
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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A P PR O B A T I E.

W'y ondergeſchrevene Inſpectores des Zutphenſchen Claſſis,

hebbende doorleſen dit Lofder heilige Maagt MAR 1A, ge

rijmt door den ſoetvloejenden en ſtichtelijken Dichter Do.

W. SL u 1 T ER, Predicant tot Eibergen, onſen lieven. Mede

broeder, hebben het ſelve bevonden conform Godts Woort geſtelt te

zijn, en die halven weerdig om door den druk gemeengemaakt en

van ieder-een totſtichtinge geleſen te worden.

Actum Dotinchem, den 6. Januarij, 1669.

P E r R Us P LAN c1 us, Predicant

tot Zutphen.

Jo AN NEs CoLo N 1 vs, Predi

cant tot Dotinchem.

MAG Nu s UM BGR ov1 vs, Pre

: - dicant tot Borculoo.

o -,

|

i



T O E - E I G EN IN G

Aen die Hoog-Edelgeborene enGodt vruchtige - ,

Vrouwen en Jufferen » -,

* Vrouw MARIA van HEKEREN,

geboren Torck, Vrouwe tot Netelhorſt, Enghuiſen en

Barlham, Landt-Droſtin der Graefſchap Zutphen.

VrouwJOHANNA MARGARETA van ARN- )

HEM, geboren van Arnhem, Vrouwe tot
Rooſendael en Harſſeloo. l ##

E , &t

Juffer ODILIA van ARNHEM, tot den Roo- t##

-

ſendael.

Juffer ELISABET van ARNHEM, tot den !

Rooſendael. J

fe/1,

Hoogh-Edelgeborene en Godtvruchtige

Vrouwen en Juffers, -

Lhoewel de Lof-beſchrijvinge der Heilige Maagt MA

A: 1 A , der gezegende Moeder onſes Saligmakers, ſoo

welden Mannen als den Vrouwen tot vermaak en ſtich

tinge kan dienen, ſoo dunkt my nochtans, datſe aan het Vrou

# geſlachte dies te meerder ſoetigheyt, trooſt, en opwek

kingeſal geven. Want nademaal de Vrouwe eerſt geſondight

heeft, en de voornaamſte oorſaak des menſchelijken verderfsge

weeſt is, waarom ook Godt dat geſlachte met vele ſwakheden

en moeiten beſoekt, ſoo mogten deſe ſwakke vaten lichtelik ver

flauwen, en den moet laten vallen, indien daar niet een byſon

dere vertrooſtinge waarbygekomen, waar door ſy in de ſekere

hope der faligheit opgerecht, onderſteunt,en beveſtigt werden.

Het welk de oorſaak is, dat deSone Godtsuit een Vrouwe heeft

willen menſch worden; op dat uit dat ſelve geſlachte de gerech

tigheit en het leven ſou voortkomen, door welke de ſonde en

doot waren in gekomen. Soo dat dan de Maagt M AR 1 A is als

een levendige vertooning, en onweerſprekelijk bewijs dat ook

het vrouwelijk geſlachte door Chriſtum verloſt en ſalig gemaakt

is. Daar beneven ſoo dienen haar loflijke deugden, waar in ſe

als Maagt, Vrouw, of Moeder, uitmunt, meer den maagden,

vrouwen, ofmoeders, dan den jongelingen, mannen, of va

ders, tot een heuglijk voorbeelt. De gedachtenis der gezegen

de onder de vrouwen behoort immers onder de vrouwen totze

geninge te zijn. A 2 Hier
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Hierom hebb ik , van eerſt aan dat dit Boekje uit mijn pen

gevloeit was, nooir ander voorneemen gehadt, dan het ſelve

aan eenige weerdige en voortreffelijke uit het vrouwlijkege

geſlachte toe te eigenen.

Maar, nademaal de heilige Moeder-maagt, door haer onver

gelijkelijke glory, tegelijk als Vrouwe, of Moeder,en als Maagt,

uytmuntend is, ſoo ben ik eenige tijd in bedenkingegeweeſt,of

ik deſchare Lof-beſchrijvinge aan uitmuntende Vrouwen, of aen

uitmuntende Maagden, ſou opdragen. Want Vrouw ofMoe

der, en t'ſamen Maaght te zijn, is een eere welck die begena- .

digde engezegende onder alle Vrouwen, ſoo lang de wereld

ſtaet, eenig en alleenig toe behoort.

Doch terwijl ik mygenoodſaakt vond te kieſen of te deylen,

hebb' ik , Hoog Edelgeborene en uitverkorene Vrouwen en

Juffers, d'eere van uw kennisgekregen, en ſoo veel heerlijcke

deugdenin u geſpeurt, dat ick achte de levendige Voorbeelden

t'ſamen van Vrouwen en Maagden nu uitgevonden te hebben,

in eenen loflijken bloede en geſlachte, Vrouwen en Jufferen,

die,als eigene Moeien Nichten, malkander alle liefde, eere en

trouwe, van herten en met blijdſchap bewijſen.

Gy dan, Godsvruchtige Vrouwen en Juffers, weerdige en

aenſienlijke voorbeelden der Vrouwen en Maagden, die ſoo wel

edel vangemoed, als edel van bloed zijt, ſult u niet verontweer

digen ſelve tot een dagelijkſch voorbeelt te nemen, de aller

edelſte en allerheiligſte Vrouw en Maagt, de nooit volpreſen

Mocder desgrooten Godts, onſes Saligmakers Jeſu Chriſti, die

allegeſlachten der aerdeſullen roemen en ſaligſpreken.

Ik weetook, Me-Vrouwen en Me-Juffers, dat gy, door deſe

toe-eigeninge, dit werkje uſelve als eigen ſult maken, op dat

alſoo de glans en luiſterder zalige Moeder-maagt, dooruwtoe

doen, onder velen moge door-breken, en ik alſoo meer vreugt,

en andere meervrugt, van dees mijn geringe arbeit genieten.

De onverdiende achting, waar in gy mijn geringe Boekjens,

en my om dieſelve, eer wy malkander ooit met kennis geſien of

geſproken hadden, al lange gehouden hebt, heeft my hier toe

te eer en meer aangemoedigt. -

Uwe Hoog Edelgeborenheden believen dan dit mijn een
voudig oogmerk in deſe Toe-eigening,na haargewoone beleeft

heit, en beſcheidenheit, in'tgoede te nemen, aanſiende niet de

ſlegtheit van dit werkje,maar d'opregtheit van mijn genegenheit.

Waar mede ik U Hoog-Edelgb. van herten bevele in de liefde

en beſcherming van Gods en MARIAsSoone, en blijve, ſo lang ik

leve, Hoog-Edelgeborene Vrouwen en Iuffers, Uw Hoog-Edelgeb.

wilvaardige en Ootmoedige Dienaar,

WILHELM SL UIT ER,
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Necprimam ſimilem viſa eſt, nec habere ſequentem.

YnSangereſſen, eergy neder wordt ge

bogen

# Op, op, en helpt my, met een wakk're

ſtem, verhoogen

De ſuivre Moeder-maagt, die heer

- lijck moet geacht -

En ſaligh zijn geroemt van allerlei geſlacht.

V Een ander ſinge van een Amazoon te velde,

/ Ofwat ooit d'Outheit van veelVrouwen roem vermelde

o Het luſt my , dat ik ſing van haar, die, boven al

Wat naam van Vrouwen draagt, gezegent blijven ſal.

Ik voel my ſterk geperſt. Mijn bloet wordt my tot water,

Om dat ick hooren moet dat oudt en ſtout geſnater,

Die ongegronde blaam, dat onder onsMA RY

Onteert en niet ge-eert, noch ietgeacht en zy.

Men legt onsſterk te laſt, dat wy niet meer en houwen

Van d'heilige Moeder Godts,als ook van and're vrouwen.

Men roept niet ſlechts, dat wy verbergen al haarglimp,

Maar dat men onder ons ſpreek tot haar hoon enſchimp.

) • Delaſter-leugen gaat ſoo verre boven maten,

Dat m'onſe Leeraars ſelfs by-wijlen gaat bepraten,

j Alsof die pochten, dat MA R 1 A ſelfs niet meer

Zy als haar eige vrouw. O roovers van onſ eer!

Ik wil, en ſal, en moet, in ſpijt van al dit ſchelden,

' En tot onſ onſchults blijck, MA R 1 As Lofvermelden.

'k Saltoonen, hoe w'haar meer ontſag, en eer, en plicht

Bewijſen, daar 't betaamt, als 't volk dat ons beticht.
* * - A 3 'k Be



6 Lofder heilige

'k Bekenn, mijn onmagtom haar na waardy te loven.

Haar Deugt gaat alles, wat ik van haar denk, te boven.

Waardoor ik my met recht en reden voel verzaagt

In 't openbaren van den Lof der heilige Maagt.

Ik ſal my nochtans in den naam haarsSoons verkloeken,

Om uit Godtsheilig Boekietaengenaamsteſoeken

Datganſch rechtmatigzy, op waarheits woort gegrondt;

Waartoe elk Chriſten menſchſachtmoedigdoorenjont.

Mijn Heiland, tot wienslof en eer ik alles richte,

Verleen ſlechts, dat, al wat ik van ſijn Moeder dichte,

Hem ſelfbehagen mag; dat hier nietszy gehoort, .

Dan't geen gepaſt is na ſijn heil'ge wil en woort. . . . .

Hy help my ſijn en t'ſaam ſijn Moederseerbeſchermen,

Dat ſ”, ongeſchonden, bey recht blijven in haar termen,

Op dat geen menſch met reën, van d'een of d'ander zy, .

Beſchimpe'tgeen ik ſchrijf van deedle Maagt MAR Y.

Het is M AR 1 A die, van 's wereldtseeuw en jaren, -

Doe maartwee menſchen in de wijde werelt waren,

Al is van Godt genoemt, geroemtop 't aardſch gebouw,
Om haar gezegentzaat: MA RIA was dievrouw. W

Schoon Godt op Eva wees,ſy was het in perſoon niet.

Hoewel ſy't ſelve meend,het wasmet haar ſoo ſchoon niet

- Wanneerſe baard haarSoon, riep ſ' uit, met blygebaar;

* Ik hebb den man: en juiſt was 'td' eerſte moordenaar.

Rampſalig Eva (laas!) die,alte wreet en wrange,

Ook opden man verſpreid het giftder oude ſlange!

Maar ſalige MA RY ! Godt heeft door haargebragt

Het heilſaam tegen gift aan 't vrouw-en man-geſlacht.

MARIAs zaat is't, welk de ſlang denkop vermortelt,

En Satans magt verwint, hoeſeer hy tegenſportelt;

Mits J EsUs ſterker magt den ſterken overweegt,

Wanneer hy over hem aan 't kruisſoo moedigzeegt.

- Wat wonders en wat nieuws was dit op d'aard', al lange

VanGodtgeſchapen; Dat de vrouweden man omvange.

't Geenm opde Moeder-maagt wel duidlik duiden kan,

Die in haar lijf omvangt en draagt dien wonder-man.

Somvingden man,wiensGeeſt haar kragtig had omvangé.

Sydroeghem, die haar droeg, en richted'all haarEers:
Sy

w



- Maagt M ARIA. 7

Sy droeghem, die alleen draagt alles door ſijn magt.

Sy baard hem, die haar ſelfs weêrbaarde door ſijn kragt.

De Maagt, ſoolang voor-heen geroemt van Jeſaias,

Om datſe wonderlik ſou baren de ME ss 1 As,

j- Sal die by onsook niet ſeer hoog te boeke ſtaan?

Want groote dingen heeft de Heer aan haar gedaan.

Wanneer men meer bedenkt, hoe dat ſy is de Moeder

Van onſe groote Godt, onſ' Heiland en Behoeder,

Zoozy haar naam by onsgezegent wijds en zijds,

En haar geheugenisganſch heugelijk altijds.

Wordt Bethlehem, als ſijn geboortplaats, ſoo verheven,

. Dat geen van Juda'sSteên haar lofſoo verr' doeſweven,

Salſy dan, diehem daar ter plaats heeft ſelfsgebaart,

Niet hoog verheven zijn, en over-al vermaart ?

Of moeſt Capernaum ten hemel toe verhoogtzijn,

Om dat'er J Esuswoond', en daar op 't meeſt be-oogtzijn

Sijn wond'ren, die hy deé tot tuignis van fijn leer,

Saldan MA R 1 A niet verhoogt zijn dies te meer?

Een vrouw ſalſalig zijn in kinderen te baren,

Indienſe, ſchoon veel weên en ſmerten haar beſwaren,

Blijft in geloov', en liefd', en heiligheit, met maat.

Isſy dan boven-al niet in een ſaal’ge ſtaat?

Ja , ſalig is de buik, die ſelfsu heeft gedragen,

Mijn Heyland, ſalig zijn de borſten,t'eeuw'gen dagen,

A ao Die gy geſogen hebt. Wel-ſalig is geacht,

Dieu, uit Davidszaat,ter werelt heeft gebracht.

Hoewelſe ned'rig by de werelt was van aanſien,

Godt wil na waarheit, niet na groote ſchijn ofwaan, fien,

En kieſt die ned're Maagttot die verheven eer,

Die nooit op d'aard een vrouw genoot, na-by of veer.

Dus was 't geen wonder, dat haar d'Engelquam verklaren,

Hoe ſy de Sone Godts ontfangen ſoud en baren,

Als die beg'nadigt was, en Godeliefen waard,

Gezegent onder all' de vrouwen op der aard',

- Dat, ſchoonſe Maagt was, en haar maagdom ook behoude,
w Des Heiligen Geeſteskracht ſoo in haar werken ſoude,

w Dat ſ uit haar vleeſch en bloet,ook ſonderhulp desmans,

Hem, opbyſond're wijs, ontfangenſou nochtans.
» A 4. Moeſt
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o LoJ aer rvettige

Moeſt niet in dit geheim, als 't wonderſt'allerwerken;

Ook ſelfs 't geheim van Godts Dry-eenigheit uitſperken?

Het welk MA R 1 A ſelfs uit d'Engle-groet verſtomdt

Veel klaarder dan ſy't hadd’geleert uit't Oudt Verbondt.

DeVader, diegeen dink onmooglijk was, ſondt daat'lik

Sijn Boô van bovenaf, ſoo heerlik en ſoo ſtaat'lik.

* DeSoon,het Woort,wierd vlees uit haar en haar geſlagt.

De Heilige Geeſtheefthaar omſchaduwtdoorſijn kragt.

Siet, hoe Eliſabet hierom haar Nicht bejegent!

Sy roept met grooter ſtem; Gezegent, o! gezegent

Zijt gy nu onder all'het Vrouw-geſlacht voortaan:

Gezegent is de vruchtuwsbuiks, daar 't komt vandaan.

Van waar komt my't geluk, en grootheit deſer eere,

V Datheden tot my komt de Moeder van mijn Heere?

Want alsu groet'nis in mijn oor quam, die'k niet ſtopp',

Sprong tKind'ken,in mijn buik,daer door,van vreugden

1 º O ! wat al wonders komt in 't aller wond'ren wonder (op.

- Sich daet'lik voor te doen, en hier na in 't byſonder!

r Twee werelts wonderen ontmoeten hier malkaar,

# - - En weërzijds wenſcht het een geluk en heilaen't aår.

* 't Beyrucht Oudt-wijfkomt een bevrugte Maagt begroeten.

- Twee wond're Moeders zijn't die hier malkaår ontmoeten:

}

Van Godt geſchikt, tot fijn Almogentheitsbewijs.

Nochtansde Moeders, en haer Kinderkens3 zijn beide

Malkander ongelijk en veelſinsonderſcheiden.

* * * D'eenMoeder is ganſchjonk,maer d'ander oudt bedaegt,

D'een van een man bekent, maer d'anderſuiv're Maegt.

t Tweewondre Kinderkens, beid' op byſond're wijs

ºf

|

D'een Moeder van deknecht,maer d'ander van den Heere.

Deeen heeft om haer man en ouderdom veeleere,

Maerd'ander om haer vrucht. De Kinderkenszijn bey

Ganſch wonderbaerlijk; doch't verſchil is velerley.

-

*

4 * * Het een is maer een menſch; maer 'tander Kintist'ſame

- Waerachtig EeuwigGodt. Soo was van oudts ſijn name.

- Heteen is meed', als wy, van ſondigzaet geteelt,
n Hetander ſonder ſond', en na Godtseige beelt.

| 't Een eerſt geboren , uit een vaderende moeder,

Maar'tander Kindeken ons eerſt geboren Broeder,

Slechts

-

* | |
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AMaagt M A K 1 A. 9

Slechts uit een Moeder, door des Heil'gen Geeſtes

En,opbyſondre wijs, hier vader-loos geacht. (kracht,

Het een ſaldoor ſijn licht gelijk een keerſe branden;

Maar 't ander als de Son, het heil van alle landen.

Het een komtals een ſtem desroependen ſlecht voort;

Maar 'tander Kindeken is Godts ſelf-ſtandig Woort.

Siet, hierom, hierom komt dees oude vrouw, gedreven

Door d'Heil'geGeeſt,haar Nicht ſogroot een zegen geven,

- Die niet geacht moet zijn een ſlegt oud-wijfſch verhaal,

Maar als Godts reden ſelfs en 's Heil'gen Geeſtestaal.

O rijkdom der genaad'! ô wonderbere zegen!

Dergrootſte Vrouwen roem is min als niet daartegen.

De machtigſte Princes, degrootſte Koningin

Belyde, dat MA R Y in eer haar overwinn'.

Schoon eene Vrouwalleen haar ſelfs beroemen kende

Te zijn de Moeder van de Koningen in 't ronde

Desgantſchenaarden-kloots, ja die van iedereeuw

Der werelt zijn geweeſt, wat waar haar lof-geſchreeuw?

ze 'tSou min als niet by d'eerder weerd'ge Maagt ſijn moeten,

Als eige Moeder van de Koning, voor wiens voeten

De Keiſers, Koningen, en Machten, voor en naar,

Hun ſcepter, kroon, en macht neerleggen allegaar.

Dat Sara Iſaac, en Rachel Joſeph roeme, -

Dat HannaSamuël, eenander Simſon noeme:

Dat Bathſeba haarhoop ſtell' ophaarSalomon,

't Isalles maar gelijk een ſchaduw by deſon.

Dusovertreft M AR Y die moedersallegader.

Een en dienſelven Soon heeft ſy metGodt den Vader.

o Godts eige Soon is ook haar eigen ſoon te ſaam.

Geen vrouwelag van ſulk een ſoon ooit in de kraam.

O weerd'ge Moeder, daar Godtſelfsuit wert geboren !

O wond're Moeder, die nooit maagdom heeft verloren!

Maagt is ſy voor, en in het baren, en daar naar.

Soo wert de prophecy van 't maagd'lijk baren waar.

Maar, ſchoon dit alles is van wonder groot belangen,

Dat s' in haar lichaam ſelfGodtsSoon dus heeft ontfangen »

Veel ſaal geriſſe doch, om dat s'hem tegelijk ...

In 't hert ontſing. Daarvan gaf haargelooveblijk. Dics

A 5



TI C, Lof der heilige

ga Dies roept Eliſabet, ſoo luid en liefgetalig,

Verheffende 't geluk van hare Nicht; Hoe ſalig

Is ſy, die heeft gelooft ! want al wat Gabriël

Haar ſeide van den Heer, nam ſ'aan, en woeg het wel,

't Is waar, ſy vraagt hem, hoe ſy ſonder man ſal baren?

Doch niet uit ongeloof; ſy haakt maar na 't verklaren

Van die verborgentheit. Niet als haar Nichten man,

Die niet geloofd', en leedt rechtveerdige ſtraf daar van.

Sveiſcht, als Gideon, en hy alhier, van boven

Geen ander teecken, om dit wonderte gelooven.

Sy toontterſtont geloofs gehoorſaamheit op 't woort,

Waar na ſy haar gedraagt, en ſoogaat d'Engel voort.

Sy overdenkt Godts woont vol kracht en vol genade,

Gedaan aan Abraham en lijnen waren zade.

Daarom is Chriſtus al gebooren in haar hert,

Eer hy in 't maagd'lijk lijf aldus ontfangen wert.

't Geloofvan Abraham heeft eeuwig roem verworven,

Dat, ſchoon ſijn eige lijfalrede was geſtorven,

En Saras moedert'ſaam, hy doch voor ſeker hou',

Dat uit haar beiden noch veel volks voortkomenſou

MA R 1 A s vaſt geloofen is niet min roemwaardig,

Die 't woort des Engels heeft gelooft ſooras en vaardig,

Dat ſ uit haar maagde-buik, dus man-vry, baren kon

En Godtsen hareSoon, onseeuwigeSoen en Son.

Sisſalig, dat ſ hem in haar buik heeft dragen mogen,

En 's werelts Heiland met haar eigen borſten ſoogen,

Maarſaal'ger noch, datſ', in geloof, heeft aangehoort,

En in haar hert bewaart, metſulk een vlijt,Godts woort

S is ſalig, dat ſ'hem eens heeft onder 't hert gedragen,

Maar ſaal'ger, dat ſy hem daar in droeg all haar dagen.

Daarom verheugt haar ook de ſwang're Maagt voor-al,
Om dat haar vrucht haar Godt en Heiland weſen ſal.

S is blijde, datſ'hem baart, (haar blijdſchap is betaamlijk)

Maar dat ſ'in hem gelooft,verheugt haar wel voornaamlijk

S is blijde, datſe wordt ſijn Moeder, maar ſy roemt,

Dat ſ', in haar nederheit, haar ſijne dienſtmaagt noemt.

Hier raak ik op de ſtof van haar neerſlachtig ootmoet,

Hoe ſ'alſins wasen bleef een vyandin van grootmoet's
- OO
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Soo datſ in ned'righeit, die ſoo haar Soon behaagt,

Naaſt hem,de kroone ſpann'.Olof der Moeder-maagt!

Menſietgemeenlik in een Vorſt'- ofPrince-moeder,

De grootsheit, eer-ſucht, trots en hoovaardy verwoeder.

Heelſelden, dat ſ'haar in beſtek van ootmoet hou.

Verhoogten ned'rig zijn, valt moeilik voor een Vrouw.

Maar d'heil'geMaagf,hoewelſ' is moeder van den Koning

Der Koningen, die aard en Hemel heeft tot wooning,En over alles heerſcht, verheft haar niet te meer. b

Jaſy vernedert ook haar ſelfs hierom veel-eer.

Haarçierſel was niet (als men heden giert haar beelden)

In haire vlechten, gout, of in gewaadt vol weelden;

Maar in 't gieraat van een ſachtmoed’ge ſtille geeſt,

Die koſt lijk is voor God,het welk watgierdop 't meeſt.

Hoe meerſy was verhoogt,hoe meer ſy wou verneêrt zijn,

Op dat niet ſy,maar Goddoor haar,ſlegts mogt ge-eert zijn,

Hoedat men't wendtof keert, men ſpeurt in haar beleit

Geen preuts gepronk noch praalsnog ſchijn vanydelheit.

Sy overdenkt, hoeGodt d'hoovaardige wederſtreve,

Maar aan den ned'rigen genaad en eeregeve,

En,ſchoon ook Godt dit werk ſooned'rig nu beginn',

Dat hy't dog heerlik ſal voltrekken na ſijnſin.

Wieſou door 't hooren, of door 't leſen en herleſen

Van hare Lofzang ooit verſadigt konnen weſen ?

Wie is ſoo hart, dien 't hert van luſt niet open gaat

Door ſulk een hemel-ſtem geſchikt na d'effen maat?

Mijn zielmaekt groot den Heer: mijn geeſt, vol ſoet geblaker,

Verheugt hem inniglik in Godt mijn Saligmaker:

Om dat hy, die niet acht den glimp van groote liên,

Sijn dienſtmaagt nederheit aldus heeft aangeſien,

Want ſiet, van nu aan, nu de Heil-ſon door komt breken,

Soo ſullen my all' de geſlachten ſalig ſpreken.

Hy heeft aan mygedaan veel groote dingen t ſaam

Hy die ſoo machtig is, en heilig is fijn Naam.

Enfijn barmhertigheit is, over die hem vreeſen,

Van 't een geſlachte tot het aar geſlacht, na deſen.

Hy heeft een krachtig werk gedaan doorfijnen arm,

Opdat hy ſich ſijns volksgenadiglik erbarm.
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Hy heeft d'hoogmoedig', in haers hertenquägedachten,

Verſtrooit en wechgevaegt. Hy wilſedoch niet achten.

Ja machtig heeft hy van de trotſche troonen af

Getrokken, en verhoogt de med'rig als uit 't graf.

vv Siet, hong'rigen heeft hy vervult met fijne goed'ren:

En rijke ledig wechgeſomden, ſonder voed'ren.

Hy heeft nu Iſraël ſijn uitverkoren knecht

Eensopgenomen, daer hy nederlagh geſlecht.

Op dat hy ware der barmhertigheit gedachtig,

(Gelijk hy ſelfs wel-eer geſproken heeft ſoo krachtig

Tot onſe Vader, tot Abr'am en ſijn zaat)

Ia eeuwigheit, na fijnſoo wonderbare raet.

Hoe laet de fiere Maegt, uit Davids zaetgeboren,

Ook Davidsgeeſt en toon hier in haer Lof-ſang hooren!

o Hoetoonts haer ſelve nu een heilige Sangereſ !

Hoewordt ſe waerlik hier een wijſe Propheteſs'!

Oedelmoedigheit van d'alderbeſte foorte!

Alſoo betaemt het eerſt den Eed'len van geboorte,

Om nooit t'ontaerden van der Oud'ren brave daän,

Maer'tſelve Deugden-ſpoor onwankelbaer te gaen.

Hoog afkomſt, ſonder deugt, is dobbelſchande waerdig.

