier leg iſt gants elendig /

S3 2l5醬ADELOSE neer

1eoo! uun &Lhroon / 6 (9eplig ſpeet /

512et mijn booghept 1 bie onenbig

45goot en fuvaar íÉ/ Dat den maat :

't Zamb bet Zee te boben gaat.

2.

2lclj! hier legt een MAGTELOSEN,

&Pie / ban alle htagt ontbloot

3òiet mer\uagt alg fiel en boont /

&#en ONHEYLIGEN en BOSEN

OVERTREEDER pan uur âDet/

&Pfe mp ig ten doel geſet.

: 3. Ach i
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{ 3.

3ſch! nu ſe ſk) bat mijn pogen/
2itbepb/ moepten en oerbgiet/ مهم--م۹ :

322ugteſoog ig) en om niet/ -

een bat al mijn zielg bermogen/

Ptermen/ ſchzehen) dag en magt

#iep geen boogbeel heeft gebgagt.

4.

»h ſtam met al mijn bitter Harmen/

eën met al mijn herte-liet

jnap niet rebben uit 't oerbiet/

go niet ume Bobhept# armen

jnap omhelſen/ en um' firagt

#n mijn fujahhept mogt bolbaagt.

5. -

'k sta nu alg GEREET te ſmoren

aBoo! um' unaak en grimmigljept

Hoo, mp DOEMELING berept./

so ſtºp mp uan bel en toren

5aiet ontſlaat / en doet mp b?!?

&P5aan uit Satang ſlabetilp.

- 6.

379¡lt ¢p iny b0¢ii mtb¢rfínÂ£ii

% in een gloet ban mate pijnl/

#eer) het ſal regtbeerbig ſijn,

WPijl ik ſtadig ging indzinken -

sie Pilgeregtighept) en maak

Jlap dug weerdig uwe Baali.

7.

'h Leg nu open boo2 uun ogen !

#tig een ſnoben HELLEWIGT,

iſPie gantg boobt in ſomben ligt:

impaat / oct) laat ulu mitbetogen

zio omepnbigl mogtang ulpi

Geſu / ſijn betoont aw mln,

8. ijtom
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8.

itom ban IgepIant en ontfarmer)

stiet mp in medogen aan/

alPilt um ogen op mp ſlaan/

43 3Laat bog geen nare ſtarmer

32an um gunſt berſtoten ſijn

3In een eeumig mee en pijn.

9.

gmmerg uit gp/ bie ONTBLOOT SYN

3Ban haar engen meerbigljept/

Schenhen Hepſ en Salighept: .

3iminerg biet gp baat/ 5ie boot fijn

#n haar ſonben/ 't Ieben aan/

3Laat mp Dan ooit hulp ontfaan.

IO,

'Ét 119agt ban nu alg BUITEN HOPE º

iſ?et mijn RADELOSE STAAT * -

ENKEL op um ijulp en raabt /

fied gp mp/ fa fal ift open

& In um' megen/ en ſo niet

(9 Pan SINK ſh in 't bettyſet.

II. -

Heere gefu trouwe Borge/ I. :

RED MY, RED MY, eet ift fietf/ -

«En uun' gunſt boog eeubnig berf:

IDRAAG, ô DRAAG mu 0002 mp fogge/ 3

HELPT, GENEEST en REYNIGT inp/

d|Baaht mp ban uur t0ten byp,

*

**
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X L V.

De Ontd. Sond. Verwondert ſig over

Gods eyndeloſe langmoedighey't

't hemwaarts.

I3tem: Polyphemus:

def: Pfalm 38. @f: 61.

dPf: Als den Hemel in erbarmen:

Gf: Ach was bin ich meyn erretter:

I.

Langmoedig. Godt! ’t is Monder

3Pat ift onbet -

Haag niet in ben afgrond leeb'/

3Pat ift niet boog bele jaten

25en gebaren/

EPaar men boog uuo gramſchap beeft.

2.

alBomber ig het / bat hun ogen

jàog gebogen ‘. . . .

5ulft een MONSTER, alg iſt ben/

3Pie met buifenben uan ſomben

't Allen ſtanden º

HIbben jàaaln en 4Detten ſchen. -

3.

*# heb niet anberg ooit bebgeben

gIn mijn leben

2lig gobioogbept/ 39;oeg en $paat /

2íl mijn merk mag enkel booghept

Фm gobloogtjept/

#a/ onepnbig mag mijn quaab. G5n

\
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- *

4.

gen nog maat i# folibeng betºgen)

@iu te tergen

Blu’ gedult / fo epndeloog)

'fi kan niet amberg boen of benfien

2ºlg te ſtrenften -

álujen #8aam/ fa tjtttgaí00#. • • .' • - N

3.

«En nogtang miſt gp mp ſpaten/ | | | |

En beuuáread/ . . . . .

2Ech! Dat is te reeben beet? ,, ! . .

&al een DODEN HOND uuo 4betten ! "

ZSo verpletten / . . . . . .

gºn niet SINKEN plot5 ter meer ? . . -

6, - * * - - -

En Dch! wonder/ aller wegen

%g nog &egen -

3Boo: mp fmode HELLEKINT, .

#Spijg en branit geeft mp uun ſo:ge | | -

?lile mo}gen /

en al wat mijn bert beſliſt. . . .

7. . . . . . ~ *

#o ueel mibollen het gemabe . '
12:0ęg en fpaÙe / ,

JPie mp lochen boog en haat/ -

dBeeft gpſ tot mijn #ielen boogbeel! --

3Paar mijn oogûeel ….। -

ſton gebelt ſijn menig jaat. - - - -

- 8. -

'ft lºyab boo2 eeuunig itunnen ſterben/

GEn berderuen

%In een gronbloog &#euunighept /

'fi lºyab mijn tanden ſiunnen äuagen/

En de klagen

Begeng 't onbepl mp berept.
/調》 2. •. 9. Håeet۰.مها
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9.

ſheer | hoe fal ik ban boorgronben/

En verk0nden

Allure langumoet ſonbet maat /

ſpelp mp beſen Peugt te melden /

«En bergelben

4Lof en bank boog uuo genaab.

HO,

&Pch het ig boo, mp nog heben!

GPm te treben

alot ben al hoon van um gemaab;' . . . .

RPaat 'er reebg mill'joenen leggen/

:Pie baat feggen

eceumſg/ ACH! HET IS TE LAAT.

- I I.

. @P geljoba / milt mp ſparen

QEn beïnaren/ -

(Iot Dat ift um' gunſte ſmaak /

2In ach! laat mp bog niet ſterben/

CEer ik erven

35al uum bepl/ en tot ubu" maat.

I 2.

dP Pan fal fft ſlf nog roemen/

En U noennen

$eer langmoedig ober mp/

3Pie mijn ziel niet moub berfſinben/

flåaar mp in ben

#}aueu bQtten bgauá en b;p.

".
*

:



Tweede Deel. | | | 171:

*

-

*

-: *- : * ~ *

x L v I. º

De Ontd. Sond. Siet de abfoluite nood

fakelikheyt van Chriftus Jefus.

– 35tem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſt.

GPf: Ik hoor een ſtem uit 's Hemels Throon:

*

- I ,

E. mp) mat ben ik ſinneloog/ è

gaat tft ooit buiten gefug hoog

ſlàijn bepl en ruſt te binden/

d? JPmaſe Ziel / uJat gaat ll aan!

&Pat gp ban ill laat fenengaan

aPien 250 g/ bien Zielg-beminben? | | |

&eg mp// Boub gy, º

Bauen delven // $n uu’ felven/

E>f gy Schatten . . .

#n uun ſeloen hond hebatten,

2

49f moub gp boog uuo balſche ſchijn

3Dan epgen beugt geholpen fijn ?

qD #ieſ mat loſſe gronben!

&#p frhaam !l bog mer pijn en fmert/

RUPat ooit in 't binnenſt' ban ubu hert

4Beeg liften fijn gebomben.

3Bel an / / 25:tth Dalı/

?ll uuu" htuhhem // (Bantg im fiulilien :

ILeert vertrouwen

€9p €5obg &oon/ en op #em bouwen.

ឱ 3 3. $
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3.

g"p 3iet ban toubgom / bat bien gront,

3Pie niet op 't figuig ball 23eſtig ſtonb/

Hl eeuuuig fou begeuen :

zaten RIETSTAF man ofgppten ig " . . . .

apooºboo!t/ en fou li boo! ge\mig - i.

3Poen ballen en boen beben:

«Pch leun/] En fleun ,

gep bien rotsfieem}| pit bog alleeti

1Boog gebaren.

Ziel en lichaam fan beboaren.

4.

gă fie bau/ ;efu/ en bemeră/

aPat gp alleen onepunig ſterk. "

&ijt/ om mijn laſt te dragen:

gp, fijt bet/ bie uit 5atalig magt

3Beel buifenben hebt uitgebragt/

62m ll ſteeùg te behagen:

«5p treht// @n meht ..
&o ueel boben//\'4lit baat noben/ t

&Pat fe Ïeben / -

Om ll lof en eer te geben. -

- 3.

&p binb ben fierhen/ en befpot • *

&ijn magt/ en ſlaat het HERTENS-SLOT

?ll ſtuhhen ell in buigen:

Göp reb ban boob / en bel en pijn/

gºn boet haar / bie ontſtomen fijn

1ban iluue magt getuigem : . - * ~ *

$Puiĝ iĝ // ¢§£uyiş - º,

't Bleuen in bem// @Pienſt te binben

1ðan dien Bogge/ * .

tale boog onbaarg baagt be forge.

- じ C. . - 6, ឧិaat:
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6.

ilbaat: Brplant refug/acij! ili furtu a

12an um' gemepnfcijap af / en berb -

illup' (ſbeeſt en 25loet en HIBonben/

din mogtang fie ili Sommehlaar / -

Eſteb gp mp niet uit mijn gebaat/

So ſterf ik in mijn ſonden/

Gch leer/ / HWÄp Jeer/

All Befrhouwen// En betrouwen

gap ulu luben /

TBaat ſp mp dpo? hunt beupbell.

7.

Hmaaat: Hprplant) orb! wat baat bet impl

def (5p mp fa noobfaahliſi 3p /

gmbien i# 11 moet miffen/

ſpit ſou mijn oorbeel bog hier maar 1

Âo onuítÍp;efieliß £u fujaar 1

3Pergroten en VERWISSEN:

Hitom ſºeer // 3ie neer/

&#n ontbeli ll / / ?In mijn 2 iel mit/

otet ili Sinite -

ofn in d’afgrond gant; Berd:inlie.

8

gä kan niet tot um 12aberg Gºh,oon

ălg boo, ill å Öp QPauíbā Ā00ml

õbpregt ootmoebig maab’teil /

gh Han uit mijn berloren ſtaat

3âiet uitgaan/ alg mp uun' gemaab

5:2iet tot 1I gaat bergaab'ren/

319amt gp // íìumt imp •

Jºhaat alleene // 3inberg geene

Liegt geneſen/

dem ijl met um golft te o?eſen.

" …> 訊哈 4 - 9, 9ct,
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9.

49cb Hjeplant/ laat mp lieuer al

dPntbgehen/ mat ontbreken fal/

2ºlg ik ill maar getuime:

giaat DUISEND WERELTS agttrftaan h

2lig iſ, maar mag um gunſt ontfaan/

GEn ill ban berten minnen:

&cijenh H#eer// ſlap meer

3Ligt ban boben // «En gelobe /

dBm te ſtomen

(Lot uun bloet en geeſteg ſtromen.

X L V I H.

De Ontd. Sond. Siet, dat Jefus

algenoegfaam en magtig is,

om hem te Saligen.

$tein: Soet gefelfchap dat met my:

49f: Onherroepelike jeugt : -

69f: De blauwe Vlagge:

I.

d#plant ºſefug/ 2iele-ſqlolfi /

lBeer en ſtoning ban ulu' 12oſft/

Qcly Anſe fian Il regt beſchoumjen

93;n itup’ &Peugberi luifietif; :

't 3ijn fel bie op 11 betrouugen

KLot den lRaſten ogenblik.

2, 45p.
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2.

45p boet tteben in 't HPerbonbt

OPp ubu bloet en boob gegronbt/

(ſbp boet #iel en lichaam geben

(Lot uum UPienſt en Libeerlihljept /

oſbp ſchenkt al ubu' bolft het leben

IZier/ en in der eeuwighept.

3.

25p tıbb” iğ genotgfaambept

Boo? den Sondaar veggelept/

g"p fijt boo: baat! Die All toemen

(Lot een 2{lgenoegſaam Igeer /

&alig fijn fe/ bie 1ll noemen

#unnen geplant tot um' eet.

4.

2tſgenoegſaam ig uun' boobt /

H#eere 23eſu / boog mijn moot /

&Pm mijn ſchulden te oerſoenen/

25p um' 1Baber/ bie fijn ſDog

&laat alleen op uuu bolboen en

3Lpbeng âragt / uit D'Haemel H2oog.

y.

JPlaat mat ſou ubu' boo?ne ſtroom/

GPp um booft met ſpot en hoon

12aſt gehlonhen/ imp ooſt baten?

2lig gp niet in 't ſuparte graf

#ab uuu booögeujaat gelaten/

qEn ban il gebu0?pen af.

6.

TDog mu Bp op d’ Poogſte top

lBeerlik ſijt gebaren op/

#tall Itum” erfbolft b?olift &ítugell /

3Pijl gp buibel boobt en bel

32oog haar / alg uun ſiteurelingen /

«Bantg ter neber hebt geoelt.

誣》x 7. ງູ0g
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7.

13oge €5obt / bie / bol ban kragt/

2{lleg hebt te meeg geb?agt)

45eeft Inp nu ooft ban um' gaben

4 lit uto algenoegſaamhept / .

d©in mijn 330?re 2-iel te laben/

JPie artiegtig mtbet lept.

8.

&Ireſt mp boo? tium ſiefbe-bant

(&Lot Li / en onnuat mijn hant/

Om tot tituen KLh?oon te treben/

3Paar gp VOLOP luilt ambien) ,

ga: baat gp genoegfaamljeben

2En een ledig 4Dog boet ſien.

9,

露 alleen) 6 SALIG LAM -

HELT, en LEEUW uit apabibg &tam /

ſtunt mp in um' ſlPomben maken

3Bitter/ alg be Sneeuun of ſibol/

3Door utu 5oen-bloet / en boen maken

&Lot uto Schoot / ban &egeng bol,

Ι Ο,

#elp mp ban uit mijn berb?iet -

TÞoo? tim” goddelist gebiet; ,

3Bilt mp tot uun' ſtuig gelepben

#Bet mijn ſomben/ bat ift baat

1Dan mijn boogljept mag afſchepben /

o@n 11 p:pſen moo? en maat.

Tʻx L v I I r.
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-.‘ x l v i 1 i. --

De Ontd. Sond. Vrcet, dat Jeſus hem

niet ſal willen annemen, om dat -

hy fo Sondig is. . . .

---

stem: O Heylig Salig Betleherr

«Pf: O Heylig Heylig Heylig ligt: ,... »

- * * : I. - * - - - " -

Mm maarbe #iel ! ſjoe mag het fijn?

æat %|efuġ il! ឆៃយុំ geneſen • * :

3Pan fonben/ herte-leet en pijn / -

om hem gehoorſaamlih te egelen? - * . l,

2. '

GPf menſt gn Hºenn niet tot nu 250 g/

dPm al um ſchulben uit te huiſſtijen? .

©f ís ’t uuu” hommer angf en forg/

&Dat #efug bo2gtegt il fal miſſen?

Of benfit gp/ bat uYo ſomben ſchult/ -

TDie an de UDollten is gekonnen/

(Le groot ig/ en 50ug ongebult 1

Gn gramfotjap fal op i boen tonnen? . . .

4.

&D ga: mijn ziel/ baar legt be knoop/

g’n bit beruritt 1l boguig fugten/ 2

JPit ſlaat nu meer) en boet uur hoop

3èan :ie!g genefing uan il ulugten.

5.

«Bp Sch:ept en 25ibt ubel naat en bang/

&Pm &#eſu hulp te mogen binben /

j|Baar aciy! unjº SCHULT-REGISTER łang

GÉn fuJaar gaat al uun hoop berſſituben. 6. వ6

- - . 3)č!?



178 De Sondaar Ontdekt
6.

&ou geſug ſuiſt een ſchulbenaar/

3Ban boubert Duiſenben talenten /

3?og rebben uit ſijn 2‘ielg gebaat/

&#n boeren in ſijn liefde tenten ?

7.

Sou gefuß fullt een YSELIK

RAMPSALIG SCHEPSEL, niet fijn armen

&o Hºepliq en ontfacbettli/

Фutmorten upilleu in trbarmell 2

8.

Sou uli 2em noben ATHEIST

giën GODVERLOCHENAAR nog leben ?

&Bie al fijn Hragten heeft berquiſt)

En an der ſonden dienſt gegeveil.

9.

5ou fulft een TERGER ban ſijn 450bt

Hºog burben om berſoening benſten?

3Pie met ſijn &cljepper b?pft ben ſpot/

&#n ſoeht fijn iſ?ajeſtept te fi?enhen.

1 О,

&P #Been: mijn £iel/ een leeplig ſPog

Kle reijn) om 't minfte quaat te bulben/

&al il niet anſien ban oln boog/

#Baat boen berſinſien in um SchulÜeit,

I I.

sPien beplant hoort um Schgeijen niet /

@m dat hy ’t OFFER der godlofen/

5Piet anberg / alg met afkeer Siet/

Ja: dzepgt ſijn UDzaak-ſweert an den boſen.

I 2.
-

't G3g maar/ ſjp roept nog tot ſijn (Lij?oon

SPen &onbaat/ om ljem ban ſijn ſomben

&#e rebben, maar belaag! ik toon

3!?íju gtouumelen ten allen fiolibcn.

13, Quậ
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13.

zeug maakt mijn hert bit maar beſluit/

TDat ik Fiampſaligen verloren

&al fijn/ inbien ben lºpemel uit

Ontferming mp niet honit te boren.

- I4.

& iPonbet Replant / fijt gp ban

Göemegen/ om mijn 2iel t' ontmoeten/

&o Homt / en boet eeng boonb'ren an

#lºp DODE, bie leg boog um 12oeten.

X.L I X.

De Ontd. Sond. Toont grote ernſt om

Jefus tot fyn Borg te ondervinden.

35tem: Pſalm 77.

ef: Onveranderliche guthe:

Qf: Och myn borg myn uitverkoren:

• * *

I.

Lº: Hefu/ ach ! mijn herte -

#g met opoefhept / angſt en ſmerte ! , .

Gwer ’t fonden pach belaan/

«En beſch2oont tot tºl te gaan/ - " -

'h G5a gebuitig/ alg gebogen/ * . . . . . )

J12et mijn nat betraande ºgen പ

32eergeb:uht/ en ſoeh / of gp . . . . "

ſlap niet maakt van ſonbenulp. -

J - z.ានអៈ
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- 2.

3TBant iſt bmeet/ bat ANDERS GEENE

Qlig GY, MIDDELAAR, ALLEENE,

iſºp ban ongtreqtigbeen º -

#tatı genefçım / cıı mirt reén; , , sr

ЗBant gp fijt ili miagt onenbig)

Om een $oubaar. Die plentig -

Buil en booġ i#/. úir fijn tiƠót .

t Helpen boog uuu Higuig en boobt.

GPch! hde geerne luoub ដំ #0lileti

&Lot uub' bloet en geeſteg ſtroomen/

“Heſu/ om ban al mijn quaab

1B:p te ujo:ben uit genaab:

2il mijn bibben/ Hermenſ ſteenen/

ZScheijen/ klagen ende Weemen/

gg/ ö 2ieie mebttijn!

om DOOR U leerfoent te ſijn
-

* *
* *

-

\ -

º - ... "

: - -> - 4. -

2#l mijn lopen) rennen / byabelt); -

gg7 om U niet AL UW” GAVEN

(IZe berHrpgen boo? mijn beel/ -

(Lot ll ig mijn luſt geijcel. - - - - - -

'H Soeſt GEEN ANDER goet te ntfutten/

%{ĝ gin_§£ĝiĝ, fe ç£ïqiuileu:,·, , , , , ,

JESUSTJESUS ig het uig / | | | |

QPit imp ſo nooúſaaliliği fg.

beplant gefuğ/ şthat en tebenf

Øch ik ſock met angſt en brven/ *:

Dind ik U nietjaeh! ik ſterf

somber 11 / ſti't maar betberft
. . .

---

«Heeft uerfoening en gematief ºf ::::::: .

een oerloſt up van het gitabe/ .

Saat/ fo brel eii liitniguotitf -

jlpy getuirigittatilittchötit. "f "f: " .

º- - - ------ - 6. 筑9雌 |
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6. " _

3lºft #p/ ô «Bebugte Hitoming /

#n mijn ziele maken alPoning?

g? SIE DAAR, 19ier ig iIu hnegt)

2.3geng mp dualend' fchaap te regt.

3 Bilt gp bobe &onbaarg uuehhen

1 lit haar graf en tot 41 trchhen/

d? Sie baar/ hier legt er een /

&Pie maat leben uuenſt alleen.

7.

3Diſt ik) bat gp maart genegen

jlåg te_&chenhen kluven Segen/

© G5eumíg ift fou terftonb -

jlăet il trebem in 't Berbomb: ,

alBift ift/ bat gp fiiſh een ſnooben/

&Die geheel in ſomben boob ben

ålboub genefen 1 och fh quam

Klot 1lf ò GESLAGTE LAM!

8.

H#eere Heſu / laat dan blphen

2ln mp arme/ bat gp rijſt/ en

45goot fijt in barmſjertigjept/

@Loon um goedertierentſjept:

istepnígt en geneeft mijn herte

3Pan mijn ſonben/ bguh en fmerte/ -

&#n geeft mp eeng ruime ſtof / -

“Om te &ingen ſtoot zu lof.
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L.

De ontdekte Sondaar Schreyt en Bidt

Onophoudelik, om door Chriſtus

met Godt Verſoent te worden.

Stem: Gyb eyn aalmoes eynen blinden:

1.

A*, hoe bolih foub ift &ingeli/

- ſ?ab iſt gefug in mijn bert/

Jleet be# l#eeren lieutelingen

apag iſ fataná ſtriſt ontuert.

'h &ou mp Grumig &alig noemen/

ofn mp felfs geluhliig roemen:

ſpee..re #efu/ 45p... alleen /

ſjee..re gefu/ 4,5p... alleen/.

ſtunt.. mp 't leben/ kunt... mp 't Iebell?

aPoo; um it?ufg... em Ipbeu bien:

JPoo2 uun Higuig.. en lpben bien:

- - 2.

3Lieffe gefu/ trouwe 250?gel , .

19èplañt {peplaut I (laat uyuʼ q20g

dep mp neber/ en byaagt ſogge

3eoo, mp/ trek mijn #iel om {}00g:

Boo! mijn 'bibben/ feb?eijen/ Hlagen !

dalm uuj” pumfi / em meem bel)ageti

gin.. mijn tranen / en... gehlag/

gin.. mijn tranen / en... gelilag;

ech.. mijn herte! Bch.. mijn berte!

Schwept om U.. ſteeds magt en dagſ l

Schept om III.. ſteeds magt en dag.
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!

3.

htt೦caf: 0 # ] min)

3In mijn ſonbenſ en perſmoo:

2n ben afgtonb boog gemiffe/

Ašo ih bp ili geen geboo;

#an beruperben en bekomen/ -

j!!?et be buírgeííofte fºgomeli: -

#laat... # binden / jºu.. ik ſoek/ -

3laat.. ii binben/ Hait.. ſh foeft/

*Poet... mp open/ Spoet... mp Open/

Jaa ben in..hout ban um' boekj'' -

5?a ben in... hout ban uun' boeit, . . • م.

- 4.

'R Soeh 11 ſteebg bp bag en nagten/

(GIreurig in mijn binnen-5aaſ/

'fi ſtoep te ſamen al mijn kragten/

gen berijef tot 11 mijin taal)

epf if i'l eeng fion benoegen

Tot, ontferming om U. Segen/

jl?p.. te &chenhen boo?... uun ſyeeſt/

Iſlap.; te Abchenhen boo,... uun geeſt/

SPaal. Dan neder/ Paal,. ban neber/

eplaut e..fug/ en gemeeft/

ßeplaut %e..fuš/ en geneefij

5.

gſnummer kunt gp al mijn ſonben

l?aaft uerfoemem in uua' bloet/

gën 000? uuu” blogt-robe Abonbcn

stepnigen mlijn buil gemoet/

iſ totn/ ep hom/ miſt maar gebieben/

«En mijn ſchuit ſal ban mp blieben)

giën.. mp nooit omrin.. gen meer/

«En... mn nooit omrin.. gen meer /

{{30.. gepgiefter ! {90.. gepgiefter!

វ្នំ mp器 ,,ber t0t #器
HPaſCijt linn ſui..ber tot CT,fcht mp f 鹅 6. © ☾•
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6.

42 45ebugte Ziong醬4
3:eem mp Sondig M1E TJEN aanj

23jengt mp ooit tot umme lºoning

gin het Abalig Canaan;

4PTapan ſai iſt/ met be_trijen/

ºp van al mijn bitter #chreijen/

#eu, mig áingen/ HI., ter eetl

dieu.mfg *fugen11l .. trt ttt !

h n beboubeň/k 25tu: betoubtml

offieuunig 3p.. nu lof Den #ert/

&eumig 5p.. nu lof ben ***

в Е.



.

B E V H N D. E. L. I k E 18;

ſ

D E R D E D E E L,

V в к то N в N р в

Een uitverkoren Sondaar Geheyligt.

Pfalm 84: 6, 7, 8.

Wegeluk/alig is demen/Ebewiens ferête

** C/*, iä welker Äerte de geäaawda

wegen ſyn: Als ſy door het dal der

moerbeſſbomen doorgaan ſtellen ſy

Hem tot een fonteyne, aak ſal

de regen haar gaats rykelik

overdekken, ſy gaan van

kragt tat kragt, sex

jegelik van haar ſal

zerfectynem voor

Gadt ia Ziam.

I.

Ꭰe蠶 Sondaar beſchouwt

Gods Majeſteyt en Weerdigheyt.

&tem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſt.

«Pf: Ik hoor een ſtem uit 's Heimels Throon:

I.

& HOOGHEYT onbet epnb of tlaat!

&P MAJESTEYT, bie hoger gaat

鹭 ?lig bemel eube aarbe!

*Ø Pzeestik en ontſaglik Godt!

319ïeng meergaloſe groothept tot º

&Pen Heemel/ hoog “ལྟ་ ubaatbe / . * * *

2.
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-

©prijſt // GEn uJijft

man uw ſchoonhept// Pie ten toon lept

190ö? mijn ogen / .

5?u tell bemal opgetogen.

2.

NU ſtraalt uw groot en ໘໐໐໘ງrpts ligt

gobanig op MYN ZIELS GESIGT,

. Laat ik / alg opgetogen / , , " "

º

.

2Llg luiſter/ glantg en ſieraab an , ' ''

šðiet anderġ fien of merken han

itu, squoin/ gebouwit in 't boge " ,
imatjm &0g// $g ijoog ， s .

49pgenomtml / g‘n gehoulen

gn 't beſchoumen . . . . . . . .

(Kot ſpem / baar iſ, kan op bouwen. t

3.

CD Godt der Goden/ Hepſig Jeer

aPet lºgeeren / 4.5p ſijt immer meer

50 groot / fo boog in luiftrt

#llum” i låajeftept mo?t fomber enb

gln b ſpemel en op aarb bekent

Selfg in brt maatfie biliftet/

qElſt roemt / / &#n noemt

1İ Bantğ heerlih// (En begterlili/

CEF Uw' Weeſen

apot van Duiſenben gep!tſen.

* * * * 4.

Hpet ZERAPHINEN groot getalf

Pat eeuwpig bog? Bobt blpben fal

* . .

ខ្ញុំត្បែ"

therheft ſteeng/. met een bien ontfag/ -

Biu' : eerlilihept en magt en bag 1ſ] ''

en ropt ut GODT SWEERDIG!.
* : *. PHaar
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IËaar ruſt / / G#n luſt -

3g met 39ſalmen) / lift te galmen -

#n uuo ſlºoning/

ester 3p Boèt der eeren ſtoning.

j.

type VLEKKELOSE GEESTEN Schaat

19erheft fig l9eplig / om inct baat

illu lipoogheptg lof te &ingen:

't GESELSCHAP ban uuo epgenbom

dap aart 1 berbrpb uuo lof alom/

gÈn ſchplit ban b?eugt te ſpringen /

?IIg gp// H#aar blp :

€5aat begroeten// En ontmoeten º

j12et uup paben/

dBm baat hert en ziel te laben.

-- 6.

zTPug STEM IK byolift met haar in/

gEn maaft Ijeb:efificliff 't begiti

19an uupen lof te noemen/

HlIwu' ſl)ajeftept / reeðġ op MYN HERT

«Bedaalt) ontlafi tmp man MYN SMERT,

GEn geeft imp ſtof te roemen/

Q9m 't LAM ,, 39at quatm

3Boo! mijn ſonben/ / (Le 19erhonben

QËıl te pģijfell /

%ja/ boo? eeuunig lof beuijſen.

7.

&P ſheet/ hoe fal fit met geluit

1IIm' ſlaajeſtept NU galmen uit/

dPie alleg gaat te boben/

Heoe fai fi 't mínfie uam uum” fof - -

Tēermelden? ach! ik ASCH en STOF

였

á0u maat uu' ಖೇ। uetòobell/

說 3
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gh al/) Pog al

ſtúpen ſuifier/j stalten Bnifier/

2lig mijn ſteele

2Sonbig umen lof fou quedeu.

8

GP gemel! #chtiſh up bah utu 45eeſt/

apat ili NU ljepig onbeinjeeft

1lum" jaaam en lof berügebes

aPoe mp met mam berligte schaar

HItm lof opſingen boog en naar/

(Iot bat ik ban hier ſchepbe/

JEn bam// Sal ’it am -

't GEpnb eeng komen// EPaar be Bronnen

G#eumig &ingen

een ban enkel blptſchap ſpringen.

II.

De Geheyligde Sondaar Siet wat voor

regt dat het is, Die alles weer

dige Godt te dienen.

35tem: Menuet de proſerpine: -

CPf: Ach was ſol ich Sunder Inachen:

dPf: Als een uitgeſtorte balſem:

I,

49;t ’et ooit eeu meufch gebonbel)

Pie gelufiftig leeft en fterft/

’t £g lêp bie &5oog gunft getuerft)

GEn bie 19eplig mag ಕ್ಲಿ; * -

'g l9eeren lof en heerliähept

Ku en in der eeuwighept. - * ~ * * * * >

* 2, 2ic)
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7.

2Ich mat kan een MIERTJE roemen/

Təle flegé an een ſtonings hant

3190;t in eet en faat geplant!

23a: men gaat gelukkig noemen)

3Pie ban Hºtoninglihem bloet

3??alen op haar plagt en Aétoet.

3.

3/12aar! ach maar ! boat falſijn lot fijn

3Pie niet anberg afg maar p?agt

94m bit leben foefit tm agt?

'g honingg gunſt fal bog maar tot ſijn

2ſtel berberf fijn / binb bp niet

't «Eeubnig bepl/ bat 3eſtig biet.

4.

5eher ig hp ban te ſchatten

fitgt gelufthig | Die baat fegt

ſpeer/ IK BEN, ih BEN ÜW” KNEGT,

3Pie fijn boet op 't ſmalle pat en

3Lebeng-megen heeft geſet/

«En op 'g I#eeren baden fet.

f.

ſtan een ?latb-morm groterg buenſtijen

2llig een merelt af te gaan/

giën bien 450bt ten bietrft te ſtaan/

Die van al den reels der menſchen

Ibeer igl en in eeuuutghept

H#oub ſijn (&Ibgoon en ſlaajeſtept.

6

$alig bytemaal / ja onenbig

&alig fijn fe/ bie ban 't ſtof

3Log gemaakt/ gehobaag lof

&teebg berheffen/ maar elenbig

器 't黜醬ಘೀ te trgêu

n Üçğ 9çtçt# iÜelbeém. -

• *- 乘 4. 7. ©ci, ſ
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7.

