Over dit boek
Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.
Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.
Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.
Richtlijnen voor gebruik
Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.
Verder vragen we u het volgende:
+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.
+ Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.
+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.
Informatie over Zoeken naar boeken met Google
Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web via http://books.google.com

JE R E M I A S

KLAEG-LIEDEREN,
OpDicht-en Sang-mate ſoo gerijmt, dat deey
gene Prophetiſche Text-woorden daer in gehouden
zijn, en, met andere ſoorte van Letteren, or
dentlik daer uit geleſenen onderſcheiden
konnen worden:

-

spgelegentheit deſer doevigeenbehlaeglüketüden
aldusgeſteltenultgebzeidt
-

Doo R

W I L HE L M S LU I T E R,
Herder van Jeſus Gemeintete Rouveen.
JoB Cap.xxx. vers31.

-

Hieromis mijnharpetoteenerouwklagegeworden: ende
mijn orgeltot eene ſtemme der weenenden.

Devierde Dºuk/ vermeerdert meteen Hptbzeidinge
-

over't Gebedronſes HEEREN &c.

T* AM ST E R DAM,

25p de Meeduwe van GERBRANDT SCHAGEN,
Boeüverkoopſter/ in de St. Sans-ſtraet. 17o1.
Met Privilegie:

Jerem., Cap. IX. verſ 17, 18.
Sooſeyt de HEERE der heyrſcharen, Merkt daerop, ende

roepet klaeg-vrouwen: datſe komen: ende ſendet henen na de
wüſe (Vröuwen,)datſekomen.
Ende haeften, endeeen Weeklage over ons opheffen: dat

onſe oogen van tranen mederdalen, ende onſe oogenleden van
water vlieten.

Ezech. II. verſ. 9, 1o.

-

Doe
endewas
fietde, rolle
daer eenes
was eenhandtot
my uytgeſteken:
ende
ſietſagik,
daerin
boeks.
ytgeſt
Ende byfpreidde die voor mijn aengeſichte uyt; ende ſy was
beſchreven voor, ende achter: ende daer in waren geſchreven
Klaegliederen» ende Suchtinge, ende Wee.
Amos V.

verſ: I -

Hoort dit voort» datikoveru lieden opheffe; een Kaegliet,
ö Huis Iſraels.

-

Luc. VII. verf 31,32.
Ende de Heereſeyde, By wienſalik dan de menſchen van die

geſachte vergeljken? endewienzjnſgeljk?
Syzjngelijk dekinderen, die op de merkt fitten, ende mal

kanderen toeroepen, ende ſeggen, Wy hebben uop de fluyte ge
ſpeelt, endegyen hebt nietgedanſt: wybebben u Klaeg-Liede
rengeſongen, endegyen hebt niet geweent.

"T OE-EIGEN IN G
Aen de

Hoog-Edelen Wel-geborene Vrouwe, Mevrouwe

JUS T IN A van NASSAU,
Vrouw van Schagenen Schagerkogge, Barſinghorn,
Haringhuiſen, Kolhorn , Burchorn, Heyloo,
Kollter en Oesdom, &c.

Hoog-Edelen Wel-geborene Vrouwe»
Me-Vroutte,

Sº Atik de vrymoedigheit neme om deſe Klaeg-liede
- ren UwHoogE.optedragenen toete eigenen,daer
toebeniknietdoormijn eygenvoorgaende over
F legmaer dooreenonvermoedelijketöeval,ofveel

eer door Godts wondere enbyſondere beſtiering
aengedreven. Als ik dieſelve, om my, in mijn beklaeglijke
ballingſchapen afzijn van mijnlieve Gemeinte, evenwelmet

wat goets beſigte houden, enmijn koſtelijken tijdt tot ſtich
tinge van velente beſteden, nueven optpapier gebragt had
de, in beraeten bedenken ofikſe haeſt doörden j gemeen
ſou maken,wierdikjuiſt van AlkMAAR naher Dorp Valkoog.
by uw Schagen gelegen, geſonden omte prediken. Uw Hoog
Ed.die my noitmetoogengeſien en hadde,enmy alſoo weinig
kende alsick haer ſelve, uit den mont van mijn waerde Mede