Dus ſiet, hoe ſy, op geen uitwendigheên hoovaerdig,

Ja diest'ootmoed'ger om degunſt die Godthaer doet,

Hier dobbel edelis, van bloet en van gemoet.

Geen Vorſt noch Konink wasin Iuda nut'aenſchouwen,

De boom van Iſaïſcheen ſchier ganſch afgehouwen ;

Waerom s,alsarm en ſlegt,trouwt met eentimmerman,

En naderhant ook niet een lamm'ken off'ren kan.

Dochdoor de wolke van dees'uitterſte verſmaetheën

Breekt nog haerſonnen-ſtrael van Koninklijken ſtaet heen

Ja't is al Koninklijk en Vorſtlijk wathaer mont

Te voorſchijn brengt gelijk 't ook was in 's herten gront.

Daer is geen twijffelaen, ofſy heeft menigmalen

Diewoorden wederhaelt, en in haer druk en qualen

> Haerſelfs daer meê verquikt, en 't hert ſoet opgehaelt,

Indien 't haer ooit was door mismoedigheit gedaelt.

Q nooit volpreſen Liedt, van Godelijke klanken !

Wykonnen nimmermeer den Heer genoegſaemd# D

W1CITS
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Wiens Geeſt met ſulk een kragt ſpreekt door die lieve

maegt, (Waegt.

Dat al het Chriſtendom daer noch met vreugt van

Wy willen dit Geſang altijt in eeren houden,

En nimmer ſal by ons dit nieuwe Liet ver-ouden.

't Sal klaer en openbaer met blijdſchap zijn gepſalmt,

Soo dat de ſuiv're toon in ieders oorengalmt.

3 o Dus hoort men 't onder ons,van mannen en van vrouwen,

't Zy hoog oflaeg van ſtaet, van jongen en van ouwen,

Al-om opheffen, in bekende moeder-tael;

Vermits er ieder-een veel vrucht en vreugt uit haal.

Ja doch , van eeuw tot eeuw, tot 's werelts einde, ſalmen

Gebruiken dit Geſang, ſoo wel als Davids Pſalmen,

Tot heilige tempel-vreugt, ſoo dat de weêr-klank raak'

In d'oor van elk die 't ſingt in onbekendeſpraek,

Soo leert de Maagt ons recht verblijdt zijn in den Heere,

En hoe hy , als hy wil verhoogen, eerſt verneêre.

* Sy hadd'in't aardſche klein ofgeene vreugt. Haer lot,

Haer al-genoegſaem deel en erfgoet, was haer Godt.

Wel-ſalig zijnſe, die ſich 's wereltsvrugt ontwennen,

'En, met M A R 1 A , dit gejuig gevoelik kennen.

Des huichlaers vreugt is valſch en voor een oogenblik:

Maerdeſeraakt'ethert, en blijft'er eeuwiglik.

Wel-ſalig zijnſe, die met hemelſche be-ooging,

In diepe nederheit verwachten haer verhooging,

En hare zielſoo lang beſitten in gedult,

Tot dats haer hoop op't leſt met blijdſchap ſien vervult.

» Soo leert de Maegt, hoe Godtsalleenezy all'eere.

Al hoorts haer roemen alseen Moeder van den Heere,

Syroemt den Heere van de Moederdoch alleen,

Sietalle roem in Godt, maer in haar ſelve geen.

Maar wiezijn wy, die ons ſoo licht iet dunken laten,

Die niets zijn, en ons ſelfs verheffen boven maten,

Om iet, dat Godt ons geeft ! hoe gaet all' eigelof

En yd'le menſchen-roem terſtont by onsſoogrof?

Wie Godt wil roemen, en ſijn eigen hoogmoet dwingen,

Die leêr byſonderlik M A R 1 As Lof-ſang ſingen:

»e Dochſing hem met den geeſt en t'ſamen met verſtant,

Opdat hy inſijn hertgeyoel M AR 1 As brandt,
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Nuſal ik toonen, hoe de Moeder-maagt een voorbee't

Van maagden, vrouwen t'ſaam en moeders,zy geoordeelt.

Ciert kuisheit, eerbaarheit, en reinigheit een maagt,

't Is reën, dat ſy de kroon, verr' boven alle, draagt.

Sy was verſekert, dat ſy nooit een man bekent hadd',

Noch ooit een dertel oogtotydelheit gewendt hadd'.

GodsEngel vindt haar thuis in Nazareth haar Stadt,

Daar ſ' in haar aandagt meeſt met Godt verſelſchapt ſat.

42 Of, reiſt ſy eldersheen, 't is na haar oude Nichte,

Dat d'eene d'ander ſterk', en trooſt en onderrichte,

In 't onderlinggeloof: Sy ſpoedt ſich van de wegh,

Op 't ſoetſt verſelſchapt met haar eigen overlegh.

Sy gaat, als Dina, niet nieuwsgieriglik bekijken

De dochteren des lants, hoe moedig datſe prijken,

O neen, de zeed’ge Maagt ſou om ſoo ſlecht een leur

Haar voeten ook niet eens gaan ſetten uit haar deur.

Sy mag haar tijt niet met de wulpſcheJeugt verdrijven,

Maarwel drie maanden by haar ſtaat 'ge Nichte blijven,

* Om die te dienen in haarſwanger ouderdom.

Dat huis verveelt haar niet, al was de huis-heer ſtom.

Een hedenſdaagſche Maagt, die al te qualik lange

Opeeneplaats kan zijn, en graag weer is tegange,

Hadd welgedacht; 't Is hier, of m'in een klooſterſit,

Wat voor een moeilijk en verdrietig buis is dit?

Detijt die hadd' haar daar weljaren lank gevallen,

Om dat er niets en viel teſpelen of te mailen,

Noch geen beſoek en quam van dert'le jongeliën,

So dat m'er,doofſch en ſtil, moeſt voor de wanden ſien.

All' hert- en ooge-luſt, en dwaasheit, is doch huiden

Soo vaſt en ſtijfgehecht aan 't hert der jongeluiden,

Als of 't met touwen aan malkander waar geknoopt.

't Is niet danydelheit, daar dºyd'le jeugt na loopt.

Maar deedle Maagt MA R Y vond hier ſo groot behagen,

Dat ook drie maanden haar maar ſchenen als drie dagen.

Indien 't detijt maar hadd’ geleën, ſy hadd'et daar

Wel langer uitgehardt, ſoo wel beviel 't 'er haar.

Sy keerd' eerſt weêr na huis, doeſoo veel ander vrienden

Van rondom quamen, dat ſ' haar Nicht in 't kraambed

dienden, So
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& Sodat het nu voortaan haar kuiſche maagdeziel,

Geverwt met ſchaamte, meer te huis in 't ſtil beviel.

Alisſeſchoon de Bruidt, haar beſte Bruilofts groeten

Zijn, daar haar d'Engel en haar Nichte med' ontmoeten.

Daar wasſemeê gedient. Dielagen in haar ſin.

Waar door haar hertebrandt in Goddelijke min.

Sy ſtelt geen jagt-maalaan van wulpſejonge lieden.

Sy wiſt al lang de jeugts begeerlikheên te vlieden,

En meer te jagen na geloove, liefd', en vreê.

Die Godt aenroepen uit een rein hert, doen ſoo meê.

Jo DeJongvrouw, nu verlooft metJoſeph, hout haar leden,

Gelijk haar herte, kuiſch, volherdend in gebeden,

Dentijt der ondertrouw, gelijk 't een maagt betaamt,

Die,boven 's vleeſches luſt,mint eerbaarheit en ſchaamt;

Op dat haar kuisheit nooit in twijffelzygetrokken,

* Noch iemant moge met bevruchte maagdom jokken,

Soo geeft Godts Engelſelf daarvan getuigenis,

Hoe't door desGeeſteskragt, niet door mans toedoen is,

Hoewel haar Bruidegom haartot ſich hadd genomen,

. Geen prikkeling van 't vlees deed ooit haar t'ſamen komen.

In deerlijk. Ee-ſtantſochtſy doch geen dert'leluſt,

Maar eerſt Godtseer,en dan na ziel en lijfgoê ruſt.

Gelijkſe meeſt aen Godt 't geen Godts was wilde geven,

Gafſ'aenden Keiſer, 'tgeen des Keiſers was, daer neven.

# Alſcheenſe ſchatting-vry, door 't Koninklijke bloet

Van haar en Joſephs zy, ſy gafſe met ootmoet.

Sy ging metJoſeph heen, in 't midden van de reiſers,

En wou beſchreven zijn, op 't ſtreng gebodt des Keiſers,

Hoewel haarſwang're buik genoeg ontſchuldigt ſchijn',

i Sy achtgeen moeit, mach ſy ſlechts onderdanig zijn.

se Hoekomt ons hoogmoet dan ſomtijts ſo hoog te ſteig'ren

Dat wygehoorſaamheit aan hooge Machten weig'ren,

In dingen, die men doch met minder laſt kan doen?

t Daar voor laat elk voortaan ſich, door haar voorbeelt,

:

't Was niet danzedigheit, en heusheit die men ſpeurde.

Begroet Godts Engel haar, ofzegent haar haar Nicht,

S'iszedig in haar taal, in 't hert, in 't aangeſicht. H

laat

Al wat ſy immer deed', of wataan haar gebeurde, (hoën

A
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Haermaegdelijke ſchaemt is nooit van haer geweken.

Watwasſy altijtgraeg in 't hooren, traeg in 't ſpreken !

Hoe heeft ſy alles, ſoo bedachtſaem en bedaert,

In't ſuiver herte, met ſtil-ſwijgentheit, bewaert!

Wat was ſy, voor en naer, ſorgvuldig om de plichten

Eens Moeders aen haer Soon, in alles, te ver-richten?

Sybaert hem niet ſoo haeſt te Bethl'hem in de ſtal,

Ofalles doetſe voort haer Kintjete geval.

Sy ſiet haerjonge ſpruit ſoo arm, ſoo naakt, ſooteder;

Die windtſe 'top, en legt het in de kribbe neder,

Om datſe voor haer ſelfs, noch voor haer lieve Kint,

Hiergeen gerak, gemak, nochplaets in d'herberg vint:

Hier is geen vroevrou, noch geſelſchap van veel vrouwen,

Syſelve moet alleen hier neerſtig handt aan houwen.

Soo ſiet men waerlik, na haer eigen prophecy, (zy.

Hoe's Heeren moeder t'ſaem des Heeren dienſtmaegt

HelptJoſeph iet, hy mag de kribbe wat verkloppen,

En klutſen tot een wieg, om 't kint wel toe te ſtoppen

Voor wint en winter koud'. Hier is tot haer gerief

Geen ander dienſt. Sy neemthet met haer kint voor lief.

Men komt dekraemvrou hier niet op ſijn groots beſoeken.

Maerſelve windtſy hem dan in dan uit de doeken.

Geen luyermand is hier voorſien met ſoo veel goet,

Alsieder kraem-vrouw nu op't koſtlijkſt hebben moet.

Is hier de ſtal haerſael, haer koets mag ſtroo en hooi zijn,

En 't lieve Soontje moet met eigen naektheit mooizijn.

Daer 't Kind'ken in de kribb', in ſlechte doecken, leit,

Denkt, wat onthael daer voor de Moeder zy bereidt!

Geen armoedofgebrek kan haer tot mismoed bringen.

Sy ſiet haer Kintje, dat, als Heer van alle dingen,

Soo rijk was, ſelv', om ons, in armoed haer gelijk,

Opdat hy eeuwig door ſijn armoed ons ver-rijk'.

Wierd van veel vrouwen, die ſoo veel toeruſting maken

Tot overdaet, wanneers in 't kraembedd ſtallen raken,

Hierop wat meer geſien, ſy hielden beter maet,

Daernu de weeld en pracht heel buiten ſchrevegaet.

Hoemin ſy wasbelaen met ſulk uitwendigheden,

Hoe meer s'haertijt en vlijt aen 't Kintje kon beſteding
- ſtR
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Om 't warm te houden en te koeſt'ren in haer ſchoot.

HaerSoontjes lijden maakt haer mede-lijden groot.

Ik oordeel, dat ſy hem hier niet ſlechts met haer handen,

Maer met haer mont en hert, welk s in haer voelt tebran

3 e Gedienſtig zy,ſo dat s hem ſtaag omhels en kuſſ', (den,

En, hoe s op't beſte kan, hem toedek, wieg en ſuſſ'.

't Kan al haer ongemak meer dan genoeg beloonen,

Dat s aen haer Kintje maer veel liefde mag betoonen:

Dus ſiet men 't haer voortaen meteige borſten voen,

Als ieder moeder, die ſelfs kan, behoort tedoen.

Al hadd men haer voor 't kint veel Minnen aengeboden,

Om haer daer door tot ruſt en groot gemak te nooden,

Sy haddet afgeweert. Het ſoetſte, dat men vindt,

ls, dat een moeder Minn'zy van haer eigen kint.

ko Selfslaet het zee-gedrogt aen ſtrandt de borſten neder,

En ſoogt ſijn welpen, die noch kracht'loos zijn en teder,

Opdat men ſie, hoe hier natuur gaet voor de leer.

Dog deed'leMoeder-maegtdoetaen haer Kintje meer.

Alwat, naziel of lijf, mogh tot ſijn welvaert ſtrekken,

Daer van en isſe doorgeen inſigt af te trekken.

Sylaet, op d'achtſtedag van 't Kindekensgeboort,

Het ſelv'in ſmert beſny'n, als 't na de wet behoort.

S' hadd' mogen denken, ofde wet hern nietverſchoone,

Die ſcnder ſonde was, en 's Allerhoogſten Sone:

" » Maer, mitshaer hiervan niet byſonders wort ontvoudt,

Is 't beſt, dat s'aen de wet haer ſelfs gehoorſaem houdt.

Sylaet door 't ſteenen meshaer Soontjes voorhuit bloeden,

Waer door haer eigen hert, als ieder mag vermoeden,

Haer bloed in't lijf. Hoe krijt't onnoſel Lam, en wringt

Sijn ſwakkeleedtjensdoor de ſterke pijn die 't dringt!

Mydunkt, ik ſie, hoe dat ſy 't weer neemt op haer armen,

En 't lieflijk kuſt en ſuſt door moederlijk ontfarmen,

Ja hoes haertranen met haer Soontjestranen mengt,

Terwijl ſy't me ter haeſt weer naſijn wiegtoebrengt.

de Haerkint, in alles ons, behalven in de ſonde,

Gelijk, voelt meeſt daer nade ſmerten van de wonde.

O! hoe gevoelig moeſt hier 's Moeders hert van zijn,

En ſelve wenſchen, datſe# haer Soontjespijn.
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Sy hadd veel wonders van haer Kind'ken hoorentuigen:

Sag haaſt de Wijſen voorhaerSoontje nederbuigen,

En offeren hun ſchat. Sy wordt hier doorſoo bly,

Dats onvermoeitbetoon hoe dats een Moederzy.

Ter rechter tijdt betreedt ſy met hem d'heilige drempel,

En ſtelt destempels Heer daarin des Heerentempel.

3 Sybrengt het offer van haertortelduyfkens meê,

Schoon door ſich ſelfshaerkint geheiligt was alreê.

Sy komt wel ſonder lam, gelijk als een van d'armen,

Engeeft het geen ſy heeft; doch brengt ſelfs ophaerarmen

Het Lam, het waer Lam Godts, dat 's wereltsſonden

Het eenig offer, dat den Vader wel behaegt. (draegt,

Sy reiſt, op 's Heeren woort, haeſt met hem naer Egipten,

Op dat s Herodestoorn en trotſch gewelt ontſlipten.

Geen moeit is haer te veel, geen ongemak tegroot,

Als maer dit lieve Lam mag ruſten in haerſchoot.

* Geen reis is haer te verr' om methem om teſwerven,

Alsook bereidt met hem televen en te ſterven.

Geen lant is haer te vreemt, als ſy haer waerde Kint,

Haers herten eigendom, aldaer ſlechts by haer vindt.

Siet, hoe een ſoogend wijf, een ſwakkejonge moeder,

Die maer eentimmermanſag by haer tot behoeder,

Reiſt met haerteere Kint, door boſſchen, bergen dal!

Sy vreeſt geen duiſt're nacht die haer verſchrikken ſal.

Heefts in Egipten ſchoon geen vrient nog maag, nogwo

Sy blijft daer om haer kint tot dat die wrede Koning (ning,

, Geſtorven is. Daer neemt s'haer waerde Soontje ſtraks

Opd'armen, en ver-reiſt weer metveel ongemaks.

Vermits s” in Iſraël niet veilig konnen weſen,

Om datſe weer op't nieuw voor Archelaus vreeſen,

" Soo woontſe met haerkint voortaen te Nazareth,

Alwaers haer met haer man Godtvruchtig nederſet.

Al zijn een wijfen maegt gemeenlik onderſcheiden

In 's Heeren heilige dienſt, ſylaet haer niet afleiden,

Door'swereltsdingen,van het minſt Godsdienſtig werk.

Syjaegt volſtandig voort na 't voorgeſtelde perk.

* Ja 't is waerſchijnlijk, dat MA R Y haergantſcheleven,

Van Ioſeph nooit bekent, voortaen is maagtgebleven.
't Moeſt
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't Moeſt doch iet wonders en byſonders zijn al wat

Met 't wonderlijke Kintſoo veel gemeinſchap hadt.

Wie twijfelt, of dit Paer, al was 't by eengekomen

Om t'ſaam te woonen, heeft ſich ernſtlik voorgenomen -

Sich vry te houden, met een onderling verdrag,

Van vleeſchelijk bedrijf. Dit eiſcht alhier 't ontſag.

't Ontſag en liefde tot de Moederonſes Heeren

Vereiſſchen ook, dat wy niet anders ooit begeren

9 o Te denken, noch van haer, noch van haer Bruidegom,

Dieſoorechtveerdig was en uittermaten vrom.

Ik ſwijg hier van, om ook van dieonvergeleken,

Omſchaduwt van Gods Geeſt,niet vleeſchelijkste ſpreken.

Godswoord vermeld niet, dat's ooit naliet maegt te zijn.

Indien m'ertegen ſtrijd, het heeftgeen waarheits ſchijn.

Schoon Ioſeph haeren't kint de koſt nu voor moetwinnen,

Gelijk een timmerman, en ſy miſſchien met ſpinnen,

Ofandere vrouwe-werk, het huis in eeren houdt,

Haer Godsdienſtsyver is hier door ganſch niet verkout.

eto Sy, diegeoeffent was in heilig overdenking,

En nu in ſtilheit bleef, kon,ſonder aendachts krenking,

Met ſulk een man, die by haer woonde met verſtant,

Welyv'rig zijn. Ja d'een boodt d'ander hier de handt.

Twedeên hier meer dan een. Mits d'eenewoualsd'ander.

So namens acht, tot meer opſcherping, op malkander,

Ja waren, niet ſlechts thuis, maerook in 't openbaer,

In Godtshuisallermeeſt Godtsdienſtig met malkaer.

Men ſagſe jaer opjaer na d'heilige Stadt paſſeren,

Om ſooden grooten Godt op't Paaſch-feeſt te ver-eeren.

5 o De wet verbondt de mans, de vrouwen waren vry:

Miſſchien ſagGod haer, om haerſwakheit,hier voor-by.

Nochtans deheil’ge vrou, geen laſt of moeit iet achtend',

En't geeſtelijk profijt van deſe reis betrachtend',

Paſſeert die lange weg. De ware Godtsvrucht ſiet

Op onderſcheit van ftaet, ofvan geſlachte niet.

Schoon Ioſeph ſich moet als een ambachts-man geneeren ,

Ganſch onderdanig houdt s'hem, als haer man, in eeren.

Hoewelſe boven hem ſoo hoog verheven ſchijn',

Sy onderwerpt nochtansh: willegraeg de ſijn'.

2.
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Al zijnſe bey, in haer geſlacht-rol, ſchoon geſproten

Van Koninklijke ſtam, het heeft haer nooit verdroten

In ſulk een nederig beroep te moeten zijn,

Schoon't voor de werelt ſlecht en heel verachtlik ſchijn'.

Nooit dreefſe Joſeph aen om amptentebekuipen.

Sy wiſt, dat d'hoogſte ſtaet derhoogen was, te ſtuipen

Voor d'Allerhoogſte Godt, en met eerbiedigheit

Te knielen voor ſijn Macht en Opper-Majeſteit.

't Was eersgenoeg voor haer getrouwt te zijn met eenen,

Die d'een na d'ander maal Godts Engelen verſchenen,

Hem onder-richtend wat hy doen en laten ſou.

Een man van Godgeacht moet waardzijn aen ſijn vrou.

't Wasvoor haer ſoeterſichte warmen by deſpanen

VanJoſephstimmer-werf, dan ſich, om glori-vanen,

Te branden in een vyer van nijdt en jalouſy, -

Ofwat by hooge ſtaet op 't meeſt verſelſchapt zy.

Schoon ook haer kint hierom een timmerman moet heten,

Dat was haer achting niet te na, ſy wou't wel weten.

Al wiert'er Joſeph,ſy, en't Kint, ſchoon om beſchampt,

Dit ampt onteerd' hen niet, maer ſy vereerden 'tampt.

Wiena geringe ſtaet ſich ſelve weet te voegen,

En Gods vrugt voor eengroot gewin acht met vernoegen,

Niet hoog van oog en hert na machtige dingen ſtreeft,

Is inderdaet de grootſt en rijkſte die der leeft.

Hoeſalig was MA R Y, die dit ſoo wel kon vatten!

Watvoor een groot geluk moeſt Joſeph dit wel ſchatten!

Wat vreugde moeſt het zijn voor die rechtveerd geziel,

Dat ſy in alles haer ſoo wel tevreden hiel!

Nooit wierd diewaerde vrouw om ſijnent wil verbolgen,

Nooit ſocht s' haer eigen hooft,maer 't hooft haersmans, te

Die over haer van God geſtelt was tot een hooft,(volgé,
Nadats in ondertrouw eerſt met hem was verlooft.

Jas onderwerpt haer hem, in alles, als den Heere,

Wiens beelt de man draegt, ſo hy't wijf maer wel regeere.

Wat plaetſen dat hy ooit door Godts beſtier bereiſt,

Men vindt niet, dat s ooit weer van hem teruggedeiſt.

Was 't Naz'reth, Bethlehem, Egipt ſoo verr gelegen,

Ofwas'tJeruſalem; ſy hadd'er nooit iet tegen. S

y
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Sy ſou met hem wel uit de werelt zijn gegaen. -

Gelijk hyhaer, ſoo hingſyhem, uit liefd', ook aan.

- so Doens ooit iet goetsteſaem, ſooſal ſy hem eerſt roemen,

4 x
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En, ſoos haer beider naem genootſaakt is te noemen,

Soonoemt ſy hem voorhaer,ja, mits s'hem ſoo bemint,

Noemt s', uit eerbiedigheit, hem vader van haer kint.

Maer niet alleenlikleeft ſy met haer man ſootuchtig,

S' is met haer wonder-kint ook wonderlikgodtvruchtig,

Soo dat s'op d'aen was van ſijn gunſt en wijsheit let,

Waerdoorſe tot ſijn dienſt te meer wordt aengeſet.

Sy wiſt, dat Godt ſijn lofook krachtig kon verkonden

Selfs uit der kinderen en ſuigelingen monden,

Diesnam s'hem al by-tijds na ſulke plaetſen meê,

DaerGodtſijnsgrooten Naemsgedacht'nis ſtigten deê.

Jas heeft hem, alshy nu ſoo verre was gekomen,

Dathy de reis kon doen, na 't Paeſch-feeſt meégenomen,

Waerhenen Iſraël met menigt', in gedrang,

Tradt na Godtshuis, metlofen heilig vreugden ſang.

Mogts', uit Godsdienſtigheit, haer kint van twalefjaren

Metſulk een lange reis te voet te gaen beſwaren,

Wietwijfelt, of ſy nam hem langte voor alree, .

In naderplaetſen, tot den heiligen Godtsdienſt meë?

't Is welte denken, dat s'hem dikwils, hcelbewogen,

Vanjongs op leidde na de Kerk en Synagogen

TeNazareth, daer hy wierd opgevoedt van haer,

En naderhant ook leerd' en lasin't openbaer. -

Nooitkonſevan haer krooſt, haers herten trooſt,af-blijven

Geen vreugt kon ſonder hem in hare ziel beklijven. -

Hoewas haer hert benauwt, hoeyvºrig ſocht ſy hem ,

Does' hem, onwetend', eens liet in Jeruſalem!

Sy kreeggeen huld ofhulpby vrienden of by magen.

Sy gingdrie dagen lank, van plaets tot plaetſe, vragen,

MetJoſeph aen haerzy, tot dat s' op 't leſt haer Kint

In Salemstempelby de kloeke Leeraers vindt.

Wiekan uitſpreken, hoe ſy, naal 't angſtig kermen,

Hem, langs delange wegh, moeſt reisop reis om-armen?

Ja hoes haerslichaems vrucht, de vreugt van hare ziel,

Te Naz'reth in haer huis de# den hals heen viel? Sy

3
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Sy deed haer moeder-plichtaen hem voortaan ſoodanig,

Datſijne menſcheit haer ookgraeg was onderdanig,

Gelijk dekinderen hunn ouders, na de wet,

Die hy hem onderwierp, van Godt daertoe geſet,

- Haer onderwijs was wijsen vol van heilige leere,

Ofandersſoud'hy haer alſoo niet in den Heere

Gehoorſaem zijn geweeſt. Sy ging hem ſtaet'lik voor;

Ofanders hadd'hy haer ook nooit gevolgt op't ſpoor.

Als naderhant haer Soon moeſt hier en daer verkeeren,

Om doorſijn heilige leer en werken Godt teeeren,

Sy volgt hem, daer het paſt, voornaemlik in ſijn ſtadt,

Daer hy, met borger-recht, ſijn huisen wooninghadt.