«Dehl nooit ſult gp groter gauen

2.In mp fchenhen / Heplig ſheer/

?lIg. Dat ih uuo lof bermeer:

3120gt ift lopen embe branen

#n utu' Pienſt! het foube fijn

iBoo! mijn ziel tot medicijn.

8

Saigis uw'dienſten heerliſt/

&alig/ $alig ig be #2oon

(9pgehangen tot een loon:

&alig ig het en begeerlih/

iPet uun bilir-gehofte Schaat

ill @Ie roemen boot en maar,

- 9.

'h Beb mijn tijt en hragt berſleeten

#n be uſerelt, maar begeet

3?u te leben tot uun eer7

eĉn... b0e ŝalíq foubº fĤ beëten/

2lig mijn ziel en lijf boortaan

¿120gten ili ten bienfte fiaan.

IO.

'ſ Hlºerſt ban bat het groot en heerlift

#g te roemen DESEN HEER,

#làeetÙtg banh cn phíjg en cer:

Фun mp ban / 6 (5obt al ett ili

&terf te $ingen uuen iof

i?ier/ en Dan in 't i)emel-Igof.

I I I.
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I I I.

De Geh. Sond. Nodigt alle ſchepſelen,

Om die Weerdige Godt te

Verheerliken.

&tem: Phylis quam Philander tegen:

g9f: Rofemond die lag gedoken : -

@f: Pfalm 146. -

-

I ,

42oft ben groten eeren #Oning/

ſBant fijn lof en flàajeſtept

2|# in Salems @pper-moning

Aë0 ontfaQlifi uitgeb;ept:

&ingt/ 6 &ingt hem al te ſaam/

G5goot en #eplig íg ſijn 32aani.

2. -

VLEKKELOSE ZERAPHINEN,

3Pie ban I gemel-liefbe baanb/

(P 5p ulugge (Therubinen

2ſſtijt baarbig an 45oûg hanb

@Lot fijn pienſt; ú ſtºp hebt ſtoff

&ingt en roemt 23eljobaag lof.

3.

2II gp GEESTEN bet VOLMAAKTEN,

3Log ban al nat merelt biet/

3Pie in liefbe gloren blaaſten

#unt / en 't bolle ligt geniet:

Koemt en p?ijſt Godt ſonder endt/

* 3Bant gp ſijt ſijn lof geuJellt,

評 r 4, ºn -

-
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4. ,

En Sp/ ö MYN ZIELE VRINDEN,

Pan mp dooz den doodt gerukt/

"நீங்費ஐ byoſh inੇ
& turugtem pluht

19an utm fcb7eijen: och / ljefan

(Lot ſijn lof upat juichen Han.

5.

«e «Sp HEMELS OPPER-SALEN,

apie ban’t iof uitgaittlem byettlit /

âAilt de groothept firedg afmaleil/

3ean hem bie Den HBemel ſteunt /

&P €5p hoort bien groten rep

3 Lof @pſingen / &ingt ooit blp.

6.

SON en MAAN en GULDE STERREN

n beg emeg firmament/

æPíe u\m” glantg mabp en Úe!rt

#eeriſk toont ! maaht (of behent:

@ch utu” Schepperġ lof berfterft f

3ſbant €5p fijt fijn banben-AUetſt.

7. - -

Engp WOLKEN, die den regen

Gp der aarden nederſtot/

&Pfe beneben tot een fegen

fipfilift uitgegoten mogt;

ſioem um #2ahet en bertel

3Pat ſijn boen tg regt en boel.

8.

VOGELKENS berijeft tum' ſteelen

'g isamrgeng fatsonog en by magt h

Bilt geſtadig ki:rell / queelel1/

30lg II ’t 3otimeligt toelagt:

HDetit den menſch op doo; uwi' fient/

&Pat bet op ſijn bette hlem.

;: 9. MEN
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- 9.

MENSCHEN, die begaaft met reden

Ziel en lichaam hebt ontfaan/ . . -

<5aat tempatig tot Bobt tterben/ - ‘.

&Bnn ſijn lof te ſtemmen aan / ~ *

1I betaamt het/ 65p hebt ſtof/

&ingt gebuitig tot ſijn lof.

Ι Ο,

ALLES WAT ER LEEFT OP AARDE,

«En boat Ianb en 2ee bebat/

?l upat groot of hlepn ban uuaarbe

2bben ooit of leven babt / Pº

#ingt / 6 &iugt iſ Aschepperg pijg/

«En H3em eeuunig lof beuJijg.

{I I.

GY mijn ZIEL, bie nu bien #ogen

&chepper ſiet alg in een prent /

lef Dog boogtaau bepb uun” ogen • * *

(ILot gem/ maakt ſijn lof behent/

1lt 25etaamt bet/ bie fijn glantg

WZebt geſien au 't Hemels thang.

12,

49 & ſeljoba / geeft nip ſtragten /

@m te loben uzoeg en fpaaừ /

(Ireft mijn ziel en Zielg gebagten

(ILot ill ganté boo? itm' genaab/

TBat it eruupig celluvig Šing/

45obt 3p lof boo? alle bing.

I W. Dc



194 De Sondaar Geheyligt

I V. e - : r

De Geh Sond. Befchouwt fodanig Gods

weerdigheyt, dat hy het niet kan

uitdrukken.

3tem: Meyne hofnung ftehet vefte: . . .

&Pf: Myne hoop ſal nimmer wyken:

- I.

AºboewEERDIG,WEERDIG,WEERDIG,

Js Jehova d'Hoogſte Godt/

GEn hoe beerbig/ beerbig/ beerbig /

itan iſt hieſen tot mijn lot /

Dat ik roem/

QPat fit tocin/

en geboua WEERDIG noem.

2.

Godt TDRie-femig Hooggep?eſen

gg ALWEERD1G fonber enb/

đ) 3 9ịcm #ot5fictn ttítgelefen

#ſlaaaht mp nu fijn lof behent:

d?ctj Į3ų ig

Öct, ºp ié

45uſh een €5obt) bie WEERDIG ig.

3.

WEERDIG is dien Trouwen Bader)

Schepper ban het gantg l#tel al /

Aller ſpzing en Volhepts ader

39an ſijn X5ombgbolhg groot getal:

'ft 1Deng geheel

A 'H ſlPeng geheel

HI / ô 3Babet) tot mijn 3Peel.

* 4. WEER
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s

4. -

WEERDIG ſijt Bp/ GIroume 25onge)

&one Pabibg/ mant uuu IDerk

23/g/ om noo? mijn Ziel te ſoggen/

&Iot mijn bepl/ op. Dat iſ merk/

TPat gp fijt/

Spie baar jt

3Boog mp / en mijn Ziel berblijt.

J.

WEERDIG fijt Gp Zielen Trooster)

&Pien uun goebe gaben boobt

2|m mp/ alg ik finoob em boog ter

isteder lag / alġ gant# ontbloot:

[9¢me!ġ «Beefi/

G5p genteſt

3l3p / en maalit mp onbeugeeſi.

6

WEERDIG is den Godt der Goden/

G520ot en ſlaagtig/ 3Pie alleen

3onbaarg oplucht uit ben boben

4Dm met hem te mo?ben «Een:

Ziel/ och merkt /

45300t rn fterit

2:g bie «Bobt/ ble buonb'ren lBerit,

7.

WEERDIG íg bien boot bebonben/
JPte ben blinben Ogen geeft /

3Pie / ſo beel/ bie uaft gebonden

Baren/ gant# onthetent heeft:

qPie mp ſtof/

Note mp ftof

I#eeft gegeben tot ſijn lof. .

-Rد

- --
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8.

9d, joe WEERDIG en boe Beerlik •. -

5ijt gp/ Beere/ boo? mijn &tel/

iPie na Pt ಳ್ಗ 醬ಣ್ಣ:.ே
t lifef:

5}làp ntpg ੇ fijt/

WEERDIG fijt

Gp Jehovat' aller Ht.

9.

WEERDIG,WEERDIG,WEERDIG,WEERDIG

5ijt gp) geer/ alg 't ºoogſte G5oebt

3960; my / Die in ootmoet utertig

All Bemaak/ en bal te boet:

- WEERD1G ſijtl ,

WEERDIG ſijt

Sp/ Jehova/t aller tüt.

- V. -

De Geh. Sond. Verwondert ſig, dar

hy ſulk een Godt niet eer ge

koren en gedient heeft.

Stem: Werde munter meyn gemuthe:

GPf: Abermaal eyn jaar verfloſſen:

ePf: Pſalm 42. Als een hert:

I.

Sሜ/ ö 2iell maar ſijn ubn' ſtuiten

apog te boreu uei genueeſtl

TDat gp SULK eelt Godt ntet minnen

âIBoubet met lton gantſe geeft ?

3Pie fo uueerbig em fo toog

ßig quam tomen au uuJ' Q0g!

§eſe ſo gott tu uqi outfartuzu

*t ſboun lochen in ſijn armen. * -

. . $. 2. Bcl}



Derde Deel. 197

2.

9ch mijn ziell hoe hon het ſl2efen/

JBat gp ban DIEN G5goten Ibeer/

Åiet en ſongt / Godt 3p gepzeſen/ --

efeuuuíg 3p fijn HBaame b eer?

Jmmers was hp dog DIE Godt/

«Bie Daar moont in 't Heemelg ſlot/

gtm Die rontgom op bet aarbe

(@Loont hoe groot bp ig ban 319aarbe.

*

3.

&Immerg heeft ijp il gegeven

Spiĝ en dyalık / fo mildelph/

etn behalben 't hierbaat leuen :

jâog fijn moopt fo troofterpk;

itenbet €5p niet DIE ill boeb'/

«En uun ziel en lijf behoeb'?

50gt gp HEM niet/ Die ſijn gaben

ácijollit om fiabig U te labet?

4.

3Ech! berbunaalbe Ziel ium' ogen

| fll?aren/ boog ben Iofen febjn ----

, Ban de werelt / fo bedzogen

$n b002 ”g $atang belg fenfjn/

32at gp / t eememaaſ merblint/ - -

5^iet alg merelt hebt bemint/ t .

&#n bug liet gp HEM ſlegg baren/

RPie uuu lenen moeſt bemaren.

J.

3Beeſt ban nu gebanht / mijn fot3ſteen/

&Pat mp um fiegtbeerbighept

52iet al lang geſtelt heeft tot een -

32002mérp pau um grímmigbept: s

GY, GETROUWE ZEBAoTH,

€5p alleen Langmoebig G5obt/ . . .”

&ijt bet/ bie mp boog um toren

33iet al lang hebt laten ſmoren.

--

്. @ഃം
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6.

de Bergeeft mijn ſinnelooghept

jaa uhu" goetђеpt en gebutt/

5êrem DEES fchandelike booshept

aBeg/ en repnigt imp van ſchult/

gn het huig-bioet man ulu &soon/

ziPat ik beplig tot uuo @Lij2oon

Gºreben mag/ om baat um 3Bethen

3boortaan altijt op te merken.

f 7.

@ Allmeerdig લૈણા, mijn toegen

&ijn nu boo? uum 45eeſteg kragt

(Lot uun & Bienſt en eet genegen)

«Beeft maar / bat ift Dag en nagt

Il Pijn Schepper lof benjijg/ -

©n in al ulu” merhen pgijg /

stot dat eenġ miju Ziel hier boben

El Sal tcumí, ceuu0íg louett,

V I.

De Geh. Sond. Wort op 't Sien van Gods

weerdigheyt eerbiedig en bevende.

&tem: O Heylig Salig Betlehem:

GPf: O Heylig Heylig Heylig ligt:

- - I.

- Ο 4Beerbig en ontfaglift ſpeet)

ſlim Ibooghept boet mijn Ziele beben/

&o. Dat ift mp eerhiebig ſteer .

&Lot il/ en meng noo, Il te lenen.

- - 2. կն,
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* -

2.

_ilm googhept maakt mijn moeſte hert -áofmetinent in beeg milternifeii hert · · *

«Beheel BEDAART en bug ſo muerb - -

GESTILT mijn ongeruſt geuwiſſen. - -

3.

iſ aíjn hert / ſo eben boo! onruſt

eBeſlingert alg be moeſte baten/ ~~

3.90:t gantğGESTILT, en iğ belufi -

tot 11 na boven op te baren. "

4.

H#et ſugt en ſchgept / al TOEGEKEERT -

Kiot All / bie eenig 't fian genefen/ -

't I heeft eerbiet en ontſag geleert

1əoa; 11/ fo weefelih in weſen.

5.

HIm 45eeſt/ bie nu mijn hert beunerſit/

aeoet mp gantginnig tot # ſtigtenſ *

&o haaſt mijn oog ubu hamb bemerkt/

TPfe 't niet en han/ nog miſ ontplugten.

6,

jl2jm Żiel# gebagten/_fo pertuart/

25eginnen ſig bp een te GAREN,

&#n nepgen eeng geſint mijn hart

KIe byagen) arb! WAT SAL DIT BAREN ? .

7.

3p boem mp benſten / miſ nu 45obt -

apan b Igemel tot een MIERTJE homen/ - ,

MDil hy van 't Qpper-Hemels flot, * *

āan brtnup in Pin bមោះ .…

. . . . * *
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8. :$3

13et ig uu/ of mijn angeligt
23cbcht moet met uun' bepl Woaden/

Tervpl den Pennemet ſit tiġt -

šlep gantg omfetjittett uit gemabett, -->

9. -

Heijn OGEN, an het ſtof gementl

39:5íífcu fíg al faqtTi15000?m1.

en en alg in een hlare pent -

DIFN'Godt ſo weerdig out ke loven. - - - - -

16. Y ->

se bºurn aan al tartugat...

op 't boomerp/bat haar gaat beſtralen
#n laten ſig) ban't ſtof ontlaſt / . -

&cet ligt al Hemelwaard ophalen. º

1 Í »

Ibet woonbee ban uw ſlaajeſtept
25ebruipt mijn oog l en boet be bteſtétt

Gütſpringen ſelfs Unht hertzſch}{#1…
optſien bänditSOON WÖNfDERTEEKEN.

I 2.

't gg of mijn tranen PEERLEN fijn/

zDie faugg mijn woangen bermen lopen/

Qlig of een ſagte natoetijn

JAp balfera liet in ’t berte d:optil.

13.

mijn HANDEN wsſingen is te raam/

GEn laten ſig boo? 't蠶 ... --

sal gaan fig uu, is gefinaam.",

eerbiebig bdb: uur dºbloon uitbepben.

ヘン、?" ○
- . --ةق-م

ક્રમ.14یف
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14.

#ſlâijn KNIEJEN buigen ſig beuoot/

3ſPel eet ſoo ប្ដ tot buigen /

«En 't ſchijnt nu) of mijn hoogmoet groot/ .

1eerbuijnt/ en plot3lift valt in duigen. -

- 15, , , , ,- tº

翌響 TONG maakt op 1 en roept tijang uit/

oWEERDIG,WEERDIG,WEERDIGitoning!

(En bit fo liefclif geluit " - -

39erheft mijn ziel tot ume ſponſtig. :

16.

de Bobt/ berleem mp / bat i# mag

3ìtuj' âleomberbeben ffabíg roemen/

qEn beplig met een biep ontfag

196o? eeuwuig iſ mijn ſtoning noemen,

I7.

iMà0gt bert el1 00g tot {ll gefieett

#l Pienen en gehoo7ſaam meſen/

&#n Laat mijn hert boog ijl geleert

12oo, il fijn/ bat gp mogt gepreſen.
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-- v I I.: : ， oʻzi " ,

De Geh. Sond. wort op 't Sien van

Gods Heyligheyt en Hoogheyt

need rig en beſchaamt.

1. ‘. . . . . : , ,

Stem: Ach was ſol ich ſunder:

oef: Als een uitgeſtorte balſem:

Zﾘ bit uie eet boogmorbig -

@Tot gehouaaß (Tempel quaamt

sonbet eerbiet) breg of feljaaint / … •

set bog/ waarom gp bemoedig -

ju al blofeno en beftbooint

KLot dit Bpper-wefen stoomt è ?

2. . . . . . . . . . . - -

gig uur berte niet genegen ,,, ,

stot beim / biegp b008 getuig .

jou gelooft dat liefſtH ig?

a@aarom dan mu fo Werlegen/

dBm tot 45obt nuj bert en oog

@p te ប្រែៈ blp om tj00J? -
_

*

* 3. -

Ach! SEGT GY, TPit Peplig weſen

Kitoont my! Auat onlJrpligtept

Binnen ini míju herte lept /

&#n be reben uati inijn b?eſen/

gg | bat it bien bogen 500t

RPilifenbmalen heb beſpot,

º & 3. 4. ©n
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4.

«En Bug ig mijn hert wel beerbig ,

KIot bien Hitoning uit te gaan T

G5n om in ſijn UPienſt te ſtaan; .

3|12aat mijn ſomben ſo belbueerbig/ 3

JBoen mp / alg in biepe noot/

1900? H#ein ſtaan alg bleeft en root.

$.

H#ef ik 't oog tot 11 / 6 ſtoning/ 3

@m ulu’ fchoonhept ongemeen . .

Geng nauheurig te ontleên/

2lch! het baalt ban ubue 3Doning

45antg beſchaamt fo rag meer meer/

?llg# ift tot mp feluen fieer. . -

* 6.

’t 5eg al fel):eijenb / ö mijn fiigter) 3

Ach! wie ſal voo? U beſtaan -

gên tot uujen (Lempel gaan ? - -

aſBant mijn ſnood en boogbent ligt 'er - -->

ibaaht en open ugo: uu' opg/ -

JPat ljet minſte quaab niet boogt. *- -- * ہسد،

ambie fou bog bien 450òt aufcbouuuen !

So ontſaglik voo! miju Siel/

3Pat fc plot5 ter nebet biel ? * - - -

3Die fian op bien ſtot3ſteen bouuJen/ ‘. . .

Aso uerſcipfäliſt/ ſo ſijn hert -

#Piet uan ſchult geſuibert uJett ?

- 8. - .

&P mijn 2-iele) built ll buigen

32oop tien betrfcher AN HET STOF,

*Pie fo b:eeflilt iğ İıı İ0f:

ABílt met fchaamte ilu getitigen /

3Pat uïn hert en tong getuig

(Lot fijn lof onupeerbig ig.

, ºf ' Ⓔ ': ' 9,邻r的型
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9.

3ſch! bebeh um bert en anſchijn/

ga/ beoeh uuo' gantſe Ziel

&#ot ſe ſchaamroot nebet biél.

q#n betuig eerbiebig ban fijn

jistajefiept / fo luifterpli/

#iet en ban teng eeuunigipſt.
IO.

g:5un my egter / å, oetgebru ., “ . . .

jihajeſtept) tot il te treén - -

#et mijn fugten en gebeen;

3Iaat mp boo; um aanfcbíjm 160cm

jeceb;ig; eu tu biep 00tm0et

#Lltijt ballen iſ te voet.
I I.

5iet hier legt mijn ziel. Dan nebet /

«Én perfoept fiú butítmölmait

#oor nu al ijſoon en bemelä-5aal/
#pogtang magt if I Dat g!! Vedgr

jiap oprigten fult uit 't ſtof/

@m um' spaam te &ingen lof.

V I I I.

De Geh. Sond. Sinkt als weg in ſyne

ſondige nietigheyt met tranen.

&tem: o Salig Heylig Betlehem:

GPf: o Heylig Heylig Heylig ligt:

I.

Ο 12?eegliſt en ontfaglff ligt!

«Bp boet mijn ziel ſchiet tiebrr ſïnften)

âPie urebiig boo! uud ſpooghept fuoigt! .

"in cjiit til trallen te betSilket. .

* 2. #et
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سا

! -

2.

#et iël alg of teu blframfitaal -

Bleijn Ziel ban rontgom heeft omſchenenl . 3

ſlBaar boo? mijn trotſ bent al te maal

#n buigen balt en ig berouwenen. .

3.

Hk ben míjn epgen waarde qupt/

gh ben eeu默默器 ill เที่ ne ogen) f

«Enfeg/mijnTROTZEND HERTTENSPYT,

#ſt ben an 't ſtof ter meer gebogen. . --

4. *

gIk ben een STOF, een SONDIG NIET,

«Een STRO en HALM, een BLAD en VEDER,

«Een GRAS en BLOEM, een BROOSEN RIET,

«Een MIERTJEN, Bat hier legt ter neber, ..."

5.

WPug flaſh in betwoneering a

< ប៉ុនែ្ត រ៉ាដ់，

alBie ben ift Dog ? een DOEMELING,ING ; : · · ,

«Een DODEN HOND, een GODVERSAKER.

- 6.

512tjn ku fterft / {h \mode DWAAS,

聶器盟 KRAGTELOOSHEYT;

#làtjn ÙeugÙện-fcbfjtì íỹ mu hglaag

#àiet anòerġ alġ imaat GQDDELQQSHEYT.

, 7.

UBug Šimit ili algi tjelujetrbig peg

3300? 1l / ?llumfetôíg 450bt cu #t9jljllq / º

gen roep al bruthi,uit en fig! . . .

H#iet legt een MIERTJE boog uw ſl)0lling. -
*

. . . 49 4 .8. 't ፵፰
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ºf

8.

't gg of mijn lichaam beefb boo; it/ --

G#n neber legt in facſt en aſchen; -

(ſPoh ſchpnt ljet / of mijn anſchijn nu - ºn

&ig in mijn tranen-bloet ſtan 3TBaſchen.' * . .

/

9.

WIE BEN IK ? ach! WIE BEN IK, Ibeet/ ,

WIEBEN IK WURMKEN? ach! mijn maatbe

, &#g honbertbuiſemb- unaal en meet

Göeringer / alg het ſtof ber aatbe. - - - -

I O.

2ich ach! fft ſie boot 't heuglift ligt . . - .

33an ume ſlèajeſtept mijn hſepnhept/ - º

En fiel mijn oog en Zielġ gefigt/

?II beuenb/ op uuj foubereijnhept.

1 i.

E> Onbegrpplſk eeuwig Goet ! : :

(9 @mbepeplbaat Hºeplig 3Deſen!

ſBp boet mijn hert en mijn gemoet

3Boog liwe (3200tḥept tedér bģefen.

I2.

3Lof 3p ulu HBaam / bie mn berleent

ſlap felben ban nabp te ſtemmen/

3 of 3p uu baam Die mpuctfiteent

«En nepgt/ om mp an 1I te wennen.

13. *

4? &alig? &alig befen bag1 = -

âBaat op, ik leer mp ſelfg beſchoubben /...

, ?lIg ſtof en aſch; maar op iſ, mag - -

T>ien Pogen Godt in waardèfhouwen. . …

*

- - {- --- I4, Ach!
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-

• - - - - - " , " - و a r * * * * *, r* * *

- -I4. - - * * * f :
* - ---

?tch! gun mp bieper in ben Zee - ,

1Dan gefug ſt;uig en JPooot en ſlBouben --

... Le finiten / op dat th eenỆ mee . . .”

#n blptſchap mag uur lof berftonben. *

-

* ｡ , , ,

t

* ... . -- . ; ; ; ; --

- I X. , -

:: . . . ...'. -- I - - - ... --

- De Geh. Sond. Verwondert ſig over -

Jeſu komſte Op aarde, en -

begeert dat Jefus in fyn "-"

herte kragtig in

º kome.

stem: O Nagi jalourfe nagt: -

- gef: Wat woelt de Werelt: * * :

of: Esſprits qui Souſpire : .

*

- I. - *

←ᎤᏢ hoog mijn maatbe Zielſ om hoog l be

ſchouuu ljet loonber -- -- --

paar gemel aard en zee uerbaaſt moet ouet
ftaan;

-

45obg &oon nergeet fijn glantg en kieſt om't ſchepe

el/ onber/ - -- . . . .

; 3Peragting van &ijn (ſtijgoon gewillig af te

º gaan. " " - - -

3 \^… ." © $ a. 聽n
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聽p 點m ogen แล้ว! Ûeġ iġeme!ġ pup

4:2բ 盟* 25linkenb ſtſeet " en ſiergetma

한 ಗ್ದ! / ban ſlaajeſtept onlinet| mťft te

Фр器 / op ſbolgotha/ ja/ ſelf# tot in het

3.

gig ban um Baberg &choot 1 ºmmanuël til

#0mimg/ :

3eoo! al te laag / bat ºp een ſlaaagt 1 een

3Đurm amfiet ] - -

3g 't Hemelg ruim gewelf te kiepit/ bat ºp tiºn'

3190ning & * ,

319ſit །ཨུ་ཐn in een aarben 12at / een enfiel

litet:

3efſt 4Ep/ bie Iberuel ?Harb en Zee niet han om

bangen/ - -

25egrepen mooi ben in een repne 31}aagbeil

&ct,00t) -

apilt sy boot tiemnaal buifant stngeleit &t

fangen -

gu bittren agremoeb nu 25cb2eíjen tot be

&PGott?

-- 5.

ಖಗ್ಗೋ । 5 toning 2Iſler-fºtoningen / uuo' ſul

-tº- [.

ºperagten) en een fitnegt bet #tnegten fijn ge

moglut/

35al กี้ mug ligt beroupijnen in het nare bul.

- Čt -

gºal tº eng'len beet van't gonbig uolk nu fijn
geroemt è * - - - -

- で - - 6. jlºatia/
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6.

ಗಿಣ್ಣೆ ಗು! betgeet uuo armoeb / byuk en

pDen : .*

©p器 be ſlûoeber ban um 1Baberg enig

Ilt

ಉಣ್ಣೆ! ãåah en Îßeplant; ep \míítíi bet*

poen -

3eoo, eeuwig in Heem/ bie uun &iele bug be

mint.

7.

Guicht 25etlehem/ baat legt um Ieptgman op

gebuonben ---

2#n Huibb en boeken / bie be aeerelt 't leven

geeft/ -

ಖ। 驚 um ſtoningg komſt ep aatb alom ber

ombell /

@tot器 ſijn faam in Ooſt en Beſt roemrugtig

£øft.

೫೦೦ nu gerufalem / 6 %ion / pºpf ben

3eere/ -

Boo! 't eeuboig bepl / bat II ben hemel nu

berîeent/ - ---

35ingt nu met blpber tong / geeft Hitoning geſug

eere/ - -

weie ſfºobt en Themſch/ ja/ b. aatb met IBemel

heeft vereent. - -**

ſtom ban } {mmanuël / toont in mijn ziel ge

b0tem/ * .

«En bipft / al mat tuto komſt beletten fout / 'et

uit; 2 ------

೫೦॥ bemelg beeſt/ bergum inp/ bat ik alg bet
Orell / ºf

39ail tjetteit bly 't faltlujal, mag galimen

- fuft.

- - 10, 9 இல்:
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то, -

© ಸ್ಧಳಂಬa.ಜಯ! tuil gantgin mp beta

3

: ಖಾ।। aarb / en boerpen plot3elift ter

NLET -

త థ తెabela tºt fouten, tot een
t¢Ħ£11

**324msum geſag / alg triompherenb 49pper

22, - -

I T. -

aPoe mp be, Hragt ban um gekneugbe 39erg'nen

º fimahen/ - -

t:Фр驚 ಬ್ figuig en 3Poobt mp mag ten lenen

1jn

$9; fal ist al mijn fimert en dgult U002 eeuwig

en/

</ a “ “) . ben bebºpt ban

pijll. -

12. -

ಇfಣ್ಣ!!! 39aber/ bie be 3Dereſt hebt geſchon
£11 -

1. Pit buit geſchenk / ja/ G5oblík pant / uun'epgen
00 -0.011/

albaar boot 't rampfalig bolh / ten afgronb meer

geſonken/ - -

', zeoo, 't bepl-berboub opſtepgert tot nu 13emel

' ®Ijgooii. 3. . . . . .

I3. - - -

alſof 3p 11/ €5obeg A5oon/ ban tienmaal buiſenb.

tongen

º,3Pieಶ್ಗ / JPoobt en Igel ten trot5/ uuo'epgen

Aadt .

Uit d' helſche magt en viands val-ſtrik mu omt

ſp?oligen/

opvoert in luiſter tot een ultiheloſe ſtaat. .

- *s, * : - X. Le
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X. . . . . . . .

\ . .” -- --- * : * : * *

De Geh. Sond. Siet met verwonderinge

Jeſu gewilligheyt, om ſulk een T

helweerdige te faligen. ' "

£$tema: Meyne hofnung ftehet vefte: : :

Pf: Myne hoop ſal nimmer wyken:

1. *

Oళి; mij#hept hemelg leeraar/ ' ſ .

Somme der geregtighept/  ു

«Bp hebt mp / Die bmaag met eer maar - , 2- ,

KLot uwu' waarhept heen gelept/

«En uum ligt r « » " " y

g5eeft geſigt - - - - - - - I. O

&#n ubu maarljept en mijn pligt. -

* * * ~ * 2. .. - + 1 +---

'Heagು: bagat my bºtte
@Lot um Pienſt genegen mag/ tº

#ſlaaat/ nu fie ik eerſt met ſmettel . ''

Teat ili bjoeuig nup bertag : - - “ “

alBant mijn ziel

hoe 't ooh biel , 二* "

Htoog geen gefug tot haar biel. " ?

3.

'h schaam mp/ bat ik ooit ging benºten) -

apat hrt gefug niet en luſt ºf ºx -

$mode fondaarş hepl te ſchenhen/ -: " ";

dPie ban herten fijn ontruſt / . . . . . .

TPaar hp leeft/

GÉn ſig geeft

39oog een ººiel/ bie neebgig heeft. ... .. ... ,

* 4. *鲇 இle
(i... .3
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4.

'à 5ie bp 't ligt ban ume &tralen / .

Heeplant geſug/ bat um menſch * -

âDag ten hemel uit te balen / -

(İöt-bertoffing batı Öe menfti)/

.. &p berſaat - - - - - -

#tioon en ftaat/

«®m MY SONDAAR boo£ £n quaat.

。。｡ 5.

2lch! hoe miſſig milt gp ſchepben

1êam um' 12aberg éterem $rijo0t/

&Pm mp boem'ling op te lepben

GLot um'. @Lij?oon uit al mijn moot/

G5p bertreebt

qën bergret

OM MY, al mat tuiftift beet.

6.

BETLEHEM Åau ûog getuigtn! *

H#eplant/ pan um menſchen min/

dtm (p) bie baat boog ill buigeul . .

aPat gp hoint ter merelt in /

GPln 't geſlagt/

QPat i \magt/

't Tepl te byengen an den dag.

7.

Haat GETSEMANE uerkonden/

«En den KRUIS-BALK, dat gp fift

19an ben Igemel neer geſonben

dPm imp &onbaar / ble nu lijbt

?Angſt en pijn/

qPm ban mijn

åonರೀnಣೆ bergen op te ſijn.

* 3, gli

º

-

*

}

s



Derde Deel. 213

8

een ach! boomber/ bat be

1Ban ben Beme bibt en tilopt/ * -- .

én een MIËRTJE tot fijn won - * - --

#n te boetenſ op ben top --

32an ſijn @Libzoon. "

&Pfe ſo Schoon

g / bet boben alle «Boön.

- 9.

2lch! mijn Ziel nu gantg bermonbert . .

Over ſulk een meuſchen mín /

átaat) alá toate fibier bombat) .

&En berlieff fig feluen in * .

}

&Peſen zee/
&Paar ſe mee/ -、 '- ジ

#tan in finhem fouber wee. . . .

1 Ο, - . . . . . .

4Bum mp ban/ &Betrouvue Blaimnaat .

«Bun mp/ bat tft tot 11 ga/ ･33 ﾘン

49m ubg' 35aligheden in Ijaar --

itgagt te ſmaken boog en na/ ,

(Lrek mijn bert/ .ே

Seat het voert v -

4t gegeven op van ſmert. º

;t
º %
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ºx I.

De Geh. Sond. beſchouwt Jeſus als een

gepafte Saligmaker voor alle

« fyne noden. -

$tem: o Salig неylig Betlehem:

opf: o Heylig Heylig Heylig ligt:
- . . . . " . . . . . º

- I,

Gein ti);ifie găobeg soon/ ---

?ºan eeuwigbept 3efalft ten 350:ge/

ºp ſijt geſtegen man um (Lhtoon/

«Pm"boog uuuº cpgcm b0lfi te foggen.