broeder, D. Cornelius van Aken, Predicantte Harderwijk, (die
even doenmaels, mede als balling, ſijn ou.de Gemeinte te
Schagen eens weerquam belocken) verſtaende, datik, ſoo
na-by, te Valkoogwas, lietmyvaerdiglik doorhemſelven,
die myook niet anders, dan door mijn eenvoudige Rijm
werkjes kende, en daerom ſo hertelik beminde, met ſeer
groote beleeftheit ter maeltijt noodigen, als beide evenbe
geerig om kennismet myte maken.
Ikwasniet ſo haeft van Uw Hoog Edoptvriendelikſt ver
wellekomt, ofhoorde dadelik van haer een ſeer gepaſte Klaeg
reden over den droevigen ſtaet van het Lant, en inſonderheit
van Godts Kerke, een Klaeg reden, uit haernederigeherte
-

«
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-

-

-

en

enmont vloejende, als de tränen uithaeroogen, welke door
geloofen vertrouwen na den hemel waren op-geheven, met
Hulkeen beweging, in woorden engebeerden uitgedrukt, dat
ik daer door als verrukt en opgetogen was.
Als wy, nevens mijn Heeren Mevrouw, en andere waerde ga

ſten,op de grotezale aenſaten,quam'erjuyſteen van ſijn Hoog
Ed Dienaers, alseen van Jobsboden met droevigerbrievenen
tijdingen van Sions groote breuke; waerdoor Uw Hoog Ed.de
moedt ſo volwierdt , dat ſy, vantafelop ſtaende, ter zijden in
haer kamer vertrock, enaldaer, door haer waerde kinderen,

juyſt de Klaegliederen Jeremie, in welke onſe tegenwoordige
droevigetoeſtandt levendig beſchreven wort, uit jjibj
beweeglik liet voorleſen, dat ik doe ten eerſten by myſelve
dacht; Wien ſouden Jeremias Klaeg-Liederen beter toegeeigent
konnen worden, dan haer Hoog-Ed. die der ſoo veel werksaf
maekt, en om den gemeenen ſchade, als eertijts Pinehashuis
vrouw, of als een tweede Eſther, op't allermeeſt bekommert

is! Jamy docht, dat Godt, die dikwilsmeermetons voor heeft,
danwy ſelve weten, mydaeromop 't Huiste Schagen, datik
te voren noit hadde hooren noemen, geſchikt hadde.
Iklaet noch ſtaenſo veel liefde, gunſten vriendelijk onthael,

my in die korte tijt, buiten alle mijngedachten ofverwachten,
van Uw Hoog-Ed.beweſen, door welke alleen ikmy anderſins

genoeg verplicht ſou achten,om haer aldus metten eerſten mijn
dankbaertoegenegengemoet, enhoogachting van hare exem
plare godtvrugtigheit te openbaren.
Uw Hoog-Edgelievenu nietteſien op de kleinheit ofgering
heit van dit Boekje, maer op de grootheit en't gewichte van de
heerlijke en nu ſoo begeerlijke entijdige ſtoffe, daerin begrepen
als met de welkeik Uw Hoog-Ed. ſelve ſoo openingenomen
en gehoort hebbe. Ismen beluſt om, in deſe beklaeg
ijketijden, de Klaeg-Liederen Jeremiedikwilste leſenmen Ä
in dit kleinformaetje overal gemakkelik mede dragen, dewijl
ikſe ſoo geſtelthebbe, dat de eigentext-woorden daer in ge
houden zijn, het bygevoegde niet alleen dienende om den Rijm
en Dicht-matete vinden, maer ook tot verklaringeenuitbrei
dinge van den ſin der Propheten.

Ä

-

Dewijlſe ook eertijts,in beklaeglike tijden,van Godts volk als
Liederen geſongen zin,'t welk de naem van Klaeg-Liederen mede
brengen van Ä uit 2 Chrom 35:35. aengeweſen wort,heb

bekºkCapittel geſteltmet(jnbyſonderesajgveerſenden in
A

-

-

-

t' el

t'elkens met ſijneffenregelenen Syllaben eindigende.Doorſull
een middel ſalmen't geheele Boekje der Klaegliederen te eer
vanbuiten leeren enonthouden, om die Goddelijke ſtoffe, ge
durende deſe beklaeglijke tijden, immer in thert en in den