Of, ſoo hy daer niet lang mag blijven, met ſijn Broeders,

Isook op ſtaende voet bereidt de reisſijns Moeders.

t 3 Waerhy is, daerisſy met haergenegentheit,

Soekt dats hem ſpreken mag bygoëgelegentheit.

Onmooglik, dat ſy hem ooit uit haer ſinnen ſette,

Dieſooſ.orgvuldiglik op all' ſijn dingen lette,

Bewarend' in haer hert, metaendacht en beleit,

Watvan haer waerde Soon gedaen wierd of geſeit.

Doch, ſoos', als Moeder, hem iet noodigs heeft te ſpreken,

Terwijl hem 't volk omringt, ſoo komtſe niet door-breken

Metgrootgeſag en macht, maer blijft er buiten ſtaen,

En wacht metootmoet daer, tot dat hy heeft gedaen.

Sy roept niet, Maekt my plaets, ik ben ſijn eige Moeder.

Sy hadd' van hem geleert, dat die fijn Moeder, Broeder,

En Suſter medezijn , die's Vaders wille doen,

En met Godtsheiſaem woort haerzieltenleven voên.

Sydraegt haer geern als ſulk een Moeder beſt betaemde,

Wiens Kint van eeuwigheit Godt ſelfs ſijn Vader naemde,

In wiens gewichtig werkhy ſtaeg moeſt beſig zijn,

Hoewel ſijn doen ſomtijtsvoor haer te wonderſchijn'.

Al vloeide 't volk hem toe met veel ontelbretroepen,

Al wierd hy met gejuigh voor Konink uitgeroepen,

"; * Algingdoortgantſch lant haerSoonsvermaert gerucht,

Sytrok dees eer nooit aen haer door glori-ſucht. -

Terwijl fijn leerlingen, noch al te vleeſchlijk, ſtreden,

Wie d'hoogſte plaetsſou in ſijn Koninkrijk bekledenH ft

G€
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Heeft ſy dognaſoo vreemd een voor-regt nooit geſtaen

Sy deed of ſprak ſchier niet, of 't wees haerootmoet aen.

Indiens haer eens te vry met hem, als Moeder, toone,

Sy neemt, metzedigheit, de ſtrafaen van haer Sone:

Sy kikt ofmikt niet weêr ſoohaeſt ſymaer verſtaet

Sijn Godelijk beroep, dat haer niet aen en gaet.

o Moets',om haer Soon,ſomtijts veel ſpijt en ſpot verdragen,

Men hoort haer nooit daerona veel klagen noch verzagen.

Sy hadd' veel vyanden van aenſien en gewelt,

aer doorſe dag by dag wierd op detoets geſtelt.

Het adderbroedſel van deſnoode Schriftgeleerden,

Diealſins van haer Soon het volk teruggekeerden,

En van hem ſpraken ſoo verachtelik en ſtuer,

Met overdaed’ge haet, maekt haer het leven ſuer.

Hetvolk te Nazareth, haer eigelantgenooten,

Die ſich aen deſen ſteen desaenſtoots dapper ſtooten,

4 e Laethaer niet ongemoeit. (O! 't is een hardt gelagh,

Wanneer m in vreê niet by ſijn bueren woonen magh.)

Men ſpreekt er ergerlik haer vroom geſlacht ten hoone,

Is deſe, die ſich hier ſoo groot maekt, niet de ſone

Destimmermans? En is fijn moeder niet M ARY,

Die elk van ons wel kent en weet wie datſezy ?

Aldeſe bitterheên kon ſy als ſuiker kauwen.

Men hoord' uit haremontgeen vinnigtegen-grauwen ,

Als welby onsgeſchiedt, wanneer men ons geſlacht

w Tena ſpreektof alleen niet hoog genoeg en acht. . (de,

taro Menſiet dan,hoe m'uit ſpijt terſtont weer ſcheld en ſchen

Soo dat deganſche buert ſomtijtsraekt over ende,

Om dat een ander ſlechts wat meer wilzijn dan wy.

O! leerden wy alhier dan ootmoet van MARY !

Al konden and'ren haer verheffing niet gedoogen,

Noch veelgeringer wasſy in haereigen oogen.

Alſoo betaemde 't ſulk een Moeder van een Soon

Die van all' ootmoet was een levendig patroon.

Sytoond'aen hem voortaen, waerdatſe mogt ofkonde,

Haer dienſt en Moeder-trouw, tot aen ſijn leſte ſtonde,

r: Wanneerſe, midden door het ongeſtuimgedruis e

Van ſoo veel ſcharen volks, komt dringen onder 'ten"
B 4
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Sy kan, ofmag, ofwil haer liefde niet bedwingen.

Het ſchijnt alsof het hert haer uit het lijf wil dringen.

Hoewelſe door haer hulphem hier niet by kan ſtaen,

Sy doet hetgeenſe kan, en 't ſtaet haer Soon wel aen.

Daerom beloont hy daer deliefde van ſijn Moeder,

Engeeft haer opentlikſijn liev’ling tot behoeder;

Op datſe, na ſooveelverdriet, en ſulk een trouw

Aan hem beweſen, niet verlaten weſen ſou.

* Hierlaet onsnu met ernſt de mannelijke krachten

Van haer ſtantvaſtigheit en lijdſaemheit betrachten,

Dieſonder weerga is, waer in noch vrouw, noch man,

Haer is gelijk geweeſt, of ooit gelijk zijn kan.

Doe't al verſonken ſcheen in d'afgrondt van Godtstooren,

Doe't al verloren ſcheen, heeftſy geen moed verloren;

Maer bleef volſtandig, als een rotz, die doorgeen ſlagh

Van felle baren ooit bewogen worden magh.

In 't ſwaerſte lijden van ons Heiland vliên d'Apoſtºlen;

En hy, die tegen 't woort ſijns Meeſtersſcheen te poſt'len,

$ 2 Alsofhy ſterker waer dan JE sUs hem verweet,

Wordt d'allerſwakſte, ja verſaekt hem meteen eedt.

Maerd'heilige Maegt ſtaet vaſten onverzaegt in allen,

Verwachtend hoede ſaek ten beſten uit mag vallen.

Sy blijft ter doot getrouw, en volgt hem moedig na,

Tot aen den hooftſcheelberg, op 't ſmaed'lijk Golgotha.

Sydorſt de moordenaers, de beulen, en ſoldaten,

. Haerkint omringen ſien, en hooren al het praten

Van 'tgrimmelendegrauw, dat na'tgerichte vloog,

Terwijlhy ſelfs vaſt kroop en onder 't kruis ſich boog.

Sy overleide, met een waergeloovig herte,

En met een kloekegeeſt, ſijn marter, angſt, en ſmerte.

Sy dorſt ſien binden, ja deurboren, die haer ziel

Deurboorde door ſijn liefd', en vaſtgebonden hiel.

Niet datſe wasſooganſch gevoel-loos in ſoobitt're

En ſware ramp, dat aerd en hemel daer van zitt're,

En d'harde rotzſteen ſcheur: ôneen. Sijn pijn en ſmert

Doorſneden, onder 't kruis, het binnenſt van haar hert.

Syliefd' hem meer als ooit op d'aard hem iemant liefde.

Sy mind'hem als haer Soon, die 's Moeders herte sie:
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; o Ent ſamen als haer Heer en Heiland; ſou dan niet

Haer hert gevoelig zijn van al ſijnſwaer verdriet?

Naomi mag haer naem in Maragaen verbloemen,

Men mag M A R 1 A met meer reden Mara noemen,

Als die meerbitterheit, dan haer, is aengedaen.

Sydraegt de rechte naem: dat wijſt de daet hier aen.

Het ſweert van Simeon verkondigtlang te vooren,

Het welk haer herten ziel ſcherp ſnijdig deur ſou booren,

Hadd'haer van eerſt aen wel met ſteek op ſteek gewondt,

Maer gaet nu, metgewelt, tot 's herten diepſtegrondt.

Dit ſweert lag haerop 't hert wel vier-en-dertigjaren,

(Gelijks in haer gedacht elk woort plag te bewaren)

Maer 't prikt en ſchrikt haer nu niet ſlegts,als van te voor:

Het dringt en wringt (helaas!) haer ziel nu door en door.

O ! hoegedenkt ſy hier aen d'eerſte tempel-zegen,

Dieſy wel-eer hadd' met haer Kindeken gekregen!

Hoevoeltſe nu, dat GodsPropheet niet heeft gemiſt,

Diealles haer ſoo naekt voor heen teſeggen wiſt!

Geeneene degen is't, ôSimeon, geen eene,

Die nugaet door haer ziel, geen een en is 't alleene:

9 Veelſweerden tegelijk doorbooren t maegd'lijk hert

En moederlijk gemoet met ongemeeneſmert.

Sijnaengeſigt, mismaekt ſoojammerlik en leelik, ..

Dat elk ſich hadd ontſet; ſijn vel en vleeſch, geheelik ,

Met ſtriemen paerſch en blauw gekerſten als doorſneën;

Sijn naekte lijf, bebloedt van 't hooft af tot de teen;

Sijn wonden, verſch en root; de doornen, ſpeer,en ſpijkers,

De gal en edik-drank; het fel geſchreeuwder kijkers ,

Der Krijgs-liên dertelheit, de woorden van haer Soon,

Zijn alleſweerden, die haer aendoen ſoo veel doôn.

& 't Meê-lijdend vrou-volk weent maer wie is't,die ſo meê-ly'

Als ſy hier met haer Soon? Weltuigt het Euangeli,

Dat ſy ſtondt by ſijn kruis: want dat hy daer dushing,

Ging niemant doch ſoo na als 't haer aen 't herte ging.

Sy ſtonden onder 't kruis wel met haer drie Maryen,

Maer ſy ſtondt allernaeſt, door innig mede-lyen

Van 't moederlijke hert, het welk er niet om loog,

Doehy van 't kruis op haer#s wierp ſijnoog,

5 -
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Sijn oog, dat haer op 't eerſt uit ſoo veel hoofden kende,

En nu meer ſag op haer als op ſijn ſelfs ellende,

Alsof hy ſeggen wou: Ik voel een ſteek van 't ſweert,

Dat in mijn Moeders borſt ſich om end ommekeert.

Hoewas de Moeder wel te moede, doe hy ſeide,

OVrouwe, Getuw Soon, nu ik dus van u ſcheide!

Hoe weend haer oog,daer door't herdenken'tonſe weent!

Hoe ſteend'haerteere hert,daer'tons',als ſteen, ook ſteent!

't En is geen wonder, ſoomen hier de Maegt M AR 1 E

Alred een mart'lares in hare ziel belye.

't Is wonder, datter ook haer leven niet beſwijk',

En dat men haer van daar niet weg draeg als een lijk.

Maer door 't geloove leeft s', al ſterftſe duiſent dooden.

Sy is in ſoo veel ramp en t'ſaem-gehoopte nooden

Meer dan verwinnaarſche, door hem, die haer verſterkt,

En met ſijn groote kracht in hareſwakheit werkt.

Godts vaſt-bepaelderaet, en eeuwig voor-beſchikken,

Maekt, dat ſy overwint al 't menſchelijk verſchrikken.

Sy weet, dat hier niets kan geſchiên, dan 'tgeen de Heer

Alſoo beſloten hadd', en doch niet min noch meer:

Sy denkt; Sijn eige woortgaet immers vaſt en ſeker,

Van 't doopen in fijn bloet, en van fijn bitt're beker,

& Van Godtgeſchonken, die nu uitgedronken wert

Op't welvaert van ons all'. Dit geeft haer weer een hert.

Dus ſocht s', als Petrus, nooit te ſtraffen ofte ſtaken

Het werk, het welk alleen onskondeſalig maken.

Sy ſag, hoedat haer Soon gewillig 'tkruice droeg.

Dusgaf de moeddesSoons de Moeder moedsgenoeg.

Met tranend'oogen ſags'haerSoonaen't kruisſoſchimpig,

Met d'oogen des geloofs, ſags hem aen 'tſelve glimpig

Van glans en heerlikheit; jaſagdaer meê haer Soon

Verhoogt veelhoogerdan een Keiſer op ſijn throon.

7 * Sy ſag hem, aen het kruis, ontblooten d'helſche machten,

En overheden, die hy, doorſijn ſtrijtbre krachten,

In 't openbaer vol moetstenſchimpen tooneſtelt,

En zeegt en triumpheert daer over, als een helt.

Syſaghem lijden voor deſonden, hem, rechtveerdig

Voor d'onrechtveerdigen der eeuwige ſtraffenwerd: l

C
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Welin het vleeſch gedoodt, maer levend door dengeeſt.

Sijn menſcheits Moeder acht ſijn Godtheitallermeeſt.

't Bleef in haer hert gedrukt, als met een ſtale ſtempel

Dat hy ten derden daegſijnslijfsgebroken tempel

22 Weërſelfsopbouwen ſou. 't Verdreefalhaer gequel,

Dat hy de ſleutels hadd’ook ſelſs van doot en hel.

Gelijk dan Abraham de moet hadd”, om ſijnſoone

Teoff'ren, dat hy ſich den Heer gehoorſaam toone,

Bedenkende, dat Godt ook machtig was, om hem

Weer uit den dooden opte wekken door ſijn ſtem:

Sooſag de heilige Maegt ſtantvaſtig, ſonder ſwichten,

Haer eenig kint, aen 't kruis, ſo wreed en ſchandlik richten,

Verſekert, dat hy was des levens Vorſt en Heer,

Die 't leven ſelfsaf-leid', en nam 't van ſelve weêr.

Sy , dieſoogroot een deel en aenpart hadd’ontfangen

Aan 't heilig lichaem van haer Soon, bleef vaſter hangen

Aan 'tgeen hy daer van hadd’ voorſeiten afgebeeldt

MetJonas voorbeelt, dat ſtaag in haer ſinnen ſpeelt.

Sooſtaet de Moeder-maegtdaerſonder tegen-ſpreken,

En geeft van ongedult niet 'tallerminſte teeken.

Sy ſchreeut niet, als een wijfvan kracht en moet berooft,

Symaektgeen ſtraetgerucht, ſy rukt geen hair uit't hooft.

Sy heeft er noch op 't volk, noch op Pilaet, geladen,

Noch op het nijdig tot der Phariſeeſche Raden.

59 Syquetſtgeen menſche met een onvertogen woort.

In al haer lijden brengt ſy niet onlijd'lijks voort.

Sy weet,na't woort haers Soons, haer vyanden te minnen,

En acht het als een gunſt, dat m'haer noch late binnen

Den ringh, op d'hooftſcheelberg geſlagen om het kruis,

En dat men haer van daer niet weêr en dwing naer huis.

Hier ſtaetſe ſtedevaſt, op dat s'alſoo betoone,

Dat haer geen dink, jadoot noch leven, van haer Sone

Noch van ſijn liefdeſai afſcheiden. 't Gaſoo't wil,

Tot Godt, haer heil-fontein, is doch haer ziele ſtil.

'-

g, Geenſtuere ſchuddekop derJoden, uitgelaten,

Geengrove wreedheit van de woedendeſoldaten,

Geenſterk gedrang des volks geen tongen ſoo vol hoon,

Geen vloek noch vinnige doem en trekt haer van haer

ſoon. Sy
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Sy ſtaet hier onder ſoo veel honden, die, als klaſſen,

Teſamen hangen, om alraſend'aen te baſſen

Haereeniglammeken, die met haer moord geſchreeuw

Elk zijn gelijk een wreed verſcheurend brullend leeuw.

Sy valt niet, ofs alred halfdoot waer, neêr op d'aerde,

Gelijk men maelt en malt: dat waarte na de waerde

#* Van haer ſtantvaſtigheit. Sy vindt het al voorgoet,

Wat Godt, tot 's menſchen ſoen, ſijn eigen Sonedoet.

Al drong de pijn haers Kints haer ſterk door bloet en aders,

Noch ſterker 's wereltsheil, en d'eerdeseeuw'gen Vaders;

Gelijk die beid'haer Soon ook veel meer ſncên doorthert,

Dan ſpeer of ſpijker-ſlag, dan ziel-oflichaemsſmert.

Is't vlees ſchoon ſwak,haergeeſt, door d'ingeſproken zegen

En 't ſterk geloof gehardt, kampt met gewelt daer tegen.

Sy lijdt en ſtrijdt, tot dats ook alles overwinn'.

Waar wasop aerden ooit ſookloek een kruis-heldin?

& Ja wie is onder onsvan mannen ofvan vrouwen,

Wienslijdſaemheit by haerſoo dapper ſteek kan houwen,

Die ſoo volſtandiglik altijt dieſelve was? -

Hoe lichtelik leit onsde moed geheel in d'aſch!

Een wintje drijft ons wegh. Elkleurtje doetons klagen.

Wykonnen nauwlikseen oneffen woort verdragen.

Een ſuer of ſtuer geſicht, of 't minſteongelijk,

Jaegt onseen koorts op't lijf, ſodat ſchier 'thertbeſwijk'.

Al meenen wy ſomtijtste ſtaen gelijk een ceder,

Elk onverwacht verdriet werpt onster aerden neder.

Indien ons iets maer niet na wenſch en wilgelukt,

Wygaenteſchielik door mismoedigheit gebukt.

O! dat wy doch watmeerop ſulk een voorbeelt ſagen,

Om onder Chriſti kruisſoolicht niet te verzagen.

O! laet ons, met M A Ry tot J Es Us buitengaen,

Sijnſmaetheitdragen en ſtantvaſtig blijven ſtaen.

| Wat ſegg ik meer? Gedenk ik alles op te halen

Van haer verheven roem, ik moet daer in verdwalen.

-

a

'k Sie, dat mijn ſchaers verhael den lof van deſe Vrouw

Veel eer vermind'ren, dan na waerd uitſpreken ſou.

Al wat mijn pen van haer geſchreven heeft dus verde,

" Ismaer een rouw ontwerp alhier gebragt ten berde.
Men
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Men maeld'ookeer de Son metſwarte koolen af,

Dan dat m'haer ware lof de rechte verwegaf.

Al wat by-na van haer is door GodtsGeeſt geſchreven,

Treft haer godtsdienſtigheit, en reinaendachtig leven;

't Welk bleek, niet ſlechtsſoolang haer Soon noch was

Maeraltijt even ſterk, naJeſus hemelvaert. (opd'aerd'

Sy bleef niet ſlechtste huis, en by haer ſelfs, aendachtig

Maer ook in 't openbaer volhardde ſy eendrachtig, -

In ſmeeken en gebeën, met d'heilige vrouwen-ſchaer,

9 En met d'Apoſtºlen en ſijn broeders allegaer,

Het kon niet anders zijn, of ſy, aldus omſchenen

Door's Heiligen Geeſteskragt,moeſt heilig zijn meteenen,

En yverigvan geeſt, ſteeds dienende den Heer,

- Betrachtend alles wat meeſt diendetot ſijn eer.

Wat Chriſten menſche ſoud hier uit nu niet geleert zijn,

Hoe d'heilige Maegt van onsbemint moet en ge-eert zijn?

Syzijn een helſchgedrogt, die ſnuffelen na ſtof

Van giftige laſter-tael tot nadeel van haerlof.

Hy moetten eenemaelverſtandeloos ofbooszijn,

Ac Hy moet een Beljals Kint, verblindt en heelgodloos zijn,

Die qualik ſpreekt van ſoo een uitverkoren vat,

En ſulk een luiſter-eer met laſter-ſmeer bekladt.

Dat ſulkertong verſtomm'. Dat ſulker hert beſterve.

Dat ſulk een monſter-dierdeſwaerſte ſtrafverwerve,

Die iemant denken kan. Soo niet; derhellen pijn,

En 'teeuwig afgronts vyer, mag ſijn belooning zijn.

Denkt niet, dat iemant recht aen J Es Us eerbetoone,

Indien hy ſchendelik ſijn eigen Moederhoone.

Sijn gunſtgenootenzijn hem t'ſamen liefen waerd:

Bo Soudan ſijn Moeder ſelfs gelaſtert zijn op d'aerd?

Dat een verſtokte Jood', uit nijt en ſpijt verbaſtert,

Metſijn verhaettetong des Heilands Moeder laſtert,

Is iet; meer dat een Chriſt beſtaen ſou ſulks te doen

Met opſet en vermaek, dat kan ik niet vermoën.

Wieſou dien ſchende-bekaenſien met goeden oogen?

Wieſou niet deerder Maegt verdeed'gen na vermogen?

Ja wie dien laſter hoort, zy ſchuldigaen de ſond',

Indien hy niet tot haer beſcherming bruikt ſijnmen",
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Datelk de zaal'ge Maagt met waerdig eere love, -

vt Maer niet met valſche roem, verleidt door by-geloove.

Aanbidden wy haer niet God:sdienſtlik, als Godin,

Wyeeren haer nochtans met 'sharten goede ſin.

Wyeeren eeuwig haergedachtenis, wy ſpreken

Metall ontſag van haer: wy trachten uit te breken

In 't roemen van haer lof. Al haer verheven deugt

Wordtby ons uitgebreidt met ſonderlinge vreugt.

Sal ſteeds de heugenis en namedesrechtveerd'gen

Tot zegeningezijn, wie ſal dan niet verweerd'gen,

Soolang de werelt ſtaet, den lofder heilige Maagt,

S & Die, boven duiſenden, heeft haren Godt behaegt?

Moet tot gedacht nis van Maria Magdalene,

Door al de werelt, nochgeſproken zijn van 't gene

Sy deed'aen J E sus, does' hem ſalfd'aen Simons dis,

Wie merkt dan niet, dat dees' M AR 1 A waerd'ger is?

Indien m'een kloeke vrou,dieGod vreeſd ,eer moeſt geven

Van harer handen vrucht, en wat s al hadd' bedreven

Moeſt in de poortenzijn gepreſen onder 't volk,

't Betaamt veel meer, dat elk MA R 1 A s lof vertolk'.

Hoeſoud haer groote roem bedolven zijn in 't duiſter,

a Die, als de middag-ſon, verſpreidt haer held're luiſter?

Mits't onverganklijkWoort haer deugt verhaelt en looft,

Sal ook in eeuwigheit haar naam niet zijn verdooft.

't Waer alle deugt verſaekt, haer deugden niet te eeren,

Van welk ook ſelfs de deugt noch deugt ſou konnen leeren.

Met monten pen breng elk haerlofdanaenden dag,

Ofdoe het fijn daer toe, waerdat hy kan of mag.

Wydenken nooit aen haer, of danken voort den Heere,

Voor ſijn genade, gunſt, barmhertigheit en eere,

Die hy onsſchenkt door haer,dewijls'ons't eeuwig woort,

e . Dat van beginne was, brengt uit haer lichaem voort.
Al is de Heiland van den Hemel neergekomen,

't Is van haar vleeſch en bloet 't geen hy heeft aengenomen.

Dusworthy'tzaat derVrouw en Abr'hamszaet geroemt,

Ja ſelfs de vrugthaers buiks, haer Kint,haer Soon,genoemt.

Siet, hoe die menſchen-leer daerom geen gront noch kragt

Dathyſijn lichaem uit den hemel mêgebragtiets tºe,
EA
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En 't door haer maegd'lijk lijf lſoo gegaan ſou zijn,

Gelijk als door een glas paſſeert de Sonne-ſchijn.

Neen. Vleeſch van onſe vleeſch is hy uit fijn Moeder,

U Op dat hy tegelijk zy waerlik onſe Broeder,

En ons in alle ding, behalven in deſond',

Uit ſijn ootmoedigheit alſoo gelijk zijn kend'.

De Leden desGeloofs, van eeuw tot eeuw beleden

Door 'tgantſche Chriſtendom, tot op den dag van heden,

Getuigen opentlik, dat uit de Maegt M AR Y

Godts een-geboreSoon, ons Heer, geboren zy.

Tot's wereltseinde toe ſal ſelfs de mont der kind'ren,

Ten ſpijt en ſpot van die MA R 1 As lofvermind'ren,

to Ons dit verkondigen met dees Belydenis,

Die Chriſtlijk, al-gemeen en ongetwijfelt is.

MAR 1 As naam blijft daer voor eeuwig in geſchreven,

Nietals Pilatus naem, die daer in is gebleven

Slechts tot ſijn ongeluk, ja tot verwijt en hoon,

Dat hy deslevens Vorſt, om menſchen gunſt, liet doôn.

Maer daer in blinkt haer naem, op dat men Godtsgenade,

Beweſen aen de Maegt uit Koninklijken zade

Van Davids oude ſtam, op 't allerhoogſt verheft',

En t'ſaem het groot geluk van haer en ons beſeff.

O! wat een waerdigheit is hier op ons gekomen,

* * Dat uit MAR 1 As vleeſch het ons'isaengenomen

Van hem die 't heeft gevoert in 't hemelſch Koninkrijk,

Dat onſe lichaem daer het fijnezy gelijk!

Hoe kan meer eer, geluk, ofwonderlijker wonder

Van iemantzijn bedacht, als 't hare wasbyſonder?

Dats in haer lijfontfangt dien, die gegenereert

Is van all' eeuwigheit, dien aard en hemel eert!

Dat s in haer lichaem draegt die ſelfs draegt alle dingen

Door't woort van ſijne kracht, en na ſijn wil kan dwingen!

Dats'in haerbuik begrijp', omvang en alsomwelv',

19 Dien niet begrijpen kan der hem'len Hemelſelv'!

Iadatſebaert het heil van Godtsgeloov'ge menigt;

En't vleeſch, perſoonlik met de Godtheit ſelfs ver-eenigt,

Uit haren vleeſche brengt! wat nieuws wort hier gehoort!

Dats in dertijt ontfangt en baart het eeuwig Woort b t

2
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Dats is de Moeder van haer Godt, en ſoo met eenen

Ter werelt brengt hem die de werelt ſchiep voor henen!