2. - * * * * * --

«Bp hebt van eeuwighept nu naam ' '

2Elg 25onge boo, uum uoiſt geſchºenen/ -

den moet ooit in Der tijt bequaam ' t : -

42m 't eeuwig bepi an haat te geben.

. 3.

«Bp homt ter merelt/ en bekleet/ .

@Ien boonbeel ban uum gunſtgenoten /

HIm' 2Impten/ bug gp billih heet

“Beſaift boven 11 mrtgenoten. gº !
*

4.

9II 't bepl maar na mijn ziel moet ſtaan

gig cpnbeloog in 11 te binnen 1 -**

aPug miſ,ik neebgig tot il gaan

#leet mijn gebrek / o Zielg 25eminbe.

*. - -- 3. , a.

2il mat imp fcbot ig ook bp 1lum"

30 rpheffi / bie uol gemate/.

oten jeber uan ſijn ſomben ſchuum'

en bºplbegºrigſ hunt uttſaben.
Statit.6-هغسام،



? Derde Deel. - ºf 2.15.

6. -

&Pen ARMEN maakt gp rijk) en ſchenht

<Pem NAAKTEN um”盟州 -

DIE DORST HEEFT moat oan it gebgenht/
69m byolift in ubu meg te treeben

7.

DIE TREURG 9mber fonten bpgt/

GÉn nebetſïnfit miſt ºp opbeuren/ -

PEN MOEDELOSEN klager krygt

25eſiſering en raakt op van Eren" 2.

£

8.

DEN BLINDEN, STOM.eu DOVEN illåakt

«Bp haaſt/ Dat ſien en fpgehen/ boren/

g’n bie in $atang inagt geraaft

3#/ ſtelt gp bºp ban bel en toren.

9.

&Pug hom ift tot 11 12ibbelaat /

«En bgaag ijl boor mijn zielg elenben/

«En ſineek ootmoedig / bat gp naar

gEen ilàiertien ill moogt benen menben.

IO,

## ſie nul. Dat gnuelgepaſt

een bienſtig ſijt boog al mijn plagen/

3Pit ig. De reben/ Dat ih baſt

«Bereet ſtaa/ om 't op il te magen.

I I.

gÉt tueet / ö (troubue illebicijn/

&p fult/ en hunt / en uilt genefen/

JPug mil ik niet angſtballig ſijn/

iIPaat op uur bulp tepājalfent buefen.

I 2.

't $g buaat mijn ſonbem-ſchult ig groot /

#l2aat nog beel groter umme uponben/

«Bp hunt mp uit ben bangſten noot

4 lithelpen/ &cgoon iſt ging te gronde. . .

* : * , 鹅 13, 25tly



216 De Sondaar Geheyligt

13.

25en ik ten eenemaal onreyn)

uw bloet die Goddelſke plaſſen
35m magtig om ten befen trept

3ean al mijn fonten af te waſſen.

14. -

“Al ben ik omaag / gp ſijt #9;ofeet/

aeit mų aunt uJart toij#bėpt lėatžill ':

# fijt uit ſprieſterſ bie mijn leet
etni fonteu gantg kulit ban mP WJETZIN.

15.

«En ben ik kragteloog gp Homb/
3IIg #toniug/ boog um #ragt nup fiecken)

En mahen ump tot allerſionò ,

25euaamſ om tot uur eet te merken.
16. -

Teus ſalik in die VOLLE ZEE

Pan uw verdienſten mp begeven/

oep bat ik ban mijn ſchulden mee

«Pntſagen ſteeds mag voo? U leben.

17.

SIE DAAR ban geplant lig mijn hert

3Perouſt met buſſenben ban fonben/

geneeſt het / bat het ſuibet voert/

&o ſal ik uwen lof oerhonben.



- Derde Deel. 217

X I I.

De Geh. Sond. Siet Jefus in fyne

Dierbaarheyt.

35tem: Auguſtinus ging eens Siften:

g9f: Digter die de blinde Werelt:

&Pf: Wie ſleet heucheliker dagen:

1.

3Lantgrph / Pietbaar/ oon en #eeriſä/ -

G 2iel-behoteliſt en ಸಿರಿ l

&ğt gp/ 3efu/ en begeetlih

ſBoo? mijn uitgebgept gemoet/

Alles wat ik immer in den

gemel en op aarben woenſch/

g alleen in 11 te binben/

G Behouder vau de menſch.

2.

HIieffie Sjefų / Eiele minnaar/

3Liefſte geplant / ach! hoe ſoet

35ijt gp boot een ziell bie fu baat

UÐyult en piju il balt te uoet: -

2lchhoeDIERBAARDIERBAARDIERBAAR

Â5üt 5pl, â 5p 19şebt-op;ft/

Boog een ziel/ bie angſtig hier maat

Llvo" mabphept hpgt en do?ſt.

3. -

#tch! mat GADELOSE SCHOONHEYT

Js 'er in die evens Bon/

3Pie nu boo? mijn oog ten toon lept/

?!!!ġ Öe blanÍte įîò0}gem-ÄŠom:

Buifend duifendinaal fo weerdig

Ájt gp/ 3eſu 32abibg 300m/

?Allg mijn oog / áchoon nog ſo beerbig/

iſtan beſchouwen voor uw &ijg00u. , ,,g

鵝 2 4. இ!
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- 4.

'à 35ie meer in uw ſchone beugben/

?Eig in al het blinkenb niet . . . . . .

3Dan be merelt/ bat geen b?eugbe

(9epl/ of trooſt/ of lepen biet:

TÞuitend duifendmaal fo heerlilt

gg bet/ geſu 1 il te ſien/

3ïlg al wat op aarb begeerliſt

&ig houdt an mijn ogen bien,

5. - -

ſlim geſigt boet mp berlieſen --->

Ilit mijn oog heg WERELTS MIS,

&#n uuo' Schoonhept boet mp hieſen

illuurm Pienft / Die $alig ig:

lume 45ulbe liefde &tralen/

Heere gefu Bodeg Soon/

3Pie ban boben neberbalen -

(Irehſten nup op tot uur' (@Lij?00n. -

:

*

6. -

DIERBAAR ig um ſtomſt op aarbe -

@Lot mġn Zielen Zaliqhept /

&choon bat bp / alg bol onulaarbe/

n een ſtribb ter neber lept:

DIERBAAR fiju up' foete treden

aeoog be uperrit ). Die gefrigtên

¢mhelíĤ Omı ŝaligbėŭen

An den fondaar an te biell.

- 7.

DİERBAAR iğ titu" tyeplig pgeehtm/

QEu um’ mond’rell fņılder end

45euen mp een bierbaat tecſten /

Pat ņp hramäe Zielen hent:

DIERBAAR ig um Hit?uig en lpben'

13oo? mijn ziel / ô JBabibg &oon/

&Paat 45p inp boo? hunt beu?pben

*$an brg &atang fpot en goon.

- -

8. ໂຄລt/
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8.

#lhaar/ hoe DIERBAAR ſijn uun 3TBonben

1Doo! mijn Ziel) bie gantg ontepn

5?u bain al haar buile ſomben /

lDogt geneſen groot en filepn.

Ach! uu' uolle DIERBAARHEDEN

&ijn ſo groot en epnbeloog/

3Pat ſe nooit naar boaatb' beleben

iſtuimen mogben tijdeloog.

9.

dººp alleen ſijt altijt maarbig/

Dat een ieberg bert en tong

ofeuuuig ubelberept en baarbig * -

&Iot uuo' lof en eere &ong /

CPp U kam umijn Ziel vertrouwen /

«@ {Berbegeu #Srbilt en [ïJt5]

GPp U kam ik veplig bouwen

3Puidel/ boobt en hel ten trot5. -

I C.

2Ich ! hoe beplig kan ik ruſten -

gn uun' bolle liefbe-Schoot!

ºlci)! boe Ĥan ih mp utrluften.

SFu U / v2p van aile noot!

'h #tan mijn ogen niet berfaben

%jm um merrgalofe glamtg /

3Puig ik mp eeng Yueng te baden

23jn bolmaakthept op uur @Ib?atig.

II.

dàch / bat ban nu jeberg tonge

alBag tot uuben Hof berept; -

dDch bat alle menſchen &ongen

gefug lof en heerliäljept /

den gp/ 6 mijn ziel/ uuilt &ingen

#àam bien #t0ning 00crfuít /

Eſtoemt #em met fijn #teilrelingen /

JPie fijn lof ſteebg galmen uit.

餐》3 X I I I,
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X I I I.

De Geh. Sond. Sinkt als weg in tranen

van liefde, blytſchap en verwonde

ringe, op 't Sien van de dier

bare Jeſus.

ÉStem: Liebſter Immanuël:

def: Al wat men doet:

I •

L*繫 IMMANUEL, baar sink if nebrt

gIn 't biepe ſtep! pan ume bierbaarhept /

aPaat VAL IK HEEN, en leg mp felben neber

3Boo! uwell ಟ್ಗೊ ſo bol ban ſlàajeſtept;

tttppl mijn tranen

#ſlap luegen banen

g9m uit te toepein/ upat in 't fjette (ept.

2.

OP DIEPE KOLK, 6 ZEE ban faligheben/

۩aar ím ííî §ímĤ] en alĝ qrŭomipelt器
GP SCHOONHEYTS glantg/ 6 VOLLEbierbaata

&o ongemeten/ bat ik roep 1 en feg (ijeben/

G IIeplrpk Roning/

ºn b’ (Ppper-bºoming /

gà 3ink in uuden glantg en luiſter weg !

3. ,

alDaar bat ift mn ook heer of boenb in 't ronbe/

't #g niet alg Dierbaar / mat mijn oog beſchouwmt)

&o bat ih &alig roem ten allen ſtonben/

«Bie op beeg' ſtot5ſteen heeft fijn buig geboubut:

#譯體 1ta།། 't legen.

Ilºilt Ulp dan geven/

Dat ſig mijn #iel alleen op - -

4, 69 DIER
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4.

€ DIERBAARHEYT; ò HEMELS GLANS

en LUISTER!

&P VOLLE JESUS, 6 mijn zielen b;inbt!

G5p ſtraalt ſo beuchliſt in het nare buiſter

3Pan bit mijn bert / bat III fo bierig mint;

&P ſºrpl.-fonteijne/

- 4,5p boet allcijne

Màijn Ziel berlieuen op 11 fo gefwint.

3.

«Een tranen-bloet beſproept mijn bloſe luangen/

gla/ beehen perſen uit mijn hert en oog

32an blptſchap / ja: ſh boel mijn hert beriangen

53a #eſug/ op ſijn bogen &ta?ren-boog/

&Baat Up alg #oning

jºu heeft ſijn 113oning /

3Pie fit anſchoum uer bouen b L2emel hoog.

6.

Jlstijn hert gant; in berwond’ring neergefegen.

dPp bit unirahel/ ſtaat geheel berfet/

eÉn ig boo! liefb' ten gemel opgeſtegen)

TPaar ’t op deeg weergalofe fchoonhept let:

q2 {5ulbe ſtralen/

RPie op mn balen

19an 't eeumig ligt/ Dat mp uit 't Duiſter rebt.

7.,

512ijn hert/an'tSMELTEN,raaktgantg
in

benoegen/

«En ig boog gemelg bier alg in de branbt

Dan liefde-vlammen, die ſig aller wegen

39erfppepben boog mijn hert an alle ſtant:

jl:Mijn hert an ’t Singen

319il ð' aarò ontfp:img¢m/

&#n baren op na 't falig 1Babetlanbt.
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8

© &one bob#1 6 @Irooft-bron ban mijn herte

@ &alig LAM, ö 19oyft IMMANUEL!

4Lof 5l, uuu goethept / bie nu al mijn ſmerte

1ortoupnen laat/.spie my boo: &irigeguci

Hebt vzeugt gegeven/ *.

&50 Dat mijn leben

3n blytfcbap íÉ / bruypt uan boobt en pel. .

9.

#omt ban/ 6 #iele bindt en GTrouwe 23olge!
12ergun mp uupen lof te galmen uit;

&Pgaag gp nu eeuunig boo? mijn ziel be forge/

&elf# alg ih boog de boobt mijn ogen ſluit:

Bch doe mp galmen

i et pneugde jøfalmen/

gºn ſteebg uun' beplig lof Irompetten uit.

1 O.

Daar boont/ en toon mijn oog um 5aligheden |

1Baar boot/ en Iept mp fo in 't I?epligúom/

$0 ſal mijn #iele gantg met it te bieden

il noemen geplant en mijn 23 uſbemom/ * :

«En eeng in b' 19emel

- 25p 't groot genieme

TDer gemelingen galmen lof alon.

X I V.
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|

|

X I V.

De Geh. Sond. bevint nu, dat al het

aardſche ſyn Ziels ogen ontvalt.

&tem: o Kersnagt ſchoonder:

Gºf: Doelfraël fyn nare fugten:

Of: So gaat dat ryſend ligt:

&Pf: Van de Student:

I ,

2ſt heeft uur ſchoonhept feltfaam hragten/

3Pie 'g merelg ſchpngoet boet ueragten/

Immanuel/ o Siele Dzindt/

Alluj Schoonhept heeft nup ſo betobert/

3Pat gantg mijn ijert/ an ll berouert/

45een ſtof of merelt meer bemint.

2.

dP Schoonhept! bie ſo ongemeten

HIºp al het aatbſche boet bergeten/

{9 &¢Ñ00n¡ępt òuir ?ii \0tergal00g#!

3Die ſo mijn bert begon te lepben)

TDat ik van 't nietig ſtofkon ſchepden/

Q©n %{efug 000; mín ¡¡)eplant #003.

3.

dBp quaamt/ 5 gefu/ boo, um Stralen

Hl)ijn hert ſo liefelift ophalen

(@Len ſpemel / log ban 't ſonbig ſtof:

HIu” luifter becb mp uoo: HI bebeu/

giën buuong mp/ om mijn ljert te geben

2In 1II / ſo meetbig bienſt en lof.

猫)负 4. ឱ!
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4. -

52u boel fit 't berte log ban allen /

3l?aat im ih fo ueel uuelgeballem

HPel eer te ſonbig boon imp ſag:

JBe merelt met haar ſbelheben

#g uit mijn hert alg meg getreben/

«En komt niet eeng meer boo! ben bag;

j. *

HI?ijn melſuff / bleegſoºg en meer ſonben/

&o baſt alg in mijn bert gebonben/

19erbuffen) en ik ſta alleen/ (SINTHEYT!

TROTZHEYT en PRAGT. en AARDSGE

312aar an ſh fileefben in mijn blinthept/

&ijn boeg ell gaan nu ban mp ijeen.

6

ga: 't ſchpnt ſelfg of mijn LIEFSTEVRINDEN

aPie ih boel eer ſo feber minben/

ſl?ijn berte niet behoorlih fijn;

GPm bat ſe geſug liefbe miſſen/

«En fig helaag in 't ſtof bergiffen /

Təoo? '# werelt# looghept en feníjn.

7.

#ſlâaat ach! ift han haar liefhe berben/

g9m bat it U MYN JESUS erue

ſlàet tlume buirgefiogte &chaat/

HIun liefde met be min ber bomen

lgeeft mp mijn WERELTMIN ontnomen/

&o bat tft ſchepben ſtan ban haat.

8.

#ſlāijn liefbe tot mijn 12youbp en ſtinbet

JPie groot luag/ fie fft nu/ ig mſnber

Als uwe min / ö Jeſu lief!

'El mat 'er ubenſtift ig op aarbe/

35 in mijn oog mt filepn ban maarbe/

“Pin bat gp nu mijn hert boo! grieft,

9. tett
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9.

#teet fit mijn oog eeng tot uur ſchoonhept/

«En ban weer tot het geen ten toon lept

2.In ’# werelt; idel fchouw-toneel/

&o merh ſh/ bat haat p?agt en p?alent

gaat ſppg en blank en ſcijiiber-ſalen

ſlap ig «Een G5antg 19eragt'lift beel.

ΙΟ,

319eg ban/ ô bmerelt) laat mp ruſten/

ABeg met uv' dertelhept en luſten/

&e ſijn mijn oog en bert niet unaatb:

#h miſ in gefug mp bermaſten/

qEn enig in fijn liefde blaften/

52u in mijn hert geopenbaart.

I I ,

obp ſijt het boomerp van mijn ſinnen/

lgeplant / foub ih lll ban niet minnen/

âPaar gp be LIEFDE felber ſijt:

2ll luat nup Han ten Hºgemel trekken /

?II buat ooit liefde kan berbuehhell

Zs in U/ nu ent' aller tüt.

I 2.

dP geſu/ laat ban nu mijn ogen/

#2ooit meer boo? 'g uuereltg ſchijn bebgogen

dPp b' ibelhept geſlagen ſijn:

âſlàaar laat mijn oog in uuJe beugben

't ?lnſchoubuen ſig alleen met beugben

19ermaäen/ b?p ban ſmert en pijn.

XV. De
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X V. .

De Geh. Sond. Gevoelt fyn herte º

in liefde na den Heere -

Jeſus uitgaan. . .

º

Stem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſt.

I

# 3Poel / ſft boel een ſiefbe-gloet -

3in 't binnenſte ban mijn gemoet .

(@Lot il mijn zeſtig blaften/

JPijn hert/ uuel eer ban unne min

Éo hſl en hout / begint alg in - -

HIRijn bleeſclj in branb te raften: - a

Hoe goet j/ «En foet

gg bit liefhe // Pie mp griefte

TÞoo? mijn herte/

3onbet onluft pijn of fmette. -

2.

2Ich Igeplant / alg ik #l beſchoum/

qEn itune beugben regt ontboulu /

&o trekt gp al mijn ſinnen

@Lot 1I om hoog/ ſo ongemeen

&Pat ià ſie op uun &aligheên /

&o uperrbig om te minmen:

llluu' glantg /) #g tijang

So begeerlík)/ (En fo heerlilt

?In mijn ogen /

3Pat ſig 't hert oerheft om hoge

* : *. حمسبح g. ១៤



3. Derde Deel.

- 3.

#Tht hen in hemel of op aarb

jàtemant bebalueu ál / ban \uaartı?

Aboo Ipoog/ ſo ſchoon / ſo heerlift/

#lm Schoonhept ſomber toeberga

&Pntfonſit mijn hert 1 en boet mp na

lluo' qunft fo onwaardeerlilt

1Iít fien// eền bliên

Milit mp felven// @m te delben

2#n bien mijne

32ol ban trooſt in bguit en pijne.

4.

&ſh ſtigt gantg innig/ om alleen

312et il mijn gefug nu gemeen

(Le ſijn / an ill gebomben / .

Allum’ anfchijn is mp troofterph/

En uw' nabphept liefelpk

1Berſmoort nu al mijn ſonben/

HIu' Deeſi // 45eneeſ:

2II mijn plagen/ / UPie migijagen

An ulu’ ogen /

JPie geen quaat of ontegt bogen.

j.

«Bch lieffte gefu / å fal bootaan

19an $atang barbe bienft ontflaan/

dlàíjn hert an lll 0pòĝagen:

#ſh geef het III geheel en al /

eºn meng ban herten) Dat het ſal

19oo? eeuunig lºl behagen:

JIÀaah mp // Hlàaar b?p

3Pan 't anraiibem] / RPer upanben /

TDgt ih leere -

32iet tot buyaaghept weet te heeten.

**

3.

é, @ Áé0ffé
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6.

@ Soete Sefu / och wat finert

#g het boot unl alg teng mijn best
¡Iyā' lieföoe-blām tmort öerben! -

gtn act, mat blụtícbap tổ bet my ! -

Als ik uwanſchün weder vzp/

Haag anſien en verwerven!

Hoe foet/ / . En goet

#g het lenen // «En het ſmeben

gn um liefbel

Tefe mijn herte fo d90; Utiefde.

7,

e Liefelife Iiefbe treh/

TÞie ’t hert fo inmiglth Oplotát

|

ºgn íiefbe-bIam_ma_bowen!

5 eengt hertellit mijn ziel geheel -

Gºot it mijn hoogſte SCHAT en DEEL

«9 Luft ! om il te loben!

GP Hºbeer // (Iteſt meer i

gireh genabigi / fu geſtabig

GTI mijn ſinnen/

@m II wieriger te minnett.

8

Steijn hert/ gelyk een umater-bied

dientſprinkt na boben tag en ſnel

@Lot gefug mijn 25emiuben:

Ibet pepnſt en maalt gebluſtig op

Eeft nooitmerp/ bat op b lºoogſte top

aeeg Weemelg ig te binben:

de 45p// Ibebt imp

ºt iĝert öntmomem]] qčm õ0ťmiĥ0m1£ïï

ot u\u’ 3zalem /

RPaat th aan mijn hert ophalen.

9。@复hf |
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9.

& Tieffe %efu/ och! \manneer

&al ik eeng eeuunig tot uuo eer -

jlèijn hert in El verluften? . . .”

49 Banneer fal if up ban pijn

gÉeng byonhen in uur liefbe fijn/

eën in nbu Schoot mp ruſten?

3Paar ig/ / 43emig/ -

C5een berbepben// Pf geen ſchepben

(Bopt te wagten/

#2aat een liefde ſomber nagten.

* メ
X V I.

DeGeh. Sond. Ondervintallerley heylige

bewegingen van liefde, vreede en

kalmte in ſyne Ziele. –

$tem: Polyphemus: .*

€9f: Als den Hemel in erbarmen: 2 .

Of: Ach was bin ich meyn erretter:

&f: Pfalm 38. &9f: 61.

H.

A Ch! hoe boel ik nu mijn herte /

Pzp van ſmerte ”

oPnruſt moepten en berb,ietſ .

Sig ſo liefelih bemegen / .

En genegen :

€5aan na HEM, Die 3eſuf biet, . . . . .

- s 2. Ach!
! --

---
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- 2.

Alch ! wat foete Ziele vjede -

Poel ikt Unede . . . . . . .”

en mijn herte nu geſtopt!

G TDie lieve Ziele ruſte/

Jafe mp lufte/ -

3einb ik / bat mp liefſik woogb. . : ;

- & 3. -

't gg een innig Ziel genoegen/ -

JPat het uu?oegen -

3Pan 't geupeten al berjaagt/

't gg een ſagt en lieflih fuiſen/

&Pat het bruiſen

3ean be goluen niet berbgaagt.

4.

«P HTaijn geſug/ iſt genoele/

3Pat mijn moelen

En den ongestuimen Zee .

33an mijn onruſt/ nip boet Ianben

%lan Öe &amben - - - -

3Pan een angenamen REE. *

5.

6P Pie ruſt betmaart mijn ſinnen /

(&#11 maahtt binl1211

gn món bert en STILLE greugt/ :
3o bat gantg mijn Ziele ſtil i5/ ... •

«En mijn buil ig . . . . .

GEnig in um Pienſt berheugt.

6.

de geruſthept bomen maten/ -

3Bie geen quaat en - -

Somben in mijn hert geboogt/ .

vaie mp TEDER il üoet o;efen l

gen uit uefen . . . .

«Pmber uur alvoetenb oog. . . . . . . .
- ;

Ⓗ, Ⓞ රෝණ්
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{}

7.

e Beruf bept) bie fo bepliGEn fo heplig plig

imap ooo: O' ibelbept bewaart/ |
“UPie imp boet geſtabig letten . فس.

@p de Betten " . . . *

JPie um 3/9oogt mp openbaart. . . ~~

8. `---

Dieſe ſeg/ ig dit niet even ly

Als het leven .

2: In ſijn regten ELEMENT?

3g bit liefelik gememel

3?iet een gemel/

eën ban b eëuuigfjept een PRENT? -

9.

2iele / Honb' gp meſ geloben/

3Pat baat boben イ 、

5o beel bepl in geſug ig? •

&Pagt gp ooit mel/ bat be paben ": -,

3Per genaben *

ålparen fabol Iafenig ? … " . . .

IO,

49ch! ig bat be meg naar GEben/

dPie bup treben? -

49 laat fotte lieue burg / - .

Göaat Dit &bpoo, ma &alemg ſtuſtell /

&Pcij upat ittffen .

Sijn 'er dan al weg gelegt? - -----...

! I ,

&P 119at innig &ſele trekken .

En opwekhen -

32oel ik nu niet in mijn hert /

«P 119at ſorte itefor-baubeuſ . . . .

3Pie mp ban ben

3lato optttálien ujp ban finttt - - -

నీtg,12&-هزنیا
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I2.

gºeg mijn ziel/ hebt gp gemeten - * - ºr

fãegt te meeten? * - -

ga ben niet en geſug. 't AL?

ääagt gp mel/ Dat beſe filepngept

aşaat gu in ſept

11 So foet bekomen fal?

I 3•

een nog eeng mijn Ziele/ ſeg mp

Iſtomt uit / of gp

alPelgebagt hebt en beſint /

apat bit immig tjertlik fcbeijen

&#n blt bleijn

5ou ſo foet fijn / al# gp 't bimbt?

14.

Alch! beminnelike Heplant/

Ziele bpſtant/

2lch mat ig mijn herte blp /

52u gp mp ſo gaat gelepben

gln be uſepben

32an uuu iiefbe b?anſt en b?p.

15.

#lume ſiefben ſijn ſo b?ingenb

€n 2iel-buyingtub/ -

3Pat ik nu bolmombig ſeg/ --

IK BEN UWS, en GY DE MYNE,

3Pie mijn pijne -

#ebt ban inp genomen loeg.

16.

Зiti! mijn ljeplanti ili gelobe
TDat ilt b0ven

GBeuboig bp ill nefen fal / . .

UBaar iћ / bp Der Engelreijem)

5Piet meer ſch?eijen/ -

BRaat ban blptſchap &iligen ſal,
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I 7.

GP 3dBat fal ik Ul bergelben? , -> *

TDoet unp melden - -

eBeumig uuben 3?aam en ſof/

GEn manneer ik bp il home

ilèet De BỊomen

àing it in Dºg #emeſ; ºof.

X V I I.

De Geh. Sond, geeft Ziel en Lichaam

an Jefus over, en Verbind

ſig an Hem.
\

&tem: Phylis quam Philander tegen:

daf: Soete Jeſus ſuiv're ſoetheyt:

g9f: Rofemond die lag gedoken:

Of: Pſalm 146. -

I.

Е" Bat-fou mp nu beletten

&Lot mijn geſug heen te gaan/

OPm boo? eeuunig al ſijn ſlBetten/

2lig een troumen onberbaan /

GBp te bolgen? Die ſo goet/

Ziel-berquistlift fijn en foet?

2.

35oub ik fulft een lºgeer niet hieſen/

«Píe oiiepmbíg ueeroíu í33

&oud ik niet mp felfg berlieſen

3In dien lệeplant? och gewis || .

'à eind mijn hert en bleeg berept/

@Kot fiju Biznft en A?eetiiiitjcpt.
• હો 2. - 3. @ga,
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3. :

"Daar ban / geſit/ Beer en koning/ - 9

JPaar ban/ baat ban/ tg mijn ijert . .

jºu geheel; ep maakt ubu 319oning . . . ;

#n mp / en laat alle ſmert / , . . . ;

&Pnruſt/ mocpten/ angſt en pijn

«Eeulmiglift berbmenen ſijn. . . . . . . . . |
4. º

Siet fk werp my in uwarmen }

GIlg um KINT en EYGENDOM,

#Beem imp op in ulo' beſcijarmen

3Baberlift; op bat ik om

11 @Le bienen b?oeg en ſpa

?¡ïtíjt blot en beeròíg fta.

5.

#ijn VERSTANT fai ll beſchoumen /

«En mijn omgebogen WIL -

(2mjelen en betrouumen /

Gen in all beruften fiti;

't OORDEEL fal 1 l / Hºeplant/ hoog,

&cljatten op um Sta!ten-boog.

6

2ſt mijn lichaamg LEDEMATEN,

$taan gerett / ou na um lºct -

$ig te fcbihhen / en berlaten 2

?EI mat ſig baat tegen ſet: - -

Ziel en ipf/ ô geſu mijn/

Zal nu bepbe boo, il fijn.

7.

4Pp it upil ift eenig bouwen/ . s

49 HPijn ROTZSTEEN, ſpeer en ſbobt/

CPP uw' Nepl wil ik betrouwen/

2ilä een onbeweeglift ſlot /

een begeer ik ſpeer/

&Lot mijn erfbeel/ en niet meer,

5, ೩aat
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}

8.

Maat ſig Doodt en TDuivel ſterken

(Iegen mp niet al jaar magt /

GBp mijn Igeplant ſult haat uberſten

25gehen boo? um grote kragt/

3Poog ill han fh blpben fiaan

&Legen mint en ſtoglnen aan,

9.

#l?et I loop ik boo? een 25enbe)

HMet U SPRING ik op den muur

TPooz uw' almagt ſonder ende

&ta ik tegen VLAM en VUUR,

. Dooz U benik vzank en vzp/

Sn U. roem ik vzp en blp.

I O.

Iſèet Uſal ik immer leven/

Sjefu / in dít werelt; ront/

åleet iſ! boeng ſh hoog te ſupeben/

#ſlâet 1II ſinſt iſt ooit te gront /

HENet U wil ik TDoodt en Jel

5?iet meer bºtſen om haat qticl.

II.

#laet Hl liene geſu / b?aag fit

ಡ್ತೀ ſmaat | tin ſpot en b00ll/

HENet uw' juich fk/ met U klaag ik

Jaet U ſtrpd ik, om den k?oom/

Jl2et U ſterf ík / en ík erv

jl het HI 't geen / gp imp betuberbt.

I 2.

'lt 5al nu met mijn hamben SCHRYVEN,

'f Ben beg eeren epgenbom/

G#n ift fal het eeuuoig blpben

%n ben laaften boobfnih; om

2II ſijn lof te galmen uit /

(ºot dat iſ mijn ogen ſluit. -

- & 3 13,@說卵1*
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13.

GP Hºldijn geplant / geeft ban hragten/

#at ik nooit bit (@Trouubberbond

jūag berbythem of utragten/

GLot ben allerlaaſten ſtonb/

JBaat bemerk mp / Dat mijn ljett

Hil opetroum b00? eeumig buert.

~

X W ‘I I I.

De Geh. Sond. Is fo gelovig en ge

moedigt, Dat hy maar wenft

ontbonden te fyn.

stem: o Kersnagt ſchoonder:

GPf: So gaat dat ryſend ligt:

def: Van de Student:

I.

Ο 3Panneer ſtoom iſ in ben #emel/

dem met het Cherubpmg gememel

GIe Singen tot mijn 23efug lof/

(ſ) 3Banneer fal ik eeng ban b' aarbe/

so laag en flegt óp imp ban tuaatbel

1Perſjiiiſen na het Staten-lºof?

2.

CDf ſal iſt hier nogomme ſwerven/

eEn 11 mijn foete gefug berpen/

3Baar op ili fo angfibaliig tuagt;

&al iſt an 't lichaam ban be ſomben

32og langer blpben baſt gebonben/

ÏÐaat in iĥ fugte mct"qcĥlag?

3. 0 jaetu!
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3.

GP Beem! mijn HBeplant / fit berlange

19an bier te gaan / om baat t ontfangen

TPeıı Gerenstroon mp toeberept :

#ft bueng met ll bolmaakt te paren

39oo? eeubuig/ en nu op te baren

3ın ’t bol befit bau heerlihḥept.

4.

*k ben van U t’ onteeren moede/

gEn umpi ik 't ijert niet kan behoeben --

- 49f 't loopt al meer be buerelt in /

30 lueng ift maar by {I te {{tomen /

3Paar ilt met tienmaal buiſenb 192omen

45een ſomben of berb?iet meer uinb'.

j.

gh meng Il bleftheloog te biemen/

En 11 MYN SCHAT bolmaakt te (iem / tin

2lnſchouuuen ll ſelph gp ſijt/

gºn om bat al mijn merk met ſonben

2Bevlekt is jeder uir en ſonde/

&o roep ift/ uJanneer liount bie tijt?

- 6.