montte hebben. Dit was de reden, dat God ſelve ſijn waer
ſchouwinge en overtuiginge aen ſijn volk, door Moſes, in een
"Liedt beſchreven wouhebben: op dat ſy't ſelve, door hetdik
wilsherſingen, van woort tot woort mogten leeren, en nim
mer weer vergeten. Deut. 31. verſ. 19,22.
Enſekerlik, ſoo het lange een lofjk gebruik onderons ge2
weeſtis, David Pſalmen in Neerlandſchrijm teſingen, dunkt
my, dat hetal ſo nut en noodig ſou zijn, met Jeremias Klaeg
Liederen, als vangeen minder authoriteiten kragt, ookhet ſelve
te doen, byſonderlikindeſe klaegtijden, op welkeſy alſo ſeer,
ja meer, als eenige Davids Pſalmen, gepaſt zijn. Doch, die tot
het ſingen der ſelve geenluſt nochtebequaemheit heeft, kanſe

nade gemeenſaemſte Dichtmate of in proſe ſonder rijm, hier
uitleſen, na ſijn welgevallen.
Immers ik weet, dat Uw Hoog-Ed. die ſo wel door haer
Godvruchtigheit, als doorhaer hooge ſtaet, aenſienlijkis, en
byſonderlik Jeremias Klaegliederen ſo merkelik bemint, de
yrucht van dit Boekje tot velen ſaldoen komen,op datik my al
fomoge verblijden, en Godt danken, die mydoor ſijn genade
verweerdigt iet voort te konnen brengen, waer door
be
drukte Erfdeelindeſe treurdagen hetherte ſomwijlenvoor hem
uitſtorten, ofuit tentreuren ſingen ofleſen kan.
Neem het danaen, Me-vrouw, metfulk een oogmerken

Ä

genegentheit, als met welkhet UwHoog-Ed, wort opgedragen
entoegeeigent van

-

Uw Hoog-Ed.
onderdanigem ootmoedige Dienaer,
W. SLU 1 Te R.
t" AM ST ER DA M.,

den 29 July, 1672.
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GE

GE DI C H T EN,
Daer door heteenige Heeren en Vrienden
geliefthaer toeſtemmingetothetuitgeven
van dit BoE K JE te toonen.

W Aer
dat men ſijn gedachten wendt,
Men hoorten fiet niet danelendt.
Gaetdoor de Stadt ofdoor het vet,
Waer blijft'eriemandtongequelt?
Veel zijnberooft van goeten bloedt,

Enmenig menſch ontſinckt den moedt.
Dat doet dat wreede Oorlogsbeeſt,
"t Welk niemantooit is nutgeweeſt,
Noch ergensiet verſchoont of ſpaert
- Van't geenmet arbeit isvergaert
Dushoortmenkermen alle man,
Elk klaegt fijn noot, ſoo veel hykan.
aer, wiltgy, dat uw jammerklacht

Tot in den hemelzygebragt,
Van Godt verhoort, engyin ſtrijdt

-

En lijden aengemoedigtzijt,
Ofdat dees' Oorlogs wolk verdwijn,

-

En in een lieve ſonne-ſchijn

-

Van Vreé verandertbydenmenſch,
Engy getrooſt meucht zijn nawenſch?
Houdtaen't geſonde woort welvaſt,
" ’t Welk Jeremias door Godts laſt

Heeft voort gebragt, hoort watik mein ,
Sijn Klaegliedt, dat ſeer ſoeten rein

Van SLUTERSang-wijs is geſer.
Wie op den ſtijl van Dichten let,
Hochy den heil'gentext bewaert,

>

-

-

-

Enflechts den findaer van verklaert

In vloejendrijm, die ſtaet verſet,

Er weet niet hoehy't kreeg ſoonet.

Doorleeſtdit BoekjevolvÄn kracht,
Be

t

Bedenckthet byudachen nacht,
Endoet daer meé voor uprofijt
In deſe ſeer beſwaerdetijt,

Mits onſe ramp entegenheit
In Iſt'els Klaeg-ſang openleit,
Niet anders, ofhetallegaer
Eerſt verſch oponsgeſchreven waer.
't Gebedt moet weſenbyde Klacht,

Daeromheeft SL U1-T ER ook getracht
Uhierte geven klaeren naekt

't Patroon van bidden heel volmaekt,
Het Vader Ons' in rijmenſang.