Dat ſy den genen met haer borſten ſoogt, die elk

Soogt met ſijn ſuiv'releer, die onvervalſchte melk?

Propheten, Koningen, en Prieſters, was van verre

,, Maeraengeweſen dees doorluchtige morgen-ſterre;

:

D'Apoſtºlen gingen heel gemeenſaem met hem om:

Maer niet dat by 't geluk der Maegtte paſſe kom.

Wydurven ons ook, met een volle mondt, vermeten,

DatGodthaer niet alleen heeft boven fijn Propheten,

D'Arts-vaders,en ſijns Soons Geſanten, hoog ver-eert;

Maer d'Englen ſelve dus heeft onder haer verneêrt.

Want waerlik hy en neemt niet aen der Eng'len weſen,

Maer't Zaet van Abraham, uit 't lijf der Maegt gereſen,

Haer eigen vlees en bloet, door's Heil'gen Geeſteskragt:

Daer menſch of Engel ook in 't minſte nietstoe bragt.

Niet hooger konnen ſich de Engelen beroemen

Dan datſe dienaers van GodsSoon ſich ſelve noemen,

Sijn ſchepſels die hy ſchiep, en ſijner handen werk.

Maer ſiet, hoe d'eer der Maegt in glans al verder ſperk'!

Sy is ſijn dienſtmaegt en ſijn ſchepſel niet alleene,

Maer ook de Moeder van die grooteGodt met eene.

O onbegrijpelijk geluk en eerder Maegt,

Daeraerd en hemel, door verwondering, van waegt!

Ook houden wy voor vaſt, dat ſy, gelijks op d'aarde

Van Godt beg'nadigt was door ſulk een gunſt en waerde,

Die nimmermeer aen menſch ofEngel is betoont,

Met onbegrijp'lijk' eer in d'hem'len is gekroont.

Maermaegde-buik was d'eerſten waerdſte plaets van allen,

Die hier GodtsSonetot een woning kon bevallen ,

Hoeruim een woonplaets, vol van glansen heerlikheit,

Heeft hy haer weder in ſijns Vadershuis bereidt!

Soo't d'oog niet heeft geſien, en d'oore niet gehoort heeft,

En 't nooit in 'smenſchen hert, als 't alle luſt bekoort heeft,

Geklommen is 't geen Godt bereidt heeft fijne ſchaer

Diehem bemint, wat heefthy dan bereidt voor haer?

Voorhaer, die J EsUM meer dan onſer een beminde!

Geen wonder is't, dat ſy by Godt veel glori vinde, . .
IG
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Die boven anderen by hem genade vondt,

Soo datterhaers gelijk niet was in 's wereltsrondt.

Hoewel ik nooit, als Paul,ben, van Godts voete-ſchemel,

Wer-rukt in 't Paradijs, tot in denderden Hemel,

Soo twijfel ik doch niet, of ſy ſiet daer haer Soon,

Geheel van vreugt ver-rukt, verheerlikt op ſijn troon.

Wat kan 't haer geven, dan een volle luſt, met waerheit.

is. Datshem, diens eertijts wondt in doeken,nu met klaerheit

Siet blinken als de Son op 't hoogſte van den dag!

Dat s eeuwig ſiet ver-rijkt diens hier in armoéſag!

Dat s'hem,voor wienſy hier geen plaets in d herberg vonde

Dieſchier niet hadde daer ſijn hooft opruſten konde,

Nu in ſijn Vadershuisen wooning ſiet, daer 't al

Is tot ſijn dienſt bereidt met eeuwig lof geſchal!

Dats hem,diens hier een kribb heeft tot ſijn wieg gegeven,

Sietaen Godsrechterhant in ſijn paleis verheven!

Dats'hem, met wienſe voor Herodes wech moeſt vliën,

li Nu, boven alle macht, in ſijn triumph mag ſien ! .

Dats'hem, diens hier gekroont met doornen ſagſo deerlik,

Meteer en majeſteit gekroont magſien ſoo heerlik!

Ja diens aen 't ſchandlijk kruisſag nag'len, datſe dien

Nuop ſijn zege-koetsvol Godtheitsglans mag ſien!

Wienstong ſy hadd’geſien met galen eek beſproejen,

Dat die nu van ſijn troon een welluſt beek doe vloejen!

Dats'hem, diens hadd'geſien veracht, belacht, beſpot,

Altijt ge-eert magſien als d'een'ge ware Godt!

Indien ons' Heiland, ſelfsin't diepſte van fijn ſmerten

o Sijn waerde Moeder ſichſooernſtig nam ter herten,

Dat hyſe ſterk beviel ſijn liefſte lieveling,

Die van die uur afhaer ook in ſijn huis ontfing:

Hoe veel te meer bewijſt hy haer dan nu de krachten

Van ſijne gunſt, nu hy, verr'boven alle Machten,

En hoogt', en heerlikheit, voor eeuwig is verhoogt,

En ſy niet meer behoeft ſijn dienaer tot haer voogt.

Hy wilſe loonen die ook aen ſijn minſteleden

( Barmhertigheit en dienſt alhierop aerden deden;
n Hoe veel te meer dan haer, die ſelfs hem heeftgevoedt

* Met melk uit hareborſt, agmet haer vleeſch en ble:#e
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Diehem twee dingen ſchonk, welk inſijn ganſcheleven

Geen menſch, dan Sy alleen, aen hem ooit kondegeven:

Het moederlijke hert, dat geen verdriet verdroot;

En ſuiv're maegde-melk, die uit haer borſten vloot!

Die tot ſijn dienſt dit hert ſteeds overhem liet hangen;

Die met hem ſukkelde die droev’Egipſchegangen,

Ja tot ſijn leſten aêm hem trouw heeft bygeſtaen,

Doe't moederlijke bloet nog kroop daer 't niet kon gaan!

Sald'een, in heerlikheit, der ſterren glans behalen,

oEn d'ander boven Son-en Maen-licht glimp-rijk pralen;

D'een min, en d'ander meer beſtraelt van't eeuwig licht,

Hoe ſal dan blinken haer verheerliktaengeſigt!

Maerhout hier ſtil,mijn pen. Het is geen menſchemoglik,

Door eengaerdſch begrijp, teſpreken, hoeganſch hooglik

En glori-rijk ſy nu verheven zy in ſtaet.

't Is veiliger, dat gy't dan voor dit mael hier by laet.

Detijt ſal komen, dat wy haer aenſchouwen mogen,

Als Abr'ham, Iſaäc, en Jacob, met ons'oogen,

In't hemelſch Koninkrijk, daer GodtsenhareSoon

tv, Verheerlikt wordt, als 't Lam geſeten op ſijn troon.

Daer elk, om JE s Us eer en glans, is bly van geeſte,

En juight, en vreugt bedrijft, maer ſy op't allermeeſte.

Soos hier op d'aerd in Godthaer Heiland wasſoobly,

Wie heeft dan daer in hem meer vreugt en luſt, als ſy ?

Wieſalmy hind'ren, dat ik niet en ſou verlangen

Om haer verhoogt te ſien, en met veel lof geſangen

Verheugt in GodthaerSoon en Saligmakert'ſaem,

O! wat is dees' gedacht myſoeten aengenaem? (land,

'k Bekenn recht uit,dat,naeſt taenſchouwen van mijn Hei

s Wien in den geeſt, ver-rukt, Ioannesſag op 't eiland,

Wien Stephanus verhoogtſagaen Godts rechterhant,

Mijn luſt om haer te ſien in mygeweldig brandt.

Soo Godt ons eeren wil, nadatwy hem hier eeren,

Hoegunſtig ſal hy dan MA R 1 As lofvermeeren,

Die met haer zielen geeſthem ſoo verheerlikt heeft,

Dat door haer Lof-zang nogons hert van vreugde leeft!

Dus heeft ſy eer genoeg, waerdoor m'haerwaerlikprijſe

't Behoeft niet, dat men haer noch valſchelofbewijſe.

Godts
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Godsdienſtig eer quam nooit op aerden in haer ſin;

5 o En in den Hemel beelts haer die veel minder in.

Sy weet, dat J Es Us tot ons Heerezy verheven,

En dat hy anderen ſijn eere niet wil geven,

Alsdiehaer moeder-recht, in 't geen fijnampt aen ging,

Ook niet erkennen wild' in 't groot of in 't gering.

Soo wie dan d'eer, die hem alleen toe komt als Koning,

Geeft haer, als Koningin, 't is hem en haer tot honing.

Sijn on-meêdeelbre macht te deelen is een feit

Dat al te ſchendig quetſt ſijn hooge Majeſteit.

Wy roemen haer niet met de rijtel van Godinne,

Ofonſe Lieve Vrouw, of 's Hemels Koninginne,

- IYe deur van 't Paradijs, der ſondaers Patroneſſ',

Den oorſpronk der genâ, der menſchen Middlareſſ”.

Waerom ? Is 't, dat wy haer ſoo van haer eer berooven?

Ofhaer gedacht'nis vliën? of al haerglans verdooven?

O neen. Soo iemantſoo vervloekt een opſet nam,

Geen Chriſten menſch,die ſig daer over niet vergramm'

Maer 't is, op datGods woort geloof by onsgewinne,

Welk van een Godt maer ſpreekt,en niet van een Godinne,

Welkeenen lieven Heer, die volle macht heeft, noemt,

$ 9 Maer van geen lieve Vrouw,of liev', Heerinne, roemt.

Wilt alde Schrift, van voor tot achter, vry deur-blad'ren,
Gyſult'er nimmermeer die titels uit vergad'ren, w

Die 't menſchlijk by-geloof geeft aen de Maagt MA RY,

Maerſien, hoe't CH R 1 sT U s al, alleen, in allen, zy.

Men deed alſoo tekort des Heilands groote waerde,

. Die d'een 'ge Konink is van hemel en van aerde,

De ware deur, patroon desſondaers, die met boet,

En vaſt vertrouwen, hem valtom genaâte voet.

Hy is de rechte wegh, de waerheit en het leven;

te Men kan doorhem alleen, door niemant daer beneven,

Tot ſijnen Vader gaen, vermits hy niet alleen

Selfs voor onspleit, maet ook voor ons betaelt met een.

Hy is ons Heilbron, Hy is d'een ge Midd laertuſſchen

God en den menſchen,dieGods gramſchapsvyerkan bluſ

En off'ren,voor de ſond', hemſelve tot ranſoen; (ſchen,

In 't welk MA RIA niet het minſtetoe kan doen.

C 2 Wºy
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Wy ſouden anders niet alleen den Heer onteeren,

Maarook de heil'ge Maegt. Hetſoud'haerootmoet deeren,

Dienimmer heeft gewilt genaemt zijn een Godin,

jº, Noch immer dacht te zijn des hemels Koningin.

Sy wil veel liever zijn haer Heilandtsdienareſſe,

Dan dat s'hem d'eer, diehem alleen toekomt, afpreſſe.

S'heeft altijt in haer Soon, nooitin haer ſelfs, geroemt,

Noch ſich Behoederſch of Verloſſerſche genoemt.

Wathooger altijt ofwat eer-naam dat men immer

Haertoe te ſchrijven tracht, zy draegt er een, die nimmer

| Haer weërga heeft, daer ſelfs natuer van ſtaet verzaegt,

En weet niet hoe zy't heeft met naem van Moeder-maegt.

O Maagt en Moeder t'ſaem! wie ſal 't geheim uit-ſpreken!

#wOf, ſoo men noch begeerteen grooter wonder-teeken,

S'is Maegt, en Moeder van degroot'Immanuel,

En heet Godts-Moeder ſelfs. Ishaers gelijcke wel?

Waertoe dan opgeſocht verſcheiden eere namen,

Die haer onteeren, en in 't minſte niet betamen?

Waerom beſtrijkt men met een toegemaekt vernis

't Geen in ſich ſelvedoch vol glans en luiſter is?

Hoekomt het, dat wy haer niet reisopreisaenſpreken

Met d'Engle-groet? isſulcks, gelijk men waent, een teken,

Dat wy op Gabriëls geſpreek geen acht en ſlaen?

& O neen: wy nemen dat, gelijk een Godts-ſpraek, aen.

Maerwy en mogen ſlechts daergeen gebedt van maken,

Noch d'heilige Maegt daer meê Godtsdienſtiglik genaken »

n Alsofs'ons hoord', en ſag, en hielp, wanneer men maer

Soo dom en onbeſuiſt die woorden ſpreekt tot haer.

Indien ons d'heilige Maegt opaerden quaem beſoeken,

Wyſouden haeſt ons, met Eliſabet, verkloeken,

En luid-keels roepen, Zijtgezegent, 6 M ARY,

Geſegent onder all' het Vrouw-geſlacht zijt gy.

} Dat d'Engelen haer nicht Eliſabethaergroeten,

: « Geſchiet, om datſe beid' haer, in perſoon, ontmoeten.

k Mengroet haer met fatſoen op aerden ſoo niet meer,

| Die in den Hemel heeft een onbegrijplijk eer.

Waerom doch ſtichten w'haergeen kerken ofkapellen?

' Waerom gaen wy haer daer geen ſchoonebeelden ſtellen6f
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Ofwaerom doen wy die geen heil'ge dienſt en eer?

Waarom en buigen w” ons niet voor dieſelveneër?

Waerom is't, dat wy die niet op het cierlijkſt kleeden?

Noch kuſſen, noch daer voor verſchijnen met gebeden?

Waerom en roken w'haergeen wierooks reuk ofdamp?

Waerom ontſteken wy haer nimmer keers oflamp?

Waerona belovenw haer geen bedevaerden immer ?

Waerom beſoeken w'haer kapel, ofbeelden, nimmer

TeScharpen-heuvel, Hall, Loret, of Kevelaer,

Om d'een ofd'ander gaef te offeren aen haer ?

Waerom is't dat w'onsgeen van deſe dingen kreugen?

Is 't om dat wy haer ſelfs ſoonoô verdragen meugen ?

Of voor haer gierig zijn ? ô neen: niet min als dat.

Geſegent blijft by ons dit uitverkoren vat.

Indien s'opaerden waer, daer is geen wereltſch'eere,

Of dienſt, die elk van ons haer niet te doen begeere.

Onwaerdig waer hy om een menſch te zijn geacht,

Die haer iet weig'ren ſou van alſijn goet en macht.

Maer't is, om dat, wat hier geſchiet, niet raekt den dooden,

En Godtden beeldendienſt ſoo ernſtlik heeft verboden,

Dat hyjaloers wil zijn op ieder een dies eert,

Hem houdend onder 't volk, dat van hem afhoereert.

Het komt ook noit in ons,dat d’heilige Maegt,ſoo blakend'

In d'yver tot Godts eer, zy na die dingen hakend',

Ofimmer haer vermaek uit ſulk een dienſt geniet.

Dien ſelfs degroote Godt ſoo ſtreng en hoog verbiet.

Wyeeren ook haer beelt, maer 't is haer levend voorbeelt,

Haerlevend voorbeeltis't, en niet haer dooden koorbeelt,

Eenhouten onderwijs van enkelydelheên,

Algaet men 't koninklik in gout en ſilver kleën,

Wyeeren, met vermaek, de ſoete ſchilderije

En 't aardig tafereel der heil’ge Maegt MAR Y E,

Met't allerklaerſtcoleur na 't leven afgemaelt (ſtraalt.

Selfs van Gods Geeſt, in 't woort, waar in haar luiſter

Maer waerom heil'gen wy noch vyeren niet veel dagen

En feeſten, die na haer verſcheiden namen dragen,

En in den Almanak met roode letters ſtaen ?

Is't, om met voordacht haergedachtenis t'ontgaen?
C 3 O ner
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O neen. Het luſt ons dag by dagaen haer te denken,

Om't heil, dat God door haar fijn kinderen komtſchenken;

Maar 't mag geen menſch ter eer een jaarlijks feeſt-gety

Zijn ingeſtelt, waer aen Godts Kerk gebonden zy.

Dusvyeren wy, van week tot week, den dag des Heeren,

Geen Vrouwen-dag, waer van GodtsBoeken nietsen leeren.

Een feeſt, van menſchen uit haereigen hert verdacht,

En niet van Godt ver-eiſcht, isby hem niet geacht.

Waarom is't, dat wy haer, alstot een aendachts teeken,

Op Vrouwe-lichtmis ook geen licht ofkeersontſteken,

Noch haar ter eeren ooit een langen Omgank doen.

Ofhaer altaren met geen was of vlas en voên?

Is't,om dat wy voor haergeen voet verſetten willen ?

Of ons beklagen, keersoftoorts voor haer te ſpillen? -

Geenſins: waers hier beneën, wyſouden ons ookſpoën,

Totaen des wereltseind', om haer een dienſt te doen.

Wy weigerden alsdan aen haer alonſegoet niet,

Ja, ſooſy't hadd' van doen, ook ſelfs ons eigen bloet niet.

Maer 't is om dat wy nietgelooven, dat de Maegt

Die by-geloovige dienſt en menſchen-vond behaegt.

Sy, van het eeuwig licht omſchenen, ſonder dampen,

Acht waſſekeerſen niet, noch 't licht van onſelampen.

De reining onſes vyers en ſtaethaerganſch niet aen,

Die weerſchijnt,door haar glans,veel meer dan ſon of maan

O! quam MARY beneën, en ſaeg't, hoeſouſetreuren,

En hare kleederen doorgroot misnoegen ſcheuren,

En roepen, Keertutot den levendigen Godt!

All ander offer is tot ſijn verdriet en ſpot.

Wy ſmeden van MA R Y geen Bibelin't beſonder,

Diealles duid'op haer teſpott'liken te wonder,

Soo dat s ook d'Hemelzy, dien Godt ſchiep in 't begin.

De Schrift dient niet verdraeit in ſulk een vreemde ſin.

Wy eeren haer ook niet met Davids heilige Pſalmen,

Verand'rend Heer in Vrouw. Zijn niet deſoetegalmen

Voor Is'rel, welk daer meé den Heere ſingt en ſpeelt,

En eert, met d'eer, die hy met geenen and'ren deelt?

'k Geloofde nauwliks, dat in alldes wereltshoeken

Te vinden warenſoo verkeerde domme Boeken,

M
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Bemachtigt en gekeurt van groot en wijſeliên,

Indien ik 't ſelfs niet, met verwond'ring, hadd’ geſien.

Nooitgaf M AR 1 A ſelfsaen iemant ſulk exempels.

Sy was de tempel Godts, en niet de Godt destempels:

Daerom moet hy, die in den tempel werkt', alleen,

Niet Sy, van 't menſchdom zijn ge-eert en aengebcën.

En waerlik, geen gebedt kan deugend zijn en krachtig,

Indien 't niet wordt gedaen tot eenen, diealmachtig,

Al-wetend, en al-om ſteedstegenwoordigZy.

Sulk een is Godt alleen, en niet de Maegt M AR Y.

Daerom, in alle noot, aenbidden wy alleene

Den eengen waren Godt, wel in ſijn weſen eene,

Maer in perſoonen drie, Godt Vader, Soon, en Geeſt,

In welkgebedt men nooit bedrogen is geweeſt. -

Waerom dan geven wy dees' eer ook d'heilige Maegt niet ?

Is 't uit verachting? Neen: maer ſelfs MA R 1 A vraegt niet

Na ſulk een valſche dienſt, dien Godt ſoo ſterk verbied;

Waer van men in ſijn woort gebodt noch voorbeelt ſiet.

In Davids Pſalmen, ja door al den Bibelhene,

Zijn veelgebeden, maerzijn allegaer alleene

Tot Godtden Schpper; ja niet een iſſer by

Tot eenige ſchepſel, hoe verheven dat het zy.

Wilt vry metſcherp geſigt door allde heilige Boeken

Van 't Oudt en Nieu Verbont, van voor tot achter, foeken,

Gyſult niet vinden, dat Godts volk, ofharer een,

Ooit hebb'een Heilig', of iet anders, aengebeen.

Hoeſalmen iemant ooit aenroepen met vertrouwen,

In wien men niet gelooft? Nu, ſoo wy ons maer houwen

Aan ons Belijdenis van oudts , gelooven wy,

En alle Chriſt'nen, maer in Godt, niet in M ARY.

De Jongvrouw-moeder wordt van ons ge-eert met reden 3

Maerwyaenbidden dien ſy ſelfs heeft aengebeden, *

Die welgeboren wierd uit haer, na's vleeſches ſtam »

Maer van den Hemel, uit den ſchoot ſijns Vaders, quam.

Dejonger, wien de Heer ſijn Moeder heeft bevolen,

Heeft lang haer overleeft, maerquam nooit ſoo te dolen •

Dat hy s'aenbidden ſou , beveelt het ons ook niet,

Nochrept daer van, in all# weerdgeſchriften,":
er
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Den dienſten plicht, die aen MA Ry moet zijn gegeven,

Daer Boekskens vol af zijn, heeft hy ſoo niet beſchreven. '

Een voorſpraek wijſt hyons, een eenig middelaer,

Dieons verſoening is, maerrept niet meé van haer.

De Vader wilgeen ſoen voor onſe ſonden kennen,

Dan ſelfs ſijn Soon. Waerom dan tot MAR Y te rennen?

O! quaem ſy ſelve maer eens van den hemel af,

Dat s'in haer eige ſaek, als Richterſch, vonnisgaf!

Doch ſelfs M AR 1 A srcën, die ons zijn na-gebleven,

Vertoonen klaer genoeg, wat eer men haer ſal geven.

Sy ſegt niet; Al het volk doe my van nu voortaen

Beloft', of roepemy, in noot, als helpſter, aen:

Maer ſpreekt als duid'lik in haer Lof-ſang is gebleken,

Van nu aen ſalmy elk geſlachte ſalig ſpreken. -

Het geen s'op 't Bruilofs-feeſtte Cana ſprak, was ſoet;

Soo wat Hy (merkt wel, Hy)u ſeggen ſal, dat doet.

(Hoe wel betaemde 't, dat fijn Moedersreën te gader

Soo quamen over-een met die van ſijnen Vader!

Dees is mijn lieveSoon, ſprak uit de wolk ſijn ſtem,

In wien ik hebb mijn wel-behagen, hoort na hem. )

Nu, hy gebiedt niet, dat men ooit ſijn Moeder nader',

Maerroept tot ſich deſwaer-belaſten allegader, -

Metgoê belofte, dat hy haer verquikken wil,

Soo dat haer bange zielgeruſtſal zijn en ſtil.

Hy heet den Vader ook niet in ſijn Moedersname,

Maerinſijn eigen naem t'aenbidden, als die t'ſame

Volkom'lik kan en wil verloſſen die door hem (klem.

Tot Godt gaen. Wat men door hem bidt,heeft krachten

Dieseinden meeſttijts ons gebeden allegader

Met dit beſluit: Verhoort ons doch, 6 Godt en Vader,

Omuwsgeliefden Soons, ons' Heilandjeſus, will',

Nooit trok een Chriſten ſulk een bidden in verſchil.

Wel-aen dan, wilt, met ons, alleen aen J Es us houden.

Sy wierden nooit beſchaemt die maer ophem betrouwden.

Segt, offer ergens heil, dan in ſijn name, zy,

Ei!'waerom ſoekt men 't dan ten deel noch by M AR Y?

Maer, ſegt gy, mag men niet,aen's Koninkshof, begroeten

De moeder, eer menſelfs den Koninkdurv'ontmoee:
3,
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Ja,aen een wereltſch wel, maer niet aen't Hemelſch hof,

Daer ſelfs de Koning wil genieten al den lof.

Wanneer de Konink ook hem-ſelfs betoont ſoogoedig,

Dat hy onsroep, en ſegt, Komt ſelfs tot my vrymoedig,

Wieſoekt als dan noch eerſt des Koninks moederaen?

Wieſal dan niet recht-toe ſelfs tot den Koninkgaen?

De Heilandſtaet altijt met uitgeſtrekten armen,

Om ſelfs ſich over elk, die tot hem komt , t'ontfermen.

Hoearm, en ſonder gelt, hoe naekt en bloot men Zy,

Hy roept al dies te meer, Komt tot my, komt tot my.

Hy haekt na onſe heil, en klopt aen onſe deuren.

De neergebogen ziel begeert hy op te beuren.

Al wijſt m ons van hem af, hy ſelfs gaet na onstoe,

En ſegt, Wat wilt gy, dat ik heden aen u doe?

Onfeilbaer weten wy, dit hy ten eeuw'gen tijden

Ons Hooge-prieſter zy, die hertlik medelijden

Met onſeſwakheit draegt, als die in alle weën

Is ſelfs verſocht, als wy, doch ſonderſomd alleen.

Soo dat wy, ſonder ſchroom , vrymoedig toegaen mogen

Tot ſijngenade-troon, ſoo vol van mede-dogen,

Op dat men ſoo verkrijg barmhertigheit, genaed',

En hulp, ter rechter tijt. Weetiemant beter raed?

Waerom, met Maſius, in twijfel langh gebleven,

Tot wien van beiden dat men beſt ſich ſal begeven,

Tot 't bloet, het welk de Soon ſelfs uit ſijn zijde giet,

Oftot de melk, die uit des Moeders borſten vlict?

Wy weten trooſt, nochraed, noch heil, voor onſe ſonden,

Dan in het dierbaer bloet van JE sus heil’ge wonden,

Het welk ons reinigt, niet ten halven of ten deel',

Maer van d'onreinigheit van alle ſond geheel.

Segt duiſent dingen van M A R Y, aen 't quijnend herte,

Het ſaldoch nooit terecht verquikt zijn in ſijn ſmerte,

Indien 't ſich niet omhelſt van J Es U sarmen vindt,

Diedoor ſijn trooſt alleen 't verſlagen hert verbindt.