Teat it eeng fal in "g bemeg &alen

#ſlâijn hert bp gefug regt ophalen/

G#n binhem ban fijn liefbe-ſlPijn:

dP 4IPanneer ) manneer fai het woeſen)

TPat ik volmaakt van ſchult geneſen *

&al eeubpig eeubpig bp il fijn! -

7.

3làaar Ziele/ feg/ wat mepnd gp in den

1Berljeben 12elnel-ſ@Il)?oon te binben) -º

ſDat ig baat / bat uuo' hert beſteert ? .

#et ig JEHOVA bobt / MYM VADER,

qPie leueng-25!on tu bolbeptg abct/

TDie Ump gelept heeften geleert. º
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DIE VADER, bie mp heeft berftoren

3Pan eeumighept eet 'h bpag geboren/

#et '# merelt grond nog tmaġ g¢lept.:

gPie met fijn abobbeptgiefben armen -

&lg ouer mp nog guāinantfarmer |

En fchonk mp hepi en Salighept.

9.

&Paar ig MYN HEYLANT en mijn 25opge/

SPie feber boog mp doeg be f02ge)

3Panneer ik boo, ſijn boeten lag /

DIE JESUS, bie b002 figuig en Ipben

3ſlap boemeling nog mooi bebgpben/

âDanneer ik boobt boot ogell fag.

IO

DIE JESUS, bie mijn hert bao, griefbe/

âDanneer iſ blonken uan fijn liefde

12all bluber berten byoliń foliց/

DIE JESUS, nie mijn quinend herte

li?eeft b?p gemaakt van pijn en finerte/

âDanneer ik uit mijn boeien fp?0ng.

I I. -

gaaat ig DIE HEMELS GEEST ban boben/

gPie uit ontferming mp 't gelobe

#n Heſu# #nuig geſchonden heeft)

DIE TROOSTER, sie mijn Ziel berquiſite/

àBanneet ſº ſchier in d?oefhept fiihte/

DIE GEEST, bie een mij werkt en leeft.

2.

3fn ach ! daar fal íh eeuhuig binben,

âDeel Duiſenben ban LIEVE VRINDEN 2

*Pfe berumaarbg treng ſijn heen gegaan:

gEen menigte uan KRUISGESANTEN >

SPºbg D០៦：ើ fuer, planten/

en Sat gវើក្រៅ ថែ្ល ftណn. ，

:13.9thتسا.
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I3.

«Pch ! och) mijn ziel / mat breugbe-galmen/

MPat God verheerlikende Pſalmen

1øerbeffen fp nu boog ben KILlygoom/

Hboe roepen ſn met luiber heelen

5 àu DRIEMAAL HEYLIG, om te quelen

(Ier steren ball Goðġ liebe $00n.

14.

# 3Loop ban mijn ziel met blugge ſchleben

Pen ſlºemelueg en ſport um' treben/

&o Homt gp haaſt bp 't &alig LAM :

&P &tap mammoebig ſomber ſchromen/

&0 fult gp baaft bp ”t galmen holmen/

«En heffen opoliſt met haar an.

I
j.

#om ban mijn Hºeplant / Igeer en #oning/

ePntfang mijn Ziel Ooſt in ubu' ſDoning/

gbn februit mp baat bet bol geniet:

50 fal ik eeuuuig bgoliſt &ingen

25p 't groot getal bet i9emelingen/

En ſeggen Godt is ”T AL, ilt NIET.

! X I X.

De Geh. Sond. Hoort met verwonde

ringe, Dar een Chriften wel

ſeer dodig kan worden. -

5tem : o Kersnagt fchoonder dan :

QPf: Doe líraël fyn nare fugten: ,

Of: So gaat dat ryſend ligt:

&Pat buel een ſtijgiſten / Die herboren /

1.

Hº! bmat hlinſit baat in mijn oren/ -

س

* Tº Ⓗ $ 39tta
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Perligt/ verloſt en heplig i#/

#an ban het regte fpoog aftrebeml

oën gaan boo? ongeregtigtjtijen

@Iet ſijben af in Duiſternig.

2.

gh hoo!/ 6 monter/ bat ſijn ogen/

5 hoo! 'g uuereltg touerp bebogen/

3ieel eeng geſloten kunnen ſijn:

Om bp het ligt niet an te ſchouwen

ijfEN'RöT#STÉÉN, baat men moet opbouwen

@Leu trot5 uan boob en bel en pijnl

- 3.

apel goe) ham (p) bie fig begegen
ſpeeft 7 om alleen noo: Ghobt te leoen /

ſpeer ſien op 't geen be merelt biet?

ſtan bpſ bie fig nu heeft berbomben
qDm 'g l9eeren beugben te berhomben /

5ig memben tot een blinkend niet?

- 4.

itan hn) bie ban Bobg liefhe bonfeit

Äo big en poſiń mag Geſchonheul

1Bergeten beſen liefde baanſt?

qºn byinſten tegen alle reben

2LIG ubater b' ongeregtigheben/

d;n bat een week of maanben lank?

5.

#ſpijn ziel/ hoe kunt gp bit gelogen/

#Pat uur begrip ſo gaat te bobelll

:Bitauntºn nimmermtrt utrftaaml

ſeat bepligen/ ſo hoog ban maatbel

ſ&Len eenemaal gelph ontaar.be

32an b Igemel-uoeg ter ſijben gaan.

6.

3Pit foub' ill bunaaſſſſt boen beſluiten

Cu alg ten liefùtloo; botu ulteu/ |
_
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SPat ſulft een Chriſten ſtijgiſtug miſt /

49f bat ſp / bie in ſtijgiſtug leben/

#iet in het buiſter kunnen ſupeben/

#ſlâaat ſagt / JI?ijn Ziel/ bit ig bergiſt.

7

23eſta nooit 'g ſpemelg mpſe merken

5?a uun begrip bug af te perken /

4TBant bog fijn meg IN DIEPTEN ig

25eſtaat nooit om een amberg Daben

Kle metem na um” epgen pabem/

3Loop ſo ben BYBEL bog niet mig.

8.

3Peg HBeeren moogt ſo enkel maarljept

25ebeſtigt bit met ſo beel Hilaarhept /

3Pat ligt en buiſternig ſBobg bolſt

(9ntmoeten / en ooſt bat De b20mell

In't dal der domkerheden komen/

25ebeht alg met een ſuJarte uuolſt.

9.

3Dtig ſal het mpghept boo? 11 uueſen /

Jehovaas Jandelwps in deſem

(Le p?ijſen met berbuonbering/

JE)aar bmaaghept reben af te b;agen

3Pan H#em / bie na ſijn uJelbehagen

TDog werkt in ellt elendelin J.

IO,

&P 2iele/ leer ban medelijben

àlºet haar te oef'men/ bie ter ſijben

13an 't ſmalle pat getreben fijn:

3iet meeb'rig op um epgen moegen/

dPp bat gp niet ter neergeſegen

?lIn 't ballen raaſt tot ziele pijn.

I I.

Gch leer den Jemel-voºſt teſmeken/

wPat bp iſ niet verlaat/ ten teken
9ali
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10am ongunft in ſiju too migłępt; -,

#12aat 1l beuJaat boog 't fontig biniteit ||

en boog in 't buifier meer te finhen/

319aar in ſo menig «Ibyiſten lept.

.*

X X.

De Geh. Sond. denkt en hoopt om vele

reden, dat hy nooit duiſter

of dodig ſal worden.

35tem: Aria:

dPf: Een eygene angename melody:

I •

Gud' ik immer U verlaten/

Ibeere 23eſu/ bie mijn raab en

&terhe tot5ſteen ſijt gemeeſt?

3Pie mijn ſjert met time liefde

&o galitg inniglth boog griefbe/

JPie mp ban mijn buit geneeſt:

#Been: mijn ſtotſteen/ gh 12lieb tot geen

#nbet hulp / alg tot unu alleen/

&Bat ſo . . . . . . 33rpſig ig.

2.

3out if) om mat tof te ßiefem

-

SULK EEN, SULK EEN SCHAT benefen/

2llg mijn Schat/ mijn geſug ig?

30ub íh / om mat ſlph en aarbe

&ulf eeu gefug/ fo bol uuaarbe/

3Laten gaan boo; buiſternig?

H?een mijn ttoning/ uune 313oning

3ij mijn hert ig mp alg #oning

នឹ០៥ ៥៧ . . . . សីុ

۔ٹہ 3. 更m
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!!!

晚

*. 3.

3 liet ik ºf mijn beplant waren/

@ch wat ſmerte fou dat baren

'it 25en berliefd op iſl gebeel;

Sº làp dunkt/ ik moeſte ſterven/

Als ik eens uw' gunſt ſou derven

2lig mijn Schat en hoogſte DEEL.

312aut um meſen hoog gepreſen

&taat alg in mijn hert te leſſen

Ĝ0 gant# . . . . . . Muifierph.

4.

3TBarom fouben al mijn ſinnen

U niet/ U niet bierig minnen/

TPíe fo minneng weerdig fijt ?

3.Barom foud ili al mijn dagen

U_5?iet foehen te behagen/

E mp ban ben boobt bebºſjt?

&Bp alleene ſijt be geene/

Sate ili bog ban betten meene -

&lot in . . . . . . Çcuujigſjºpt.

3.

dPch hoe foub' ift met ben hopen

3Đan De werelt ban il loptil

(@Lot een ſombig blinkenb niet?

dPch hoe foub' ſh #l bergeten

aPie ik bog mijn geplant heet en

GIrooſter in mijn Zielg berb}iet:

geſu blpf ſtaan miſt moit boeg gaan/

#aar met umen (Beeſt mp bp ſtaan

Zn der . . . . . . EeuwighePt.

6

இan m iலial

om uw lof en eer te ſterken
Kyot
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GIot mijn zielen ſafenig:

ºft Sal nu filoppen/ ftogmen/ firpden

3onbet uitfiel 1 en berblpben

#ſlap in Igem / bie lieflift ig.

"fi 25ém gemegen / 3200; uuo’ fègen

beplant 3eſug/ om uun' boegen

Äitijt . . . . . . in te flaan.

7.

alBeg ban al mijn filobe ſomben/

'it ſeil mijn 'g #eeren (of berhomben

«En berheffen hemel Igoog/

alBeg ban Aperelt / laat mp ruſten /

°ê ！!?il in ºffefuġ mp beriufien)

jºu ſo bierbaar in mijn oog:

'h 5al nu &ingen/ &#n op ſpringen

IWHet Jehovaas teurelingen

(Lot mijn . . . . . . #efug lof.

8.

geſu/ boet mp op um magten/

&enb mp luſt en mieume hragten/

TDat ik U. dten vzoeg en ſpa/

319iſt ooit eeumig bp mp blpben/

«En ſo in mijn hert behlpben /

&Pat ik nooit meer ban il ga/

&ſot fit taht | ºn genańe -

#n ben Igemel/ baar tft ſmafie

Bolle . . . . . . Salighept.

к xi.
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K.

º

* - X X 1.

De Geh. Sond. Wenfcht de regte midde

len, om niet duiſter en dodig te

worden, te mogen gebruiken.

átem: Liebfter Immanuël Hertzog:

of: Al wat men doet men kan:

I.

Hಳಿಲ್ಗಿ! en ſlèibbelaar/ hier kom ih treben

Cot uwen Th!oon/en ſmeek U om genaadt/

zIPat gp mijn 2-iele built boo? Duiſterheben

25cuaten b002 uu ijamb tu luijfe taabt/

&Pp Dat mijn leben

Hºepligen even

(GLot ubmet eer gerigt 3p b?oeg en ſpaab.

- 2.

spoetmpREGTWERKEN,om um'gunſt te houmé

Aso lieflift in het BINNENST van mijn hert/

#n fal het ume goethept nooit berouwen)

aPat gp mp hebt beb?pt ban pijn en ſmert:

3laat ball tim' ſitomein

Ban bomen ſtomen ,
G9p. Dat mijn hert baat boog beoepligt boert.

3.

Seoempulm GUNST metbankbaarheptERKEN

«En schatten immer alum'gaben hoog/ (NEN

GBp. Dat ik mp te ſeggen mag genJennen/ -

2ll mat ift heb ig ban ben ſterren-boog;

öPer ligten 19aber

GEn bolljeptgabet * * *

#g ooſaah ban het geen nu ſiet mijn oog.

*:･一. - 4, EP08
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4

oempum'HULPERAADgetroumBESTEDEN

ಅಣ್ಣ mijn EYGEN, maar tot UWER eer/
ennooit MOETWILLENSban uun megen treben/

#aat EEREN #l / als Godt en Øpper-Heer:

Pie altijt meetbig -

5ijt / bat ik beerbig

#ſaet ziel en lichaam il getroumhept ſtoter.

3.

zpoet mp gantệ vierig en ootmoedig SMEEKEN

gn uuben Baam en beeſt/ ú bobeg Ahoon/

3piſt in mijn hert ban ume gunſt een TEEKEN

25ematen boog het ſtrijden boo, uuu &Ib?oon:

&Pel) laat mp fugten -

«En tot ſl blugten

5laat 2ielg begeertem/ bie th an dit tooit.

6

echiaatmpfteedsuw' naamendienſtBESCHQU

šo šalig! bierbaar/beņlentroofterph/ (WEN,

gºo ſaiſh ſtabiglift op in vertrouuwen/

eën oefen/ bat ik ooit meer ban II topft:

- 3l3ant Dog uun' megen /

350 bol ban fegen)

5ijn enkel beplig/ ſoet en liefelpit.

7. -

€5un mp / ô geſu/ bat ik ſtabig WAGTE

ſep b INVLOET ban um ſegenrphe Beeft/

«En 't MINSTE ban ſijn mething bierbaat agte/ .

3Baat boo! bp 't herte ſuibert en geneeſt; . . .

3Poe mp bemerhen/

RPat al utu’luetkeil

Ontpubig maatbig ſijn in mp geneeſt. -

~ : : - - 8, P0?
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8,

1: Doempl nuKeeren Gadt/ voo alle ding

器實蠶蕊黜。
g عالايف tot gefetteល្ហុ ____(um Iof/

p ſelfg begeben/ log ban 't aatbſe Stoft

º :::: ಶೀರ್
Cn meetftig ploegen

ſ Snuwen Plent/ fo erfiĦ't Hemelg Hof.

- 9. º,

5 DIT ſijn be WEGEN, bie ik moet betreben
$: «ºm um gemepnfchap fo begeerelift

ſ *點 te bouben/ en um &aligheben

; e fmaken/ fo獸 0ntuaatDeetelif#:

r 42p DESE PADEN

- ASal ili ban frijaben

25eumpt ſijn tot ben laaſten ogenblik.

- Ι Ο,

3 JTBaarach! mijn geplant/ ach/mijnhlennefragten
º 5ijn beel te ſmaſt boo: DIT GEWIGTIG

ein't bleeg/ ſo ſeer genegen tot beragten (WERK,

19an uluen Dienſt/ ig tot be fouben ſterft/

| &Bat ift mijn pligten

32fet fiall betíteu |

23nbien ubu 45eeſt niet ſiragtig in mp merkt.

II,

. #tom ban 4,5etroume 4Ieptgman/ miſt mn ſepben

, 4Pp 't REGTE PAT, dat naar ben ſpemel mijſt /

%25lpft bp mpſ en luiſt nimmer van mp ſchepben/

* jlàaat maken/ Dat het bolle ligt oprijſt/

Laat ik monit buiftet

lu’ glantĝ en luifier

3Perlieſen/ maat uw fingen lof en p!ijg.

- *: 癖 12, 23te
• 7

h'
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I2,

25emaar imp boot be nare boob# balſeijel

HooDÜïSTEŘNISSENenwooạDODIGHEYT,

3 paar in ſo menigmaal um Hinb'ten ſchgeijen/

3meanneer baat hert amegtig neberlept

3ſſBeeſt gp mijn ſtigter

&#n onbegrigter /

50 ſal ik byolift ſijn in eeubuigbept.

X X II.

De Geh. Sond. Merkt, dat ſyn vorige

Ziels verquikkingen verdwynen,

en dat hy geeftelofer wort.

3tem: Polyphemus: ®f: Pfalm 38. ®f: 61.

GPf: Als den Hemel in erbarmen:

GPf: Ach was bin ich meyn erretter:

I

A“g boat ig 'et nu ban binnen

gin mijn ſinnen

eten uerambering onſtaan!

TPíe fu plot3elih mijn berte

ſlâet beel ſmette

&Poet alg in de boeien gaan!

2.

'k Baş fo eben opgetogen

JI)et mijn ogen /

'# #ag mijn gefug ongemeen!

«En fijn ligt/. Dat mp omfiraalbel

t {Hert ophaalde -

Kot 3ejobaag uombetijcem.

з. долж
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;

3.

JRaat nu boen be magt-go,bijnen

€5antg berbumijnen

Pefen glanté/ die luiſirík hiet/

Cn mijn ogen / oberſchoben/

$ien na boben/

3Baar beſpeuren gefug niet.

4.

't lºerte/ bat ſo bol ban Iſefbe/

ă|1àp D0o}gríefDe]

92m mijn geſug ſomber maat/

3g in 't minnen nu beel trager/

«En meer grager

5?a het ſtof en ſonbig quaat.

5.

Eertits was ik BANG voo! ſonden

t’?llen ſtonben /

5 ſlaaar nu merft ſh/ bat mijn hert/

3Ligter heen en meer gebleven

Sig begeben -

ſtan tot ſomben tot mijn ſmert.

6.

CD MDat lag ik KLEYN en TEDER

1900, 11 meter -

LHeplig en ontſaglik Godt !

ožil mu uporb ili opgeblafeit

ſlºtt be buaſen/

3 Bie ik eertijtg heb beſpot.

7.

3ºl inju iber 16 an’t &fnfielt

«En berbpinhen/

&#n mijn hert moet ſaaum en traag /

2&l mijn kloppen en mijn ſtrijden

9]# an 't gìíjbęn /

€n mijn ziele baalt om laag.

磁2 8, @ ౭at
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8.

de apat HOGE GODT BESCHOUWEN

GEn Dat bOubuen -

&Pp mijn tot5ſteen ig berieert! -

eºn DKT alg een WURM te KRUIPEN,

4Pm te fluípen

gn uum gunſt/ ig ongeheert.

9.

dPch maar ig bat OVERGEVEN

3Pan mijn leben - -

2In mijn geſug heel en al?

aPat gebuſtig an ſjem HANGEN

JWPet verlangen /

dP DIE HOOGTE Hrpgt een bal!

IO,

(Pr) maat ig bit ZIELERUSTE,

apie mp lufte/

ofn fo feer verquistlik waé? - -

¢9cij ûelaaš f¢ íg geújethen

En beſweeken /

2ſtig een il?opgen-ſBolſt ſo tag.

I I.

gh/ bie nimmer hon gelopen/ -- *

TDat iſt b0Vell

Aban ben emel fou afgaan

(Gºot het aarbfe / moet nu nierſten/

qDat mijn blerhell ... "

3Deg ſijn/ en be blugt gebaan.

12,

gift) bie altijt tuilbe minnen . .

En beſinnen

Hl 2ijnen geſug/ moet nu ſien/

«Pat mijn minneng-hragt / berminbert/

JMP verhindert

&tot bien beplant geën te bliën.

亨3,予p即五
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13.

Y 5'op/ inp bbpaſe/ bie mijn kragten

Qfn grDaqttiı

30 beel ſterkten ooit toeſchreef/

fop mp / bat ik ooit ging beloen

En mp felveu /

«En ſo in het epgen bleef.

14.

&? Jlåfin beplant/ Rom bog tueber/

gt;n fiet neber -

dBp mijn laum en ſlaap'rig hert/ ->

alPilt ljet bueberom ontfoniſten - -

*Poo? uum Ionhen/

&Pat het blug en bierig boert.

I 3.

3Laat uuo Igemelg geeft ban boben

j12tjn geloob em

4Liefbe boeber ſteelten aan /

&Pat ik dit met al mijn ſinnen

Jilàag beminnen /

En in Uwe Wegen gaan.

ΧΧΙΙΙ.

De Gch. Sond, begint te vreſen, dat al

fyn werk bedrog is, om dat hy fo

ſondig wort in hert en daden.

stem: Jets moet ik U Laura vragen:

&Pf: Albeſittend ligten Vader:

&Pf: Als de hoge noot by tyden:

- I.

2 dſbeen黜點器 I - -

Il tº Jºllä’ll * -

##/ Dat g磁3 pat
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ſpat mijn merk geen WAARHEYT i3/

zpat ik nooit bp gefug ſlBonben

meepi of lenen heb gebonden/

jaaat in alleg my uttgig.

2.

CD HAijn ziele/ miſſchien iš ter

52og een ò;oeuiq fcbuít-reqíftet.

35oop geljouaag amgeflgt l

Hmmiſſchien legt beg beeren toren

dep ill/ alg een onherboren/

&Pie nog boobt in fouben ligt.

3.

Hmmiſſchien hebt gp nooit um' berte

iſtent beſchouwt met pijn en ſmerte /

#tig afſcijouuwelift en quaat/

miſſchien hebt gn nooit bien 250 gel

#Bie ooo! #onbaarg baagt be ſoggel

@Loebertrouuut um #ielen-ſtaat.

4.

3maant mijn ziel/ hoe kon het meſen /

?[[ġ 11 %ġefuġ baò genefem /

âPat gp foub ſo ſombig fijn / .

apat uuj bert fo bol ban fonben

3Pan nog foube fijn bebouben

&#ot unu boefhept funert en pijn?

5.

gSouben ban nog al uun' baben

#Bet fo weele fonden-quaden

Sijn beſinet an alle kant?

Soub gp ban nog op be uJegen

Creden, die den 19emel tegen

&ijn/ en ooit ill ſelfg tot ſchanb'?

6.

5multrg weet gul bat fe ligten!

en elk met haar mantel ſtigten) -
ºt. - Əte
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RPie in ſtijgiſtug ſijn geent:

gimmerg meet gp/ bat ſp groeien/

en alg (Itbet-bomen bloejem/

Die Godt voo! ſijn Vtind'ren kent.

7.

een bit boet gp niet geheele/

#laaat ten 25eſten maar ten brele/

&o 'er nog jetg in ijl ig:

3TBaarom ſoub gp ban geloben/

spat um & chatten ooit. Daar bouen

319eg gelegt ſijn ſo geupig?

8

ziele) benh/ ig bat niet uponbet !

NPat gp juift foub in ”t bpfonber

gijn berloſt man al tl fcbult /

GEn nog meer/ bat ijl het leben

Sou voo; eeuwig film gegewen

Zoat oan byeugt ig opgebult.

9.

goub Gy wURM, GY STOF en MADE,

jean geboua uit genabe

ſjn oerhenen tot ſijn (byoon?

goub gp DODEN HOND geraken

än ben hemell om té (Än…

't eeuwig gept oau Paotog &oon.

ΙΟ»

3Liebe ziel/ hoe Han het meſen/

aſpat beg leeeren oog in befen

jUIST op U ſou ueber ſien:

zPie beiųfndobfitn tn ontaatbrii

Gnder diittend fift in waarden!

apiebru tątmei 't Įjtpl hau biėn.
- §§ I I.

štete geful ach ih gift |

Ģat ilt’# #emelġ ಉಗ್ಗೆ nog miſſel

" .. 4.
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een eeng ſal rampfalig ſijn: --

&Pch bu0ub gp mp nog ontbekken) -, *

«En uit al mijn moben trefihen/ * - - - -

«Eer ik ſink in b' helſe pijn. # . . . . .

I 2.

äl?aar/ och $eplant/ milt gebogen/

3Pat fft nog eenſ mag mijn ogen

&Lot íl heffen boog uun &Zl)zoon/

Qm het aan um' momb te blagen/

4Pf, gp mp man al mijn plagen

Lºebt geſuivert repnen ſchoon ?

I3.

&#n och miſt het mp ban feggen/ , -

&#n getroumelift uitleggen/ ---.

&Pf gp ſijt mijn beel en lot?

3Laat utu 45eeſt mijn hert uerligten/

&Pat iſ mijn gebebt inrigte

JÅa U vil/ Ö Heplig Godt.

De Geh. Sond. bidt, dat Godt hem mag

toetzen, ſyn werk waarheyt maken

ſo 't bedrog is, en beveſtigen

indien 't waarheyt is. --

5tem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſter: '

dPf: Ik hoor een ſtem uit 's Hemels: ->

I. - -

Tಶ್ದಿ mp/ ü (5obt/ en p?oeft mijn hert

L. JPauffeurig/ bat iſt nimmer boetb -

&Poo? iPalſche ſchijn bedrogen/

::engt mp mijn fitten ende faan) . -

JPijn bert en manoel nu boomtaan -

&Ier Degen onder b ogen/ . . . . . .

* . Фр
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|

Op bat// JIeijn pat

%jn bit leben// ſïepn en enen "..

t’%llen ſtonben . …

1900, uuu oog mag ſijn bebonben.

- *2.

(Ioon mp of um gebugt ONTSAG -

«En ſlaajeſtept op mn ooit lag -

iſ het eerbiet en niet bgeſe? * >

d?f ik it ooit regt heb GEKENT, . . . .

gÈn boog geloof mijn Ziel gement -

@ın il GETROUW te weſen?

&Pf 't oog// @m I#oog

32an ubu AStralen// Poit ging halen

eEen geſigte - -

39an uua GLANTS, bit my berligte?

3. -

dPf ooit um HOOGHEYT in ootmoet º

5ſlàp / alg een 4Burinſten/ II te boet

«Eerbiebig heeft boen ballen?

º

CDf ik in 't ſien van uwe TPeugt

JP2p ooit eerbiebig heb VERHEUGT,

(9 gefu/ AI in Allen; . - - * *

@f ’t hert // @oit wert · · - - -

genomen// JBet de bomen . . . . .
అ it het Duiſter

(GIot uun weergaloſe luiſter?
4. . . .

oPch geplant/ toon mpj of mijn quaat

*UPer ſomben ooit beo! uun' gemaab -

19erſoent ig en bergeuen 2 2

dPfaffi met ſnert en ziele-pijn . ن...

3/12fjn fouben heb betreurt / óf mijn .

QUITANTIEN fijn geſchreven?

©f ſh//, map ſcºſº | -

4Pin mijn leben// #l te ſºeben

@m te leeren

- llee t eeren. - - - - - - -
เน alleen voortaan te 脏负》 5, ſoon

$
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5.

GLoon mp/ of ik het mereltg ſchoon

retragtſ of iii ooli ſpot ºn boom

(ſPln umpen 't buil han lijbell ?

def ſpp ooit hebt tot mp geſept!

3lt ben uw' Godt in eeuuigbept!

apilt u in mp betblijbºm *

éPch ſpeer/ / ſtom leet

ſlap bemethen // @f mijn merken

Hi Paat b0bell

Liegt behagen in Velove.

6

gſt meet boo, ume goethept miſ:

Pat ’t hert feer argeliftig iĝ/

«En mp verblint mijn ogen /

ſpet lept mp ſtcebg ter ſijben af!

din noeb ſig ſimmeloog met ſtaff

gal 't ig altetog bebogem:

ipect geefl) ſi beef

3eoo, het liegen/7 «En bebriegen/

3TBilt mijn ſaften

3eoo! uun oog gantg effen maken.

7

3Dat ſou het finettelift en maat

3eoo! mp ſijn in een belg gebaat

25eb?ogen uit te ſtomen!

de Įąeet / uJat iš bet fchristhelpli

<gn Íelfĝ bengog_wernaaliĝºn rpk

dIot an ben boobt te b;oment

poe ang || tu bang

eč hoe öjeefjäll Qngenetflift

35al brt uurfen

3lºet beblog te ſijn betootſen.

8.

Seoet mp geoben / bat it fal

Sien OORDEEL Homem / baat gp| al

*

翡叫
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Jlàțjn werften fult oplefen/

49 geful hom berept gp imp;

«Pp bat ift mag gantg b?p en blp

Opregt bevonden weſen/

3lBilt gp// Haeer mp

5elfg booggronbem// 't Bºllen ſtonben

&#n boen moeten)

Bf ik U mijn Godt kan heeten.

9.

30 in mijn hanb een leugen ig/

(9 @Bobt/ en ift um gunſt nog mig/

oºp toont het mn ban boben / .

dPp bat iſt fuobe boemeling . . . .

APati nog na ijettberanteting - -

dlàag foelten en geloben ;

obreft mp / / Bog u?m/

TDag en magten// Luſt en kragtell f

@m te foeßen >

3Pa um gunſt in alle hoeken. , ,

IOs

#ſlâaar 13eplant geſug/ hebt gp mn

KIot u\me gunft gebgagt / ell byp

45emaakt ban al mijn ſonben:

GP HLaat ik 't meeten/ bat ift ſtof

3/laag binben) om tot uupen lof ! . -

1Im' uuonb'ren te berhonben/ -

Pan fal// <h al * -- - -

PUwe wegen// Coegenegen

(45aan beſchoubuen

En an il mp toebetrouwen.

I I.

5chenh bit/ 6 ſbobt/ ſo ſal um lof

3Pan mp / ſoon ſonbig aſch en ſtof/

39erbgept fijn en geſongen/ -

s. @a｡
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3Pan ſal ſh/ boobt en bel ten ſppt, ,, ,,

deng ugolik feggem/ 'i ben beujpt/ i. *

En Satans magt ontſpYongen / ::

'k 1Bang aan// 1900gtaan ) . . . . .

't &#eumig &ingen// «En opſpgingen ,

gin mijn hºtoning / -

apie mp boert in b' Oppermoning. '',

x x v. º.

De Geh. Sond, wort gewaar, dat fyn

geeſtelik ligt verdonkert.

Stem: Ach was ſol ich Sunder machen:

dPf: Als een uitgeſtorte balſem:

GPf: Op myn Ziel valt nu an:

- I.

'Ch! nu merk ik eerſt ter begen/

4Dat ik ban ben #emel mig/

GEn ban 't geen baat boben ig;

Ach! mu ſtaik als verlegen/

ciën bepepng mijn tiare ſtaat /

50 ban ronbgom Deſolaat.

2.

't HLigt bet ogen ig geboeften/

«En ben Igemel beht fijn ſchijn

Jºl?et een bonhet nagt-go?bijn:

'R &it in 't bniſter/ tot een teken

#at de iſlaoggen-éon gaat ligt

#p ontrekt uit mijn geſigt.
--

* 3. T2ttí
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4

3.

TDuiſenden ban hinderpalen

dPuerbehhen tijang mijn oog /

3Pat íſt niet kan ſien om boog/

GPIn beg ®5eefteg qulùe éttaltti ; 「 ・ダ

qËn be 3120mberen te fizim f . . ."

Die gp mp homt an te bien,

4."

't VOORWERP, baat mijn oog op ſtaatbe .

geſug en fijn libeerlifthept /

Gg alg an mijn oog ontſept/

etn by / bie fig openbaatte

&o behoorlik/ ig tot ſmert/ -

3JBeg gemoehen ban mijn bert. ... ... 2

3.

't gig) alg of mijn oog in 't bonker

ièan be magt met faap omfet

dPp geen abobt of Igemel let/

e£n al 't ſchoon geſternte flonkert

2n dien Hogen Hemel-thgang!

Abie ift Dog niet op bien glantá.

6

35ie ik nog eeng op bien #oning

Dan den Hemel / ach! ik dwaal - -

39ail bit booguitrp af en baal -

Haag meer neber tot be uuoning ! . . . .

gaan te buttelt/ bie (teebg my . . .

3Locāt tot bate flabttilp.

;

7.

*t ſberte mogt niet boog 't beſchouwen - - - - - -

an uw' deugden angedaal /

Hºeplant/ om tot ºl te gaan:

*t 3ëien ban fonbem) bat betowul ein

âpgoefhept merken moeſt/ Dat laat

ilèn geruft in ’t fondig qitaat,

- 8, ’t Herte-
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8.

't Berte blpft niet tot mijn pligten/

Giot be maarhept / of niet tot/

uim bolmaakt en rein gebobt!

Om bat flegg mijn Žielg geſigt en

3Ligt/ alğ enhel duifierni#1

#ålet boo; ”t berte bgingenb ig.

9.

2lcij! mijn ligt geeft mp geen herte/

ziPat bernebert in Ootm0et -

Hſlap boet ballen in te boet/

#aat het laat mp ſomber ſmettel... .

gechoon ik buiſenbmaal berujerf/

RPat ik maat rampfalig ſterf.