Hyhout weerom der woordenrang.
Deſaeke ſelfswordtuitgebreidt
Seerfraeinaertijtsgelegentheidt.

Welklaegt dan dus, en bidt den Heer,
Dathy uniet beſwaerteſeer
Van wegen uwer ſonden ſchult,

Daer lang.de maet vanis vervult.
Doetuw Gebedt in Chriſtinaem,
Datis den Vader aengenaem,
Inſonderheit wanneer hy hoort
Dewoorden van't Selfſtandig Woort,
Welkalderbeſtfijngramſchap ſtilt
Wanneer de ſondaerbeeft entrilt.

Beſchicken ſalhyons de vreé
Daer elk ſooſterknaer wenſcht alreé,
Den ſoeten vreé, volmaektheitsbandt
Voor Kerken voor het Vaderlandt.

Eerwaerde SL u1 r ER, totbeſluit,

Ei, geeft doch ſoo mcer Boekjesuit,
Enleertmet ſtemen ſchrift voortaen,

Gelijk gy langal hebt gedaen.
Dichtmeer vandiergelijke ſtof,
Daerdoor des Alderhoochſten lof

Werd'uitgebreidt, ſijnvolk geſticht,
Tot welteklagen

vºrge

%

En

En

aengehöuden in't Gebedt,

Op'c padt des levens vaſtgeſet.
Sooſal Godt ſelfsu loon gewis,

: . . .
-

Den hemel zijn uwerffenis,

Die hy, van alle eeuwigheidt,
Voor ſijneknechtenheeft bereidt.

Singulari 6 9ptatiſmoſuo Amico,
Laudis Grapplauſus ergo» lubensſcripfit
JOANN ES REMINK, Eccleſ Daventr.

E En reden op ſijnpas, na Salomons verhaien,
chalen

Is als goud' Appelen in welgebeeldeſ
Van filver, tafels-pronck voor eenweetgierig gaſt,

Wiens hartnaer waerheitsleeren wijſe woorden vaſt.

Kom, hongerige ziel, tot SLU 1T ER Rijmbanketten »

Die hyter rechter tijtgaet op deestafel ſetten.
Nuhoort men overaleenklaechgelijke ſtem,
Nurijmthy't ongevalvan't oud'Jeruſalem.
Hy mint depronken prael vanopgeſmukte woorden,
En and're ſtofentael die hier toe niet en hoorden:

Sijn Rijm behout deprooſ die Jeremias ſchreef,

Mits hemde Heil'ge Geeſttotteen en't ander dreef.
Okeurelijcke man, hoe ſmaek'lijk zijn uw' Digten !
Die in eenvoudigheytop'taldermeeſte ſtichten:
Wat datikleesofſing in Willem Sluiters Rijm,
'k Vind'Goddclijke ſtofen konſtigzielen-lijm,

Waer door.de geeſtontfonkten't hart aen Gödtgehecht
WOrt

In ſpoetoftegenſpoet, in alles wat geſegt wort.
Leeflang, mijn waerde vrient, ſingaltoos op dccs'toon,
Sokrigt gy lof op d'aerd; hier na noch beter loon.

ARNoLDU S BOR NI US,
Herder van chriſti Gemeintete Alkmaer.
Wat
"

-

-

W Atiſſerveel gewoels?wathoortmen nietalſeggen?
Als Godts-getergde-wraek komtomen onder leggen
Deſterkten van een Staet, of van een Koninklijk,
Ennudie handt oock lecht aen onſe Republjk.
Waeromde Heer ſoo doet, enhoeft die niette vragen,

Die Sluiters Pſalmen-Boek van Jeremia's- Klagen
Aendachtigh heeft gebruykt. Dit ſecht voor vaſt en wis,
Waeromons Neder-lande ſoſeer vernndert is.

Geen Vorf noch Koning werpt hetdoor ſijn machttegron:
den :

-.

Maer (ſechthetklaeren waer) ons onbekeerde ſonden.