Het oudt gebedeken, O moeder dergenaden,

Marta, wilt ons doch beſchermen van den quaden,

En ons in d'uur des doots aan-nemen, houdt geen ſteë,

Wanneer de ziel op 't leſt van hier ſalgaen in vreé.
- C Dan
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Dan worden, door het ſterk aenklagen van 't geweten,

Van elk verkoren Chriſt all' Heiligen vergeten,

Dewelk hy , nevens Godt, verdoolt hadd'aengebeën.

Wanneer de nootgaet aen deman, geldt Godt alleen.

Wanneer het koude ſweet deſtervend uit komt breken.

Hy tracht tot J Es Us maer ſijn handen uit te ſteken,

En ſegt, met herten mont, als Stephanus, op 't leſt,

Ontfang, Heer Jeſu, nu mijn geeſt. Soo gaet het beſt.

Waerom dan niet by-tijds aen hem alleen gehouden?

Ofdwaeldens immer, die op deſe grond rnaer bouwden ;

Al was 't ſchoon datſe nooit tot eenig Heilig t'ſaem

Haer toevlucht namen, noch ooit baden in ſijn naem ?

Waerom noch voor MARY deknyen ſoogebogen,

Dat s over onszy met barmhertigheit bewogen?

Waerom in haer geſocht het geen m in JE sU s vindt?

God houd doch van geen dienſt,dien ons vernuft verſint.

Hy neemtgeen reed'nen aen,oft moeten zijn van fijn-reën

Sulk'eigen will’ge dienſt heeft ſomtijts wijsheits ſchijn-reên

Maers is van geen weerdy, dewijls is ingevoert,

Van menſchen,niet door Gods,maer eigen geeſt geroert,

Godtſelfleert beſt, wat dienſt hem aengenaem en eerlik

En onsbetaemlik zy, op dat m” hen recht verheerlik'.

Verdichtte Godtsdienſt krenkt Gods eer,en ſtelt hem dan

Den ſchepſelen gelijk; 't geen niet zijn magh noch kan.

Is by MA R 1 A trooſt en zielen-heil te ſoeken,

Hoe is 't 'er t'eenemaelſoo ſtil van in Godts Boeken?

Soo dat haer naem niet eens geſpelt wert ofgedacht

By'tgeen ter zaligheitnootſaeklik dient betracht.

Watſouden CH R 1 sTrtwaelfgeſanten vreemt toe kijken

Indienſe t Chriſten volk ſooſchendigſagen wijken

Tot ſulk een nieuwe leer, waer toe men is vervoert,

Waer van by haer nieteensgerept was ofgeroert!

O! dat ſich 't Chriſtendom eens van die domheitſchame.

Dat Mahomet niet meer om onſent will Godts name

Te laſt'ren kom, noch onsſoo trots verwijt, dat wy

Drie Goôn gelooven, Godt, en Chriſtus, en MAR Y.

Datgeen verſtokteJood ons ooit met reen betye,

Dat onderons noch zy ſooveel afgoderye, W
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Waerom hy teenemael van Chriſten godtsdienſt gruw'.

't Geen Godt in Iſraël geſtraft heeft, maekthemſchuw.

Nooit wild een Heilig, jageen Engelaengebeên zijn,

Dan d'Engel Satan. Sou M A R 1 A dan te vreên zijn

Met haer aenbidding? Neen. Sy wort daer dooronteert,

In plaets van dat haerlofdaer door ſou zijn vermeert.

Ofbadts ooit ſelf een aâr, dan God,aen?Socht's in iemant

Haer heil, dan in haer Soon? Neen. Sy verheerlikt niemant

Dan hem,diens ook teſaem haer God en Heiland noemt

Van wiensgenaed' en macht ſy vrolik ſingt en roemt.

Indienſeſelve dan eensiemant quan t'ontmoeten,

Die haer door ſulk een eer komt vallen aen de voeten,

Hoe ſous haer dragen?'k Weet,dat s'in die reën uitbrak,

Die d'Engel, in dien val, eenstot Joannesſprak:

Siet, dat gy't niet en doet, uw mede-dienſtmaegt ben ik,

Een mede-dienſtmaegt vanuw broed'ren, dat beken ik;

Bidt Godt dan aen. Want hem moet buigen alle kny,

Waer dat s'in Hemelofopaerden immerzy,

Dewijl MA R 1 A was ſooned'rig boven maten,

Wat doen s'haer ongelijk die anders van haer praten!

Waerdoorſe wortgeſtelt hoogmoedig,grootſch,en trots,

Haer dringend'in het ampt haerſoons,in'twerk haarsGods.

Softwaer wast geen men al van haer heeft durven ſchrijven

In Boekskens van haer dienſt, die hier en daer noch drijven,

't Souſchijnen of ſe doorjaloersheit hadd’ gekampt

Na Chriſti Koninklijk- Propheet-en Prieſter-ampt.

De ware Moeder-maegt, die immer ſulks eens dachte,

Heeft nu veel reden tot een jammerlijke klachte,

Dat m'in haer plaetſe ſtelt een andere M A R Y,

Die veel van haer verſchilt, en ganſch niet is als ſy.

Wy willen nimmermeer haer ootmoet ſoo beleedºgen,

Maer ook veel liever haer met alle macht verdeed'gen

Van 'tgeen het by-geloofverdacht heeft en verdicht,

. En van haer ſpreken 't geen waerachtig is en ſticht.

Wy hebben grooteluſt in haer te mogen loven,

Ten aenſien van den ſchat der gaven, haer van boven,

Soo rijkelik verleent, dat haer verheve ſtaet

't Begrijp van onſe brein al verr' te bovengaet. H
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Hoeheugelijk moet haer geſelſchap en verkeering

Hier eertijtszijn geweeſt, die alſins met verneêring

En met bewijs van eer elk-een ſocht voor te gaen!

Maer nu is d'eed'le Maegt en Moeder hier van daen.

Waers hier op aerden noch, wy ſouden ſeer verlangen,

Om , als Joannes deed', haer in ons huist'ontfangen,

Haer ſteeds bewijſend’ail' oprechtetrouw en eer,

Diegoede kind'ren ooit haer ouders deên, ja meer;

Vermits deſael'ge Maegtgeworden is de Moeder

Van hem, die waerlik is ons eerſtgeboren Broeder.

Wy ſouden, met ontſag, haer ſneegte dienſte ſtaen,

En nemen, met vermaek, haer heilige leſſen aen.

Het wasgeen wonder, datJoannes haer ſoovaerdig

Tot ſijnent nam, die ſich miſſchien dees eer onwaerdig

Geacht hadd”, eers' uitgunſt hem aenbevolen waer

Die laſt was hem een luſt, en viel hem ganſch niet ſwaer.

Ja wie ſou om dees eer hem nietgelukkig houwen,

DienJ Es U s ſulk een ſchat verweerdigt te vertrouwen?

Hy dacht miſſchien; Wat eer wordt my nutoegelegt,

Dat's Heeren Moeder wort een Moeder van ſijn knecht!

Wat zegen! dat my diegezegende des Heeren

Te huis komt, om metmygemeenſaem te verkeren,

Als met haer eige ſoon! Hoe heeft hy alles haer

Gewillig ingeruimt, alsof 't haereigen waer!

Maer, nademaelſy niet by ons verkeert beneden,

Noch wy haer konnen ſien of hooren, door wat reden

Begroet of ſpreekt m'haeraen, als ofſe by ons was?

Ofdoet men haer een dienſt, diehaer niet komt te pas?

Salm onsvoorſmaders van de MaegtMAR 1 Aſchelden,

Die haer verheve roem na ons vermogen melden? (laek,

Daer kan geen menſch zijn die haer ſchild'ofſchend' of

Tenzy dan dat hy ook ſijn Chriſtendom verſaek.

Salm ons voor vyanden der Heyligen uitmaken,

Dieharer dus met vreugt gedenken, en ſteeds haken

Te volgen haer geloof? Die op dieſelve wijs,

En langs dieſelve weg, ſtaen na dieſelve prijs?

Ofſalm onsdaerom dan vervloeken met afgrijſen,

Om dat w” haer niet als Godtof Chriſtus, eer bewijſen?

Wy
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Wy laten dit niet na uit haat, ofſmaet, of hoon,

Maer uit gehoorſaemheit aen Godt die 't heeft verboôn.

't Geloovig Iſraël gaf nimmer Godts Propheten,

Noch ook d'Arts-vaders, ofwie Heilig mogten heeten,

In 't Oud Verbont, dees eer, maer ſiet,'t Hebreeuſchge

Wasdoch geen vyant van die Heiligen geacht. (ſlacht

Het eerſte Chriſtendom gink nimmer ſoote werke. /

Vijfhondertjarenlank wiſt d'eerſte Chrſten Kerke

Niet van ſoo vreemd een dienſt, die ook daer na ſo haeſt

Nietvoortquam,ofGodts Kerk verſchrikt en wierd ver

Verſtorven Heiligen ver-eeren wy, maereven (baeſt.

Alsſelfs die Heiligengewent zijn eer te geven

Aen ander Helligen die voor haer zijngeweeſt

Soo eert men Godt en ook fijn Heil'gen allermeeſt.

Dat nu eens een van die onsop te leggen trachten,

Dat wy deſael'ge Maegt onteeren en verachten,

Betoon', waer dat ſy hier verachtzy ofonteert,

Soo niet ten eenemaelſijn oordeelzy verkeert.

Wyachten, dat ſulk een Godtsliefd en gunſt onweert is,

Die haeronteeren ſou, dieſookvan hem ge-eert is.

Wyachten, dat hy zy onweert ſijn Chriſten naem,

Dieanders tracht van haer te ſpreken als 't betaem'.

Wy roemen immers haer weêrgadelooſe luiſter,

Op dat die nimmermeer verborgen zy in 't duiſter.

Doorſnoo vergetenheit. Wy brengen aen den dag

Wat tot haer eer en lofop't meeſte dienen mag.

Laet al de werelt vry alhier het vonnis wijſen,

Wie doch degenezijn die meeſt M A R 1 Aprijſen,

En eeren, met die eer, die, na Godts heilig Woort,

En niet namenſchlijck brein, haer waerlik toebehoort

Ofwy het zijn, ofſy, die altijt onsbetichten

Dat s'is by ons veracht, het geen ſy ſelfs verdichten.

Sy laſt'ren't geen ſy ſelfs niet weten noch verſtaen',

En nemen al te licht, voor waerheit, leugenaen.

Indien wy opentlikhaer op de preek-ſtoel prijſen,

En't volk ſoo dikmaels tot haer heilig voorbeelt wijſen,

Dat hooren ſy niet aen: maer ſooonsiemantſcheldt

Voor haters van MARY, ons oordeel is gevelt.
»

IMS
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Ons heele leere moet, door ſulk een vuile leugen,

Waermeê men onsbeſwaert, verdacht zijn en niet deugen.

Is hier nu niet genoeg verbreidt M AR 1 As eer,

Laat ons beſchuldigers die verbreiden dies te meer.

Laet d'allerkloekſte die ſich geeſtlijk laten noemen,

En meenen dat s'alleen Godts Moeder waerlik roemen,

Haerpennen met meer kracht gaen ſtellen op 't papier,

En ſchrijven van M A R Y meer lofdan ik alhier.

't Valt licht haer beeldenis te laten ſny'n of malen

Doord hant des konſtenaers, en daer dan mee te pralen:

Maerall haer deugden afte beelden na behoor,

Tot ſtichting van elk-een, dat gaet er eerſt meé door.

'tIshaeſt een beeltgemaekt na't beelt van ſchoone vrouwen

En dat dan dwaeſlik voor MA R 1 As beelt te houwen;

Maermans en vrouwen na M A R 1 As ware beelt

Te vormen, is een werk, daer niet moé wert geſpeelt.

Doch die 't altijt ſoo breedt voor hebben van 8.1 A RY E »

En ſich vergapen op haer doode ſchilderye,

Vergeten in 't gemeen haer levend beelt van deugt.

't Is ofhaer van MARY niet dan wat nieuwsen heugt.

Gelijkerwijs wel-eerde ſinnelooſe Jooden,

Door haer inſettingen, teniet deên Godtsgeboden,

Alſoo verdonk'ren ſy, en bergen als in 't ſtof,

M A R 1 As wareroem, door haer verſierde lof.

Men hoort daer van ſoo veel geruchten van mirakels

En wonderheden, die ſy houden als orakels,

Van feeſten, beelden, ſchat, en offer van de Maegt,

Dat van haer ware deugt heel weinig wert gewaegt.

Van overblijfſels, of veel nagelaten dingen,

Haer melk, haer hair, en hemd, die noch zijn by te bringen,

En ſulkeengoetje meer, is 't over-alſoo breedt,

Dat m'onder dies haer beſt nalatenſchap vergeet.

Haer overblijfſelfs, die onsaenſtaen uitter-maten,

Zijn d'heil'ge woorden, die ſy ons heeft nagelaten,

En deugden ſonder tal, ten deel alhier verhaelt, -

Waerdoor, gelijk een Son, haer licht en luiſterſtraelt.

Dietrachten wyaltijt ſorgvuldig te bewaren,

En door der ſelverglans ons oogen te verklaren. Di

16
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Dieeeren wy alſins na ons geringe macht.

Al wat haer lof vermeert dat wordt van ons bedacht.

Gelooft en looft men niet, en houdtganſch onverbroken,

By ons, de heilige reën, die ſy heeft uitgeſproken,

En all deleeringen, die d'Heil’ge Geeſt door haer

Onsnagelaten heeft, alt'ſamen klaer en waer?

Wy ſtellen haeraen elk tenvoorbeelden exempel

Van welteleven, mitsſy altijt als een tempel

Van heiligheit haer ſelfs betoond in 't openbaer.

Wy volgen alons beſt haer vaſt geloovenaer.

Haer ſterke liefde en hoop, haer aendacht, yver, reinheit,

Ootmoedigheit, en in haer eigen oogen kleinheit,

Volſtand gelijdſaemheit als tot in 't daldesdoots,

Godtsdienſtighait en deugt, zijn by ons vry wat groots.

Wyroemen hoog 't geluk en heil der Maegt M AR 1 E,

Op dat waerachtig.zy haer eigen Prophetie,

Dat ſy, met recht en reën, van allerlei geſlacht,

Om d'eere, dies ontfing, ſouſalig zijn geacht.

Wie kan haer tegen zijn, die niet verſchrikk en yſe,

Daer Godt ſelfs met haer is op een byſond're wijſe?

Hy wil elkzeeg'nen die haer recht te zeg'nen ſoekt,

Maer ſelfs vervloeken die die zegenrijke vloekt.

't Zy verr' van ons, dat in ons eeuwezy vergeten

Die 't verre na-geſlacht met vreugt ſalſalig heeten.

Soo lang als in haerloop de ſterren, ſon, en maen,

Aen d'hemel blinken, ſal haer glans en roem ook ſtaen.

O! datſe, die haer brein ſoo ernſtig beſighouwen

In 't ſchrijven van den lof van veel vermaarde Vrouwen,

Deglori-rijke Maegt, de Moeder van GodtsSoon,

Verhieven methaerpen, als aller Vrouwen kroon!

Wat loflijksſoud als dan door haer vernuft ver-richt zijn.

Elk ſou daer doorgeleert, verbetert en geſticht zijn.

Want ſoo men haer verheft met ware roem en eer,

Wordtook ons' Heiland ſelf verheven dies te meer.

Wieſpreckt tot lofder maen,die t'ſaem niet, ja daer boven.

Deſon, waer van ſy al haer licht ontfangt, moet loven?

Wie roemt MARY, die van de Heil-ſon niet verhaelt,

Daer ſy, gelijk een maen, haerglansen licht afhaelt?
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In's Moeders lofuitmunt de glori van de Sone.

Dat ſich dan iemant ſlof in ſulk een lofbetoone.

Op, ſneege Dichters, op, en dicht, metgrootegraagt,

Van d'onverdichte roem der heilige Moeder-maegt.

Vervult 't geen hier ontbreekt, en ſingt op hoogertoonen

't Geen mijn eenvoudige ſtijl hier komt ſoolaag vertoonen

Stoffeertuw Dichten met dees over-ſoete ſtof,

Dat 's Heilands Moeder krijg een onverwelkbre lof.

Indien een vrou,die ſteeds haer deugden-licht laet ſchijnen,

In prijs verr overtreft degloeiende robijnen,

't Is reden dat men haer weerdy veel hoogerſchat,

Dan 't edelſte geſteent in Ophirsgout gevat. -

Veel dochters hebben wel heel deugdelik gehandelt,

En onopſprekelik haer leven lank gewandelt,

Maer ſy gaet die alt'ſaem te boven, jaſoo verr'

Als't ſon-licht overtreft het flikk'ren van een ſterr.

Nooit waſſer haers gelijk in al het vrouw-getimmer,
Van 's wereltsaen-begin tot heden toe, en nimmer w

Salhaersgelijke zijn, tot aenden leſten dag

Wieisſootraeg, die van haer Lof niet hooren mag?

'k Ben bly, dat ik hem hier alleenlik acngeraekt hebb'. ,,

Soo 'k 't eenigſins ook wel, en als t behoort, gemaekt hebb's

Dat was mijn wil en wit: maer ging 't tot heden noch

Maer ſlecht en paſſ'lik heen, 't is al wat ik vermogh.

Hoekan een menſch en kint zijn in haer lof verſadigt,

Daer d'Engel ſelfs haer noemt gezegent en beg'nadigt?

Elk roem haer, wat hy kan. Men certſe nooit te veel,

Indien men Godt alleen fijn eerelaet geheel.

HEER, SUS LUST MY U WILL'.

E I N D E,
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ColoſſCap. 2.vers. 15.

DeOverheden en de machten uitgetogenhebbende, heeft

by die in 'topenbaertentoone geſtelt, en heeft

overhaergetriumpheert.



Toe-eigeningh

A EN ID E NI

Achtbaren, Eerentſeſten, Wijſenſeer Voorſtenigen

JOHAN HOORNAERT

Grafi: Limb. Rentmr. der Graefſchap Bronk

horſt, en Heerlijkheit Borkeloo ;

En die Eer-en Deugt-rijke

MARGARETA vanBOCKHOLT:

Mijn waerde en veel-ge-eerdeSchoon-Vader

en Schoon-Moeder.

Seer waerdeen Eer-waerde Vaderen Meeder,

K ben van jongs op vermaent, en hebbe met

nigmael anderen vermaent tot betrachtinge

% #S van dat eerſte gebodt met een belofte; Eert uwen
je eS # Vader, en Moeder, op dat het u welga, en gy

S 9%K lange leeft op deraerde: zijnde onder die namen

s=esse van Vader en Moeder begrepen niet alleen on

ſe natuurlike Vaders en Moeders, uit welke wy geboren zijn,

maer ook nevensanderen, ja boven veelanderen, onſe Schoon

vaders en Schoon-moeders. -

Ik trachte altijt, waerde Vaderen Moeder, na mijn geringver

mogen, deſe mijn ſchuldige plicht aen U. U, E. E. in 't werk te

ſtellen, dooralle eerbiedinge en ontſag, liefde entrouwe, groot

achtinge uwer deugden, en erkenteniſſe der weldaden aen my

en mijn waerde Huis-vrouw, uw oudſte Dochter, bewefen.

Maer, alſoo my deſe gemeene Eer-bewijſinge al te geringh

ſchijnt te weſen, en ik dieſelve maer voorweinigekanbetoo

nen, en Godt weet voor hoe een kortentijt; Soo is mijn oog

merk met deſe Dedicatie en Toe-eigeninge aen J. U, E. E. dat

dieſelve moge weſen tot eenopenbaer, oogenſchijnlik, enon

vergankelik bewijs van mijne kinderlike genegentheit en

behoorlijke eer , die ik U. U. E. E. ſoo ſorgvuldelik trachte te

bewijſen. - -

D 2, Alſ



Alſoo my ook bekent is uwen byſonderen yver en liefde tot

Chriſtum en ſyn H.Euangelium, ſoo ben ik verſekert, dat voor

al mijn TR 1 u MPH ER EN DE CHR1s rvs U. U. E-E. niet

# kan zijn. Te meer, dewijl ik genoegſaemghe

ſpeurt hebbe, metwateengenoegen U. U. E. É. voor deſen ook

mijne Heylige Geſangen, ſoo haeſt die ſelve in 't licht quamen,

ofſelve geſongen en geleſen, of door hare kinderen hebbenlaten

ſingen envan buitenverhalen. -

Waer in verheugen ſich de Ouders meer, als daer in, datſe

hare kinderen, door eenige heerlijke victorie, mogen ſientrium

pheren? Alſoo vertrouw ik, waerde Vader en Moeder, dat gyu

ook ten hoogſtenſult verblyden in deſe mijngeeſtelikeTrium

phe, waer in ik met Chriſto, en doorChriſtum, triumphereo

verden Duivel, de werelt, deſonde, doot en helle, en allegee

ſtelike en lichamelijke vyanden? welke trimphe ik niet begeer

te miſſen voor alle triumphen, die alle vermaerde Roomſche

Keiſers eertijts behaelt hebben. Want wat ſouw my ſulks alles

helpen, ſooik niet en mocht triumpheren in Chriſto? Watſoud'

ik eindelik daer van anders konnen ſeggen, als met die wijſeKo

nink Salomo? r.delheyt der ydelheden, 't is alydelheyt.

Een ſeker Heidenſch Velt-overſte, Epaminondas, plagh te

ſeggen, dat hem, onder alle gelukken en zegeningen, diehem

in ſyn leven waren wedervaren, geene ſoo aengenaem en was

geweeſt, als dat hy in een ſeker ſlagh de overhantgehadthad

etegen de Lacedemoniers, en ſulks by het leven van ſynVa

der en Moeder. De byſondere liefde tot ſyn Ouders maekte,

dat hy ook een byſondergenoegen ſchepte uit de blijdſchap dieſe

onrfingen uit haer Soons victoorie. Alſoo , waerde Vader en

Moeder, ſal ik het voor eengroot geluk en zegen achten ſoogy

boven andere in deſe mijngeeſtelike Triumpheumeugtverheu

genen verblijden.

De goede Godtgeve, dat gy niet alleen van ons, maerook

, van alle uwe kinderen , alle Chriſtelike vreugt meugtbeleven.

Ditwenſcht en bidt van denAlmachtigen,

Seer waerde en Eer-waerde

Vader en Moeder,

InEibergen,

den 23 Sept. V. V, E, E. Toegenegen en Dienſtbereyde Soon.

Anno 1663." W. S L u 1 T E R.

Op
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Opden

TRIOMFERENDEN CHRISTUS,

Gezongen in tweeTriomf-zangen
Overzyne

VERRTZENIS en HEMELVAART

- Door den

Godsvruchtigen hoogbgeleerden Heer

WIL HE L, M S L UIT ER, Leeraar

van Godts Kerke t'Eibergen.

De verſoex hoſte tropaea.
A

Wyght nu, Griekſche en Roomſche geeſten;

Viert metgeen Trojaenſchen helt,OfdieTroje daeght in 't velt, w

Wydtbefaemde zegefeeſten: ,

Kranſt geen Ceſars metuw dicht,

Scipioos noch Alxeanders; w

Die 'tal dempen met hun ſtanders,

Wathun grootsheit ſtaet in 't licht:

Daerdepaerden tot aen d'enkels

Draven in het burgerbloet,

Datden groenen lauwerhoet

Schendig ſmet met roodeſprengkels:

Daerhetwreveligh Gewelt,

Los geborſten van zyn keten,

En van kroonzucht helſch bezeten, -

Brieſcht en brult in 't oorloghs velt,

Root van moort en nederlagen;

Onderdrukte onnozelheit,

Dieom wraek ten hemel ſchreit,

Omvoert by den Zegewagen;

Maght van overheerdeſteên

Leght in d'aſſche, om zich te warmen

By de kolen, onder 't karmen.
A 3 - Zulk



Zulk een moortpeſt, op de been,

Is geen dichtſtof, waerdt te loven.

Eengekroonde, een eenigh helt,

Die den afgront wetten ſtelt

Met zyn zege, ſta nu boven.

Heldendichters, hier is ſtof,

Om uw zangen te ſtofferen,

Om uw ſtoffen te verleeren:

Zingt denkruishelteer en lof.

Gingde zegeprael, geſchonnen

Van de doot, in 't grafoit ſchuil;

Doot gebeten van 's Doots muil.

Heeft het kruislam overwonnen.

Heilzon, met het morgenlicht

Vroegh verrezen uit den grave,

Wie volroemt u, ógy brave?

Vooreen ſtrael van zyn gezicht

Zagh uw boodegraefwacht vlieden,

Die, gelyk een miſt, verdwyat:

Maer als Jeſusgloriſchynt,

Moet de helden ruggebieden,

Als die helt het ongelyk

Van zyn kruisſmaeteiſchtgewroken

Aen haer wreede en ſwarte ſpoken;

Als die Simſon zegenryk

Poort en ſlot van 'safgrontskerker

Overweldigt, en den nacht,

Die onsketende metkracht,

Voertgevangen, zoo veel ſterker.

Chriſtbelydersſcheppen moedt

Voor den troon van Godt den Vader:

Want zynZoon (wat gaet hem nader ?)

Wiſcht zyn ſchulden uit met bloet.

Dat in 't ſchultboek niet een regel

Nu noch onverrekent is,

# ons zyn Verryzenis,

Sterkt het, als met ſchrift en zegels

Welk een zegekoetsom hoogh

Voert



Voert den kruishelt aen deſtarren!