IC,

Eertiſts ſteld' ik U vooz ogen/

31iefſte geſu/ maar ik ging

gn ben groten merelt-äring/

#2aar belaag / mijn oog / bebogen

aPoo: be merelt / ſiet ill niet

2llig alleen maar in 't verſchiet.

I I ,

't 3maag mijn ELEMENT en Ieben/

in die ſchoumen ſtaag alleen

gnum Gºlantg en &aligbeen:

#gaat nu hieſt mijn oog het ſmeben

4Pp het ſchijn bermiſte ſchoon /

Teat de werelt fielt ten toon.

I 2.

'It Hkon mijn oog ſo ligt opheffen

(@Lot um Iºogen HBemel-QLij?oon/

Booy mp onwaardeerlih fchoon/

ತಣ್ಣ: ម៉ែ Han ift niet ಶ್ಗ
e mijn oog / an 't ſtof ſo baſt,RPit kan ooogben tot een laſt. 低/
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13.

Ø Gedugte Godt der ಲ್ಗಿಂಗ್ಲೀn!.

Somme der geregtighept/

Sefu/ nol medoogentljept/

Asſet och ſiet eeng op mijn noben/

Dºelp/ gemeeg/ berligt mijn oog /

3Pat het meer mag ſien onu boog.

I4.

3WBílt de Mevelen ein luffen

1Ban mijn ogen ſchuiben / en

#ſlaaften. Dat iſ il regt Hen/

TÞoet mp defen Bollt ontduiken /

GEn beſtraal mp met uuo ligt/

JPat ift boeer heet tot mijn pligt.

I 5.

3Laat um ligt / en glantg en ſchattenj

3làaarhept / hepl en Saligheên

Hilàp behoren / alg boogbeen /

&#n bergunt mp eenmaal / bat en

dPog en hert/ ſo alg het plag/

? 11 / á ſheet/ genieten mag.

---,
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... I

x x v I.

De Geh. Sond. beſpeurt, dat ſyne Ziels

genegentheden en hertstogten ver
koelen en ongeregelt worden.

stem: Phylis quam Philander tegen:

gef: Rofemond die lag gedoken:

GPf: Soete Jeſus ſuiv're ſoetheyt:

of: Pſalm 146.
* - --

I.

ciere geſti / bol mebogen /

alBiſt mp gunnen/ Dat iſt ſeg/

#oe ik boem'ling boo! um' ogen

3Palgelift ter neber leg -

gn mijn ſonben) bie om hoog

#ltınmen an den Statell-b00g.

2.

'# #erk nu ] bat mijn ingebuanben/

apie mel eer ſo bieriglik *

gn uum ſuin're liefde blauben/ " -

JAu verkoelen plot3elik/

't leert met eer ſo bol ban initi

lgeeft an 't liepen nu geen ſin.

3.

de UPie ſoete liefbe trekhen/

apie mp / ban het ſombig ſtof

3Log gemaakt / tot ll opulefthen

#onben) om te fingen lof/

$ijn alg 't mare fonbtt fmttt ) i

3Peg getogen uit mijn hert.

- 4. "H ſtate
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|

!

4.

'ä kan niet alg een gant# ontblote/

«En een naakte 25ebelaar

&chgeijen/ om mijn Zielen noob en

24;remoet fo groot en fuaat/

HWAaar beruſt in Unijn verdgiet/

&cij00n gp n0g geen ſjuipe biet.

5.

#ſlâijn genoegen en bermaalt en

ſhartenluſt ig niet in GBobt /

'Jſlaaat in bingen/ bie ik laften

eën beragten moeſt / ten ſpot

12an be buerelt / bie geen oog

Igeeft om eeng te ſien om hoog.

- , 6.

Etond' ik eertjts nimmer ruſten/

geſu) alg ik lºl niet bomb/

&Pch nu Han ik mp berluſten

25uiten |I in 'g mereltg ronb/

&choon mijn hert met eeng geeft aan

j12yl injn bulaagbept te betftaan.

7.

"ft #tan ben gemel ligt bergeten/

TDaar ilt eertijtš dag en magt

gIn mijn opſtaan/ meth of eeten/

4Pndptyoubeliit all bagt) -

't #g nu/ of ben Bemel niet

#l2eet beminiilt boog mp biet.

8.

Pyeesd' ik eertüts dºpdelheden

jaam be upercit). Die bergaan

#pu Han ik geruſt boont treeben

3onbet baat t' onbeihen gaan

gn een ſomben treijn/ bie mp

âBegſleept boog haar toberp. . . . "

f இ 9. Ђ. Фа. .
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9.

'kt 4,5a beſmaatlift tot mijn pligten/

3Pie ift traag en luſteloog

3Baar den fleurtrant ga begrigten/

Sonder hert gant# íberloos/

«Èn buĝ łęg íĥ/ łĝeplíg ğttt/

3ig eeu geefttlofe meet.

IC,

'Ét &chijn geen ſomben meer te haten /

49f met b?oefhept moeg te blien

32an haar / bie um 419et berlaten /

«En niet op um UPeugben ſien/

«En um ſlBoopt / ubel eer ſo foet/

Göeeft geen trooſt an mijn gemoet.

II.

’ft Maat de fonden in mijn herte

3Poelen fonber tegenfirfjt/

GEn geboel geen pijn of ſmerte/

3JPijl 't gemiſfen mp bermijt/

JPat ift op geen bpambt iet/

ilbaat mijn brut beim optim (et.

I 2•

&P &Pit ſijn mijn ziele plagen

{peplamt %glefug] öie u\u’ «%og/

&o gantg beplig/ niet kan b?agen/

jl?aar-ift flmeelt fll / och geboog/

Təat ilt eenġ gelpft uoozljeền

(Lotuum &oen-bioet moge treém. º

13.

&P 19ertmahſtert gp mijn ſinnen/

ſlaaaht mn bierig in ben geeft f

GÐm li uvederom te mínilen

2llig het eertijtgig gemeeſt/

#pnigt en geneeſt mijn ſtaat

Mit ontfernungen genaadt,
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X X V I I.

De Geh. Sond. bemerkt, dat fyne ver

durventheden ſterker en leven

diger in hem worden.

35tem: Soet gefelfchap dat met: -

q9f: Gavotte a la fronte: w

ePf: De blauwe vlagge:

I.

E; tmat pfelit gebgogt

ſlBogt baar in mijn ziel getogogt/

ſpoe ueel buiſemben opanben

gioog en liftig / trot3 en fterit

ſtomen baar mijn Ziel al1tanden/

#cijoon ik 't niet geboelig tnerh.

2.

dPch mijn G5obt/ boaat fal fit been

#Maet mijn ongeregtigheên/

aPie ſo in mijn berre upoelen/

een beletten boog baat Hunft/

aPat ift ban um min niet boeien

iſtan/ of ſmaken ban uuo gunſt.

3. -

Ach! unijn ſonden / na ik leer/

3Bogben baſt al baaglihg meet/

%jn getal/ ſo bat ben mate

't Zandt Der Zee te bouen gaat/

qPie fit moebeloog geem taabt en

Beet in deeg mým nare ſtaat.

§ இ 2. 4. gº
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4.

(En 2icy! bit uttgroot mijn plaag/

3Pat ilt ſchiet geen ſo?ge 02aag

dBm mijn fouben-loop te ſtremmen/

jl2aar bergun een open bellt - -

ºlan mijn upambt / bie ift temmen . . .

3|2oeſt / en ſtellen hem te leut. • *

5.

't gig alg of mijn berte trekt

&Lot gobioogbept/ en fig firefit

#Babeel ongeregtigheben/

't 412il op ruime paben ſtaan/

(@Legen ſo beel regt en reben

&#n 45oög b?epgementen aan.

6.

't Söchpnt of mijn bebutben oog

(Lot ll / H3ect/ niet eeng om hoog

&iet / onn Hragt ban ijl te halen

&Legen b’ ongeregtigbept/

3TBant mijn hert loopt fouber bgalen

&potel00g tot iòelbept,

7.

geſu / och / mijn foubig hert .

252epb ſig uit ſcijfer ſomber funert

%n omtelbaar vulle luften) , , ,,

HOOGMOET,NYT,VYANDSCHAP,HAAT,

WRAAKSUGT, ONGEDULT, en 't RUSTEN

23in ljet ſtof / Dat rag bergaat.

- 8.

gËn helaag / mijn ſomben âragt

Daſt ſchier jeder TDag en JRagt/

Фin alfcijoom ili firijo em ujerite

&legen bit berbloeit geoogt/

Jºggfang mucyot haar moebe ſterker /

alls th immer had geoogt. -

- - -, 9, 40itծ՝
*
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9.

ſtonb ik nog met herte-pijn

2ll bit ſnoob en boog femijn

32an mijn ſomben regt beſchoumen/

2ſch! ift mag maar half gemont/

5ſlâaat. Dit baart mp ooh beroum en

&Pgoefhept / bat ift blpf geſont.

IO,

Mtond' ik Schzeijen JDagt en Dag

En uitſchzeeuwen wee en ach!

@Tegen al Dee# hel upanden/

G Dan was ik half geredt/

jl?aat nu blpf iſt in haar banben/

TPaar ik Ulede bem omſet.

II.

Bogfi Mefflaġ) help IIIp nu/

JIHaak mp voo! míjn ſonden ſchuuw /

SPort fe mp ter breg betreuren

qĝn befirijõem rufiel0oĝ/

3Pat iſt mag haar firagt berſcheuren

&P003 uu' Hragt fo tpnbeloog.

I 2.

d? 32erfoent mu im uum' bloet

2ll bit buil en boog geb?oet /

oºm geeft mp een beplig herte

3Pat berbult ſp met uur 46eeſt /

ſpp Dat gp teng / ſomber ſmerte

iſiegt ban mp moogt ſijn gebgeeſt.

இ 3 ΧΧVΙ Ι Ι.
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x x v I I I. ʻ ʼ

De Geh. Sond. Siende, dat hy onder de

genademiddelen. Niet opgewekt

wort, verſuimt deſelve, en

wort geheel werkeloos.

Stem: Ach was ſol ich Sunder machen:

ſPf: Als een uitgeſtorte balſem:

@f: Menuet de proferpine:

I.

&#et/ mijn hert ig alg een rot3ſteen/

H#arber alg een Diamant /

&Pie fig tegen tot3en hant/

3TBant ljet buigt of nepgt fig tot geen

€¢erbiet / byeeġ / of neeògiúñept/

3Bo02 uuu ſjoge ilBajeſtept,

2.

2#ch ! mijn hert blpft onbewogen/

&ctyoon iſt 't Gºuangeli-Angopt

. JPuiſenbmaal beb angehoopt / ... " - -

'H Sluit alg 't upaar mijn #ielen ogen .. - i

1300? Ituu' tu002f en Muaarhept toe / . ,

&#n ben ubo geboben moe. -

3.

3Dog ben DONDER ban uuo WETTEN

3?og um brepgementem fijn

3|lap tot ſmert of Ziele pijn/

Stil.'r GELUIT der Bee-GÍrompetten

40ht inp. uiet tot uurn Kiboom/

Beere Hefu Pavids Soon,

4. LEES
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4.

LEES ik 't moogt / mijn hert afkeerig

1Ban uu0 uuomb'ren / bimb geen ſmaait

gn uun megen of vermaalt/

IWHaar blpft ſondigen begeerig(9m in b’ Ongeregtiglycén م

Sonbet omfien boogt te trtên.

5.

SPREEK ik met be bierb're bgonnen

3Pan ubu maarhept/ och mijn ſjert

CDngeraakt blpft dog verwert /

En_dus benik immer toom en

&raåg / ja/fomber bert of luft}

«En leef in mijn ſchult geruſt.

6.

'k spreek niet tot be WERELTLINGEN

jean um gunſt en falighept /

vaie im tb:ifiug °:efug lept/

dpın berbunaalbe b0emelingen

©p te mchhen uit Den Doobt/

gºn te rebben uit haar ſloot.

.7. -

'h socht uuo bier gehofte KIND’REN .

#iet tot raabt en trooſt te fijn

gm ben grooten aarb-tuotſtün/

3Jeaat laat mn ſo ligt berhino'ten

#an 't geſelſchap man uum #aabt!

ziPat bog een# na #ion gaat.

8

'ä 25en mijn epgen HUISGENOTEN

#Piet tot ſtigting/ en mijn ligt ** * *

#traalt haar niet in 't angeſigt /

dom bat if) gelyk een boteil l

#somber ligt of uberhſaaluheptl

25en alg in het graf gelept.
இ 4 9, ºil ſ
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9.

Al mün fugten / bidden) fingen/

3Leeſen in mijn eenfaamhept /

23g maar enkel ſleurighept/

G#n mijn foete oefeningen/ º

&0 berquichelift ubel eer/

Eertijtg/ ſtaali ik meer en neer.

- I О.

JPug leg ik hier ban ter nieber

&#n een merheloſe ſtaat/

350 ban tombgom beſolaat ||

©En fal mímuler tot ll \ueber

iteeren/ ſo uun' ligt en 45teſt

jlàp niet ball beeg plaag geneeſt.

1 I

#om ban gefu/ hom) ombelt mp

2ll be ſomben ban mijn gert/

RPat ik bie belpb met fmert / .

iiepnígt mp | beuperľit/ en treit mp

&Lot ubu JPienſt / ſo fal ff uneer

23u'rig methen tot uun' gºer.

X x i X.

De Geh. Sond. Siet met overredinge, dat

hy waarlik van den Heere verlaten is.

5tem : o Kersnagt fchoonder dan :

GPf: Doe Iſraël ſyn nare ſugten:

q2f: So gaat dat ryſend ligt:

- I.'

1! merft ift/ alg ik heer na binnen/

3jn b?oefhept met bebaarbe finnen/

Saat ili in buifernig omfujeru /

#u Vod kl. 6 mijn Godt 1. gedwongen/

«'n boog uun geeſteg ligt gebjongen

te ſeggem/ Dat iti 3efug betu, 2, Փր

:;
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2.

G#p mp/ maar heb iſt bog mijn ogen/

&Poo! epgen liefbe ſo beb?ogen/

45elaten/ bat ift niet en fag/

hoe beel ift ban ben Bemel miſſe/

#oe jammerlift fft mp bergiffe

Sn befen bollierigen bag.

3.

gift bagt mel/ bat if uuag elenbig/

jl?aat. Dat mijn ſtaat ſo gantg onenbig

25eboguen mag/ geloofb' iſt niet:

ällſtaat Hºgeer / nu fie iſt tot mijn ſmerteſ

dPat gp niet amberg in mijn bette

2lig enkel gobbeloogjept ſiet.

4. -

gft miſt mei/ bat mijn ligt befuneſten

alPag/ en mijn treben uitgeupehen/

UPat iſt gebunaalt mag ban be uJeg:

32aar aci) ! nu fie fi, cetfi tet begen /

Dat ift perboolt uan 'g l9eeren toegen

23n ’t dal der duifierniffen leg.

5.

JPit Honb' iſt nooit te regt geloben/

23mbien um ſjeeſt / ú 4Bobt / ban boben

Hºet mp niet ijabbe boen berſtaan/

iſlāaar nu gp 't mp bebt upillen tonen /

25en ik genoobfaalt boo? uup (ICIj?oon en

45enaben-ſtoel te heffen aan.

6.

gli ben / 6 Sobt/ ift ben berlaten/

23ſt mig uuu ligt / um trooſt / uub raad en

Alum' (terlite / fo omrpmbig groot:

23ft ben trouiuloog uan Ill geſupo?ben/

gEn heb mijn engen moeg écbo?ben/

WPaar dooz ik raak in deſen NOot.

இ 5 7,@乐°
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7.

OP 2 ſefu / Heplant / fchat en ſeben/

«Bp hebt mijn arme Ziel begeben/

&#n trekt ulu' liefbe-ſtralen in /

(ſ5p Doet mp treurig onberbinben

TDie bitterheden / die ik in den

?lnbalig bebagt met tegenſin.

8.

lgeplant/ gp boet mp nu erlangen

12et geen/ Daar ift ubel eer ſo bange

25em ín mijn herte noo? geweeft

#elaag! nu moet ik felbe b?agen

3Pien laſt / bpaar boo? ik in be Dagen

12an boogſpoet angſtig heb gebgeeſt.

9.

gft bagt moel eet/ hoe kan een Chriſten

#n 't buiſter fijn en gefug miſten ?

illſ)aar ach ! nu ig het ooit mijn lot!

52u moet ik al mijn hoogtmoet buigen /

qºn tot mijn ſchaamte me getuigen /

'it 25en buiſter en mig ºil/ 6 @300t.

IO,

5maiſſchien ben ik nu boben allen

egºn 't nare buiſter meer geballen/

30 groot alg jemant ooit brbonbt/

q#n bug moet ift Dan nu bemethen/

JPat al um' boen en mijſe buerken

&#en ZEE ſijn ſomber pepl of groubt.

I I.

#lhaar lºgemel-Htoning/ inſt gebogen)

3Pat ſft nu nog mijn buift're ogen

ofeng meberom mag op 1I ſlaan /

Om ligt en ogen-falf t' erlangen/

eEn uuben H3emel-geeſt t' ontfangen/

&Pie mp Itan boen uit 't Duiſter gaan,

-> 12. tp
رمع
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* I 2.

eep boet mp uit DIT DOOLHOF treben

&o bol ban mart bittrtljeben /

G#n ſtappen op beg lebeng påan:

3Poet mp ubu' ligt en maarljept binbell /

UPat bie mp lepben mogen in Den/

3Luſtij0f ban 't &alig Ianaall.

X X X.

De Geh. Sond. Siet an fyne kant de

redenen waarom ſig de Heere van

hem ontrokken heeft.

#tem: Acif was fol ich Sunder:

&Pf: Als een uitgeſtorte balſem:

I.

Øuvereijne Godt der Boden/

?II uuo boen iá filàajeſtent /

Bol bam ente billig jept/

45p hebt buiſternig en ligt

25epbe boog uln' banù geftigt.

2.

Pít betoomt gp / Bote touímgj

#àu an mp 1 bít etrtfjf# plaự

% in het ligt te ſijn / maar ach ! -

ziPie nu begre ban um' ſlPoning -

?{fg¢ò\waalt] ín duiftermíš / *

2ille ligt en blptſchap mig.

. 3. @ñী

opp boet leben 1 GBp hunt boben/ -
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3.

&Pog mp Dumit/ ii fie be rebeli

3Parom 45p nu ban mp gaat

«En mijn ziel in 't buiſter laat /

't GHig / om bat ih ben getreben

3Ban bien SMALLEN LEVENS BAAN,

JPie iſt moeſt ten epnbe gaan.

4.

dBp berlaat mp / troume 23orge/

qDun bat mijn berbpſtert OOG

jbiet getabig fag om joog

Op uun' goethept / Die be ſogge / ,

OBoo? um beplíg it?uig em bloct/

H#ebt geljat b00? mijn gemoet.

je

'h I heb ſo ſchanbelift bergeten

HII) ſbelpft een 49ater-ſtroom/

AN TE LOPEN: maar ben-HoOm

qºn onluſtig meer geſeten

69p ben b?oeſem ban mijn quaat /

*Pug gp billſh mp berlaat.

6.

'# 25en/ 6 %,Ieſu / met be bloaſen -

3Poo? mijn trot5 en ſonbig hart /

蠶 UW' မှို"ို႔ႏိုင္တို點 EIl tart/

n het epgen opgeblaſen /

జ్మి berbult met ID'LE WAAN,

3Pug gp mp liet hemell gaan.

7.

'H 25en/ boo? maan ban epgein urijgbcpt/

39am De fuib're \maarfjrptg firagt

GÈn mijn teerbept afgeb?agt/

alPijl mijn hert op geen p?ecijgijept

1Bağ beluft / maar feer gefint

@Tot een weg/ bie 't bleeg bemint.

8, ’ft 30gt
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”د.ـمح=-

8.

'à 50gt um foete gemelgaben/

@nwaardeerelih ban waard/

3?iet te ſchatten in haar aarb:

gh bergat U, bie mp lauen

qën betquihiizm morfi / em nam

&legg De GAAV, bie ban 1l guam.

9.

'it Lºeb mijn arbepb/ ſtrijd en merken

#laten baren / en gertift

Heen geleeft in bleefcheg luft/

'h Pagt niet om uw ſof te ſtethen/

3Pie bog altijt meerbig ig/

ÚBug quam ifi in buifternig.

IC,

Heat ifi II/ 3 floppent iſlainmaat/

2lig mijn hoogſte ſchat en byienb /

gingelaten en gebienb/

dPch gp hab mijn Ziel/ bie in haar

Soete blijtſchap nederlag /

JD00it gegeven deſenſlag.

I I.

JENaar mu ik doo ſnode booghept

I#eb bermoppen umen raabt/

gig het regt! Dat gp mp laat

&Pm mijn epgen gobbelooghept

4TBanb'len in een bo? HPoeſtijn)

JPaat maar enkel ſluierten fijn.

I2, |

'It Bl2oet bog al ubu Daben p?ijſen

So regtveerdig) ende goet

&cljoon 'it ubu trooſt nu miſſen m0et/

giën iſt moet mp felben mijſen

@Lot den oogfaah ban mlýn quaad]

3Pat gp loont met ongenaab,

---

13. ឯពធំ
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I3.

imaaat nogtang) gebugte, ikoning /

3Peet ſh/ bat uun' goebigſjept

tiijhelift (3 uitgebgrpt/

dom een ſlāſertie tot uun' ſlºoning

meter te brengen boog DIEN SOON,

aPle gefalft ig op um (Lijſoon.

14.

apoe mp ban um 45unſt berujeroen/
&one 450bg 1 bo92 utmen 45teſt/

Fºie de kranke Ziel geneeſt/

(ſep bat ik nog eet ik ſterbe

iegolſh ſing f 11 naam ter eet/

"k Ben geneſen van den Heer.

X X X I.

De Geh. Sond. erkent ook als een reden

van verlating, dat hy den Geeft

Gods bedroeft heeft.

3tem: Polyphemus: ®f: Pfalm 38.

4Pf: Als den Hemel in erbarmen:

Of: Ach was bin ich meyn erretter:

T.

|ಾ೫ ooit jemant angſtig treuren

GEn het ſcheuren

3eau ſijn hatbe ſteenen hert?

#cij! ſo paſt het mp gobloſe /

$moob' em boft /

319eg te finátu ín miju fimett.

2, 였論
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2.

23ft belaag ben ſelfg be reben/

TDAtil treden

jl20et op 't nare tranen-pat/

&Pm bat ik bien 45goten ttoning

&900? betoning

3Pan mijn hoogmoet tegen trabt.

3.

'h Lºeb/ 6 bemelg €5eeſt/ uun 3Bething

ill2et opmerking

5?iet ontfangen nog betmaart/

'h Lºeb op 'g mereltg beuſelingen/

S0 geringen

5?ietig/ met mijn oog geſtaart.

4.

'H Lºeb ſo menigmaal het nepgen

12an nuijn epgen

Hệert genoemt umu' Geesteś stragt /

*h HLÍep fo distuoplş alệ te dgaven

JIBet um gaben/

<Pat i# (egg op intreft bagt.

$.

*# Sogt mp felven te behagen/

«En te jagen

5aa mat (b'ie roem en iof/

g#n alg ift bie Honbe binden/

Mðag ’er in den

¢pgen glori tteurenġ fiof,

6

49 HDat heb ik ban mijn lippen

3Laten glippen

Hſiaenig uuoogt/ II tot oneer/

«En hoe biftmaal ſtil geſtmegen /
TDaar UW' Wegen A

ăl?oeften fijn perbţupt/ â ?ect.

7. 'h戟-
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7.

'h heb um maarljept niet beleben/

#Pog met reben

Pen uerbunaalben ſierbeling

(ILot All foehen op te mekhen/

Gën te trefißen

KIot 3jn £ielg betambrting.

8

GEn nog eeng ik heb ben ſjanbel

GEn ben ulanbel

3Pan mijn enen menſch benijt/

3lg in boben mp betoombe |

aPat by moonte

«Pp um berg tot aller tijt.

9.

'h Ibeb ſo bifilmpig onberſchillig

GEn moetuvillig

&In een ſomben treijn geleeft)

«En boel tegen mijn gemeten/

AStil gеfeten/

&Pf met 't bert an 't ſtof gekleeft.

I C,

dPch ontſteek niet gemelg ©ge /

j12aat geb0ge/

3Pat iſt nog eeng rontuit ſeg/

lpoe ueel ſnobe fonben-baben/

TPíe mp fchaden /

3Dat ift moel heb uitgeregt.

II.

'h heb meſ bihlmplg beletſjanbe

opgooe ſchanben -

3Boo, um beplig oog gebaan/

'It 25em ubel met ben raab het boſen

qển goòỈ0fen

*#u De werelt in gegaan.

12, qëm
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º 12,

«En al mag mijn herte tegen

TPeſe wegen/

JDogtans liep ik ſinneloos

d®p de ruime b?eebe paden/

TÞie mp na den

?!fgromŭ mefen epnŭelooĝ.

- I 3. . . .

hemelg @Beeſt) miſt ban nu 11Perhen/

TPat ilt merften -

Hºtan mijn ſchulden groot en fumaat

JPoet ſe mp met funert beſchgepen/
ºn II 19/epen v -

69m geneſing boog en maat.

- I 4.

&ijt gp ban mijn ziel geboehen

(IZot een teken / -

aPat gp mijn onrepnhept baat?

dºp uilt nog eeng ueber homen/

€ii betomen

&#n mijn hert bit ſonben-quaat.

I 5.

ſtepmigt gp mijn hert ban binnen!

iſBaaſt mijn ſinnen

«Bantg gefuiwert repm en fchool1/

#ſtom ban in mijn hertelleDet/

gen baal uJebet

IN MYN hert alġ op uw' (TÜ:00n,

-
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X X X I.I.

De Geh. Sond, belyd en beſchreyt yn
nare toeftant, en bidt om luft

om weder te willen keeren.

Astem: Liebfter Immanuel Hertzog:

9f: Al wat men doet men kan:

I

Gº mp IMMANUEL, bat ik mijn berte

apoo! tranen/ bloefgept en een maat geälag/

5au mag an fiuhhen (ttjeutem / om met finette

Poo! uven Ch}oom te treuren magt en dag/

&Pch laat mijn ogen

j2u 1limmer bogett

12an tranen eer fit ben tot iſl geb?agt.

2.

gh beb mit (tof genoeg tot bitter tueenen)

?lI ſch?epb ift ſteeng geheele bagen lang/

49m. Dat bien Hºeplant ig ban mp berbuenen/

JPie nup ubel eer/ alg ik mag naar en bang/

- dſlàet ſijn genade -

¢u troofł tıçrfaŭę /

«En gaf mp ſtof tot enkel Byeugbe-Sang.

3. -

5ðu mift imijn hert dien weergalofen ſtoning /

qPíen iotfteen / bíen 5etroumen dàíbDelaat

@Pie boemelingen boert in b &Ppper-4Boning/

1lit Satans magt en ”t eeuwig hels gevāar:

- JPie 25gon ban 't leben

TDie mp kam geven/

al wat mp bier en eeuwig luſt hiet naar.

4, 33u
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4.

jºu mig ilt ligt en raabt/ en ſta berlegen

119aar heen ik mp / helaag / begeben fal/

3Pant b Igemel ſelfg ig nu mijn Ziele tegen /

&Lermpſ iſt ombool in bit tranenbal:

Bie fal mijn herte/

12erbult met ſmerte/

52u trooſten in mijn boebig ongebal.

j.

&Pie Hemelg 45eeſt/ bie eertijbg mp benuerhte

(Lot ligt en trooſt ig ban mp meggegaan /

g9in bat tien Bgotem (pertboogtonöer metitel

3Pat iſt had tegen fijn gebobt migbaan /

&Boog l9ein t'onteeren/

VBie mp quam leerem ) -

H#oe ik 2eijoba moeſt ten bienſte ſtaan. --"

6.

G#n ach! nu legt mijn arme Ziel gebonben

gIn 't nare buiſter uan Ijaar ligt ontbloot/

qën mogb Doo: bitt're bgoeftjrpt alg uerilonben/

23a/ ſchplit te ſtorten in ben bangſten noot.

@ch och/ tniju leben

12el angft en beben

1øètgaat/ ¢ıı fnaht alteÒe na Üç Ü00òt.

7.

T>us ſta ilt nu bedYoeft an alle kanten

G5elpſt een meeghen trooſt en Babetloog

3Pat niemant in ontferming met fijn ijanden

49ptigt/ en helpt het hulp en ſtabcloog.

beplant / ili fierue

ginblem if berue

Alum raab en bulp / fo groot en epilbeloog.

(@ 2. 3, 였
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8

$h hlaag en fcb7ep om al mju fnobe fonben/

JPie mp in 't buiſter hebben in geſtopt/

G#n binb geen trooſt of ruſt ten allen ſtonben/

&o lang mijn Zieſe niet geneſen woont /

- i Baar ili fal Hilagen I

Enſmerte dzagen/

&Lot Dat ben l#emel mp genegen mogt.

\ 9.

@ch Atllerlieffie Hefu/ Trouwe 25o?ge/

lgelpt gp mp / bie mp ſelfg niet helpen ga / .

TDzaag gp vo02 mp helweerdig ſchepſel ſo?ge /

49p Dat ilt ubeber uit mijn ſlaap opſta/

gºp built berflfnben

?il luat mp in ben

&Pooljof ball fouteil jout baat ih in ga.

iO.

3l3ilt gp mijn lenb'men bepb ban nu opſchorten

«En luſt bp ſetten tot een bapp're firpbt/

S0 fal ili met um' llBapentuig om gogt eu

3Boogſten mijn ſomben treffen: en beu?pt |

I KLot il gruafien /

éºn uDeer geraken

3in litu gemeymfchap) Die mju bert berblpt.

X X X I I I.
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Χ ΧΧΙΙΙ,

De Geh. Sond. befchouwt enige be

weegredenen om herftel van fyn
ſtaat te ſoeken.

stem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſter:

ef: Ik hoor een ſtem uit 's Hemels:

I.

*T gig billih / 6 mijn 45oot en ſpeet/

äſeat ik mp ueber tot il ſteer /

oEn uit mijn ſlaap oprijfc)

't #g billih bat ik uit het ſtof

ipfm bert berijef tot tipel lof/

dâm II alleen te p?ijſen /

3Dieng #aam // q#li faatti

so gantg beetliſtl/ ºn begeetlili

gig te noemen -

3Poo! haat / bie uuo Peugben roemen.

2.

•t qĝ billińJ ĝ （ºrròpolÒ£ £icl/

ſpat gp ſo 't Lºemel ſu gepiel

alluj ſinnen gaat begeven / - -

't gig billik) bat gp boog een traït ..?

3Pan 'g l9eeren bamb rijſt uit uu' beſt/

dam tot ſijn eer te leben/

't gig nu / / Boo; ili
GEijt te ſtrijden // @m ban 't lijben

HP?p te raheu /

qën weer 'g beeren guuſt te ſmaken,

@ 3 3, 45t
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- 3. رمالا

dBp hebt nog buiſemb reeb'nen byp/

11 19etfenb / om bien flabernp

Ģer fonden te beragten/ -

dBp hebt ueel recb'men/ om bien 450bt

zeer goebertierentheben tot

Hilm erfbeel op te magten/

am?ant bp // ‖ğ mp .

Godt der gaden// TDie mijn nood eu -

Ziele plagen

itan penefen cm lurgo!agen.

4.

apiſt gp in MESECH ſo berbuſt

Jl2et booshept íu Gods ongeðult

jbog langer blppen maelen?

apilt op ban 'g i9emelg gunft ontbloot

istog langer blpuen in dien 1100t

aÈer fonben/ bp uuo BOELEN ?

3Die 't hert// @Lot finert

ZSteeds verlepden// En afſchepden

HBan dien ſtoning /

aPie III mobigt tot fijn 3Boning.

5.

alaiſt gp/ 6 DWASE ZIEL, nam ligt

gEn blptſchap fo berooft / uuu pligt

#2iet cpnbeliſt eeng leeren?