Neen, hy blijft zoolaeg niet marren,

Hoogerſtyght hy uit elxoogh,

Hoogerdan de hemeltranſſen,

Bovenzon en boven maen,

Die nu op-dan-ondergaen;

Daer het licht van alle glanſſen

Schooner wort onthaelt ten hoof,

Duizent duizent hemelreien

Hem gemoeten ofgeleien;

Daer hern't verreziendgeloof

Zonder endt ziet triomferen;

Hyde braefſteryxkroon ſpant

Aenzyn Vaders rechte hant,

Cerbers, Hydren en Chimeren

't Hooft verplettert en 't gebit,

Met hun ſtaerten, met hun poten,

Diehem in zyn kruisgenoten

Durven tergen, daer hy zit.

Geentriomfzoogaefryk praelde,

Daer men goudeſchyvenſtroit

Onder 't juichend volk, dat noit

Naer triomfſchenkaedjen taelde;

Alsde Heilant, t zynereer',

Uitdeelt, die ons met genade

Vanzyn voorbeë komtteſtade,

Enzyn Geeſt ſchenkt, min of meer.

d'Afgrontſchuimbekk heel verbolgen,'

Degekruiſte met zyn vaen

Voert Godtsbenden ruſtigaen,

Om zyn zege te vervolgen,

Om door duizent weên en doôn,

Naer het licht van 't ander leven,

Naer dien palmtak opte ſtreven,

Zich te zetten in den troon;

Als de heilbazuin zal klinken

Zyngedooden door de leën,

Om, herkleedt met vleeſch en been,
D 4 Zon



SLUIT ERs dicht, dat hooger draeftOp dees edelſte der ſtoffen, w

Heeft het rechte wit getroffen:

'Daerhemgeenehoefbron laeft,

Geen verzierde Febusvader,
-

Die d'orakelkunſt vergeet,

Alseen kint hem zwygen heet;

Maer een onuitputbare ader

Van het oudt en nieuw verbont. -

Uitontfeilbre bybelſchriften,

Licht vanydelheên te ſchiften,

Zuightdeesbiehet hartgezont,

Zuightze nietdan bybelſpreuken,

Loutrebybelpoëzy:
-

Daerd'aertsvaders, op een ry, -

Blaän meê vulden, die noit kreuken:

Daer degrooteJeſſeszoon,

Dagh opdagh, zyn luſtaen boette,

Als hyzynen zoon begroette,

Judaaserfvorſt, op dentroon,

Als hy dezen Ryxvermeerder * .

In zyn ryxſtadt, eeuwenlang

Voordekruisſtryt, met gezang

Wellekomde, alstriomfeerder.

't Waseen luſt voor 't hoogſte koor,

Als de koningh met diewyzen

Naer de ſtarren opquam ryzen: -

Al de hemelgafgehoor;
-

En de zalige Engelſcharen

Trokken op dien toon hun ſnaren.

J. v o L L EN H ov 1 U s,

Leeraervan GodtsKerke

te Zwoll.



DE T R I U M P HE R EN DE

C H R IS T U S.

I. Triump-Zangh

Over ſyn

V E R-R Y S E N I S,

Voys, Petit Bourdeaux.

* 'kS Inge van geen ſtrijdt der helden, Eccl. 9. 11.

Weer gekeert totaerd en ſtof, Pſal: 146.4.

Om haer dapperheit te melden Pſal: zo.8.

Metgeſmuk van zege-lof.

Ik en tracht niet uit te ſchreeuwen Prov: 2o. 6.

Iemantsmann'- ofwapen-kracht, Pſ: 33. 16. 17.

Om ſyn name te vereeuwen

Onder 't Ridderlik geſlacht.

- - 4. 2

Hem die, in der daetonſterflik, 1. Tim: 6. 16.

Is, en was, en komen ſal, Apoc: 1. 8.

En wiens Rijk is onverderflik, Luc: I 33

k Dieis alles, en in al; Col. 3. 11.

Hem te ſingen ſal ik wagen, Apoc: 5

Dievan eeuw tot eeuweleeft, verſt. 13. 14

Alsdie noch begin der dagen Heb:7. 3.

Noch des levenseynd' en heeft.

- 3

Zijn hiertoe te laegh mijn toonen,

Sluit niet dicht genoegh mijn dicht,

Minder ben ik te verſchoonen,

Soo mijntongh heelſwijght en ſwicht. Pſal 3o. 13.

Ieſusopgeſtaen, en levend' Rom. 6. 9. IO.

In der eeuwigheit voortaen, -

Doet mijn ziel, aen't ſtof vaſtklevend, Pſal 119 25

Methem, tot ſijn lof, opſtaen. -

D 5 • . Huycht
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Pſal. IOO. I , 2.

Pſal: 34 4.

Pſal: 148. 12.

Pſal 32. 11.

Pſal: 29.2.

Hjal: 148. 13.

Ibid. v. 14.

Pſal 33. 3.

Phil: 2. 8.

1. Cor: 15. 4.

Mich: 5. 3.

Phil: 2. 9.

Pſal , 1o. 7.

Pſal 69 3.

Matt: 26 37.

Pſal. 11o. 7.

Ieſ: 63. 1.

leſ:42 13.

- 4

Iuichten ſingt met myalt ſame,

Maekt nu met mygrootden Heer;

Dat wyſynen heylºgen name

Soo verhoogendies te meer.

Maegden ende Jongelingen,

Oud enjonge, wiegy zijt,

Wilt den Heere vrolikſſingen,

En in hem nu zijn verblijdt.

5

Wilt hem eer en ſterkte geven,

Want fijn Majeſteit en Naem

s alleen ſter hoogh verheven

Bovenaerd en hemelt'faem.

D'hoorn ſyns volks, de roem en eere

Synergunſt-genooten all

Heeft nu hoogh verhooght de Heere,

Dat s hem ſingen metgeſchal.

6

Gy, Heer Ieſu, die uſelven

Hadt vernedert totter doot,

Iain 'tgrafu liet bedelven,

Zijt door uw Opſtandingh groot.

Godt verhoogt u uyttermaten

Met een lofdie u betaem',

Geeft, en wil u eeuwig laten,

Boven allenaem, een naem.

7

Hebtgy op den weghgedronken

i:# bitt're gramſchapsbeek,

Waert gy als in d'helgeſoncken,

Maekte d'angſt uw lippen bleek,

Ey, nu heftgy't hooftom-hooge,

En trekt, in uw groote kracht,

Moedig voort, voor's vyantsooge,

Dienghyt'onder hebt gebracht.
Of



In ſyn Ver-eyſenis.

8

Ofmen ſchoon uw graf verzegelt,

En, met ſterk geweer en wacht,

Noch ſoo dol en ongeregelt,

U daer in te houden tracht;

Gygeweldige doorbreker,

Sterke Godt, Immanuel,

Yv'rigen rechtveerdig wreeker,

Maekt en ſpott'alhaerbeſtel.

9

't Krijgsvolk ſoektuwmacht t'ontſlippen,

't Lilten trilt door al denglans,

Met beſtorven bleeke lippen,

't Schrikt en ſnikt als doot bykans,

Yeder, als hyſich wat rapper,

Naden angſt, begint te ſien ,

Meentnoch kloektezijn en dapper,

Dat hy voor u wech kan vlien,

IO

's Menſchengrimmigheit magh blaken,

Maer moet, tegen wil en dank,

Uw Opſtandingh loflik maken,

Alsgy losmaekt al 't bedwank.

Wijsheit, raet, noch kloeke hers'nen

Tegen u doch niet beſtaen:

'tValt haer al te hart, de vers'nen

Aen de prikkels dus te ſlaen.

II

D'aerde met haer ſterk gezidder,

D' Englen met haer Hemelſch licht,

Alsgy, oonwinbaer Ridder,

U weer uit u graf opricht,

Toonen, hoegy aerden Hemel

T'ſaenn hebt in uw macht en hant,

- Hoe 't alles vrucht'loos wemel

Watſichtegen u ooit kant.

Matt: 27.

verſt. 65, 66.

Mich: 2-1 3.

Ieſ: 9 5.

Matt: 1. 23.

Nahum. 1 3.

Ieſ 8. 1o.

AMatt: 28.4.

Pſal 76. 11.

Matt: 28. 12.

Prov: 21. 3o.

Act. 9. 5.

Matt: 28.

verſ: 2. 3.

Idid. v. 18.

Pſal 2.

verſs: 1. &-c-

't Graf,
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't Graf, dat u hadd' ingeſwolgen,

Als den wal-viſch Ionas eer,

Doedezee ſoo was verbolgen,

Moet u nu uitgeven weer.

Matt. 12.4.

Ion. I. 4. II.

Ier:39: *3. 't Onweer van Godtsgrootetooren

I: Theſis 1:19. Is door u geheel geſtilt.

Hebr: * 14. 't Rijk des doots komt gy verſtooren,

Luc: 8. 31- Dat den afgront beeft en drilt.

I 3

Deerlik alle ſchepſelstreurden,

Luc: 23.46. Doeg aen 't kruys den doot-ſnikleedt;

Matt: 27.51. Steenen ſteenden, rotzen ſcheurden,

Met het heilig tempel-kleedt.

Ibid. D'aerde beefd', uit ſchrik, beneden,

Luc: 23- 45- Als 't deSon van boven ſagh,

Ginghs haer ſelfs in rouw bekleden,

Matt: 27 45. Duiſter midden op den dagh. ,

14

:4o. 13. Heerlikjuychen daerentegen
Ieſ: 49. 13 T'ſamen alle ſchepſels nu,

Oma tetoonen, datſe zegen,

Groote Zege-vorſt, metu.

Marc: 16.2. Vrolik is deSonneſtralend',

Matt: 28.2. _ D'aerde ſchudt, maer 't is van vreugt;

Iob:2o.12.13. D'Englen, heel in 't witte pralend',

Marc: 16.6. Heeten ons te zijn verheugt.

I 5

Laet der Keis'rentomben pralen

Met veel glans en heerlikheyt,

Met veel titt'len doen verhalen,

Wiedaer in begraven leyt:

Hob: zo. 12. d'Uwe blinkt weerzijds, als d' Arke

Exo:25.18.19 Met de Cherubim, door 't paer

Luc: 24.4.6. Uwer Eng'len, welke geſparke

Matt: 28.6. Tuygt, wie zy ver-reſen daer. Al

S
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Alseen bruid'gom uit ſyn kamer,

Rijſt de Son voort boven 't ſwerk:

Gyrijſt op veelaengenamer,

Ogy bruidſgom uwer Kerk.

Allen die uw name vreeſen,

Door dengantſchenaerden kreyt,

Zijt gy tot haer trooſt ver-reſen,

Sonne der gerechtigheyt.

17

Dat men d'eerſte dagh der weke,

Waeropgy ver-reſen zijt,

Over al nuſalig ſpreke,

En dien heil'get aller tijt.

Uw Ver-ryſenis tereeren,

Sal die dag van nu voortaen

Zijn genaemt de dagh des Heeren,

Alſoo verr'uw Naem ſalgaen.

18

Al verwerpt dan geen of dees'u,

Sooſal doch met groote kracht

UwOpſtandingh , Heer Jeſu,

Zijn betuigt van uw geſlacht.

Ia vrymoedig, ſonder vreeſen,

Singtuwgantſche Chriſten-ſchaer;

Jeſus Chriſtus is ver-reſen,

En verloſt vandootsgevaer.

:9

Wat heeft doch de doot begonnen,

Datſe tegen u eens quam ?

Gy hebt krachtig overwonnen,

Ogy Leeuw uyt Iuda's ſtam.

Dapp'reSimſon, all debanden

Van het Philiſtynſch geſpuis

Breekt gy metuw ſterker handen,

En verplett haergantſche huis.

Pſal 19 6.

Marc: 16. 2.

Ioh. 3. 29.

Mal: 4. 2.

Marc: 16. 2.

Exod zo. 8.

Aêt: 1o. 7.

Apoc: 1. 1o.

1. Cor: 1. 23.

-Aét: 4.33.

Luc: I. 74.

Aé# 1 1.26.

Rom: 8. 34.

Heb: 5. 7.

1. Cor: 15.

verſs. 55. 57.

Apoc: 5.5.

Iudic: 15. 14.

Iudic: 16.27.

't Was 28.29.3o.
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Aét: 2.24.

Hebr: 2. 14.

Pſal. 16. 9. 1o.

Iah: 18. 4.

Act: 2.25.

26. 27.

Pſal: 1 18. 22.

Act: 4. I I.

Matt: 27. 18.

Luc: 1 5. 2.

Matt: 26 59.

Pſal 1 18. 22.

Eph:2 20:21.

Pſal: 118.23.

verſ: 24.

1. Pet I. 2. I.

Ieſ 65. 1.

1. Pet: 4. 19.

Matt: 27. 6.

Marc: 16. 4.

Rom: I, 4.

2 O

't Was niet mooglik, dat u ſouden

All de ſmerten van de doot

Hebben in het grafgehouden,

Schoon haer macht waer eens ſogroot.

Gy waert welgemoedt en veilig,

En dorſt u de doot aenbien,

Om dat gy volkomen heilig

Nooit en ſoudt verdervinghſien.

2 I

Schoon de bouwlien, gantſch onachtſaem,

U, als een on-nutte ſteen,

Dus verwierpen onbedachtſaem,

Tegen alle recht en reen?

Schoons' op u gedurig morden ,

Tot uw ondergankbeluſt .

Ey, ſoo zijtgy doch geworden

't Hooft des hoeks, daer 't al op ruſt.

22

Van den Heer, doorſyn vermogen,

Is dit heerlik werk geſchiedt,

Wonderlik is 't in ons oogen,

Als men ernſtig daer op ſier.

Dit's de dagh, en moet de tijt zijn,

Dien gemaekt heeft ſelfs de Heer,

Laet ons dan op dien verblijdt zijn,

En verheugt, tot fijner eer.

Mijn geloov' en vaſt vertrouwen,

Ieſu, magh ik veilig nu

Op uw machtig hulpe bouwen,

Ziel en lijf bevelen u:

Mits gy uit den doot ver-reſen,

Daer u wijken ſteen en rots,

Klaer en kracht'lik zijn beweſen

Dus te zijn de Sone Godts.
Want
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24

Wantgytoontons hier 't exempel,

Hoegy in drie dagen, Heer,

Kond uwslijfsgebroken tempel

Haeſt van ſelv'oprechten weer.

Niemant neemt van uuw leven,

Maer van ſelveleght gy't af,

Om 't van ſelv'u weer tegeven,

Daeruw Godtheit krachttoe gaf

25

'k Magh aen u my overgeven,

Beyd'in leven en in doot,

antgy ſtervend', enten leven

Opſtaend', onderwijſt ons bloot,

Hoegy heerſcht, dooruw vermogen,

Overdood en levend' , Heer.

'k Saldoor niemantzijn getogen

Uytuw ſterke handen weer.

26

Waertgy, omons overtreden,

Uit der levendigen lant,

Vooreentijt als afgeſneden,

Engeplaegt van iederkant,

Gyzijtuit den angſtgekomen,

Als verwinner van den ſtrijt,

Uyt'tgerichte wechgenomen:

Wie ſpreekt uit uws levenstijt?

27

Gyſult zaetſien, en dedagen

Steeds verlengen nu voortaen:

Dooruw hantGodts welbehagen

Gantſchgelukkigvoortſalgaen.

Breydt wijdt uit vryuwgordijnen,

Juychtenſingt, eenſame Bruidt,

Siet, uw glans, dieſouw verſchijnen,

Breekt van allen zijden uit.

Iuycht,

Ioh: 2 18. 19.

2O. 2 I. 22.

Matt. 27.4o.

Ioh. 1o. 18.

Hebr: 1. 3 •

Rom: 14.7. 8.

Ibid. v. 9.

Ioh. 1o.28.

Ieſ 53.

verſs: 8.

Ibid. v. 1 o;

iefs4. I.

2. 3. 6.

Ieſ 62. 1.
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28

Ieſ 43 5. Iuycht, dewijl uw zaet van 't Ooſten

- En van 't Weſten komen ſal;

Ieſ 5 t. 3. Want de Heer ſal Zion trooſten,

En haer woeſte plaetſen all.

Hyſal haer woeſtijn als Eden,

En haer wilderniſſe ſchoon

Alsſyn hof vercieren heden,

Datter vreughten lof-ſank woon'.

- 29

Ieſ 6o. 't Volk, ſiend'u van verre glenſtºren,

verſs: 1.8. Komtgevlogen als een ſwerk,

En als duiven tot haer venſt'ren,

Matt. 11:12 . Met gewelt geweldig ſterk.

Cant: 6 13. Alstwee heyren met een reye

- - , Vrolik juychend in 't gelit,

Ibid v. 11. In de groente der valleye,

Siet menu, o Sulammith.

3o -

1. Cor: 2. 14: Souden wy niettriumpheren,

Pſal: 984 &e. En nu wakker uit de borſt

Col 2 15. UwTriumph met lof ſank eeren,

Act: 3. 15. Ogeweldigelevens Vorſt?

Pſal 98. 1. 2. Uw rechterhant doet wond'ren:

Apoc: 14. O! die, als uw Hemelſch Choor,

verſ: 2. 3. Mocht uw lofeens ſterk uitdond'ren,

Ieſ: 6.3.4. Dat het klonk de werelt door!

2 I

Marc: 2. 17. Maekt ons Heer, als Boanergen,

Dat de woorden hebben klem;

Ieſ 42. 11. Laet ons van dentop derbergen

- Schreeuwen met verheven ſtem.

Pſak 98.2.3. Aen des wereltseynden ſal men

't HeyluwsNaems ſien voort en voort,

Ieſ: 24, 16. Laet van 's werelts eynd' ook Pſalmen

Tot uw eere zijn gehoort.
D'aerde
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32.

D'aerdejuych', dezeezy bruiſend;

Allesuwtriumph-dagh vyer',

Want gydraegt nu boven duiſend,

Iatien duiſend, de banier..

Moedig zijt ghy uitgetrokken,

Alseen Krijgsman, als een helt,

Die den vyaht hebt verſchrokken,

En verweldigt met gewelt.

33 .

Door veel werken heeft uw Vader

-

U verheerlikt menigmael ;

Nu verheerlikt hy u nader

Door decs groote zegeprael.

Want het jaer vanuw verloſten,

't Iubeljaer, dat eeuwig vry

Stelt uw ſchuld'naers en verboſten,

Wasnu eens gekomen by.

4.

D'overwinninghen#Zege

Is van u, voor onsde vrucht,

Dat menſie en overwege

Uwe macht ſeer hoogh geducht.'

Diesgy Vorſt van 't Heyr des Heeren,

Die, met uwgetogen ſweert,

Quaemt aen onſe zijd' u keeren,

Gyſült zijn van onsge-eert.

- 35 -

Dat men met vernieuwdegalmen,

Nu het blijd'Hoſannaſingh ,

U toejuich met zegepalmen,

Want het paſt nuſonderlingh.

Eeuwig zy uwRijkgezegent,

Ware Konink Iſraels,

Die ons met veel heils bejegent,

En verloſt vanv:gequels.

, we

Pſal: 98. 4. 7.

Cant: 5. 1e.

leſ 42 11.

j

-

* *

- - - - -

*

- -

Ioh. 2. 1 1.

Ioh: 12. 28.

Ibid.

Ieſ63. 4.

Lev: 25. -

verſ: 1o.&c.

Matt: 12 2o.

Pſal 66. 5.

Ioſ 5. 13. 14.

Ioh. 5. 23.

Pſal. 33.3-

Matt: 2 I. 9.

Ioh: 12. 13.

Marc: 11. 1o.

Want

Luc: 19. 38.

Luc: I. 69. 71,
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36 -

1. Cor 15,54 Wantgy hebt de doot verſlonden,

55. 56.57. D'hel verſtoort, deſond' ontkracht,

Matt: 12. 19 laden ſterken ſelfsgebonden,

. En ſyn huis berooftvan macht.

Uwverwinninghbrenght onsmede

't Zegelder rechtveerdigheyt,

Rom: 5. I• 's Herten waretrooſt en vrede

Rom.4.25.

Ieſ: 64.6. Tegen ons onweerdigheyt.

- - 37 :

Rom: 8. Uwopſtandingh doet myroemen,

verſ. 33.34 . Dat ick mijn beſchuldigers trots ,

In 't verklagen en verdoemen

Van den uitverkoor'nen Godts.

Hebr: 7.22. Gy, mijn borge, zijtgekomen

Matt: 5,26. Uyt desgrafs gevankenis,

Mits de ſchult betaelt volkomen,

Totden laetſten pennink, is.

- 38

7.27. Soo niet, door uws ſelfs verpandingh
Hebr: 7.27: "### »

# 1 &. 17. Gy en hadt, dooruw Opſtandingh,

er is.""E#"

Matt: 3.18. Want geen jota #gh voor: #en,
- Noch geen tittel van de wet:

P" "'7' Mae, #God:#gaen,

Rom: 8.33, 34. Ben ik van de ſchultontſet.

' - er .... 39

2. Pet. 3.2r. Hierdoor hebb ik nu de vrage « | *

Van een goetghewiſſ'tot Godt;

1. Cor. 1. 3o. Mits ik hem in u behage,

31. , Salmijn roem niet zijn beſpot.

Luc: 21. 28. 'k Magh tot Godt mijn hooft opheven,

Heb: 4. 16. En vry open doen mijn mont,

1. Ioh.4.1g. Mitshy ſelfsu heeft gegeven ,
Tot verſoeninghonſer ſond'. A

- '' 'k Hebb'

A
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46

'k Hebb ook voor geen dootte vreeſen,

Want ſy ishaer#quijt,

Daerſe ſterk met ſtak voor deſen; -

Heir: 2. I5.

1. Cor: 15. 55

65. 57.

Chriſte, 'k winn'., door u, den ſtrijt: " Eccl. 8.8.

Deſevyandtisdeleſte,

Dietenietewertgedaen,

Maer ik ſal hem als de reſte,

Ook in uwen naem verſlaen .

, . . . . . . 41 ºf - º -

Fellik ſpann de doothaer peſen,

't Grafdoe aen 't afgrijſlikſtgrijn,

'k Sal, door u, in allen deſen,

Meer als overwinner zijn.

Dooruw doot, en doodes pijne,

Doodt gy's doofsgeweldenaer,

Uw nieuw grafvernieuwt het mijne

Tot een ſoete ſlaep-ſtee maer.

4?, -

Levend'hoop, en vaſt vertrouwen,

Dat mijn vleeſch ook op ſalſtaen,

En u in uw Rijkaenſchouwen,

Wijſtonsuw Opſtandinghaen.

Gy, ons hooft, zijt nu verreſen,

Souden wy, uwleden, dan

Van u afgeſcheiden weten?

'k Weet, dat ſulks niet zijn en kan.

Wantgy hebt u nu#n d

Der onſlap'nen eerſtelingh,

Als na uterſtont verreſen,

't Heyligh volk ten grav'uitgingh.Sooſal elk geloovige# gingh

Uytſyn graf, ten leven, gaen; -

Ia wy zijn met u alrede

Opgewekt vannu#sen
- 2

*

t

-

C, -

-

1. Cor. 15. 26.

Pſ: , 18. 10.

11. 12.

* 1. Cor: 15.55.

Rom: 8.37.

Hebr: 2. 14.

Matt: 27.6o.

Ieſ: 57. 2.

1. Pet: 1. 3.

1. Cor: 15. 2o.

2. I. 2 2 2. 3.

1 Theſs:4. 14.

Zijn

Eph. 5: 23.3o.

Eph. 1. 22.23.

Col: I. 18.

1. Cor: I 5-2o

Matt: 2 7.

verſs. 52.53.

Ioh. 5. 28.29.

Eph. 2.6.
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Eph. 2. 5. 6. Zijn door onſeſonatº plagen

1. Cor: 15-3 1. Wygelijk als doot, o Heer,

Hoſ: 6.2. Sooſült gy ons natwee dagen

- Levendig doch maken weer:

Opden derden dagh daer neven

* * Sult ghy ons ver-rijſen doen,

Dat wy voor uwaenſichtleven,

Ieſ 56. 13. » En ons-ſelfs met blijdſchap voen.

N

, . 45

Lat: 23. 27. 's Avondsen den nacht door ſuchtend'

55, 56. Is der heilige vrouwen ſchaer,

Marc: 16. 9. Omuwaf-zijn; maerin d'uchtend

Matt: 28. 9. - Komtgy weer met vreugt by haer,

Aſal 3o. 6. 's Avonds magh'tgeween vernachten,
Om 't verbergen uws gelaets; nº,

's Morgens, na een weinigh wachten,

* Iſler blygejuych in plaets. - -

- - 46

Heb: 10.32.36 Tegen al wat ons ontſtelle,

Rom:-8-25. - Is gedult der zielen koſt,

Hof: 13, 14. Mitsgy van 't gewelt der helle

* * * * Onsnu krachtig hebt verloſt.

ibid. - Door, waer zijn nuuwepeſten?

. :- Helle, waer isuw verderf?

Ieſ: 33. 2;. 'k Hebb u als een rooften beſten,

Ieſ: 53. 12 Dien ik van mijn Heiland erf.

/ 47

Apoc: 6 8. Rijdt, o Doot, vry op uw roſſen,

Maekt,o hel-hont, veel geblafs;

Pſal: 49. 19. Godtſal mijne ziele verloſſen 2 -

Van het ſterk geweltdes#
Luc: 1-1. 21.22. Sterk gewapend', uwe kerker

Hebt gygantſch niet wel bewaert,

Maer u overkomt een ſterker,

Mant.829, 31 Daergy langh voor waert vervaert.

- -*. - -

Gy
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Gy, mijn Heiland, hadt den Satan

Uytde lochtſien vallen langh,

Want dien grooten Leviathan 2

Hadtgyſelfsinuwbedwangh. '

Maernumaekt gy ſooveelſchrix hem,

Dathybrult, maerſoo niet bralt,

Maer, gelijk een ſnelle blixem,

Uytdenhemel nedervalt. . . . .