Om tot bien fiotfteen tjeem te gaan

Rpie ll ball ſmerten ſtati olltſaall /

«En met ſijn gunſt bereeren?

gºp gaat // 4Pm raabt

(tot bien Leeraat// (Pie lil weet tlaar

ä0 ueel lpbem -

#tan bertrooffen en berbipben.

6. Mit
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- 6.

Milt gy dien Godt/ ſo weerdig vig/

qPen lof) bie elſt hem ſchulbig ig/

Bntfeggen en berwepg’ren?

Of benht gp / Dat gp ſomber raabt

25p l#em te foehen / in een ſtaat

19an blptfcljap fult 9pfiepg'ren?

oën ſiet // Bp niet/ -

Pat uun gangen// Steebg afjangen

Ban dien Hogen/

áonbet uitm lup nietg, bermogen.

7.

âBilt gp dien lieben Efele-bog

5êiet minutu uiet een trtb're f0;g/

«En lºem uuo hert opb?agen?

alBilt gn bien Segeurphen Ceeſt !

3Pie iſ ban ſmert en pijn gelieeſt /

Hàlet foehen te behagen?

&eg mp // Bilt gp/

50 bimaag meſen // . âDat gp beſen

geet Der Beeren

5ðiet foud willen steplig eeren.

8.

gep feg mijn 3iel) bot ig het bog?

apat gp íli fonòem / ell 't beòg0g

TPer idelijept blpft hallgell?

alBat ig 'er in/ alg &tel berberfl.

alBaar in gp na beel luſten erft

- «Een uuzoegend” Ziele pgangen?

3Leet bogſ/ 't 25¢byog

@an 1ll luften// 39ie Qnruft fil

dl?0epten baren

't gienemaal te laten baten,

. . . (ſ. 4
9, 弧d
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- 9.

?Ich ! benh/ mijn ziel / ben hemel biet

&ijn bolle gunſt nog an oln niet/ -

G5p hunt ft nog behomen/

Soub gp ben Ipemel ban om b' aarb

19erlieſen / bie uur hert niet maart

64g/ laat het iſ niet b?omen?

Ziel heer / / Pog meer -

(Tot die banden // TDie U an den

TDienſt verbinden

Ban dien gefuġ uwu’ Beminden,

Io.

gſh meet/ 6 #iel/ gp moet boomtaan

25eſchaamt en OVERREEDET ſtaan/

En ſeggen Godt is weerdig!

3Pat ih elembig afci) cm fiof

JPII uneberonn fijn ſ)aatn en lof

1Berb?epbe blot en beerbig/ - |

Seg Dan // Boo?t pan -

illuen Ibeere // @Lot fijn ſtºere

HLooft dien ſtoning

eeuwig in ſijn 49pper-bo0ning.
- -

.
I I. -

dD gefu/ laat met filenn en Hragt

RBerg reeb'nen op mijn hert gebgagt. <3

&ijn/ om hun te bebnegen /

TDat ik anſtondg in diep ootmoet

11 jaerb'rig ballen mag te boet /

«En hert'ſiſt fijn genegen /

&m ”t fpoo? // öpat boo? -

UPeſen aarb íg // GEn opulaatb ig

@Ie betreden -

Soider ruſt in eenwigheden.

& X X X 1 v.
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ΧΧΧΙ V.

De Geh. Sond. Ondervind een opregte

begeerte en voornemen des herren

om herſtel te ſoeken.

£tem: Phylis quam Philander tegen:

g?f: Rofemond die lag gedoken:

«Pf: Soete Jeſus ſuiv're ſoetheyt:

I.

We; berbloehte buile fuffen/

âDeg mijn ſomben al te maal/

3Pie mp fo lang met onruſt en -

3P20eftjept quelbet fonber paal/

3l2rg berbloehte ujereltmin /

'k Die il an met tegenſin.

- 2.

't ººg genoeg/ bat iſ mijn ogen

Alan uu’ filode towerp /

Ljeb grleent / ili ben bebiogen

(Iot een Žielen ſinert boo, mp,

'k Sie Uw' ſchoolhept in haar ſchijn

3g niet alg beruloefit fenijn.

3. , ,

't Gºſg genoeg/ bat iſt in ſomben .

&#n onrepnljept Dagen lang º

#2eb gelegen / alg gebonden - -

jl2et beel ſmerten maat en bang/

't &#g genoeg tot 2，iele pijn /

%jn bit Dal gelueeſt te ſijn.'

4, -

’ft Sal mp nu bootaan begeben

@Lot een beplig EEUWIG GOET,

TBaar ili fian getrooft bp leben

JI?et een b?p en blp gemoet/

'ſt &al afſeen an 45obt mijn hert

Geven/ die mp redt van ſmert. عب-و

... . / ſº. 5 5. 'ñ ÄŠal/
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3.

'íš Ãša!] ó foctt ZIELE MINNAAR,

Al 3Peer hieſen tot mijn beel/

Omn bat €5p uto ſchatten in Ijaat

3Luifier anbiet groot en beel.

«En mp lacht om 'g gemelg b?oot

Op te faam'Ien boog mijn noot.

6.

'It 25en gemillig uit het bniſter/

Iberre 3tſu &Paulbé àoon/

HIit te brehen) om ubu' luiſter

3Peer te ſoefien noo, uuu (II):oon/

69f ik nog boog um gemaabt

3Beer quam tot mijn oube ſtaat.

7.

3Pog ift meet / bat al mijn pogen

goel ig/ en 't merkt om niet/

2ºlg @Bp niet met liefben ogen

g9p mp MlERTJIE meter fiet)

2Ich bat ober mp uun hert

5stu Dan teng bewogen wert!

8.

49ch ſjoe geerne linouh ik ſtomen

©Lot uuo" gunft fo troofterph /

GPm berblpt met 2-iong bromen/

#ier en dan eeng eeuuoiglph /

&Pp te &ingen/ 45obt ſp lof /

<Pie fig uutub tot aft) tu (tof.

9.

garij joe geerme mout if leuen

{}eplig boop uvm' ?...ngºfigt

En mijn gandſe Ziel U geven

Die ik til dog ben verpligt l

2lig gp maat uun' regter-ſjaubt

312p berleent tot onbetſtanbt.

Io, ©cſ,
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IO,

&Pch mogt fit mp alg boo? befen

«Eeng berluſten in mijn 45obt /

gºn met eerbiet tebet nºeſen

1Poo? Hºpem bie ik heb beſpot:

&P ſl2ijn U2eplant / leert mp meer

(@Lebet leben tot uu' eer.

I I.

?IIIerlieffie gefu / maaft ban)

Pat ik boo? uun ſt!ttig en boobt

3Prbet opfia/ en geraak baii

2ll mijn ſchult/ ſo ſmaar en groot:

jl?ibbelaar / breng boo? uuo ſtunſt

#lºp boeet in uug 19aberg gunſt.

X X X V.

De Geh. Sond. Herdenkt metverquikkin

ge, als een middel tot herſtel ſyn

vorige bevinding, en wenſt de

ſelve wederom te genieten.

stem: Soet geſelſchap dat met my:

g9f: Onherroepelike jeugt:

I.

- Ch! hoe heuglih/ ach hoe blp/

iſioning #eſug/ íg het mp

j?og eemg am uue’ uunfi te bemiiem /

'UPie gp eertijtg an mijn ziel

G2uaamt uit u?ije liefde schenken/

iba bie maat / alg 't 31 gebiel,

2. Ach !
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2.

2fri)! fjor bolift bag bit bag/

'2tig uto oog eeng op mp ſag/

2tig uun' futu're liefde &tralen

Liit den {}ogen Hemel meer

&PIlannen op mijn berte balen/

(GLot uto' ſof/ ô H#eplig H#eet.

3.

4Ihme hoogſjept boo? uuu 6th:oon

:Prro mp merhen in uu 30on

3Baber/ bat gp alleg meerbig

gin ºf ſelben ſijt alleen/

En dat jeder ZSchepſel veerdig

&ijn moeſt / in ijl bienſt te treén.

4.

Jħiddelaar) utu liefde-gloet

dPreb mp ballen ill te boet

2jn beruoonb'ring en in liefde/

Eerbiet en gehoogſaamhept/

't HBag of gp mijn hert boo? griefbe

ാജ uun glantg en bierbaarljept.

3.

’H Girp te bulp tot uburn of

4Dat ſig rept op aarb en 't ſtof/

2Illeg bagt mp moeſt ll p?ijſen

gen berijeffen/ uuant bie fiof/

JPie gn quaamt mijn ziel beuijſen/

idſroſi mp tot Den Sterren-bof.

6.

2Ich ! hoe teber en hoe filepn

3lag ik boo? ill/ op het plepn

3Ban mijn hamer neer geſomhen/

#n mijn ep'gen niet en ſtof/

&o oan uuje liefde bronhen/

"Pat if &ong tot ilwen lof.

5- & 7. Ach!
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| 7.

Ach! hoe breegb ik/ beplig Beer/

12oo! um JBajeſtept en eer/

'fi gaurfb um anſchijn niet anſchouwen/ <

*Pat mp ſoo olutſagliſt umag/

Gin alg ili mp felft befrijоuupen

65ing/ uuag ift inaat tof en afri).

8

2lch! hoe bioliſt mag mijn geeſt *

Cºpgebult in 't legeugbe-jFeeſt). an

Pat mijn tong bing an te quelen

@Lot uuu lof en heerliftijept/

30 Dat het mp nooit berbelen

&0u in alle eeuunighept.

9.

49 32ooit heuchelifter tijt!

JPie mijn bert meer heeft berblijt/

?lIg boe ik bp Il mogt meſen
1B?p ban hommer en peròņíet/ •

JPoe gp ban mp buiert gepreſen/ 2.

En gedient op uw' gebiet. -

I O,

d? HI)ijn ſºeplant/ ſiet nu meer/

G5eeft mp b' oube blptſchap meer

ilaet uum” liefbeng em ontfarmem / . ,

3Píe míju Holit 1Berugorem bert

Gaults ontfonken en verwarnlen

iſiunnen/ Dat het bganbenù buert.

1 I.

gimmerg Hunt gu boo! ulu ligagt

ibiu nog uperfien onbetuuagt/

JPat mijn 2'iel bie &aligheden

(dLot berquiſitting bueer bebimbt /

3Perft Dan nu / en Homt beneben

Kot mp Die i bog bemint.

12. ortfi
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I 2.

«Beef/ ep geef nog erng een proeb

3Ban uuu” gunft / bat ili bettoeb

gn um ſiefbe-wijn te ſmaken/

aeie / fo foet em troofierijlt/

ziel en lichaam kan bermaken

apoo! um GBeeſt in ſegeng rijſt.

I3.

'It TIag met eer alg in uuo ſchoot

dſbantg beu?pt ban alle 1100t/

oPch mogt het mp nu gebeuren /

Igcere geſu; 'fi ſou mijn bert

4llit mijn angſt en bguit opbeuren ,

G#n uit al mijn bitt're ſmert.

I4. -

dB bat ſoet ban uum genaab

gg bet/ bat mijn hert oerſaab,

aſpoet het mp eeng meer bepinben

gln een klepne trap of maat/

@ 39an roem th byolth in ben

gbot/ bit nooit 3ijn uoli betfmaat.

x x x v г.
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X X X V I.

De Geh. Sond, bidt metallerley Ootmoe

dige pleytreden om herſtel, en wenſt

Den Heere Jeſus in ſyne nabyheyt

wederom te ondervinden.

Aëtem: Polyphemus: @f: Pfalm 38.

«Pf: Als den Hemel in erbarmen:

CPf: Ach was bin ich meyn erretter:

I.

5rt biet. Hom if tot uur 312oning/

{}emelg honing ]

2ºlg een naaſtte bebelaar/

TBiel geògongen doo2 elenden/

3ig moet luenben

&Lotum' (Iljgoon bebgoefb en naar.

2.

'k Ben / ö Jeſu/ als geſonken

©ll berb2onfien

3in een ſpoel uan buiſternig/

aDaar iſ ſo ueel bange dagen

Hl.N0et in klagen

NBat ili uu nabpijept mig.

3.

En nu benik ſeer gemegen/

gam uu fegen

&Ze berujerben in mijn finert/

«Pin uub' ligt tueer an te ſchouwuen

3.n 't beliauuen

&Lot betſluiäliing van mijn ſjert.

- 4. TPaate
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4.

JDaarom hom ik tot ill treben

fl?et gebeben/

Kaie ili boo; ili fiо:te meet/

49f iH mogt uun liefde finahen/

En genaken

3IPeber tot 11 mijnen heer.

5.

Simmer; fijt gp neergefegen/

GÉn geſtegen

Ban uu’ Hogen Hemel-Thgoon] ,

&Pm een boem'ling/ bie gebonden

2in ſijn ſonben - - - - -

@Lot ill fchzept / o Babibಿ 30011.

6. - - v º

âDiſt Il ban ook tot mijn ſchgeijen

Ende vleijen

álaeuben / Die nu maat en balig

Jilàoet om mijn troulooghept fugtell/

Ende dugten -

3Pagen / ja/ boel maanden lang.

7.

't Schoºt ill bog niet an 19ermogen/

QPIn mijn ogen

Kle berligten boog ubb Beeft ?

#Been: gp Hunt mijn kranſiljept heelen

i et bebeien/

?lIg gp maat mijn plaag beleeſt.

8.

&5p bufſt bog elenbelingen

GElı geringtı1 -

alPeer oerheffen uit het ſtof/ -

3Laat umo”. Jert / fo uol ontfartmen/

HIPp SOO'N ARMEN

"Dan genepgt ſijn tot uun lof.

2. ilbaat
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9.

âbaar toe ig uun bloet en monben/
&0 mijin fonbell

3?iet en mo?ben meg gebaan?

3Daar toe fal um beeſt mp ſtreääen/

30 be bleitſtein

Ban mijn herte blġbeli ftaan?

I O,

3Bit gp ban tiu, Iijbeng htagten

ſlap Doen agten/

ÉSo geneeft en hepligt mp /

UPatih mag uan Ziele-plagen

®ant# ontflagen -

ii 3â0g toemen byp en bip.

a * ! I.

2lch! maar fal ff WEESKEN Iopen/

&Pfe bog iſope

32at th ben nun’ epden hint?

3ubant be uerelt bie oerfinaat mp

ºn berlaat imp/ .

49m. Dat iſ mijn hert bemint.

I 2.

3ult gp ban/ 6 Replig Babet/

19oljeptg aber/

2ïn uuo teber ingemant/

2ïn uuu” epigen ſtint niet benfien/

@m te fchenhen

álegg een bgorhen uit uim bant,

- I3.

'# Baders herte vol medogen

31902t be\u0gen

\ qbuet 't ſchºenen ban fijn &oon;

&oub gp mp ban laten ſterben

En verderven

?an gebych buo: uwem @[0:00m?

- 笼 14. Heen/
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I4.

5eten/ op huut uittl mant uw liefbel , ºf
veie mp griefbel . . . . . .

alg ſa trad in uud Berboub / . . . . . .

¿š teu egueuiaal ollendig . . . . , ; ':

atn betendig . . . . .

Heu) en ook tot allerſionbt, - . . ...?

I 5.

ſpebt gp niet an gant# ontbloten/ . . . . -

3Pie in noot en - * * *

Gelenb fugten toegeſept ? .... -

aDat gp uuoub haar helper botſen

illit be byeſeil |

aDaar haar hert in nederlept?
16

* . .

1 O. ' "

gºeg ban ook tot mp/ onuJaarbe - - - - -

5lplt en aarte . . ... f* . . . . .

:Pie ontbloot hier boog 1l (eg | ..

apot gerepuigt ban uto boogjept '

«Bil goboogijent / .

MDautik neeU ſe Van ಉg :
º

, x x x v i i.

De Geh. Sond. Vervolgt ſyn pleytende

ſmeekingen tot den H.Jeſus om herſtelling.

steun: Als den Hemel in:

άρf: Polyphemus: ®f: Pf 38.

Of: Ach was bin ich meyn erretter:

- I

gefte geful Die bei

jl)ct ontfarnmen

illèrbelptig fijt ontmort)

3Laat uuo oog ogſt op lup balen/

JPie geen palen

en in beeg mijn agtemget. 2, 9íe

&lt;11&ll

:
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- 2e

SPie bermoept fiju em belabel1

jlàet haar quaden

lhebt gp bepl en ruſt belooft /

&P0e mp Üan um ruſt ooit binben?

3Pie gp in ben

#erten muerfit ban trooſt berooft.

3.

gmmtt fegt uum woot f), Home

(@Lot be ſtromen/

3Pie uan 2ielen-boft berfimagt/

łi0m Ďan/ ô €ßemaŭen ŝonime/

3Liefbe 2330mme/

«Beeft mp 't boater dat ik buagt.

4.

MPaarom ſoud ik dogſtig ſterven

qëu berberuem -

25p een bolle 1TBater-beeſt? §

ZWPaarom ſoud' ik an de ſtronen -

Ħlà0gem homem/

3Pat ift nog ban bo?ſt beſmeeſt ?

j.

JPog mijn geplant / ift geſmeerbig

25en bet \ucerbig

TBat p 't mater mp onthout/

3Paar/ om dat mijn bo?ſt ſo groot ig

?Ilg unijn noot tg /

ſtoep ilt / GEEF, eet 't hert berfſoubot.

6. -

’t glg geen WERELT, bit if luenftye

Jlàet den menſche

39an be uperelt/ bie oerblint /

5êiet alg fiof en flijk en aarte

1Ban geen blaarbe

Soeht en alġ fiju Heyl bemint.

-3 延)2 , 'it Soeſt
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7. " .

'R &oek geen eer of hoge ſtaten / . - .

'QPie mp laten . . . . . . .

50 rampfalig alg ſh ben / | | | : .

#ſlaaat alleen een ſchat baat boben

aPop 't geloue . .

% in 1l/ bie ik bierbaar hen. * - -

8.

'k Menſch uw' gunſten ſoetigheden …

#Pu op brben . . . . . .
1llit ontferming meer te ſien/ • * * * ,

'á 1TBenſch um ligt en trooſt te finaken/

Qën te naſtell

KLot uur bolle faligjeën.

9.

Ptom dan lieve Ziele minnaar - -

(PUerumillilaat * -

32an mijn berte / ſiet mp aan/ - - - -

Gp dat ik mag ſondaars leeren . . . . .

iI (Ie eerem / - . .

aPie nog beſte ban il gaan. - - - - - - - - -

IC.

CD MDat ſoudem d' Eng'len Singen

En opfpyítıgen -

(Puer mp berdoelmieling/ ~ * :

2llg gn mp tot 11 uuoub trekken -

eEn opboefthen .

apoo! een bettberanbering.

I I.

CD MDat ſottd" ik mp verblpden/

2ülg mijn lpben - -

#ier nu eeng een epnbe nam / . . . . . .

«®çþ íïi.fouŭº ili etüwig íîoemen ! . , , , , , ,

«En ll noemen/

°Fefu/ mijn GESLAGTE LAM. . . .

12. hom/



Derde Deel. 299

I 2. -

ſtom / ep hom/ en hom/ benuerk mp/

En verfterli mp /

3Liefſte geſu / met uun & Beeſt/

253eug mp in mijn oube uppljept / .

Ende blphept/

TPaar ik eens ben im geweeſt.

13.

@ch mp bumlit/ gp fult mp trehhen
qEn opuuehhen t

1 lit mijn b?uſt en nare ſtaat/

%a/ gp fult/ ö {2eer/ gepgefen

dll?p gemefen

1lit ontferming en gelaat.

14.

dſbeef ban nu / OCH GEEF gemabe /

Quetiate

ſleijn rephbalſemb oog en bert/

o@p bat iſt ll eeuunig p?ijſe

&#n beubijſe

3Lof / beb?pt ban alle ſmert.

笼)3 хxхү111.



3oe De Sondaar Geheyligt

Χ ΧΧ VΙΙΙ.

De Geh. Sond. gevoelt met blytſchap dat

hy dadelyk genefen wort, En Jefus

gevoelige ontdekkinge ondervindt.

3stem: Liebfter Immanuël Hertzog:

&Pf: Al wat men doet men kan:

I.

S3. baat/ 5ie baar) baar gaat ben gemel open /

JPaar bliet mijn hermen en mijn ſch?eijen boeg/

3Paar ſie iſt 't cpnb dan mijn angſtballig hopen /

TDaar is de tgaon/ die Up Wag toegelegt./

GLof 3u mijn lºtoning/

Pie ban ſijn HDoning

3Peeg falighept u00? mp heeft toegeregt.

3.

qD 113onber 45obt / luat ſijn bit buomberheben/

3Pie gn an mp Soo'n boben boubt beulijſt /

#g bit be u?tigt oan tranen en gebeben? *

49 300mber u;ugt fa urertig lof en pijg)

áijn bit be fafieu

Pie iſt wou ſmalten? L.

9 SALIG BROODT, bat ſo mijn ziele ſpijſt.

** 3.

#ſt filopte naar en bang met pijn en ſmerte/

&#11 gp Deeb open/ eet 't mijn 2-iele Dagt/

23ſt riep ) ep trcht / 6 45obt / mijn foubig hertel

gtingp vegtuitet my fo onberuJagt

蠶 ಲ್ಗಣ್ಣ ſ

0 Dat mijn oge

Miet anders als uw'glans en luiſter ſag.

4, ፵፭
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4.

gh heb gemorſtelt en tºt ooermonnen !

i. de sterke 45obt! bie maar een wourmien biet/

G#n eer ilt eenig ter begen bab begonnen

s fiiept gpl ih GEEF, ik GEEF mijngunſt om niet

<[]əuğ fai tlı fuging¢ıı

q'm b?olili fingem

(Lot umoer eer/ ih ben uit mijn oerbgiet.

Y.

ſpijn hert boo, ſpemelg uier in brand geſtehen ! .

º 1eerfengt alg ili eem fuio're liefoe-blam /

-- een ſchpnt boo! minneng liragt te ſijn befuneſten,...

realibof nat prplig DUIRGESLAGTE LAM.

JPat / om het lebell

2 in imp te geben) --

50 millig uit ben #ogen Hibetuel gliani.

6.

&P 5oete brength û liefelift geuorinel/

g) #Liefbe KÜSSENuan mijn BRUIDEGOM !

GIer mijl mijn koning felfg ban b Bogen tºemel

• 5èu nederdaalt / en in mijn berte komt:

SPug fal imijn heele

Batı Heni nu qucelen !

apie mp uit 't buiſiet boert in 't ligt, ligbom.

- 7.

gh lag alë boobt in huiſeuben dan famben

genrepn moo! uun & Bebugte (Lbgoon tºt neer /

512aar ëp beut boobt tim bel u00; mp uerflondenti

ën fiziš mūp uyanh en bjp łi maam ttt trvl

JPug kan mijn tonge

Schoon g” eeuunig ſolige -

#un lof niet naar ben ºpg oetbgeyben/ #eer

笼)4 8,였
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8.

gh liep afheerig man uur wegen bunalen

23in 't nare bal man enftel Duiſternig/

#ſlaaar gpl mijn geſug/ gingt mp meber halen

KLotuum gemeynfchap / bie fo falig (g/

&#p quaamt mp boren /

?!lg ili perloren

ilm gaben/ en mijn ſchatten bab berquiſt.

9.

gft bab geen luſt mail/ mijn 45obt/ te blagen/

jl:Maat gp fogt mp D00; uwe goethept op /

h uJag in tteurighept en bitter klagen/

ſlàaat gp berbieft mp tot ben Igoogſten top/

(ºn beet mp homen

JIŘet Ziong ugomeil

gil uue Bunft) baat alleg ig bolop.

IO.

24H lagl ban ligt en bepl/ gelpft een naaſtte

(Ler mebet bali uun’ foete gumfi omtbloot/

MDanneer uw' hallten Geeſt Untjn Ziel anraatte

en bgagt imp ouer in uum liefbe-fcboot/ º

TDus kam ik galmen

JHet Vzeugde pſalmen/

«En juichen 'h ben verloſt uit alle noot.

II,

&P ſteumig / eenluig lof 3p III gegeben/

Jſlàijn l#eplant #iefu/ boo2 uun trouwde ſong /

âBaat boo? gp mp uit boobt en hel ten lenen

«bebaagt bebt / alg een troume #iele 25ogg.

器 . ik器 - /

- - iEll :}eet ban 2500Ell

taie boo! my wurm en miettie baagt befog.

X X X I X.
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X X X I X.

De Geh. Sond. Staat ſeer verwondert,

dat de Heere ſulk een Wurm in

liefde weer voorkomt.

&tem: Philis quam Philander tegen:

Of: Rofemond die lag gedoken:

&Pf: Soete Jeſu ſuiv're ſoetheyt:

&Pf: Pfalm 146.

I.

Ο! 3l3at momber luonberheben -

- * HE)erlit ijp / muelherg naam en baadt

1?)an ſijn erfbolli moogt beleÜen ,

4Bomberliſt en groot ban raabt:

3190mbetlili iğ ip geluiğ

aDie ſijn 32ame #efug ig.

2.

312onberlift ſijn al um' negen

jūet mp foo’n elenbeling /

heere geſu/ mijl inm' fegeu

J12p boo? hert berambering

H#eeft merloſt ban al mijn quaat/

«En gebaagt tot beſen ſtaat.

3.

op ſlàijn geplaut/ ſiet gp nebet

@p mp fondig afct) en ftof/

dBm mp uit het Duiſter uJebet

&Pp te boeren tot uum lof ?

âDilt gp mp foo'n helle-migt -

3 àu beſtralen met uuo ligt? ’’ ہس

- 延)负 4, Bilt
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4.

3Bilt gp bam um” (II):oou em tuffier

2tfgaan om mp ſombíg niet/

&#n berhieſen 't nare buiſter

iBan elemben en berb?iet!

+Bilt gp an het Higuig met pijn

19oog mup 119urtu geklonken ſijn?

5.

3Bilt gp ſpot en hoon berhieſen/

WDilt gp 't leven dooz den doodt

Om mp boben bonbt betliefen/

Pie ban allrg mag ontbloot?

9ch udie ben iſt bog/ bat gp/

3lieffie 3iefu / fterft uoog mp ?

6.

#tan ffi #ll tot boogbeel mefem ?

3Been: ift terg tl b2oeg en ſpaabt /

«En al hebt gp mp geneſen

stogtang blyft mijn berte quaat/

&o lang alg mijn ziel hier leeft /

En an 't lijf der ſonden kleeft.

7.

ACH! WIE BEN IK, bat uun' banben

$g omepndig fierst in nlagt

JIBp uit al beg Satang bamben

(Ltoftien fo gantg onberusagt:

ACH! WIE BEN IK bat gp mp

#Iſlaaht ban hel en toren b?p ?

8.

ACH WIE BEN IK! alg iſt bbpaalbe

19an uu liefbe-paben af)

3Pat uuo hamb mp meber haalbe /

&#n op 't nieuuu um gunſte gaf/

* Qº fºr mp guaamt ºn ſept!
â BEN U GODT in eeuwuigbept ?

9. WAAROM,
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9.

WAAROM, 2lch! mijn Ibeer/ mijn lºtoning/WAAROM heert gp tot mp in/ g

&#n maakt in mijn ljett uuu 4Doning/

GBp. Dat ift 'I eeu\uig min! , -

WAAROM, 2lcij! mijn beer en gobt ! "

&chenkt gp mp DIT SALIG LOT?

- IO, - .”

319aarom mp / Die fo belueerbig

&onbet uitfiel mp begeef

(Iot mijn booghept/ en nog beerbig

2lan mijn ibelheben Hleef?

3IPaarom nip/ Die broeg en fpaa0t

H#eb berupoppen ubuen raabt?

- II. -

TÞaarom : ô Betrouwe Bogge/

Фр bat ih iu eruuigђеpt

Sou pertellen) bzp ban fogge/

•Pat ulu goebertierentijeut/

&0mber epnb til folibet maat f

H2oger alg Den H#emel gaat.

- | 2.

TÞaarom / op dat ilt fou leben

1B00; ulu’ heplig angefügt -

gu, geregtigjept/ en geben -

HI/ #2aar b' inhout dan mijn pligt / . . .”

3Lof en p?ijg/ en ſtemmen aan/ … "

GÖp hebt alleg boel gebaall.

13.

gefu ) Jum inp ban uuo gaben -

?fan te leggen tot uun eer/ a

QEn boe mp gehoo?faatu b?abelt . . .

%jn uuu 119egen/ bat ik leer

. | |l (Le bienen b?oeg en ſpa/

En Duġ na Den Hemel ga.

• * X L. De
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Х Lм.

De Geh.Sond. Staat verlegen, wathy den

Heere ſal vergelden voor deſe on

eyndige liefde en vrye goetheyt.

stem: Soet gefelfchap dat met my:

69f: Onherroepelike jeugt:

- I.

D: en prij# 3p nu ben beer/

& Bie mp boog ſijn goethept meer

3Dan mijn nare 2iele plagen /

2Ganden / boejen en berdziet/

#eeft ten eenendaal ontſlagen/

&Boog het moogt ban fijn gebiet.

2.

:Panft en prijg / Simmanuë{/

2p ill / bie ban boobt en bel

3ſep berloſt hebt boo2 um' ipben/

eën bie mp in treurigbept

&Buaamt met uule gunſt berblpben /

39ic gp mp babt toegelrpt.

- 3.

2ſch! mat ſal mijn offer fijn/

&Pat fit ill / 6 ºrbiciju

Ban mijn qualen / fal toebengen/

JPie mp / menig Duiſentunaal

Alºik treurig was in 't enge/

bebt getebt en uitgehaalt?

4. #ttt*
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4.

Heere Jeſu Hoogſte Goet/

3ſPaar me ſal iſt ll te moet

#omen/ en maar me mp buftheu

Poo? U/ ö Gedugte Godt/

3Pie mp uit mijn angſt en bºuh / en

Hoot inbYagt in Dious ſlot? : . • * ~ *

5.

2lch! mat íg 'er in mijn hambt!

TDat ilt byeng ten offerhandt

GEp mat íg 'er bog te bínben

& In mijn bert / bat ik bien Beet

Itan opoff'ren/ die mp in den

iſlàinneng tijt troit tot fijn eer?

6.

CP mijn geplant / ik bie ſtof

25en en afch/ fian tot uum' lof

ill 3?iet geuen bat ban maarb ig/

3Dant al mat if ooit befat / , . . . . . . .

%g um epgen/ ja ooit b” aatb ig

JP illume met het geen g” ombat.

7. • *

#ſlâaat/ mijn ſtoming/ luſt Ali 't HERT,

3Pat gp hebt bep?pt ban ſmert?

’ft sal bet All ten OFFER geuenf

&0 onbeplig alg bet ig/

HPeemt het / ſchoon het buil ig/ eben

alBel nog tot erkentenig.

8.

4Laat ban boo2taan al het mijn -- ~~

Ll/ ð Godt gegeven ſijn . . . .

(Lot uu epgenbom/ en maak mp

&Pamfibaar b00, beeg saligtjept/

:Pie it boog uur goetbert fimaat blp/
«En eeng ſmaakt in D' eeuuniggept. هم

. . . . - 9. ©uġ
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9.

3Pug ſal ban mijn offer/ libeet/

5ijn) bat ift um lof en eet

5Bu gefiabig fal berbgepben/

G5eeft ban/ bat ik bgolfft ſeg /

3Lof Zp 4,5obt / bie mp gaat lepben

&p ben blpben gemel-urg.

BC.

"H ſtan niet alg maar oberluit.

'all um brugben galmen uit:

3Looft ben leert mijn ziel en heele

«En al mat 'er in mp ig -

3Looft mijn gefug / bie mijn brel en

SCHAT en HEYL en LEVEN ig.

X L I.

De Geh. Sond. Sietnuwat heylfame leffen

de Heere hem in deſe School van

dodigheyt geleert heeft, en

wenſchtſealtytte practiſeren.

&tem: o Kersnagt ſchoonder dan:

@f: Doe Iſraël fyn nare fugten:

&Pf: So gaat dat ryſend ligt: * . .