'49 * * * *

Alſyn macht, gewelt, en lagen,

Daer hyſterk onsmee bevecht,

Sie ik aenuwzegewagen, - . . . .

O mijn Heiland, vaſtgehecht. ' .

Hy is nu alsaen uw keten, : - '

Datſyn boosheit niet meerdoe, ai

(Wathyſich ook mach vermeren) T

Dangy hem ſult laten toe. --

5o - - -

Als een krijgs-knechtſalikſtrijden 4 ºf

Onderu, ozeegbaer Helt; *

Dienu dusten eeuw'gen tijden -

Houdt voor u, en d'uwe, 't velt,

D'helſche ſlange kan mijn hiele

Maer vermors’len met haerſteek,

't Levend deel, als hooft en ziele,

Isgantſch buiten ſyn bereek. | | | |

- ; I

Laet ſyntoorn ook zijn op 't quaetſte,

Mitshy kleinen tijt meer heeft,

Gydied eerſte zijtenlaetſte, w .

Diezijt doot geweeſt, en leeft, -

G##hem voortaen verbrys’len

nderonſe voeten ſnel, -

Dathy, met een grouwſaemyslen, J

... Eeuwig blijven moet in d'hel. - ,

* *

-. *

1 3

Luc: 1o. 18.

Ieſ 27. 1.

Ioh: 4o, zo,

1. Pet: 5.8.

Luc: 1o. 18.

Eph: 6.ir. 1 2. •

.

- ;- - ' . . .

2. Tim: 2.3.

1. Tim: I. 18.

» »

Ioh. 14.3o.

Gen: 3.15,

. *

Apoe: 12. 12.
%.

. . .

Apoc: 1.17.18.

Rom: 16, 2o.

Iud verſs: 6.

2, Pet, 2. 4.



14 Chriſtus Triumherende

52

Rem: 8.31. Wie ſichtegenmy ook ſtelle, . "

1. Pet: I. 5. 'k Salbewaert zijndooruwkracht,Apoc: 1. 18. Die de ſleutelen derhelle M

En des dootshebtinuwmacht. - g

Pſal 7o. 4. Rugg'waerts ſullens alle keeren, -

. . . Schaemteyolgt, tot loon, hun na, j

Die, om uen my donteeren,

Stout'likſeggen, ha, ha, ha! -

53

Gal 6.17. Moet ik uwlit-teekinen dragen, ,
1. Pet: 4- 16: 'k Salmyſulcks niet ſchamen, Heer,

Maerdaerover, met behagen, -

- Godegeven roem en eer. , 2 i

1ob:2o.20.27. Uw lit-teek'nen, tot vi&#9ry; ,

Luc:24 39. - In uw dappïeſtrijk behaelt, " .

Toont gy, tot een eeuwige glory,

- - - Seltsoockalsgyzegerbrºek.

- 45 e -

Hebr: 12- I. in:#"H5" » -

Gen: 32.24- Z## 2 r;

1. cor: 9.24. Zal ik loopenmet ºf - # , 2

Phil: 4. 13- Mitsuwſterke krachtmyſłerk' :

Eph: 6.1i. Laet metalſyahelich:"En si

#"Apoc: 12.7.8. Gy verſlast, dooruwe krachten, 2

***"E#

L de ººiden '-
- - t üWyyafjden , 'ſ-

Pſal:2o. 68. #s,

W# " . . . . . .
» 't yl des Heeren ?ſesGodts: 's

Pſal 197. 16. In# : #rendels
- op're deuren bre: f

rſkae 6 UE#,

eteen grootgingsopſteekt, wat
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56

Wat krijghtgy, voor dees'verſlinningh
Onſervyanden teſaem,

Nutotzeegh, en overwinningh, ..

Opdateeuwig blijv uw Naem?

Aenderaerdenſeſtepalen -

Sal men ſtellen uw tropheen;

Soogaenuwezege-pralen

Doorde wijde werelt heen. .

57

Gordt uwſweert aend'heupe moedigh,

Ogy Helt: uw Majeſteyt, -

Rijdt op't waerheits woort voorſpoedigh,

In uw groote heerlikheyt, -

Enſeer vreeſelike dingen

Saluuwerechterhand.

Leeren haeſten doen volbringen,

Totuweer, en 's wyantsſchand. .

58 -

In uw Naem, dievan den dooden

Dus zijt opgewekt vanGodt,

Sullen buigend'aerdſche Goden,

En de heyd'nen zijn uw lot.

Ia, van d'eene zee tot d'ander,

Sult gy eeuwig beerſchen, Heer,

Verderook, alsAlexander

Voor een kortetijt wel-eer. - - -

I. Cor: 15.54.

57.

Pſal 72. 17.

Ibid. v. 8.

Pſal 98. 3.

Ieſ; 52. 1o.

Pſal: 45.

verſ:: 5 •

2. Pet: a. 9.

Phil: 2. 1o.

Aét: 4. 19.

Pſal 72 11.

Pſal. 2.8.

Pſal 72.8.

Luc: I. 33

1. Mach: 1.

verſ: 1.-8.

Eph:3. 8.59 -

Ik de minſt der onderdanen,

Klein, veracht, en hier verſmaedt,

B#enſmeek u met mijn tranen,

at gy my een zegen laet.

Seer### -

Incieraet van heilige deugt;

'Salu dienen, Heer, met vreeſen,

Enmee", verheugt.

4. Sonder

Pſalt 1 19.141.

Hoſt 12.5.

Gen: 32-26.

Pſal, 110, 3.

aſel 2 is.
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6o

Phil: 2. 14. Sonder een getegen-ſeggingh,

Aét: 2.4-1. Neem ik aen uw woorten leer,

2. Cor: 1o 5. 'k Werp mijn eigen overleggingh,

Groote Konink, voor u neer.

'k Ley gevangen mijn gedachte

Slechts totuw gehoorſaemheyt,

Act. zo. 24. Dat ik in het minſt niet achte -

Gal 1. 16. Wat mijnsſelfs vernuft myſeyt.

- 6 I

Eſth: 4.11. Gyſultelk uwſceptertoonen

Ioh: 16. 37. Die ooit aen uwvoeten viel,

Pſal: 72.31. Dennootdruftigen verſchoonen,

En verloſſen hare ziel.

Hoſ; 11. 11. Iagyſults in hare huiſen

- Woonen doen met vred en ruſt,

Pſal: 2. " En haer vyanden vergruiſen, -

verſ:9. 12. Dat gy van haerwert gekuſt.

- 62

Pſal 19. 14. Mijn Verloſſer, neemtin't goede,

# e: Dat mijntongh uſinght en juyght;

Ieſ:4o. 31. 'k Worde, door uw kracht, niet moede,

1eſ: 66. 11.12. ,,Alsmijn hert uw ſoetheitſuyght.

ZRom. 8. 11. Als deziel met heil'geſuchten -

23.26. Rijſt door uw Ver-rijſenis,'

7ſat 4. 7.8.9. Dunkt my, dat in geen gehuchten

Fſal 16. 11. Sulk een vreugtte wijſen is. ºf

-63

Pſal 116. 12. 'k Weet, ik kan nooit vergelden

zºſal 98. 1. 2. Dees uw macht en goetheitt'ſaem;

zſal 4o. 6. Met geen woorden kan ik melden : -

- UwaenbiddelikeNaem: . .

Ioh: 14. 23. 'k Sal mijn liefd en dienſt dochtoogen

Pſal. 18.2. Met al wat ik ben, en kan;

Rom: 7.18. Siet dan, niet mijn ſlecht vermogen,

Phil. 3. 12. 13. Maer 'toprechte pogen, an. -
14. *," - Al
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64

Al den ſchat derſpeceryen,

Welckuw lichaem voor een tijt

Van verdervingh ſouw bevryen,

Heeft den Vrouwen niet gedijt:

Maer haer ongeveinsde liefde,

Die ook in, en na uw doot,

Nooit van u haer herten kliefde,

Is het, diegy acht ſoogroot.

- 65

Gy en hebt geen luſt totoffer,

'k Souw 't u andersgevengraegh;

Maer wat komt uit 'sherten koffer,

Schoon't is klein, ontfangtgy ſtaegh.

Speceryen, die ik koope

Sondergelt, vanu, om niet,

Als geloove, liefd', en hoope,

Zijn het, Heer, daergy op ſiet.

66

En, op dat ik niet en ſneuvel',

Sal het zijn mijn toe-verlaet,

Dat ghytotuw wierook-heuvel

En uw myrrhe-bergh nugaet,

Daergby ſult deſpeceryen

Mijner bedenalle-gaer

Ophet Hemelſch altaer wyen,

Als mijn eenigh voorſpraekdaer.

67

'k Acht ook alle dingen ſchade,

'k Achte die maer drektezijn,

Chriſte, dat door uw genade

Uwgerechtheitzy de mijn’:

Dat ik magh terechte kennen

U enuw Opſtandingskracht,

Dat ik jagen magh en rennen : ,

Na't gheen ik ſoowaerdigacht'. -
E 5 G

Marc: 16.I.

Luc: 24.1 zºwc.

Luc: 23-27.

Mat:27.55.56

Marc: 15. 47.

Marc: 14. 6. 8.

Pſal: 51.]18.

1. Tim: 1. 5.

2. Cor: 8. 12.

Apoc: 3. 18.

Ieſ: 55. 1.

1. Cor. 13. 13.

Pſal62-3:

Cant:4.6.]

Ibid v. 14

Apoc: 8.3.

1. Ioh: z. 5.

Phil:Cap:3.

verſs: 8-14."
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Apoes zo. 6.

Eph: 5. 14.

15. 16.

Ram: 6.

verſs z-effec.

3 . - .

6. -

revisºr

'- #

Cel. 3. M. z.

z. Rim: 2. 8.

Apoc: 3- 16.

Gal; 4. 18.

63

Geeft my deel in d'eerſt'Opſtandingh, -

Dat ik moge weſen vry

Vandestweeden dootsaenrandingh:

Wiltgy lichten over my,

Datik, uit den dootder ſonden

Opgewekt, voorſicht'likga

Opuw wegentallen ſtonden,

En dentijt welhouwtera.

69

'k Ben metualree geſtorven,

. En begraven in uw doet,

. Als ik hebb mijn doop verworven,

Ismy ſulks verzegelt bloot.

'k Sal dan opgewekt zijn tevens,

Heilige leſu, ook met u,

Omin nieuwigheyt des levens

Heilighlik te wandelen nu.

- 7o

Gy, verwektzijnd uyt den dooden,

Sterft in eeuwigheyt niet meer;

Ik, der ſonden dootontvloden,

Leev'in uook eeuwigh, Heer.

Woont in my de Geeſt desgenen,

Dieu heeft verwekt, ſalhy

Myook leven doen met eenen,

Dooruw Geeſt, die woont in my.

71

Laet my metuopgewekt zijn,

Goede Ieſu, dat mijn hert

Steeds na boven magh geſtrektzijn,

En in 't aerdſche niet verwert.

Doet my ingedacht'nishouden

Uw Opſtandingh uit den doot,

Dat mijnyver nooit verkoude,

Maeraldusblyv' even groot. S

ext
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72

Sett my (dat in angſt en ſmerte

In myblyv uw liefde warm)

Als een zegel opuw herte,

Alseen zegel op uwarm.

Alsde doodt, is ſterk deliefde,

Hart, als 't graf, in noot en pijn;

Soo was d'uwe, die u griefde,

Soo moet ook de mijne zijn.

73

Dat ik u ontſteek een bake,

En een heete liefdens gloet,

Die ſooheftig brand en blake

In mijn ongeveinſt gemoet,

Dat mijn licht, door goede werken,

Mogeſchijnen over-al,

En demenſchen, die'taenmerken,

Godt verheffen met geſchal.

74

WarePaſcha, voor onsallen

Aen deskruices ſtamgeſlacht,

Laet u 't geeſt'likfeeſt bevallen,

Dat ik ute houden tracht'.

Laet my, door uws Geeſtesbeſem,

Nu uyt-ſuyv'ren eenstedeegh

Mijner oudeſondendeeſſem,

Om te zijn een nieuwe deegh.

75

'k SaluwsNaemsdan doengedenken,

Van geſlachte tot geſlacht;

Datſe, die uw eere krenken,

Beven vooruwgroote macht;

Maer dat uw rechtveerd'get'ſamen

Met my ſingen overluydt,

Amen, HeereJeſu, Amen;

Amen, ô ver-reſen Spruyt.

Cant: 8. 7.

Ioh: 13. 1.

Aét; 21. 13.

Cant: 8, 6.

Luc: 24. 32

Matt: 5. 16.

z. Cor: 5.

verſ: 7. 8.

Pſal: 45- 18.

Pſal 74. 1o.

Pſal: 78.6.7.

Pſal 68.4. 5.

Pſal: 34.4-

Apo:22.zo. 2K

Ieſ: 4o. 2

---meman 63% 11. v. Is
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DE te run F Her en de ”
CHRISTUS. .

II. Triumph-Zangh

Overſyn

H EM EL-VA ER T.

Voys, Petit Bourdeaux.

Llgy volken, klapt in d'handen, Pſal:47.8.

Met eenparig bly geklank: -

Huychet God', in allen landen, -

Met een ſtem van vreugt geſank. -

Pſalme-ſinget onſen Koningh, Ibid. v. 6. 7.

Die nu opvaert metgejuygh

Na ſyn hoogh-verheven wooningh,

Dat hy ſynTriumph betuygh. Cal: 2. 15.

2 - -

Ia Heer Ieſu, ja Heer Chriſte, Ioh: 2o. 31.

Waſſer ſulkeen lofgeluyt 2. Sam: 6. 15.

Over Godtsgewijdde Kiſte, , 1 Chro: 13.7.8

Daergy ſelfs wierdt door beduydt, Heb: 9.4 dec.

Doe men die opZion voerde, 1.Chro: 15.28.

En in d'aerdſche tempel bracht, 2 Chron:cap. 5.

Soo 'k mijn tongh ook nu niet roerde, Pſal 51. 16.17:

Waer ik gantſch niet welbedacht.

3
- -

GyGodts Ark en ons Verſoeningh, Apoc: Ir. 19.

Die, gantſchreyn en onbevlekt, Rom: 3.25

Onſeſonden, tot voldoeningh, Rom: 4. 6. 7. -

Voor uws Vaders aenſchijn dekt

Gyvaert op, niet met een wagen, 1.Chron: 13.7.

Noch door draegboom ofLevijt, 1.Cor: 15.2.15

Als u 's Hemels wolken dragen, Act: 1. 9.

Heergeweldigh in den ſtrijt, Pſal 24.8.

Niet
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4.

Ieſ 66. 1. Niet na't Zion, datop 't ſchemel

Van Godts voeren was geſtelt,

Maer ſelfsop ſynthroon, den Hemel,

Ieſ 42. 13. Vaertghy op, Odapper Helt.

Geen vergankelike drempel -

- t # daérgynu óp klimt;

Apoc. 1 I-19. U gaet opend'heil getempel

Die in d?Hemeleeuwig glimt.

5..

2. Reg: 2. 11. Peerd en wagen hielp Elias, -

Iac: 5. 17- Dienſyn ſwakke vleeſch hiel neer,

Ioh: 1.4z. Gygezegende Meſſia: - ,,

Ieſ 9. 5.- Sterke Godt, der Heeren Heer,

LApoc: 19. 16. Gyhadtgeen behulp van nooden,
Pſal: 47. 6. Maeruw Godtheitseigen kracht

Exod; 15. + 1. Toont, hoe onder al deGoden

Niemant is by u geacht.

Exod r4. 19. Gy maekt eertijts in eenwolke

1. eor: ro. 9. 'Uwe Majeſteytbekent, S-3

Exod: 13.2+. Doe gy voorgingtuwen volke,

Nam: r4. wo. En verſcheent in d’heilgetent

Lºrá nºg. Nukomtook een wolke neder,

- Alstotuwendienſt bereydt,

Dat gy in dieſelveweder ,

Ioh: 1. 14. Toontuw Godtheits heerlikheyt.

Pſak 24.7. Heftuwhoofden op gyPoorten,

8. 9. 1 o. Eeuw'gedeuren heftuop;

Heftuw hoofden op, gy poorten,

- Ia ſtaetmurfeer hoogh-in-top: ,

- - - - - Dat de Heere, ſterk en machtigh',

Inga, naſyn groote zeegh,

Dat dereeren Könink prachtigh

Ingaheerlik ente deegh - Ieſt

Clu 3
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8

leſu, 'k ſieuwglans verſchynen,

Mitsgymaekt van 't licht uw kleedt,

En den hemel, alsgordynen,

Spoedig uitrekt wijt en breedt:

Hagy wandelt, na behagen,

Opde vleugelen van de windt,

En de wolken zijn uw wagen,

Dieu voeren ſoogeſwind.

- 9

Uwe Dienaers zijn de Englen,

Die door vreugt, tot uw geley,

Op het ſpoedigſtt'ſamen ſtreng'len

Handaen handen, reyaen rey.

Veel miljoenen wagens ſwieren

Uw triump-koets om endom,

Dats ugroote feeſt-dagh vieren,

En u heeten wellekom. * *

IO

Waertgy in de laegſte deelen

Deſeraerde neergedaelt,

Daergy diendet, en voor velen

Hebtalſoo 't rantſoen betaelt,

Nu zijt gy doch opgevaren

Boven allde hemºlen verr',

Om uwhoogheitt'openbaren,

O doorluchtige morgen-ſterr'.

II

O mijn ziel, zijtopgetogen,

En verrukt, door dit geſicht;

Houdt, met Ieſusjong'ren, d'oogen

Na den Hemel ſteeds gericht.

Doch, hoeweluw menſcheit, Heere,

Nu verlaethetaerdſchedal;

Enten hoogen Hemel keere,

IsuwGodtheit over-al.

Gy

Hebr: 2. 9.

Pſal to4.

verſ; 2. 3.

Ibid v. 4.

Pſal 68. 18.

C

Cant: 3.11.

“Uer/s: O.

#.
verſ: 28.

Eph:4.

verſ: 1o.

Pſal 68.35.

Apoc: 22. 16.

2. Cor: 12.

verſs. 2.4.

Aét: 1. Io.

Ioh. 16.28.'

Ier: 2 3 23.24:
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te ver

' ' I 2 -

Matt; 28. 2o. Gy wiltons, tot 's wereltsende, :

All de dagen blyven by. . .

Soo'k gelo5v'ten hemelſemde, - #

'k Houd op aerden u by my. :

Heb: 11.27. Niet door 't oogh, maerdoor 't geloove, :

Heb: 2.9. Magh ik u noch daegliks ſien, W

Luc. 16.26. 't Welk geen grootetuſſchen-klove ::

Kan verhind'ren of verbien.

I

Pſal 24.8. Maer wie kan, oze: er Kopingh ,

Denken, met wat vreugt en lof

cant: ; 11. Datgeſchiedt zy uwe krooningh

Boven in uw Hemelſch Hof!

Pſal 148. 1. Hoe all d'Englen met ſchalmeyen

Pſal 47.6. Sterk verhieven haren aem !

Col: 1. 16. Hoe dat all des Hemelsreyen

Apot:5.11.12. 'U tot welkomſtſongen t'ſaen :

I4

Apoc:14 2. 3. Nooit klonk d'Hemelſoo van vreugde,

Als doe, in 't gelijk, deſchaer -

Uwer heirenſich verheugde

Joh: 16. 28. - Om uw wederkomſt aldaer.

Iob: 17.5. Doegy wierdt vereert metd'eere,

Diegy by den Vader hadt,

Eerde werelt was, o Heere,

Col: 1. 16. 17. Eerder was geſchapen wat

15

Luc: 2. 12. Iuychten ſy doegy beneden , , '

I 3. I :- Quaemtſoo ned'righ en veracht,

Ioh: 17.4.5. S'hebben nu veel meerder reden,

Ioh: 19. 3o. Nugy alles hebt volbracht.

Dan: 7.1o. Nu veel duiſentmalen duikent

13- 14- Zijn totuwendienſt bereydt,

En tien duiſentmael tien duiſent -

Voor u ſtaen in eeuwigheyt.
- Maer

- Z
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16 - -

Maer niet ſlechts en ſingen d'Eng'len,

Soo met kracht rondtom uw throon,

Daers'op't ſoetſt haer ſtemmen meng'len, Apoc: 14.2.3-

Sterk gelijk eens donderstoon,

Maer ook door die vlamm'gegeeſten

Wert uw eer aen ons verklaert,

Opdat wy met vreugde-feeſten

U ookloven hier op d'aerd'.

- 17

Moeſt men met baſuin en fluiten,

Om uw voorbeelt Salomon,

Alle vreugt en blydſchap uytten, -

Die men beſt bedenken kon :

Souden wy dan niet met pſalmen

U toe-juychen, dat 't gedeun

Door den hemel mogegalmen, -

D'aerde ſplijte van 't gedreun? "

/ 18

Ia gy Vrede-Vorſt, veel eerder

omt uw lofalhier te pas, »

En gy zijt oneynd'lik meerder

Eeuwig is uw throon; uw ſcepter

Is met macht en billikheyt;

Alsgy ſpreekt, of wenkt, wie rept'er,

Dat hy yet daertegen ſeyt?

19 .

Gy doet ons veel vred ontfangen,

Wantgy neemt, dus varend op,

Degevankenisgevangen, -

En verſlaet desvyants kop.

Sonde, Duivel, Doot, en Helle,

Daergy overtriumpheert,

Doet gy hier tentoone# »

Dat ons geen derſelvede/rt.
F Dus

ze

e Matt: 12.42.

Dan diegroote Konink was.'

Apoc:5. I 1.12

Pſal Io4.4.

Aét: I. 1e.1 1.

Ieſ 3o. 29.

Ieſ: 6. 3.

1. Reg. 1.

39.4o.

Tſak 2'. 14.

Pſal 98.4.

1. Reg: I. 4o.

Ieſ: 9.5.

Eccl. 2. 9.

Pſal 45.7.

Hebr: 1. 8. 13.

Rom:9.2o.

Ioh. 14. 27.

Pſal. 68. 19.

'Eph: 4. 8. . .

Pſal 68 22.

1 Cer: r5. 54

Col: 2. 15.

Luc: Io. I9.



2 6 Chriſtus Triumpherende

Marc: 16. 19.

Pſal: 1 1o. 1.

Mat.22.43:44

Heb: 1. 13.

Pſal: 1 1o. 2.

Pſal 33. 1o.

2. Sam: I 5.3 I

Pſal: 6.1 1.

Luc: I: 33

Hebr: cap: 7.

Act. 3, 22

Pſal. 2. L.

Aét: 9. I.

Matt: 16. 18.

Pſal 129. J. 2.

Matt: 16. 18.

Fſal 94 4.

Ieſ 14. 13.

2. Theſs: z. 4.

Amoſ 6. 3.

2O

Dusgaetghyueyndlik ſetten

Aen Godtsrechterhandt, vol moet,

Om uw vyanden te pletten,

En te werpen onder voet.

d'Heere ſalin 's wereltsenden,

Chriſte, tegen 's vyantsſchaer,

't Scepteruwer ſterkteſenden.

Heerſcht in 't midden onderhaer.

2 I

Gy, door kracht van uwe Godtheit,

Breekt den volkeren gewelt;

Maekt haerſnoodenraet tot ſotheit,

Datſe ſtaen geheelontſtelt.

Mitsgy heerſcht in 's Hemelswooningh,

Zijtgy, die opaerden heet

Eeuwig, eenig, hooghſte, Koningh,

Hoogeprieſter, en Propheet.

23

Laet nu vry de volckenraſen

Tegen uwe Kerk ſoo trots,

Moorten dreygingh op haer blaſen;

S isgebouwt opu haer trots:

Dikwils haer de vyant quelle,

En benauw met veel verdriet,

Maer de poorten ſelfs der helle

Sullen s'overweld'gen niet.

24

Die haer ſtout beroemen derren,

Datſe ſullen haren throon

Hoogerheffen dan de ſterren,

Om tezijn ge-eert als Goon,

Sullen ſien haer hoogmoets ſetel,

En de ſtoel van haerEven 2

59Al te#en Vernnete

Ieſ 14. 11. 15, Diep in d'helle neergevelt



Inſyn Hemel-vaert. 27

24

Ofgy ſchoon een weinig minder

U dan d'Englen hebtgetoont,

Nu, nu ſien wy, ſonder hinder,

U met heerlikheytgekroont.

Alles, niets zijnd uitgelaten,

Is u onderworpen, Heer;

Selfsen paſt ook t'een'ger maten

Geen der Englen ſulk een eer.

25

Boven all de Overheden, *

Heerſchappye, maght, en kracht,

Siet gy in den Hemelheden:

Niet kan zijn byu geacht.

Godt werpt alles onder voeten

U dieſelfsu hadt verkleynt,

Dats u alle kennen moeten

't Eenigh Hooft vanuw Gemeynt'.

26

In den Hemel, en op d'aerde,

Ia ook onder d'aerde t'ſaem,

Buigtmen ſich in uw vermaerde

En ſoohoogh verhoogde naem,

Waer in alle knie moet buigen,

Doend’u onderdanig eer,

Alletonget'ſaem betuigen,

Datghyzijt alleen de Heer.

27

Gy verheerlikten verheven

Door en aen Godts rechterhant,

Hebt veel gaven onsgegeven,

Selfsuw Geeſt totonderpant:

Alsgygaettotuwen Wader,

Komt deTrooſter ons van daer,

Die der radelooſen rader

Isin noot en dootsgevaer.

Heb: 2.9.

Ibid: v. 8.

Heb: 1. 13.

Eph: 1.2oºr:

Ibid v. 22.

Phil: 2.

'V67'Is, IO, II,

Ioh: 7.39.

Act: 2.33.

Eph. 4.8.

Eph: 1. 13 14.

Ioh: 16, 7. 16.

Ioh: 15.26.

Ieſ: 11. 2.

M.... 1 o.19. 2o

F 2 Die

»

|
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- ſ 28

Marc: 5. 9. Die ons, tegen heele troepen

Ioh: 16. 11. Van den ſterken werelts Vorſt,

Rom: 8. 15. Abba Vader uit doet roepen,

Meteen open monten borſt.

Ibid v. 26. Diemet on-uitſprek'lik ſuchten,

. Onsin ſwakheit bidden helpt,

1. Sam: 1. 13. Alsmen hoortgeentongh-geruchten,

Pſal: 1o2. 1. En het hert is overſtelpt.

- 29

Heb: 9. 24. Maghy ſelfszijt ingetreden

Dusin 's Hemels Heyligdom,

Dat dekracht van uw gebeden

Daer voor Godesaenſichtkom',

1. Hoh: 2. I' 2. Dat gy voor ons allegader

- Daer ſoudt onſe voorſpraekzijn,

Pſal: 2. 7.8. Ons verſoenen met den# 9

Heb: 5. 5. Mitsſyn Soon voor hem verſchijn

- 3O

Ezech. 44. 's Hemelspoorte was geſloten,

verſs. 19.2o. · Datter niemantingaen dorſt,

Noch van kleinen, noch van grooten,

Dangy een 'ge ware Vorſt. &

Heb: 6. \ Gyzijt voor ons voorgelopen

verſs: 19 2o. . In's voorhanckſels binnen-perk

* En uwingank doet onsopen,

Datons hoopzy vaſt en ſterk.

3 I

Eph. 2.5.6. Ia, gelijk wy dochalrede -

Metu opgewekt zijn nu,

Zijn wy in den Hemel mede

Krachtig ook geſet in u.

1. Cor: 15. 2o. Niet alleenlik zijn wyhopend'

- Op u in dit leven, Heer,

1.Cor:7, 29.31 Datſoo haeſt voorby is loopend':

1. Pet; 133. 4. Neen, een levend hoop is meer. 'k Sal

2
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2

'k Sal hier, in mijnd# , ophoopen,

Dat ik, door uws Geeſteskracht2

Moge ſien den Hemel open,

Daergy my by u verwacht,

Door': geloov'en vaſt vertrouwen

Salik, in alſulken ſtant,

Dan Godtsheerlikheytaenſchouwen,

En uaen ſyn rechterhant.

Rom: 14.8.

A# 7. 55.56.

Ioh. 17:24.

Hebr: 1 1.27.

Ačt: 7.55.

33 -

Schoon mijn vleeſch is aerdſch uit d'aerde, 1. Cor: 15.47.

Als wiens ſtofbeſtaet uit ſtof,

Hemelſch is't, door u, in waerde,

Alsgy't voert in 's Hemels Hof.

Gyzijt hier op d'aerdgekomen,

Nemend'aen mijn vleeſch en bloct,

't Welkgy nu hebt opgenomen.
't Lichaem by ſyn hooftzijn moet. A"

34

'k Ben een vreemd'ling hier beneden,

d Hermel is mijn Vaderlant,

't Welkuw Hemel-vaert my heden

Toont met een onfeilbaer pant.

Wanttotuw en onſe Vader,

En tot uw en onſe Godt,

Vaertgy op: wat ſoud ons nader

Doch verſek'ren 't Hemelſch lot?

V 35

Hierom hebt gy, voor uw ſcheyden,

Onsſoohoogh en dier belooft,

Datgygaeteen plaets bereyden

Vooruw leden, alshaer Hooft,'

Engy weer wilt tot haer komen,

Datſe, vry van alle ſtrijt,

Werden tot u opgenomen,

En zijn daergy ſelve zijt. e

F 3 Chriſte,

Gen: 2. 7.

1. Cor: 15.48.

Ioh: 16. 28.

Hebr: 2 14. 16.

Eph: 2. 6.

Eph: s. 22, 23.

Pſal: 116. 19.

Hebr: I 1.

verſs: 14, 16.

Igh: zo. 17.

2. Pet. 1. 4.

Ioh. 14.

verſ: 2. 3e
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36

Phil 1. 23. Chriſte, mijn begeert is hert'lik,

Om aldaer met ute zijn;

Eccle2. 23. Want dit leven is ſeer ſmert'lik,

Pſal 9o. 1o. Over-al vol moeyt en pijn.

1. Cor: 4.9. Omdat ikten toon en hoone

Pſal: 12o. 5. Ben in 't godloos Meſech noch,

En in Kedarstenten woone,

Roep ik dikwilsweeen och!

37

Pſal 42.2. Als een afgelopen hinde
Na de water-ſtroomen ſchreeuwt,

Datſegoever-verſchingh vinde,

Daer metangſt haer keel nageeuwt:

Sooſchreeuwt ook, n haer »enauwtheit,

Mijnezieltot u, t er 't het,

Pſal 63. 3. Doren dorſtig, van verflauwtheit

- Dan als opgeſwolgen wert.

38

Act: 2o. 24. Doch nu acht opgeen dingen,
t Om, tot uwen dienſt, mijn loop

Maer met blydſchap te volbringen,

Eccl. 12. 2. Schoon't verdriet komt over-hoop.

Mat: 14.3o 31 Wert ſomtijts'tgeloove kleynder,
Hebr: 12. 2. 'k Saldaer door op udoch ſien,

Opper-leydſman en voleynder

Desgeloofs, die hulpſult bien.

39

Ibid: Want gy hebt het kruis verdragen,

En veracht all'hoon en ſchand',

En ſitt nuten eeuwigen dagen

OpGodtsthroon ter rechterhandt.

1. Pet: 2. 21. Dat ſalſtaegh mijn voorbeelt weſen 2

Rom: 3. 17. Dat ik willig met uly,

Dat ik ook met u, nadeſen ,

In uw Rijkyerheerlikt zy.
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- 4O

Laet my nooit zijn afgetrokken,

Door mijn quae begeerlikheyt,

Noch de werelt my verlokken

Methaerglants en heerlikheyt. '

Laet my nooit het herte ſetten

Op veel yd'len overvloet, .

't Welk ſoo licht ons kan beletten

Van het eenig hoogſte goet.

4 I

Gy zijt, of ik lev' of ſterve,

Ieſu, mijn genoegſaem deel,

En het gheen ik met u erve,

Is mijn hoop en trooſt geheel.

Dieden Hemel acht na waerde,

Als met 't u geſet daer in,

Kan in al den ſchat der aerde

Stellen niet vernoegt ſyn ſin.

42

'k Wilde werelt my begeven,

Die met 't haregaet voor-by,

Ualleene vaſtaenkleven ,

Dat ick onverganklik zy.
Laet een wereltskint veel voordeels

Rek'nen uit ſyn aerdſch gewoel,

D'aerd is al te ſlecht, mijnsoordeels

Omte zijn mijn wit en doel.

43

Uw Gemeinte met de luyſter

Van de held're Son bekleedt,

Als verachtelik en duyſter

Onder voet de Manetreedt:

WareSonne der gerechtheit,

Alsgy ſtraelt in ons gemoet,

Treden wy, als drek en ſlechtheit,

Al het aerdſch haeſt onder voet.

F 4 Heer

Iac: I. 14.

Matt: 4. 8.

Pſal 62 11.

Matt:6. 24.

Pſal: 4. 7.

Rom: 14. 8.

Pſal. 16.5.

Rom:8. 17.

2. Theſs: 2. 17.

Eph: 2. 16.

Matt: 16. 26.

Eccl. 1: 14.

1. Ioh: 2.15.17.

1. Cor: 6. 17.

Eccl: 2. 1 1.

Pſal: 39 8.

Phil: 3. 14.

-Apoc: 12. 1.

Mal. 4. 2.

Phil: 3. 8. r

ſ
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|

4

Pſal 39 8. - Heer, op u is al miſſieve,
- Wat verwacht ik anders nu?

Cant: 1.4. Trekt my krachtig, dat ik loope,

O mijn Bruyd'gom, ſteeds nau.

Hoſ 11.4. Treckt my metuw liefde-zeelen,

Dat de werelt, die mijn hert

I. Ioh. 2. 15. Tracht metu en haerte deelen,

Ernſtig afgeſlagen wert.

. 45

Col cap: 2. Dan ſooſal ik my verkloeken,

verſs: 1. 2. Alszijnd'opgewekt metu,

Om, dat boven is, te ſoeken,

Daer gy ſitt ſoo heerlik nu.

'k Sal dedingen ſtaegh bedenken

Die daer bovenzijn ſoowaerd,

En my met geen dingen krenken,

Diebeneden zijn opd'aerd'.

46 -

Aé# 1.9. 1o. 'k Salde wolkenſtaeghaenſchouwen, -

En uw Hemel-vaert daer by

Vaſt in mijn gedachten houwen,

En daer meeverheugen my ;

Apoc: 1.7. Tot dat ik weer in de wolken,

Act: 1. I 1. Sichtbaer, als gy heenen vaert,

Mat:25.31.32. Omte richten allevolken,

1. Ioh: 3-2. Uſeer heerlikopenbaert.

47

Cant: 1. 12. Wijlgy Koninkallereeren

- Zijtaenuwen rondendiſch,

Daer uw heiligen met uteeren

Altijt evengraegenfriſch,

Sal mijnſoeteNardus-ſalve

Geven ſynen reukteſaem,

1. pet: 2. 5. Dieu ook, om uwenthalve,

- Welſalweſenaengenaem,

!
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4

Is mijn lichaem hier beneden,

't Hert u doch byu ſyn ſchat;

En gy vatt all mijn gebeden

In uwgouden wierook-vat,

Die gy leght metuwen handen,

Voor Godts throon, op 't goud'altaer,

Daers als lieflik reuk-werk branden,

O mijn eenig Middelaer.
49 w -

Schoon ik hier opaerden handel',

Ik vermagh dooruwekracht,

Dat in d'hem'lenzy mijn wandel,

Uyt dewelk ik u verwacht':

Wilt mijns vleeſchesluſt dan teug'len,

Dooruw Op-vaerts krachten, nu,

Dat ik, als met arents vleug'len,

Ook opvaren magh tot u.

5O

Laet my, op deraerden eyland,

Doch by u zijn in den geeſt;

Wantgy weethet ſelfs, mijn Heyland,

Dat ik u beminn'op't meeſt.

Als mijn ziel totu magh vluchten,

Door dekracht van mijngeloof,

Kans haer alderbeſt verluchten,

Als by u onthaeltte hoof,
we

5 I -

Hecht dan, in dit aerdſch gewemel,

Myaenuwen Hemel, Heer,

Maeraen u, die in den Hemel

Selfs een Hemelzijt, noch meer.

Tot dat ik, o Zions Koningh,

Opdien grooten Bruylofs dagh,

Ugekroontin uwe wooningh

Eens met vreugt#even magh.

F 5 - - - - -

*.

Dan

2 Cor: 5. 6.

Matt: 6.21.

-Apoc: 8.

verſs: 3, 4.

Pſal 141. 2.

2. Tim: 2. 5.

Pſal: 115. 16.

Phil 4. 13

Phil: 3.26.

Rom: 6. 4. 6.

Ieſ 4o. 31.

Apoc: 1. 9. Io

Ioh: 21. 15.

Hebr: 11. 1.

Pſal. 23. 3.

Cant: 5. 1.

Eccl 1. 8.

Apoc: 21

22- 23

Cant: 3

verſ: 1 1. #

-- s'-- - - - - - - -
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52.

Apoc: 5.9. Dan ſalu, op hoogertoonen,

Mijntriumph-ſangh geven eer,

2.Tim: 2. 4. Als ik, onder ſoo veel kroonen,

Apoc: 4 1o. Ook mijn kroon leggh voor u neer:

Apoc: 5. 1 I. Daer ik ſaluw throon omringen,

Pſal 8o. 2. Metuw heilige Cherubim,

Ieſ: 6.2.3. Heilig, Heilig, Heilig , ſingen,

Met de vlamm'ge Seraphim.

S

Apoc: 5. O ! hoe ſal ikd'Engh hooren

verſs: 11. 12. Dan met blydſchap bootſen na!

Sonder eyndaldaer doen hooren

Apoc: 19. 6. 7. 't Vreugden-rijk Halleluja!

Apoe: 5. 8.9. Daer 't van ſangh en ſpel ſalſchat'ren,

1. Cor: 2-9. ('t Gheen men hier nooit hoord'ofſagh)

Apoc: 14.z. 3. Alseen ſtemme veler wateren,

Als een grooten donder-ſlagh.

54.

- Soo'k my dus in u verblyde,

### - Door 't geloov', en nietdoor 't ſien,

#12. Iaterwijl ik lijd en ſtrijde,

Ieſu, wat ſal dan geſchien,

- . Als ik in uw Koninkrijke

## Uſal ſien gelijk gy zijt!

#ſal 8 4- 3. O mijn Heiland, ik beſwijke

#19. 27. Van't verlangen na dietijt.

- 55

1. Ioh. 3.2. Wat wydaereens ſullen weſen,

Is noch niet geheel verklaert,

Maerwy ſullen ſien nadeſen,

, Alsgy ſelfsu openbaert,

2 Cor: 21.2, 4. Niemantkan den Hemel vatten,

Act: 3- 21- Eerhem vatte d'Hemelſelf

Matt: 6. zo. Enghy ons vertoont deſchatten

Van uw Koninklik gewelf.
Mits
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56

Mitsik proeve d'eerſte vruchten Deut: 1. 25.

Van uw Hemelſch Canaan, Hebr: 4. 9.

Wachten tracht ik met mijn ſtichten, Rom:8.23.
Om verſaedt te zijn daer van. -

Volheit aller vreugden tevens Pſal: 16. II.

Is daer by uwaengeſicht.

By u is de bron des levens, Pſal 36. 1o.

In uw licht ſien wy het licht. -

57

Maer, hoe ſoud ik onderwylen

Niet verlangen, Heer, datgy

Metuw wederkomſt moogtylen, Apoc: 22. zo.

Dat ik altijt met uzy !

Hier opdenk ik on-ophoud'lik,

Hier van ſingh ik ſteeds weer aen,

'k Laet hier over menigvoud'lik

Alle mijn gepeynſengaen.

1.Theſs: 4.17.

58

O! die ſchooneredeneeringh,

Diedetongh der Engelen doet, 1. Cor: 13, 1

Tot uw Hemel-vaertsvereeringh, -

Dringt my krachtig door 't gemoet,

Datgy, die dus opgenomen Aêt: 1. 11.

Zijtin uwen wolken-throon,

Ookalſooſult weder komen,

Richten levend ende doon. 2.Tim: 4. r.

59

Ia, om ons tot u te halen, Ioh: 14. 3.

Sult gy Heerder heeren ſelf 1. Theſs: 4. 16.

Met uw Englen nederdalen

Uytuw opperſtegewelf. -

't Laetſte geluyt van Godtsbaſuine, 1. Cor: 15.52

Welk d'Archangels ſtem ſalſlaen, 1. Theſs: 4. 16

Salvan 's Hemelshooge kruine Matt: 24. 3 I.

Over al denaerdboom gaen. . .

- 'k Sal
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Rom 8. 23

Lur: 2 I. 28.

6o

'k Sal nadien verlos-dagh ſuchten,

En mijn hooft vaſt heffen op,

Dat ik voor ſoo veel geruchten

Deſeraerded'ooren ſtopp'.

'k Salgedenken, tot mijn voordeel,

Aen datluydderoepen ſteeds,

Ioh; 5.28. 29. Opgy dooden, komt ten oordeel,

Alsof ik het hoord' alreeds.

61

'k Sie de voor-boon al doorbreken,

Waer ik my op aerden keer.

Matt: 24. 12. Liefd en trouw is wechgeweken,

Luc 18. 1. Geen geloov'eniſſer meer.

Matt: 24.6.7. d'Aerd is boos, men krijght en vechter,

verſ: 37. 38.

Iac: 5.8. 9.

Matt: 5. 18.

Luc. 16- 17.

Ieſ: 5-4.

Rom: 8.3o.

Heſ: 51, 23

Thren: 1.2-

Sorgloos is men naals veur:

Daerom is, o groote Rechter,

Uwekomſt al voor de deur.

62

't Gheen dat noch vervult ſal worden,

Ieſu, laet dooruwe kracht,

't Een na 'tander, doch in orden

Haeſt vervult zijn en volbracht.

Gy die ſoo veel grootedingen

Hebt volbracht vooruw Gemeynt,

Sult voorſeker ook volbringen

Haer verheerlikingh op 't eyndt.

63

Siet d'ootmoed’ge nederbukkingh

Uwer Kerk, die weent in 't ſtill.

Matt: 24, 22. Kort de dagen derverdrukkingh,

1. Ioh: 2. 18.

2. Tim: 2.

verſs:8. 9.

Omder uitverkoor'nen will.

Doet den Antichriſt verdwijnen,

Door dengeeſt uws monts, met macht,

Maekt teniete, door 't verſchijnen

Uwertoekomſt, alſyn kracht.

Komt
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64

Komt doordringen met uw klaerheit 1. Cor: 4.6.

Tegen alle twiſt en liſt, 1. Tim: 6.4.

Daer uw heil'geſuyv're waerheit Rom: 1. 18.

Wertſoo ſchendigh mee vermiſt. Col: 2. 4.

Komtdoch eens haer hoogmoet buigen, Apoc: 14. 8.

Werpt haer doen hol over bol,

Die met 't bloet van uw getuigen -Apoc: 17.6.

Is als dronken, dol en vol. -

/

-7

» -

Komtombrengen dommebrengſter Apoc: Cap: 81.

Uwer broed'ren onverhoeds, ver}s:8.1o. 24.

Doodt de ſchandelooſe plengſter -4po: 19.2o.21

Van ſoo veel onnooſel bloets. -

Lijdt niet langer, dat uw name Matt: 7. 22.

Harerſchalkheitsdekſelzy, - ler. 14. 14.

Dat deſnoode hoer haerſchame Apoc: 17. I.

Om haer looſetoovery. Apoc: 18.23.

66

Komt den helſchen Leeuw eens kluiſt'ren, 2. Pet: 2.4. "

Drappeltopdes Drakenkop, Apoc: 12:9.

Doet hem eeuwig in den duiſtren Iud. verſ; 6.

Poel desafgronts ſluiten op. Apo:20.2.3.Ie

Sier, hyſchrikt, dat gy met pyningh Matt: 8.29.

Voorden tijt hem quellenſult,

Watſal't zijn in uw verſchijningh, Mat:25.31.41

Die ſyn kleinetijt vervult! Apot: 12. 12.

67

Komt, Heer, met een vyer dat blake, 2. Theſs: 1.

Komt metd'Englen uwer macht, 7.8.

Om te doen rechveerd’ge wrake
Over 't volk dat u veracht. w

Komt volkom'lik eens verloſſen Rom: 8.23.

U geloov'ge Chriſten-ſchaer, Act. 11.26.

Die met ſoo veel hoſſeboſſen. Ieſ: 54- 11

Wertgedreven hier en daer. Apoc: 12 6.

Komt,
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65

1. Cor: 12. 27. Komt, Heer Ieſu, doet uw leden

Matt: 13- 43. Eeuwig blinken als deSon,

Pſal 1o4.2. Komtſe met uw licht bekleden,

Pſal: 36.9. Drenken uit uw welluſt-bron.

Rom: 4. 16. ' Komthaer uit gena beloonen

2. Pet: 3.6. 't Gheen gy haer hebt toegeſeyt,

Heb: 2.9. Metuw heerlikheyt haer kroonen,

Cant: I. 2. Kuſſen met uw lieflikheyt.

66

Ieſu, die mijn hert en ſinnen

Cant: 1. 4. - . Dus getrokken hebt tot u ,

1. Tim:4.8. All die uw verſchijningh minnen,

Roepen met my, komt doch nu.

. - Komt, Heer Ieſu, ſonder toeven,

prov: 13. 12. Mitsde hoop lang uitgeſtelt

1.Cor: 15.3o. Steeds weer aen met nieuw bedroeven

't Herte krenkt, ontſtelten quelt.

67

cant: Cap: 8. Haeſtu, Lief, verlicht mijn ſmerten,

verſs. 24- Weeſtgelijkeen rhee of hind',
l Ofgelijk een welpder herten

« - - Opde bergen heelgeſwind.

Apoc:22- Siet, de Geeſt en Bruyt teſamen

17.2o. Seggen met veel ſuchten, komt.

, Gyſegt, ik kom'haeſt'lik. Amen.

-
Iakomt, HeereIeſu, komt

•osso
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GEBEDT

En Overdenckingeeener
aangevochten Ziele, naderende tot

des H. AVONTMAAL.

Wijſe : Pſ; 91.

M", Godt ! hoe dat ick ben ontruſt

Door ſtrijd en wederſtreven,

Is U, en my alleen bewuſt,

d'Aanvechting doet my beven;

Dog ſchoon ik beev', en ſtreev', en ſchrick',

': Ontroert door al mijn ad'ren,

Hoeſeerde Satan op my mick',

Nog wil ik tot U nad'ren.

2. o

Uheyl'ge diſch is nu bereydt,

Daer ik, ſchoon ſwak, verſchijne,

Het geen de boſe vyandſeyt

- Sal't mijn niet ſijn, maar 't fijne ;

Hy mag daar ſelfs alleen voor ſtaan

Soo lang ik met afgrijſen l

Sijn inblaas dus ſal tegen gaan, .

En daad'lijk van mijn wijſen.

3 •

Al tragt de ſtoute leugengeeſt

Door liſt my af te ſchrikken,

U felfs geloov ik aldermeeſt

| Die 't flauwe wilt verquikken:

Gyſult my ſeeg'nen, Heer, hoewel

Ik met U ſelfs ook heden

Moet worſtelen, als Iſraël, -

Ik houd U vaſt met beden, 4. Mijn

s



r

; - - - 4.

Mijn## die door U gedult,

't Gekrookte riet niet breken

Nog 't rookend vlas uytbiuſſchen ſult,

* Siet hoe ik ſchier ben beſweken: -

O Heere ! helpt, 't is belpens tijt,''

. O Heere ! Heere ! helpt my,

Ik ben in angſt, en ſware ſtrijt,

Mijn lijden overſtelpt my.

5. .

Die friſch, geſond, en luſtig ſyn

En hebt gy niet ontboden,

Sy hebben Uwe Medecijn

Soo ſeer ook niet van noden,

Die krank, vermoeyt ſijn, en belaſt

Met ſonden, wonden, plagen 2

Die noodt gy immers hier te gaſt,

Daar op ſal ik 't ook wagen.

. 6.

O Ieſus! Ieſus ! ſiet hoe'k hang

Aan U genaad alleene,

Verſterkt, en onderſteunt mijn gang

Terwijl ik ga daar henen,

De Duyvel ſal door valſche ſchijn

My immer van Udryven;

Ik ben dog uw', en gy zijt mijn ,

En ſoo ſalt eeuwig blijven.

7 •

Hoewel ik van mijn ſelven gruw'

En voel geen trooſt nog vreugde,

Waar door ik my wel eer in U

Soo hertelijck verheugde,

Nog weet ik dat gy niet verſtoot

Het ſwakk', als 't tot u nadert,

Maer dat gy ſelfs ook in uw ſchoot

De lammertjes vergadert.

-

#
- *

Tot

:



- 8.

Tot geen ding zijt gy ſoo gereetv Als dat gy brengt ten wege.

't Verloren ſchaap, dat angſtig bleet

Als om uw hulp verlegen;

Gy laat de meeg'n en tnegentig

Wel in de woeſtenye,

Dat elk om 't een uyt hondert ſig

Met U te meer verblye.

9

Terwijl gy al u ſchaapkens nu,

Heer, ſpijſen wilt en drenken,

Soo hout u dan van 't een niet ſchuw,

Wilt aan 't verloren denken:

O goede Herder ! wilt gy my

Op uwe ſchoud'ren dragen,

Want niemant anders, Heer, dan gy

Kan mijne ſwakheyt ſchragen.

IO. -

Ik koom', ô Jeſu ! geeft my kragt,

En wilt my onderſteunen,

'k Ben ſterk genoeg, ſoo 'k ſoet en ſagt

Alleen op U mag leunen,

Geen doodlijk ongevoeligheyt

En ſal my van u drijven,

Niet is er dat my van U ſcheydt,

Gy ſelfs wilt by my blijven.

I I.

Regt tegen over mijn party

Die 't geerne wou beletten,

Rigt gy uw tafel toe voor my,

Daar ik my aan ga ſetten ;

Hoe ſeer den Satan tiert en raaſt

Ik ſal nogtans niet yſlen,

Gy Godt des vredesſult hem haaſt

Ganſch onder my verbryſ'len.

Ik



*

Ik wil, hoewel nog kleyn van moet,

- My aan u diſch begeven,

By deſe dingen ſal en moet

Mijn flauwe ziel nu leven,

Men nut't dog daartſchê ſpijſe vaak

Om 't leven t'onderhouwen,

Al geeftſe geen vermaak nog ſmaak

Den ſteken in 't benouwen.

- I3,

't Sy wat my quelt, ontſtelt of deert,

Ik ſoek u aan te hangen,

Ik voel begeerte na begeert',

, Verlangen na verlangen ;

Ik wenſch, en doe mijn beſte vlijt

Dat mijn begeert opregt ſy,

En 't is my leet, tot Satans ſpijt,

Indienſe ſwak en ſlegt ſy: -

- , I 4. . . . . . .

'Uw vleeſch en bloet, waar na ik jank,

Sijn d'alderbeſte ſterking,

Die mijne ziel ſoo ſwak en krank

Verquikt door 's Geeſtes werking;

- ik ben uw's doods## Heer,

En trooſt my in uw' lijden ;

- Gedenkt gy mijner gunſtig weer,

En kroont my na dit lijden,

A M E N,

w. SLUYTER.
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