T. -

Il Sie ik / ö Getrouwe MGogge/ - **

I#oe bat uu bert met teeb're fopge/ -

«5ebuírig uperfifaaim waj upoymp/ … . ;. ;

#oe bat gp mp felfg in het buiſter . -

25emaaht bebt / alg iſt in ben liluiſter , z
Tlag ban beg utrcit; flautrity. a “ . .
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2. -

3?ti fie tit / 6 5etrouule Iectaat/ * : *

#oe bat gp mp / bie bubaag boel eer maat/ -

&Poo? buifent unegen onbettoijft/

#oe bat gp felfg boog buiſterniſſen -

#aar leert / bie nog be mijgiſjept miſſen/

lltu’ deugden roem en of teu prijģ.

3.

© ºtſu/ alg fit mag getreben

3n ’t mare dal der dodigheden/

&cheen 't mp of ift te gronde ging /

#l?aar gp onepmbig in genaben

H#ebt mp ban Deſe fonben paben

19erloſt tot mijn beruponbering.

4.

GBp miſtet bit mijn ſonbig bolen

(Le maſten tot een 9efen-ſchole /

MBaar in ilt nu dus ben geleert/"

apat ili uto moub're banbei-ubijan

Ban agteren moet fien en pțijfeu /

(49p. Dat gp ban mp mogt geëert.

3.

1Im lºgemel-ligt / gebaalt ban boben/

JPoet mp nu eerſt te regt geloben/

HBat fonbig ſtoffie bat ik ben /

H#oe ſchanbeliſt iſt ben genegen

(@Lot Duiſenben ban Hiromune megen | -

KPie iſt nu in mijn berte hen.

6.

gſt $ie nu eerſt tot 2，ielen ſinerte/

AlBat moogd en moùDerpoel mijil berte ]

4Dat buile moning bat ijct iſf;

3Pu hen ift mp geheel onmagtig

&Lot beugt/ en baar en tegen hragtig

&Benepgt tot ſouben byeit en mij.

7. Bºtt
-
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7.

5eu ben ik/ bie ſo hoog geſtegen

jn boogmoet wa3 te; neergeſegen/ !

een fie mp alg een 1TBurmheil aan/
aPat niet tg alg maar ftof en aatbe/

#a/ buiſemitmaal te filelen dan luaatbe/

ºm 't minſte ban um hant t ontfaan.

8.

4Poh merk ift/ Ibeer/ bat al mijn gangen

3n alles ſteeds van ijl afhangen

In jeder uiren ogemblik /

3Pat ik niet firpben kan of merken l
#nbien um Göeeft mp niet gaat fterien /

etot an den laaften ademſniä.

9.

«En tch) nu ſïe ſh/ hoe begeetliſt/
goe bierbaar en galitg onboaarbeetlift

#et minſte pan uur goethept igl

Hboe mobig mp ten allen ſtonden

jಿàalikill೦ರಿಲ್ಲ!
3ean ii) mijn geplant / Heſu# ig.

Ι Ο

bot bat if it met flatig hopel.

3it tiepembagter aan moet lopenl,

gºm hulp en leuen/ bepl en raabtl

poebat ih telheng met mijn finetten
spijn hourg na 11 moet belei fetten /

#m op te mo:ben ban mijn quaat.

I 1.

IHeplant mu leer ik medelpden -

#eet haar te oef'nen/ Die ter ſpben

Hean 't enge ſpoor getreben ſijn/

5au leer ik haar meer op te beuren /

Die 't miſſen van uw' gunſt betreuren

mrt dzoefhept/ ſmerten Ziele pün,

12, Öp
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I 2.

&#p boet mp baat nu hoger agten/

TPie ik eertijts) om mare klagten

gn buiſternig/ niet bulben Houb'/

45p boet mp ſien / Dat iſt ben groobſten

3Perberber/ en ben allerfuoobften x ~ (...;

45eueeſt ben / Die gp immer bonb. ; :

I 3. - ' )

#2og eeng/ nu leer iſ te beſtieren )

23p onberbinting/ bie baat tiereil

eEn ſcij?eijen om haar bobighcpt/

jºu leer ik boo? mp ſelfg te uJalien/

eam niet in 't buiftet meer te taſten /

MDaar in ik mp ſelfS had gelept.

I 4. -

gen aci) ! \uat buifenbenuan, biligen

#Leert gp mp / bie uur liepelingen : ف۱

"e"u"óhieren in ÉÉÉS SCHOOL,

gä kan ſe bier niet al opnoemen! * . .

Jaaar ſal ſe tot inm' eert roemen/

apanneer ik in uw ſchoot uetbool.

- I 5. - . . . . .

maat/ 6 mijn leraar/ bott mg weten/ |
äbat ííí míjii LESSEN fal perg££tem/ º

50 gp mp niet geſtabig leert /

den boet fc mn ban bog outbouben |

* * * *

2

фti mog grbuthen algi ili out bell / , , . .

grºot dat mijn glag u30;t omgefieert.

16. - ºf

D Tiefſte Jeſu / leer mp ſtadig . . . . .

dBp 't nieuwe boot uulen Beeſt genabig/

Op bat ik nimmer ball it buuaal/ . . .

den boet mp ban gelukkig homeill

apaat ik ooimaakt met alle upomien|

i et it han bouben 2||boudmaal.

芜

º

**

X L I I.
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x L. II.

De Geh. Sond. pryft den Drieëenigen

Godt, Vader, Soon en H. Geeſt,

over alle ſyne wonderlike dog

heylſame wegen, tot hier

toe omtrent fyn Ziele

met hem gehouden.

gétem: Polyphemus: ®f: Pfalm 38.

Df: Ach was bin ich meyn erretter:

dPf: Als den Hemel in erbarmen:

- - - Ie

°K #ſlâoet nu eeng met blpber herten/

1e?p baut ſmerten/

(4Lot gehouaag eet en ſof/

3Lieberen ban liefde &ingen /

&Pat het filingen

#laag tot an het Sterren-lºof.

2.

’t il 2oet bien 1900g bergeben Hitoning/

3Pie fijn ſPoning º

#In Den Haemel heeft gemaaht )

Blºet een liet of byeugbe pſalmen

Blof toegalmen/

&Pat het aatbrph baat ban hraalt.

S. ኽ ëfዐ



Derde Deel. 313

3. - -

"å seg i banh mijn GODT en VADER,

3Lebeng aber/ -

'ſt &eg 1I boog uun liefbe bariſt/

&Pat gp mp / eet 'ſt buag geboren/

ſ?ebt berhoren ,

&ot um ſof/ mijn 19;eugbe-5ank.

…

4. .

Göp beeb mp ter merelt ſtomen/ >

&Paar be b?omen/ \,

9mber’t tuangeli-Iiqt/

îlwe weergalofe Berhen

Ptumnen merken

iſlit um moogt boo? 't Beeſteg ligt.

3.

G5p gingt mp boo? beel gebaren

#aum bemaren/

giën gp hebt mp opgeboebt /

SPYS en DRANK an mp gegeven/

«En mijn leben

೮೦ hier toe ſo boel behoebt.

6.

#lume WAARHEYT liet gp horen

?lan mijn oren/ -

JP3g iſt fogt uun' boegen niet/

JBaat begaf mp tot be paben/

TPie mp fchaden/

(tot mijn ºpgen ziel verbiet.
7.

4Bp hebt mp um SOON gegeben/

42m ſijn leben

3Boo? mijn ziel te leggen af/ -

't 45,ootſte bat gp hombet ſchenken

En iſt denken

#onte / wag DIT , bat gp gaft,

芜2、 8, k இeற
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8. -

'h Seg i bant/ å GODES SONE, * ふ

3Pie um II):oon em -

13eerſtäljept hebt afgelept / -

JPie gelpH een 3Durm in maatbe/

(9p Oer aarba - *

dàuaamt in diepe nebºigbept.

- 9

JPie het ſpotten enbe ſmaben

&Pp illu' Iaüen -

ſPilbet ban het ſonbig rot

&Pet berbunaalbe muereltſingen)

SPie I bingen ~

iſſºtt betagting goom en ſpot.

I O.

3Pie uïn 19aberg toren bgagen/

eÉn het klagen

alPilbet hieſen an het hout /

&Pie geheele uiten lange

Jðaar en bange

#ijt getmeeſt ronbgom benout. -

1 I, A.

3Pie ben #2uié-boobt fijt gefogben/

En berwogueil . . . .

hebt een ſterker tot uur graf/

?Alleg om mp ball injn lpbell sº

@Le beugpden /

En inįjn finert te llemen af. ---

I 2.

&Peſen ſtrijd hebt gp geſtreben/

&#n geleben

3liefſte 3eſu/ an het Higuig/

«Dill mp ban be helſe plagen

«feng ontſlagen/ -

5n te voeren in it buig. . .

- * -, - Fuſte.
\
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13tiſtſ,

I3.

'á 5eg it bault/ 6 GEEST VAN BOVEN,

&Pie geloop eil - -

Ibertueraub'ring hebt gemerkt

#n mijn #ielſ bie lag in 't buiſter / -

G#m ben filtliftet -

19all ben buiuel I00§ en fterh.

I4.

45p ontbelitet mp mijn ſomben

«En mijn monden/

e№n íĥ faq þ0ę g0ÙÙ£l00ĝ

aþat îì Yūaĝ iu al mijn ŭaŭĉil/

TÞie dog na den

'Bleeſche maten erg en b005.

I 5.

«Bp oerblaakt ook al mijn KRUKKEN

Gant; in fiulisten/ -

TPaar ik vaſt had op geleunt/

, apuš uviero ili een gauti outblotę/

Pie in noot en

alngſten ſchreeuuube met gebgeun.

16.

4Boebe 45eeſt/ gp gingt mp tonen

’g 19aberg $oont -

%'n fijn glantg en DIERBAARHEEN

#Baat mijn bert ſo op oerliefde /

3Pat het griefbe - * ,

25innen boot mijn berte }j¢ēil.

*. ~ Tº . - - 窥 3 º º - 17. ዥ วัbit

x .
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17.

'ſt 12iel alg meer in geſug. armen

1901 Olltfatmen /

En verſmolt ſchíer ín ſijn nnin/

4Dant ſijn foete liefbe-ſtralen

(12uam¢n Dalen

32an om joog in 't herte in.

18.

’# 5uJoet bie (Bobt berept en beerbig}

TÞle fo weerdig -

Aller menſchen lof verdient/

een fep / bat if uuoube bippen

qÈn Úeåípòcn -

%jn ſijn Pienſt met fijn gemient.

19.

JMaar helaaš/ ik dwaalde verder

1Dan mijn HBerber/

3Liep ban fijn gemepnſchap af /

giën uerhoog meer met De blinden

Hºgepi te binden

2.u be bule fonben baf.

- 2O,

JPog ulu' epnbeloſe goetljept/

So wol foethept/

I#eeft tup bueer te regt geb?agt

(Lot mijn oube Ziele bgebe/

Die ik mede

5àlt nog in mijn ljette agt.

.2 ſ.

G DRIE-EENIG GODT en HEERE,

5Beemt gp b eere

器點Ha!" al uwa’ werk/

11 lagt tit All ELUVig P}ijſenEn bewijfen g p?ijſen / .

"of net boven 'g rºemtig fwerft,

. 22, 'f Seg
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22. v -

"h seg ut bank/ ô GODT mijn VADER,

3Levens aðer /

'h seg i banh) å GODT be SOON»

'h 5eg 11 banaf 6 GEEST ban boben!

HLeer mp louen

Godt TDzieēenig op ſijn Ch?00n.

X L I I I.

De Geh. Sond. bidt hartelik, dat Godt

hem voortaan wil maken tot een

volſtandige betragtèr van aller

ley Chriftelike Deugden.

stem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenfter:

I •

Dº; en Alveerdig Godt/

- bier hom in 12iertje weter tot

äuwŷ @Iú)oon 00tmoebig malitii/

qEn ſmeekt om geeſt en lebeng-Hragt

t entfangen / om mit bag en lagt

#n uuden seienſt te wahen:

@m ’t hert)/ Ban finert

ăàu ontflagen) / , ºp te ògagen

2In uuo Ilboning º

Kot un Penſil 6 Iġemt!ġ #0iiiiig

芜4 2. aa



3.18 De Sondaar Geheyligt

〉。｡ - f 2. -

JI)aaſt mp / 6 beplig/ lºeplig Beer/

«Een bat geſchift tot uuber cer /

ſDerbult met 43emelg beugben/ .

JDaalimp een boom) bie u?ugten b?aagt/

¢n aıı tıuı' łĝ¢pliq 00g behaagt/

ÅSo fal if bol batt beugten:

Hiu' Hòaam / / qEn 3?aam

OU Waardeerlik // En begeerlik

áštectig berügephen/ -

@Lot Dat gp mp eeng boet ſchepben.

. 3.

3Irg eerbiet en een biep ontfag

GPp mp / Dat ik eerbiedig mag

illu'. Sgoten stame ugefen:

Sto?t ſiefbe-ſtralen in mp neer/

Op bat ik met mijn 45eeft 6 peet

Фр ili ucriieft mag luefcu:

Gn gaan // 3000;taan

Liegt genegen // In uw' wegen/

Pie ſo heplig . . .

&ín / en b00: miju 2icle beplig.

4.

G9 %#eſt! / laat if II alleen

Omljelſen boo? geloof/ en treen

G5eÜuirig tot uun' buonben/

&Bp. Dat iſt uan mijn ſomben b?p

Wºlof en deugden 't aller tp

jistag roenien en uerhonden/

Doet, mp// Øok blp

GDLW leunen// Ende ſteunen/

2ülg mijn ſterkte/

"Die imp tot unu bienſt bewerkte. ... .

5 P໐e
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3.

spoe mp met een opregt gemoet

45antg lijtfaam hopen op het goet /

&Pat gp mp fult boen eruell

52a b' arbepb7 moepten / ſong en ſtrijt/

3Dammeer ili met ulu boli berblijt

GPen epl-iroom fal beruberben/

&Die gp/| ?n mp

iba bit leuen // gteng fult gebeit

En ulu’ 1Boning

Dol van glantg/ o ſºepſrph Bioning.

6.

2Ich ! maakt mn tot uun trouwe filiegt!

&Pie All boogfigtig en optegt/

ſlaag bienen en bereeren/.

3Iäat ſi in uuden Pienſt / 6 3eet /

(@Le bleben ſijn/ en niemant meer

25eljaloen ill begeeren / \

MÐaut ín// Uw" min -

glg genoegen // &ontrt bu:0egth

19oo? mijn ljette/

TDat U dient bev?pt vall ſºmerte.

7.

GP Jeſu/ leer mp doemeling

TÐíen Í2emeldeugt verlochening

Kegt oef'nen en betragten /

3Laat ih ili altiit luaat ili ga

#iig uootbeelt neerſtig bolgen tial

T3y dagen en by magten/

JPoet mp // I#eer bp -

4lt dier school gaan.// Om bog b003taalt

stegt te leeren

apoo! petloc!)'ning il te ttttii.

,芜妃 8. 0 утаан

:
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8

GP maak mijn hert gauitg teer en hiepn/

©otinothigh nºtbétig ºil repn/

ãštíì/ iījtfaam ¢iı fagtim0¢òÍg/

33peebfaam omtrent mijn eben menſch/

Op bat tft na Ituu” upil en ubenſcij

Jm deugt 3p overvloedig:

GP Leer// ENp Heer

Gok genadig// IIIp Veldadig

STe betonen -

2in haar / bte met homniet boonen,

9.

aPoet mp iſm eer 12oo? alle bing

Bevorderen in deſen kring

ZPeg mereltg/ 6 mijn fºtoning!

3 Leer mp/ bat ik mijn naaſten ſtigt /

En van uw” Wegen omde?rigt/

«En irpbe tot uuu 313oning;

25euerit// ®£n fierit

9. I miju hragten// Bat ili tragten

JIſlag met beben/

Om mijn Ziel au ll te geben.

IO,

Gº Tieve Jeſu / Schenk / en Werft

aPit alleg in mp/ maakt inp ſterft

apoo! uuben 45eeſt ban boben/

3Pat if met ibet nu b00?taan

iſlaag blptig in uto megen gaan /

CDm immer Älte loven:

(Lot bat// JPijn pat

2llg iſt ſchepbe // ſlap ſal lepben

Sun de Choren

Dan den rep der eerſtgeboren.

X L I V.
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X L I V.

De Geheyligde Sondaar wenſcht, dat

Godt Hem in de uire des doods ge

trooſt wil maken, en na de doodt

opnemen in Heerlykheyt.

3temu: Meyne hofnung ſtehet veſte: .

&Pf: Myne hoop ſal nimmer wyken:

I.

HOog Gedugte Godt der Goden/

3laat hulp tot / Dat lt gemaak

(ILot 1utu' (Iij?0u11/ en ll mijn noob en

2iclg begeert' imbagtig maali /

3Laat uuo' oo?

#2u nog boog

jlâp genepgt fijn tot geij002.

2.

'It I heb nu alleg/ boo, um &egen

iſipitelih in ouetuloet/

12an um miſbe hant berätegen

alPat mijn ziel genoegen boet/

'ſt Lºeb nu tot

312íjnen lot

Al 1Perftoren / ô mijn G5obt.

3.

'ft heb II / Ibeplant/ 1borſt en ſtoning

dEh?iſtug geſug/ tot mijn beel/

3IPpI gp met ulu ſjeeſt uur ſlBoning

& In mijn Ziele neemt geheel/

'ít i9tb geuig

't Hpeb getuig

. . íg ígj.?lleg wat my motig ig 4. Baat០៧



322 De Sondaar Geheyligt

4. . . .

aPaarom menſch ff nu bit een nog / | | | |

aPat íÍí þępliq łęęf en fterf/ . -

apat iii bog uuu' anftbijn fien mog !

2lig mijn ſtoffifi bleeg berberft/

TDat iſt mag

gin bien bag

5terben ſomber naar geklag.

5.

CD Mijn Fotſteen / Zepl en leven/

25,onmel uan mijn falighept/

MBilt mijn Ziele ntet begeven/

2Ilg ſe van mijn lichaam ſchept/

#Paar meeſt gp

qPan bp mp/

TDat ik vzolik ſterf en blp.

6

alBilt mijn ſmaſt geloof berſterken

@Lot Den laaften ogenblih/

GEn mijn liefbe nog boen uberſtelt

%n ben laaften abem-filth/

TDat ik kau -

1Pyolih an * - - - -

3lambon in uu' (tamaan.

7.

geſuſ laat um ſt?uig en âBonben -

jog in hragt op míjm gelllott -

3ğım get)guht / alğ fli OmtÜ0nb£n -

ŝijn fal) en verhuiſen moet/

器 ಲ್ಗಿ - - - -all bp ſtant :

«Beben tegen ben wpambt, ..."

-

* * * *.

- . . ` 8, ಋi:
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8.

ſPiſt mp met um ſterkte ſlBapen

@Tegen dutuel / hel en doodt /

SBat ili mag getroof ontflapen)

39?p ban Hommer pijn en noot/

- Hèoert mijn geeſt

- &mbebyeeff

&Iot 1l in het gemelg 3fteſt.

9. . .

VADER, maat imp log ban b garbe/

12an mijn VRIENDEN, HUIS en HOF,

3Paat mijn hert ſig mebe paatbe/ * f ; ;

KLtelt imp nu tot ubmen lof . . . . . .

KLot utu' QLij200n * -

- &Boog um &00u / . - ~ *

3$0 beminmeliíí en fcjoom. -

- IO.

SONE GODS getroume Sogge/

49ch ontfangt gp mijnen geeſt/ -

3Boert fe boo; ulu” teb're foge

#emelmaard in Salemg 3fteſt/

- Öpaar pp ſmp

- G#euunig blp

iſ tuſſen ſluit ban finetten op.

- - - - - - I I.

ſhoot mijn bebe grote koning

&chenht mp na mijn fo?g en ſtrijt

't ſteundig juichen in ulu ſlàoning

HI)et um uolh/ bat haar berblijt

qën bettjeuqt

ilbrt geneiigt

3u een 319tergaloſe 193eugt. -

- Z I O N S ſ
• . .”
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z I O N S

K L A A G-L I E T

Geſongen over deOntydige, dog

ſalige Doodt van den ſeer Eer

waarden, Geleerden, en

Nu faligen Heere,

JOHANNES OORMAN,
In ſyn leven Getrouw, iverig en Godvrug

tig Leeraar in de Gemeynte van

MIT L I N G EN M A. R. K.

Overleden op Ruſtdag den8. en ter aar

den beſtelt op dingsdag den 17 Febr.

1728. in het46jaar fynes ouderdoms

en in het 26 ſyner bedieninge.

Stem: So gaat dat ryſend ligt weer dalen:

f.

W: han/ bie Ziong bepl op 't harte

«Bebºuſit Iept/ ſomber pijn en ſmarte

ee- , ſigaar 252euk beſchouwden/ bie ſo groot

, een ongeneeſliſt ſchpnt uoo! b ogen

22an haar nie/ olier 't quaab bemogen/ *T
H#aat tebbing ſmeeken uit be noot ?

2, 3 Afe
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2.

HBie han/ bie 't #erhgebonus miſſchgagen/

&ijn oog en hert ban bitter ſilagen

25ebumfmgem/ alg bp treurig fiet/ , ,

3Pat b Oppet-Igeer fijn ſtºuiggeſauten

19an hier na boben gaat berplanten /

69un haat te ruhhen uit 't berbgiet.

3.

TPat Gifraëls stanhafte Helden/

&Pie ſig gerecb ten @Po:log ſtelben/

Beſwpken midden in den ſtrit:

@ſerwpl den Hoop der PHILISTINEN

?II juichenb benfit op 't onberminen

3Ban Zion/ 't Hºeplig bolft ten ſpijt.

4.

en ig 'er ooit een HELT gebaſſen?

't #g OORMAN, bie op Zalemg mailen

obelpft een troubue 1Pagter ſtonb';

3Die 't quaat al ouer lang befrygepbel

g#n b lºemel met gebeden blepbe /

(tot bat Up b billy en fegen bomb'.

, 5.

3Pie in SYN OOG boo; STADTen VLEKKEN

(@Le Hlepn Yuag/ om haat op te meſtkeu/ -

JPog GROOT in al ſijn hennerg oog: *

JBaat 113onbet! bie nu reebg geudogen

&o ſmaat ig in beg l9eeren 49ogen/ -

JPat QPie hem plaatſt in D' H#emel #oog.

6.

DIE GROOT mag en fig KLEYN bertoonbe/

& Pie 2-iel en lichaam niet berſchoonbe --"

&Len bienſte ban ſijn 'g lºgeeren âPerft:  ை

3Pie (Iroulne ſtaabgmall/ 3Pie genegen

3Pag/ om ben fiabelofen wregen

39am trgoft te luijfcu baft en firtit.

7. Pie
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7.

spie man haar / bie fijn henner# beeten/

#n geuunighept niet moſt bergeeten/

#2aar bluft in haar geheugenig :

apſe mp (ſlâat ook benijt mag bigten)

apag tot een alPeliſter boog fijn ſtigten

jºet LEER en LEEVEN even wis.

8.

ong 3Lanb/ gobg herh/ 45obg bt?uiggeſanten

3Perlieſen HEM, biebert en handen

iperleente tot ten (teunpilaat:

een uup ſijn medeb?oeberg berben -

Een VRIENDT en BROEDER boot bit fieturm|

«En blpuen bier in 't ſterft gebaar.

- 9.

aeog 9pf bie in Bobg (tempel tpaaite

3Boo! 't onbepl/ bat be iteth genaahte

1ean oer en op ſijn epgen, poſt/
gg) nu fijn arbepb forg en ſunoegen /

GEin al fijn onbermoepbe ploegen -

GSeepnu ig/ Celtuig AFGELOST.

IO.

<ga: AFGELOST belaag! en b' EDgen

35an fijn ſpemeent' te b?oeg ontogen/

die filepn boo, fulſt een H2oogen 45eeſt/ .

apie im beg 13emtlš tuime žalen

#u upp en bip han #egep!alen,

dEn pechen in het 45lori-feeſt.

I I.

5pu íg 't lu lot | ô 5obé GEMEENTE

$an MARK en MITLlNG om ”t &ebeente

Bau wuu getrouwen telen 33;int.

KIZe ſch?eijen; ja: 't moeſt Ali gebeuren

ijl het angſt en #iele-pijn te treuren

om OORMAN, ſo oan 11 bemint.

t2, Փի
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T 2.

eBp moet tilu zielen HERDER berben/

GEn Igerberloog ſijn boot het ſterben }

19an OORMAN, bie nu ſteuunig leeft:

&Bp $ziong Pyomen miſt een VADER,

ofen LEYTSMAN en getrouwe RADER,

3Baat an utu' bett fo upag geileeft.

I3.

Paar legt bie 45ulbe mond / ſo baatbig

(Lot tºl beſtiering/ bie nu uwaarbig

«Beagt fal hoogben) om ben lof

3Ban 'g gemelg #toning uit te galmen/ *

| G#n 't Lam te miahen groot met pſalmen

| Op Hºoget toon in 'g H3emelg #of.

I 4. /

3Baat legt bie BARNABAS ter neber/

Die 's Heeren Lammeren ſo teder

Eton trooſten op ſijn ſl)eeſterg ſpoo?;

öpie BOANERGES, om ben fonber

Geruſt en ſogeloos den d0nder

1Dan 'g #eeren âIPpaaft te ſtellen boog.

- - I 5.

3ūeie fal įt / ó (Bobg iteutelingen!

5au trooſten/ onder 't Haanbe-uningen

GEn karmen om ubu' 3Leetaarg boobt ?

apie fal ubu/ ô berftroopte feljapen!

jºu uit het abolpen klaumuen rapen/

4Daar boog GBp open legt en bloot ?

16.

't gg gefug) bie in buk en lpbrm

gsteengTuoo, 1ſt leeft/ om in te upben

abaii alle booghept en gebuelt:

’t gig gefuġ / uwu Betrouwe 250?ge/ . . .

apſe eeninig boog 11 bgaagt be fo:ge /

«En 11 eeng bp um 3leeraat ſtelt. .

| 舞 17 maat
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- I 7.

IMaar ach! Wat hertdooſmpdend ſugten/

MDat angſtig klagen/ hermen / dlgten !

3JDat nare hlagten 45iet «bp uit! -

23ctioefte WEDUW", bit/ 19erfiekel! .*

$an MÄN en TROQST, nu pater-behen J

12aui tranen in uu' oog beſluit. -

18.

apaar legt uuo STUT ter meer geſegen/

iſum HULP, uuu RAAD, in al uun' megen /

nium HOOFT, uuu KROON, um'liefſte PAND,

52u homb gp nooit ſijn mont, uueer bgagen/

#au ig #p boof boo! al uur filagen/

3Pu Yueigert ºp fijn oliberſtand.

19.

3bu roept &p buffentmaal och armen!

jpet bettelect en bitter harmen.]

àaar ach! uw' MAN, uw' MANišTDoodt!

lºp heeft geleeft/ gelooft / geſtreben/

din 't pat uan alle bleeg betreben / 2

G#n leert ong 't ep'nb ban Hlepn en groot.

2O.

En ach ! MAÍe fal deeg teed're WEESEN,

dPp uieng gelaat niet ſtaat te leeſen

RIlg b?oefhept / tot een helper ſijn ?

3 Die ſaï ſig nu met open armen

aaeeg HULPELOSE HOOP ontfarmen/

G#n rebben baat uit noob en pijn?

2.I. -

:Pie Bobt beg 2infieng/ bie gematig

&ig toont an Ibaat/ bie tupfeirabig

&#n meeb'rig ſijn met noob belaan:

Die aller vzonnen weeſen Dader

«filºbulu'n Jèam/ja: bolheptg 21õet

3ël voor haar ſtie item roepen aan.

- 21, 25te
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22.

26eboefbe hom/ herbenſt fijn abootben)

&Pie 't ijert boel eet ſo ſoet behoogben ->

&Lot 'g Hºeplanòg momben ik?uig en boobt.

lºetbenh / ſ5p foggeloog geſlagte/ - *

H#oe dat met eer uun leeraar tragte 3

ilbu' Ziel te rebben uit ben #Boobt,

º

23.

H#erbenh fijn buaſten) ſtrpben / pgehen/

G5eſchikt om hert en Ziel te beſten/

| &n 110gtang b002 ill fonber hragt/

&#p foeft. Dan nog uit 35atang, ballben

HIm' 2-ſel te rebbell / om te ſamben -

TPaar OORMAN reeds ís íngeb?agt. .

2
4.

berbent Bobg Bunft en BONDGENOTEN

Alan fo beel黜 uitgegoten *

ſep 1 l / boo? DESEN troumen MOND.

Berbenh fijn LESSEN 11 gegeben/

En ſoelt gehoogſaamlik uw' leven . -

(GZe bollbuen op 4,5obg Hºeplberbomb.

2. - - - - -

5. -

ſtom ban/ beb?oefbe/ſtaaft um hlagtell/

gen bolg ubu VRIND met uum" gebagten

(qLot in ben gemel / baat fijn 45eeſt

jºu opgep?opt met belnel b?eugben/

In Godt vol veergaloſe deugden/

âbu juicbt ín 't ©euwig ®lort-feeft.

26.

#Peg ſtuftbagg fogt ijp boog het ſhaken

3Peg 2Ilbonbg nimmer ruſt te ſmaſten

egter 'g #2ecten uJerſt mag afgebaan)

| GEn bug begint ijp nu fijn ſtuſte

| Op ’s VHeeren dag / en boet ſin luſten

%jn GODT bien 3Leueng OCEAAN.

- 2, a, Paº
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- 27. -

#paar plecht ºp onber b «Engel-ſchaten }

3Pie nu boog &#eumig met li?em paten/

En ſingen eer 3P onſen Godt

aPaat b?imht #p uit 45obg liefbe-beeheul

«En juicht Halelujah) teu teelten

1Ban blijtſcljap in beg lºgemelg &lot.

28.

32olg ban fijn SPOOR, en ſoeft gebomben -

(@Le uuo?ben in HPeſſlag buonben/ - )

&o bolgt Çöp HEM in 't Canaan.

3Ban Goðğ Gemepnſchap) dat Bp in den |

39ertjeben #eumel-&Lij?oon ſult billben

Hilaet OORMAN, nu reebg ingegaan.

Moeftus pofuit

& W. SCHORT IN GHUIS.

Den 13. Febr.

1728.
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Over den ſcer droevigen, ontydigen

dog ſaligen Doodt, van den ſeer

- $erwarden Welgeleerden

en Godvrugtigen Heere:

D. HENRICUS BUSCH,

In fyn leven feer iverig en getrouw Lee

raar in de gemeynte Jeſu Chriſti tot

C. R. E. W. E. R. T.

Overleden op den 9. en ter aarden

beſtelt op den 19 Decemb. 729.

In 't 36 jaar fyns ouderdoms,

en in het 9 jaar ſyner

bedieninge.

W፰ Ham] bie't Hittth belang buil fc);agen)

Sijn hert ban jainmeren en Hilagen

25ebmingen / alg bp tegt beſchouuut/

ſPat omboo2gronbeliſte bueegen

UPen lºgemel Heer, ong bleeg ſo tegen/

HE?et fijn 85etroulue Knegten ſjoubot.

H9p laat jaar seie foetboetig flapen/

gÈn in hun hand nog fuſeert nog knapen ...”

1Bertonen / op hun poſten ſtaan:

Alfchoon fe’# Heplands Bruid befogmen

@n ”t beplloog letterbollt omfogmen

2:n pellen tinder trot3 uan waan,

鹅3 51}aat
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Haaat ſy, bie #iong toreng tellen), රෑ9

oEn 't bert op al haar beſten ſtellen/

25eſch?epenb b ongemeten Breuk, - @

JPie op hun poſt troubertig ſtrijden / Ãa «

d5n pGo?’t gebaar $obé iterh bebyfjben/ èle !

3Peruwelfi'ten in juli geut en reuft. #a

2lch! ballen ſy, bie onbeſuuechen ºn 7

45eipft be tot3en tot een teelten ” ခံႏို
33an illaamiicmoet 000; Godvrugt fiaaii? . న

dBm 'g moeteltg loog gobijn t' ontbehhen/ En f

En d’ herten hemelwaard te trefilien/ 器
aPie in hun broom tet belle gaan. ยีan

ga: apie: belaag! ſo luil ben #emel/ 溫a

$efujhen: mibg fp b00? Den femel 醬#Per aarben al te uſaarbig ſijn/ © U

(Le uJaarbig tuig/ u00: 't ſim'loog ſpotten ปีนั้***

aPer uijfe dwafen , RPíe alg fottell θη ##
aPeeg 3faäh'len ſchuumen om haar ſchijn. Čnº

Haaat ?Ich! Han Oorman, Strak of Tjaden, k
dD 25ſbfe aDoobt / 1l niet berfaben/ ·@ mţ

iſlaoet Crewerts ligt ooit onbergaan? thei

so bliuhenb' / bat org #eeren (Lempel စ္သို႔ b

$an ronbgom felfå ben fllbaarbepté fiempel ಫ್ಲಿ
35ag in bit hlepne Crewert flaail. - :ཟླ་

qD 3120mber Crewert, Dat berſleten $

«IPoog 3%atang ijeetfuqt/ ja / wergeteli 醬
аEaš boo; uur boobilaap bp pobg uolá! it ©)

gºp rijft om hoog/ en boet um luiſter/ ऎ9 lirú

&Len ſpijt ban 'g buſbelg belſche Hluiſter / - ప
*litfebitt'ten boog ben neuel-molh,

خیم
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© Crewert! eertijtg alg bebolben

2:n ’t duifter / ja/ den zielen wolwen

&Len p?op geſtelt ) uun' ligt gaat op /

30 plantgrijſt / bat alom 5e vromen,

RPie 't ligt beminnen/ tot 1II homen

Hi?alf bliegende ban trop tot trop.

Gn frigon beg vereltg wyfe fotten

aPerg ſuer in 45obg Polli beſpotten/

&p blijft alg onbeſuurhen ſtaan) -

gº'n groept gelpſt een palin of epſten **

3Pol bladeren en loof) ten tephen

39an b |2emel-Daubu haar toegebaan.

jl?aat ach! tuun' ligt te groot boo? b. aarbe/

illu luiſtet ſcijoon ſo hoog ban bpaarbe

&Baat onder en luo?t uitgebluſt /

Hiluo' foete roos berunelht in 't groepen/

qEn ſterft nog jeugbig in fijn bloepen/

cºn bug uttgaat uuu' ogen-luft.

Bºſch mp! mie helpt mn nu an't treuren /

3Die helpt mp ijert en kleeb'ren ſcheuren !

3jn beeg mijn allerbangſten noob ?

(@Let'mijl mijn Jonathan, upietig liefde

JlMeer als der wijven unp doo?griefde

19an mp gefcljeurt ig boog ben b00bt.

gig ban be boob ſo feet berbolgen/

#Pat 45p met ruim een maand moet bolgen

ál liebe Sufter? Die beft|jaat

3Per Eng'len reebg tot mebgeſellen

45enoten heeft / om haar te ſtellen

IØoo: Godt/ dien Opperwceſenaar.

憩4 বটie]
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TPie/ vol van trooſt in 't Gode leven f

H2aat 2 fel geuJillig heeft gegepen

An Jeſus haaren Zielen 50:g:

:Pien uout gy, Die met al uu hragten

In's Heeren TDieuſt bp dag en magten

&P30egt boo? Deg H3eeten 3Lamm'ten fo!g.

iſ?ijn Broeder, die mijn 2iel berquiſite

JPog? #emelg ligt/ en nul1 beſchiſite

GEn Ijulp en trooſt met luijg belept/

ម៉្យាង្ឃំ metgefel in 'g Hºeeren ureegen!

JI)ijn Dubb'len Broeder ! ſo genegen

3900? mp en tot mijn bienſt berept.

H#oe ſtam iſt mp ban nu bebtningen

39an jaulmeren en fjalibelutingeil 2

fl)ijn Broeder ! ach mijn Broerig boobt !

iI)ju Broeder, bie imp f0 beminbe/

gEn met fijn ganòſe Ziel beſin.be/

#g uJeg! en laat mp in ben noobt.

2{ch jab ift fl nog magen fpgreken

5B2ijn Jonathan ! en nog een teelten

Ban ’t liebend’ herte mogen fien!

?{clj! babb upp nog cen§ 1 alg upp plegen/

qDormgebig b' H3elnel oul een fegen/

&Plig Hart en Kniejen mogen bien!

2ïch ! ſjab fſt nog eeng mogen fcij?epen

šī3et º en 't bart ten H3emel lepen/

3'n liefde tranen/ alg ubel eer:

NDRar ach! ſo haaftig weg getogen

3Dan illiſ bie met betraande ogen

#Bjn Broeder! U fie leggen meer!

~ maat

il

:

.
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2

JP2aar ſtil mijn Ziel/ houb op ban filagen/

«En ſoeft 11 ſtijgiſtelift te b?agen/

't #g Dog Jehovaas raab en upil!

JPie ban ſijn fouberepne Daben

En onberiſpelpke paden

j?ſet antuoogd. Heere maalit mp ſtill.

#haar nog en Han ik niet / mijn ogen

25eſchoubmen li/ ſo galltg beubogen

19an fimert / bedroefde Weduw-Vrouw?

3Pie fcbiet geijtele uuatet-beehen

39an tranen uitgiet / tot een feehell

13an ſjerte pijn en mate toubu.

aPaar legt 1lun Egtgenoot tet ueber/

3l?iemg tjatt em ingeuuamb fo teiser

ÁTot il geneņgt wağ en gefinit:

3Paat legt tuuu Steun, ubu Man, ja Vader,

#lịm” Leeraar em đổttt0ttu0g rader,

Hlbu lieffie Schat, ulu’3lele vrindt.

Hºu âonb gn ban fijn bloſe mangen

#Pooit liefbe-blphen meer ontfangen/

" Bu iş hp doou wou? uwu' gelilag!

#pit laat hp ban ſijn bloepb'te lippen

#Piet enig moogt uan trooſt meer glippen

2llſchoon gp Hermt met mee en acij!

sie baat um nat betraanbe Weeſën,

oPp mieng geſigt niet ſtaat te letſen

2lig maare ogeefhept angſt en pijn,

5p ſch?epen om hun lieben Vader,

i lin iel Verforger, trooft en rader

& Zot beugt bet 3ielen medecijn,

。穆妃 «© Cre
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&P Crewert, bat ſo hoog geſtegen

%jn luiſter bloufi / gp ſijt gelegen

&Let aatben en met rouou behleet :

3Paar legt bie gulbe mond geſloten /

âDie al fijn hitagten oilberbgoten

&Lem boo;beri ban uu' 3iel uetfleet.

TPaar legt die raadgman meergeſlagen/

TDie nimmer TPoov was voo? U klagen/

iIPaat brettig tot uu' tjulp en taat:

TDien Toevlugt der elendelingen/

(ILot buien &Bobg Armen hoop quam b?ingen

19an tonbgom/ om haat 3ielen baabt.

TPaar legt dien Anſtoot der verkeerden /

UPie ſpottenbe ſijn naam onteerben/

een ſtoogberg maren ban fijn blijt !

TDog die/ in weerwil der vianden/

#n 'g Heeeren naam met hert en banden

dſbetroituu uolbert heeft in ben ſtrijbt.

apie / bol ban ſ5eeſt en fonbet fcbºomtul

5ijn #toningg faaft heeft opgenomen/

Klen trot5 uan duivel hel en D00òt :

3Pie/ nu ſijn ſtrijt ig uitgeſtreben/

Den vzugt der arbepd en gebeden

23ereplit heeft in ſijn Meeſters ſchoot.

3Paar ijp / in 't bol getal bet ſcharen

3Pet hemelingen/ opgebaren

#Bu eeuuuig/ bol ban hemelb?eugt)

5ijn Hitoning juicht met beugbe-galmen!

«En 't Lam oerheercliht met pſalmen

3l glantguán pepígjept en beugt,

z • it0tm
~~~

:

:
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#om ban bedroefde, ſtaah ulu' hlagten)

g’n bolg bien Helt met illu" gebagten

GPp 'g lebeng ſmall bog foete burg/

3Baat op E)p inoebig ig geſteguen/

«En b &#ere-hroon recbg heeft beruoguen

19an eeuluig!)ept 3cm toegelegt.

Gods Soon uw TDeel/ en Sie verſo?ger/

Bedroefde Weduw', leeft ten 25ogge º,

19002 ill in Iijben bguh en pijn/

ºp is der UDed'wen man/ en 1Dader.

UPen boefen tot een bolheptg ?Eber/ º

JPie reebg op #2cm geupoppen ſijn. . . . .

dPntbreekt All 't Schepſel? ſoelt het binben

@an bepl en trouft ootinoebig in ben

1Bolſjept ban 'g lebeng Oceaan,

3Bolgt in geloof fijn ſpoog na boben/

Zo ſuſt €5p 12eun in 45oot te lopen

1Betſellen in jobg ſanaan.

HI?aar 45p / berſtochte Wereldlingen,

JPie al ſijn (trouupen raab gering/ en

&PnuJeerbig/ immer hebt berftmaat:

qDclj foeht berambering met filterte/

«En leg ſijn leſſen op uuu ljette/

eter 'g 13emelg bunaaſt ill neverſlaat.

JPog GBp / bie boo? fijn ſoete moogben

?Ilg ſo beel b?ang en liefde hoogben/

«Betrocſten ſijt / fegt b ſlºemel banſt/

JPat #p bit ligt 1/l bebe fcbpmen/

3TBaat boo? uum buiſter ging berbuopmen!

«En 't ligt opteeg met b?eugbe ſault.

Hğet
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º

ಶ್ಗ Elw’ Leeraars trouwe fogge/

m bolg bem in 450bg 300m ben 2ö0?ge

5Ba boben toe in 't Baterlanu/

IPaat š8p ilI tecbg ig b00? getreūem /

En nu verheugt in eeuwigheden

&In #2emelg bier ban liefde b;amb.

d? Hemel Koning! 45un uun ſterke

«Betroum te ſijn/ en bueeft haar ſterfte

2Beſchermer tegen Satans magt/

3Iept baat met olig boo? ubuen fegelt

GPp 't effen ſpoo? der ſmalle wegen/

(Lot bat bu' in Zion fijn gebgagt. º

Moeftus raptim pofuit

W. SCHORTINGHUIS.

BLAD



B L A D-W Y S E R

D E . R

O P S C H R I F T E N

V A N A L L E

G E S A N G E N,

die in dit Werkje ſyn begrepen.

Het Eerſte Deel.

I. Ꭰ# Natuirling Vertoont ſig als een blinde. 1

II. De Natuil. Vertoont ſig als een Dove. 5.

III. De Natuirl. Vertoont ſig als een Stomme. 8

IV. De Natuirl. Vertoont ſig als een Kreupele. 11

V. De Natuirl. Vertoont ſig als een Dode. 13

VI. De Natuirl. Vertoont ſig als een Naakte. 16

VII. De Natuirl. Vertoont ſig als een Onreyne. 19

VIII. De Natuirl. Vertoont ſig als een Sondaar 23

IX. De Natuirl. Vertoont ſig als een Godloſe. 26

X. De Natuirl. Vertoont ſig als een Onheylige. 29

XI. De Natuirl. Vertoont fig als een Geruſte 32

XII. De Natuir1. Vertoont fig als een Aardsge

ſinde. 33.

XIII. De Natuirl. Vertoont ſig als een Dwalende. 38

XIV. De Natuirl. Vertoont ſig als een Verlorene. 41

XV. De Natuirl. Vertoont ſig als ſonder Chriſtus. 44

. Blad-wyſer der opſchriften van het

Tweede Deel.

I. E, Ontdekte Sondaar befehouwt de nietig

heyt van het aardſche. 47

II. De Ontd. Sond beklaagt fig, dat hy het heyl in

- de werelt heeft geſogt, en ſiet nu, dat het

alleen in Godt is. I密



Blad-wyfer der opfchriftenvan’t Twede Decl.

-

III. De Ond. Sond. ſiet dat het heyl boven in

Chriftus is. 53

IV. D. O. S. wort overreed om fig te bekeeren. 56

V. D. O. S. fiet dat hy om fig te bekeeren moet

haaſten. 58

VI. D. O. S. ſiet met verbaaſtheyt ſyn ſonden. 62

VII. D. O. S. ſiet de ſonden van ſyn Jeugt. 65.

VIII. D. O. S. ſiet ſyn ſonden in hare verſwaren

de omſtandigheden. 68

IX. D. O. S. merkt, dat hy tegen een weldoende

Godt heeft geſondigt. 71

ខ្ញុំ D. O. S. beſchreyt ſyne ſonden met ſmerte. 74

I. D. O. S. Belyt ſig voor den Heere, ſo als

hy is. לל

XII. D. O. S. Wort beſtreden over de weg, die

hy inflaat. 8o

XIII. D. O. S. Vreeſt voor geruſtheyt, en bid om

onruft. 84

XIV. D. O. S. Wenft van hinderpalen Verloft të

8
fyn.

XV. D. O. S. fiet der Wereltlingen gevaar 證

Waarſchouwtfe. 90

XVI. DO.S. fiet de kragteloosheyt van fyn waar

ſchouwen en bid dat Godt wil werken. 93

XVII. D. O. S. klaagt dat ſyn Vrienden hem tot

- Vyanden werden. 96

XVIII. D. O. S. beſchouwt het geluk van Gods
l volk. .99

XIX. D. O. S. Verlaat de Werelt en kieft der

Vromen gefelfchap. Ι Ο2,

XX: D. O,S, komt in 't geſelſchap der Vrome tos

XXI.D. O. S. Dankt Godt dat hy by de Vrome

- mag fyn. - по7

XXII. D. O. S. krygt liefde voor de Vrome. IC9

XXIII, D. O. S. begint alles Godsdienftig te re

formeren. - I I I

::

X.

XXIV.



Blad-wyfer der opfchriftenvan’tTwedeDeel.

XXIV. D. O. S. ſoekt Godt by alle gelegentheyt.

- En wel des Morgens ontwakende. I 14

XXV. Sig Ankleedende. 117

XXVI. Sig Waffchende. I2O

| XXVII. 's Morgens ſig afſonderende tot danken

. en bidden. 1 22,

| XXVIII. Coffi ofThee drinkende. . 125.

XXIX. Syn Beroep Waarnemende. 127

# XXX. Voor het eeten biddende. 130

| XXXI. Na het eeten dankende. "I32.

| XXXII. 's Avonds ſig afſonderende tot Danken

'. en Bidden. 134

| XXXIII. 's Avonds ſig uitkleedende. 137

- XXXIV. 's Avonds te bedde gaande. 138

XXXV. Des Ruſtdags na de Kerk gaande. 14t

XXXVI. Uit de Kerk komende. 143

XXXVII. Na een Cathechizatie of Oefeninge

aande. 146

XXXVIII. Uit een Cathechizatie of Oefeninge

komende. I49

XXXIX. De Ondekte Sondaar beſchouwt Gods

regtveerdigheyt. I 52.

XL. D. O. S. ſiet uit Gods regtveerdigheyt ſyn

Verderf te gemoete. I j4

XLI. D. O. S. fiet Gods Heyligheyt en wort be

fchaamt. 157

XLII. D. O. S. ſiet nu dat ſyn reformeren maar

helweerdig is. I бо

XLIII. D. O. S. ſiet met ſmerte de godloosheyt

fyns herten. 162,

XLIV. D. O. S. bevint ſig gants ontbloot en wagt

op genade. 165

XLV. D. O. S. Verwondert ſig over Gods grote

langmoedigheyt. 168

XLVI. D. O, S. ſiet de noodſakelikheyt van Chri

ftus, - - / 17ւ

. . XLVII,



Bad-wyſer der opſchriftenvan't TwedeDeel. ៤

XLVII. D. O. S. fiet Jefus Algenoegfaamheyt. 174

XLVIII. D. O. S. Vreeſt dat Jeſus hem niet ſal

annemell. 177

XLIX. D. O. S. Toont veel ernſt om Jefus te

ondervinden. - . 179

L. D. O. S. ſchreyt en bidt onophoudelik om Je

ſus te vinden. 182

Blad-wyſer der opſchriften van het
Derde Deel.

\

I. Dº Geheyligde Sondaar beſchouwt Gods

Weerdigheyt. 185

II. De Geh. Sond. fiet het voorregt in om Godt

te mogen dienen. 188

III. D. G. S nodigt alle Schepſelen om Godt te

pryfen. 191

IV. DiG.S. beſchouwt ſodanigGodsweerdigheyt,

dat hy het niet kan uitdrukken, I94

V. D. G. S. Verwondert ſig dat hy Godt niet eer

heeft gedient. . 196

VI. D. G. S. wort Eerbiedig op 't ſien van Gods

Majeſteyt. 198

VII. D, G. S. wort beſchaamt op 't ſien van Gods
Heyligheyt. 2O2.

VIII. D. G.S. finkt weg in fyn nietigheyt 2o4

IX, D. G. S. Verwondert ſig over Jeſu komſt op

Yºw

W,

{WI

MT

.aarde. t * - 207

X. D. G. S. ſiet met verwondering Jeſus gewil

ligheyt. 2 I [

XI. D. G. S. beſchouwt Jeſus als een gepaſte Sa- -

- ligmaker. 2147

XII. D. G. S. fiet Jefus dierbaarheyt. 217

XIII. D. G. S. ſinkt weg in tranen van liefde Ver- t

wondering &c. 22Q

XIV.



Blad-wyſer der opſchriften van 't Derde Deel.

XIV. D. G. S. bevint dat al 't aardſe fyn oog

Ontwalt. 223

XV. D. G.S. Gevoelt fyn hert na Jefus in liefde

uitgaan. , 226

XVI. D.G. S. Ondervindt allerley heylige bewe

gingen van liefde, vrede, &c. in ſyn

Ziele. 229.

XVII. D. G. S. Geeft Ziel en lichaam an Jeſus

OW'er. . ... , 233.

XVIII. D. G. S. Wenſt maarു

te fyn. 23

XIX. D. G. S. Hoort met verwondering dat een

Chriſten wel dodig kan worden. 239.

XX. D. G. S. Hoopt dat hy nooit oäå

, worden , 242.

XXI. D. G. S. Wenſt middelen te gebruiken te

gen dodigheyt. 245

хxII. D.G.S. Merkt dat hy geefteloferwort. 248

XXIII. D.G.S. vreeft datal fyn werk bedrog is. 23 1

XXIV, D. G. S. bid dat Godt hem ontdekte of

- beveftige. - 23:4:

XXV. D. G. S. ſiet dat ſyn geeſtelik ligt verdon

kert. 238,

XXVI. D. G.S. befpeurt dat fyn genegentheden

verkoelen. 262

XXVII. D. G. S. merkt dat ſyn verdurvenheyt.

anwaßt. - 2.65

XXVIII. D. G. S. wort geheel werkeloos, 268

XXIX. D. G. S. ſiet dat hy waarlik verlaten is. 27o

XXX. D. G. S. fiet de reden van fyn verlatinge. ż73

XXXI. D. G. S. erkent dat hy Gods Geeſt be

- droeft heeft. 276

XXXIl. D. G.S. befehreyt fyn nare ziels toe

ftant. 28o

XXXIII. D. G.S. fiet de beweegreden om herftel

te foeken. 283

- 多 XXXIV.



Blad-wyſer der opſchriften van't Derde Deel.

xxxIV. D. G.S. ondervind luit om weer te
keeren. 287

XXXV. D. G.S. Herdenkt fyn vorige bevin

dinge. 289

XXXVI. D. G. S. pleyt en bid ootmoedig om

嚮 - - 2.93XXXVII. D. G. S. vervolgt ſyn pleyten om her

ſtelling. 296 .

XXXVIII. $ G. S. Gevoelt dat hy dadelik her

ſtelt wort. 3оо

XXXIX. D. G. S. Verwondert ſig dat Godt hem

weer Voorkomt in liefde. 303

XL- D, G. S. Is verlegen wat hy de Heere ſal

vergelden. 3с6

XLI. D.G. S. fiet wat leffen hy nu geleert

heeft. 308

XLII. D. G. S. Pryſt Godt over alle ſyne we

CI}. 31 2.

xLiii*D. G. S. Bidt dat Godt hem voortaan wil

- maken een betragter van alle deugden. 317

XLIV. De Geheyligde Sondaar wenſt, dat Godt

hem getrooſt doe ſterven, en eens opneme

in Heerlikheyt. 321

Zions蠶 Geſongen over de ſalige Doodt

van den Eerw.J. Oorman, in ſyn leven Pred.

tot Mitling en Mark. 戀

Rouw-klagt over den ſeer droevigen, ပ္ရမ္ဟုဖ္ရင့္ og

ſaligen Doodt, van den ſeer Eerw. Welgel.

en Godvrugtigem Heere Henricus Bufch ,T in

fyn lewen Predikant tot Crewert. 331

B L A D-



B L A D-W Y S E R

D E R

G E S A N G E N

Van het geheele Werkje.

Na de Order van het

A: B: C:

A.

ſtij! hoe heuchlik ig um ligt.

?ſch! hoe binb bp ſig bebgogen.

Qlcij! uuat Homt mp baat ontmoeten.

2lcij! hoe &alig fijn be bºomeil.

3lcij! hoe uroliſt ſoub ih &ingen.

2tcij hoe ubeerbig/ ubeerbig/ bueerbig,

2lcij! ſjoe boel ik nu mijn ſjerte.

2lcij! matig'er nu ban binnen.

2lcij! nu merk ik eerſt ter begen.

9icú hoe beurblifi/ acb boe blp,

°llgemoegfaam 9ppetu0tjem.

2lig iä eeng begin te malen.

2lg gp mp liet benen mailbºten.

?¡ïĝ ííí op mĝn licþaamĝ fm&tt&ii.

Ꭰ

apanh en p?ijg 3p nu ben #tet,

aelitëenig eil 2ilupterbig boot,

Tøus ga ik/ allerhoogfie Godt,

aeu# nooit het tijt/ 6 trage ziele.
zeug roept gp mp al weer tot uuje gab¢11,

E

eep mp ) upat ſta fit nu bebeeſt.

ep wat ig baat bog geluiftrt.

GEp mp / wat ben ik ೦೦ಕೆ.
- 2.

47

ба

1c9

182

194

還
24

258

289

33.

68

I2.○

3об

317

Іоў

I 22,

133

8o

17 I

Փլ



Blad-wyſer der Geſangen

gºn mat fou mp nu beletten. 233

g;p unat pfeliít geb!ogt. 265

Eeuwig Godt/ ocy! doe mp ſen. 58

• F. - .

#ontepn ban Saligbept. 141

- - G.

opa heen mijn ziel in uun' bertreft. I34

't 45een mijn ljette nu gaat ſtrenhen. 25 ſ

«Blantgrph / 3Bierbaat/ Schoon en heerlift. 217

Belooft zp Godt/ die mp gevis. 84

«Belooft 3p 45obt / bie mp op maakt. . I 14

Gelooft 3p Godt/ die mp Berleent. I49

Geſalfde Ch}iſte Godes Soon. 2. l 4

45p gunt mp/ HBeer/ boog uun' gemaab. по7

&bp boet/ 6 45obt / uuo'@Ib?oon in eeumigijeben. 1 1 1

obp / mijn ſcheppetſ hebt geſept. 127

45p roept mp tot ubu' lºepligbom. 146

Bzote Schepper/ al uwu’ Berken. 125.

«Bun mp &|mmanuël/ bat ik mijn herte. 28ο

Heplant gefuģ/ Biele-Tolh. 174

H#eplant Heſug/ opper leeraar. 8

Jeplant/ en Heer der Pomen. 2 :

#eplant en JI)ibbelaar/ boo? uun' genabe. • ကွိခိ

#eplant en minibbelaarſ hier hom ilt treben, 245
Heere gefu/ vol ontfarmen. 11

{}ecre £{cfu/ bol mebogen. 262

#eer/ mijn hert ig alg een rot3ſteen. 268

H#elaag/ luat Hlinſit baat in mijn oren. . 239

# Lºeb nu eeng alleg rpp'lift ouer mogen, 56

WZeplig/ Zepligf Heplig weſen. 29

#emelg #ioning wilt gebogen. 74

#2et i#/ 6 Bobt/ uun ſpaan en roem, 26

#iet hout iſ tot il/ ſºepſig ſpeet. - 93

*00໘ ◌ເ◌ugtc @5໐໓tເt öດນັຕ 32 I.

* - I. ១៤



van 't Geheele Werkje.

!

|
*

- I.

gá botl) it bot een liefoe-goet.

Şimmanuël ulu’ hant.

#g'et ooit een menſch te binben.

%g 'er ergeng ljepI te Binben.

. 't 3g billiſt / 6 mijn 45oot en H3eer.

L

h geg min historm bring meter.
#liefſte geſu / ach ! mijn ljerte.

Iliefſte Jeſu die den armen.

3ieffie gimmanuël/ baat $ink if mebet.

Looft den Goten Godt der Goden.

3Looft ben groten eeren #toning.

- M

Infin waarde ziel/ boe mag het fijn.

'h JBoet nu eeng met ಸ್ಧ! ljettell.

3âu fie ii cetfi / 6 Hertdoo.gronder.

jőu metli ili / alg ili Heer na billileu.

jàu fie fii/ 6 5etrouuue 250!ge.

- - O.

(ſ) ſlàibbelaar/ en (Iroulue 250?ge.

«2 &ome Bong / en låenchen Soom.

G Gedugte Godt uv' veſen. -

&P #eplig li?eplig Hºeplig #eer.

O Langmoedig Godt! ’t is wonder.

42 #oogljept ſomber epub of maat.

GP 3Peerbig en ontfaglift lºgeer.

09 13?eeglili en ontfaglih ligt.

A2 dl?allmeet ſtootm ifi in bell temel. -

(9 HIPat u0mber \uonberhebell,

GPm boog mijn buaarbe #fel/ om joog.

gPpperbuijghept hemelg leeraar. -

Oppetuijghept!/ QPie ಖ್ಖ Polá lept.

H?aft Qọit ពាណ angſtig treuren,

- 定3 -

226

87

• 44

283

137

179

296

22C)

132

191

177

312.

162

27o

308

5.

41

71

157

168

185

198

2O4

236

3O3

207

2 I r

38

276

S. ’li stie



Blad-w. der Geſangen van't Geheele Werkje.

... --

S.

'h Sie mijn naakte lichaamg leben. 117. .

'H &ie url / ö firgtbrettig fiigter. 154 ...

'h &al imp tot Den flaap begeben. 138 °

3eg / 6 Ziel/ bpaar ſijn ubu ſinnen. 196

Sie Daar / &fe baat / baat gaat ben lºemel. 3oo

&iet hier leg iſt/ alg een boben. I 3

&iet neer / 6 @Bobt / ban D'Igemel hoog. 32.

&iet daar breng ik inp te binnen. 53

&iet hier leg ik gantg elenbig. 165

$iet biet hom ik tot uum' 39oning. 293

Asottù' fit immer il perlaten. 24?

Houvereijne Godt der Goden. 273

SouVereijn Gedugte Ptoning. 16

T.

&Zoetſt mp / ô ſbobt/ en proeft mijn ſjert. 234

- U. -

#lo ſof/ ô Ziong ſpeer. 143 .

illu (Lij?0oll/ 6 Hºoog gebugte 65obt. I52

V.

320ljeptg 250m/ cm lepifontepm. I9

W.

3ſBaat ſal ff tru/ buant fal fit heen, לל

3Bie ſal het grote Ziel (Bebaar. . 90

3Bie ſal ooit be &aligljeben, 99

MBeg vervſoekte vuile luften. 287

3Bat heeft utu ſchoonljept ſeltſaam ftragten. 223

alBogt 'er ooit een menſch gebonben. 188 .

ſlPie Han/ Die 2 iong bepl op 't batte. 324

3Die kan / Die 'tாலு. 33t .

Ziele / ſeg mn/ huilt gp lopen. . поъ

£iele/ Die usel eet boogmoetig. 2O2

E Y N D E.
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º Regifter van enige Nederduitfche Boeken die

by JuRJEN SPANDAw gedrukt ofte bekomenzyn.

In Q U A R T Q.

| Alberthoma ciia bể piofat.

# Brakels fiebelphe Qö0ög-bienft, 2 belen.

25?iebell.

# Coſterus Breſtelphe iſlaemſci.

Dinant ouer be ſºpheſen. 3 helen. -

D'Outrein ober be Catechiëruug. 5.be bguit.

Franken ober het Blijben geſu Chriſti. 2 belen,

Hellenbroek ober 't Igoog-lieb, 2 belen.

— ober 2ĵefatag. 4 delen.

2öpbelfebe fieur-&toffen. 2 belen.

#!uié &riompb ban be 1901ſt ſlºeſſag.

- 3ijft-pgebifi, ouer be boot uau W. a Brakel.

Knibbe ouer be (Taterbigmug.

Le Roy ©5obgeleerbbeiù.

Lampe oper #ohamme3. 3 belen.

Lodenſtein 25eſchouluinge ban £ion.

Mark &Bobgeleeröbeib. 3De èguh.

Van der Kemp ober be ſtatechigmug.

. In O C T A V O.

Alberthoma Leere der WPaarheid.

– btozt Alpttrekſel van de Leere der WPaarheid,

– Eetfte 3 Baarbeben batı Üe 65tılabe Leet,

Brakels Geeſtehpke Leven.

@Irappen ban het 45eeſtelphe Hleben.

19allelujafj.

Brown Chziſtus de WBeg/de WPaarheid/enhet Leven.

25uubeltjen uitgehipte geefielpie Besangen.

Cave &#erſte ſtijgiſtenbom.

Cocks Heere der Baarheid, 3de dgult.

Frankens Øob-qelectibbeit). à belen.

– tern der God-geleerdheid.

- Higuunelpkg 1Bereniging.

Guthry een ſtijgiſteng groot #ntereſt.

- " Harkenroht ©ofifriefcbe @o2fpyongfielphhcíb, 2 bel.

Hellenbroek Poozbeeld der Goddelpke BAಣ್ಣಿ;



-ms

zogt Gntwerp ban de Leere der MPaarheid,

tot Uittrehſel van de Leere der MDaarheid. -

Lampe 3uleiting tot bet Bemate 39erbont.

Duet het GSellabe 19erbomb, 6 belen. -

–Geſtalte der Buid Chziſti.

- 42bet het Hºeplige ?lbomb-maal.

&#n b00?tg alle anÜere 3Perfteil.

Le Roy G50ù-geletrùbeib, -

Lodenfteins (53ātīgel1.

Mark 450t-Geleerbljeib. -

Myzeras Berhjeğ. 5 deeltjeġ. *

Schortinghuis 45eeſtelpfie 45e5angen.

2Bepindelpke Gezangen. -

#hodige alPaarljeben in het herte ban een

- Chziſten.

Trommius (latetłjifatie. - . . .

Tjadens iBerborgen 3Leenen en 25;ieben gc.

Van Loos Beefielpie Besangen. -

Venhuizen de Bolşekere Troofileere der Heruo;inde

Hierfie/ ouer te {}eitelberfche Caterpiginug. ~g

Pe Baate Ehgiften Fc, -

Verſchuir Lijb-ſtekeninge. - - - \

– Äonigraadje der Gezangen. -

** In D U O D E C I M O

Berkelbach ouer tjet Bemate eerbont.

25loemhofber ſºebeben niet 45e5angen.

TDe Wedergeboren Chiſten.

ºpe 30nbaat geş0gt cil ge;aligt. -

Havermans 45ebeben/ met 95e5angen, -

#ennelingg boogtgang uit be3Bereſt, na ben #emel. -

Mtote Derklaringe over de Fomulieren van den 2.

TBoop en ?. JPagtmaal doo 4 Poſtf. Pzedikamt.

Meade be 25mi-na fty:iften qenitticht. ' ' ' -

Roogers betrottume alienb beo: be 3iele,

ង៉ុ ಶ್ಗಘೀ te itii - - -

Äus kot begrüp der Chriſtelpke Kelgie.

Van Niel Ponderfag der 5ódiogen. w
*ºrg Beğ Hlewen; doa; de overdeisting deg doodặ.

4. E I N D E. . . . . . º
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