Hetuitgebreidt-gebedt wijſtaende vaſte voet
Hoe’t zügend-Vaderlandt geholpen weſenmoet.
Dies heeft'eryemandt luſtom Kerken Landtte ſterken,
Hyleere uit dit Boekhet Chriſten-bollewerken.
Menſegge wat men wil, geenklocker oorlogs-man
Als die met ſijnen Godt eerſt vrede maken kan.
UytÄ in 't Godtvruchtige Werk, engenegentheyt

tot den Gödtzaligen Autheur, mijnen ſonderlingen vrient,
P. Co Lo N 1 U s.

Aen den

A U T H E U R.

W As’timmermeer detijt van klagen,

-

-

Mijn waerde Sluiter, 'tis nutijt,
Nu Gods rechtvaerdig welbehagen
Het Vaderlant in ſtukken ſpliſt.

Met reden wekt gy dan de Klachten
Van Jeremias wederop,
En ſteltſe door uw Rijmgedachten,
Gelijkſe waerdig zijn, intop.

-

Gy geeftz' in 'tlicht, op datſe lichten
En ſtichten ſbuden, dat's uw wit

In all'uw' andere gedichten
Geweeſt, en'tis hetook in dit.
*

*e
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O ſoete

Gſbete Dichter, die noch ſingen
Kuntineen droeve ballingſchap,
God geeffijn zegen opuw dingen,
Enudenouden eeren-trap.
HyÄ in het Huis des Heeren
eer onverhindert hier of daer

Gelijk een Herderte verkeeren
In't midden der Hervormde ſchaer

Schepmoedt, God ſaluniet verlatan,
Hykentſe die de fijnezijn,

Engeefiz', in ſpijt van die haer haten,
cneeuw.gcvreugt voor weinig pijn.
„'

De ſelve tot den LESER.
L Eſer, wilt gy in het midden (Moet nu Godsgerichten eeren,
Uwer droefheit leeren bidden,
Bidden dat het Godbehaegt,
Hoorthoe Jeremias klaegt
Inſijn Lieären, die ons Sluiter,
Als een geeſtelijke Fluiter,
Hier ſoo ſoette leſen geeft

Ofte ſingen A1 wat

Ä

van de Zonden zich bekeeren,
En verwachten, wat die hant ,
Die ons ſaet, aen't Vaderlant

Noch believen falte werken.
Alles kunt gy't hier bemerkens
Leeſt of ſingt dan na't u luft,

Ende ſtelt üvoorts geruft.

AN DRE As P osT H u M 1 us,

Dienaer Jeſu Chriſti in ſijn Gemeentetot Alkmaer.

Aen den ſºlven.
Eer SL U1 T ER,vrome vrindt,uw“ Jeremias-klacht,
Il Sookonſtenrijk gerijmt, hoeft niet in druk gebracht:
s’Isop, en uit de pers van herts-rouw uitgegeven,

Endoor uw'droevepenin heil'gen druk beſchreven.
«A LIDA BRUNO.

Als’t

-

-

Ls’t ſchipaen't finkken ſehjntenſoonaegront tedrukken

Daniſt dat alleman ſich voorden Heergae bukken:
Datis genoeggefecht. Koomt vriendenſtelt uneér,
Koomtleefteens » met verſtamt, dit Werkjemeerenmeer.
En't op deestjden paft: wilt fitteren noch beven,

Maer leeft kloekmoedig voort; Wilt CLUITEReeregeven.
Hymaektu nietontſtelt, by maekt uniet verbaeft,
Ach Vriendenſietuſelfs, enhoort eens wiedat blaeff,

Wie klacht op klachte doet, en roept en dreicht vermielen,
'e Is Jeremia's toon! Susleert on SLUITERknielen
- Voor d'Opper-Majefeit door's krachtichſte Gebedt,
't Geen Hygeljkeenſalv' weérvoor ons' fiekenſet.
R. TichlER. Secret.

Aen de N EDERLAN DER C.
Nederlanders, die door treuren

't Hertſchijntte berſten ente ſcheuren,
En die door droefheit nieten kondt

De woorden brengen uit uw mont:
Koinlaet u SL U1 T E R die ontfluyten;

Zozultgy heil'getreur-zanguytten,
Enklagen metzodroeve ſtem
Als over’t ſchoon Jeruſalem

Diengrooten Man Godts konde weenen:
Want uwentoeſtant, noot, en ſteenen

Geliktbynatotopeenhair,
Als of't Jeruſ'emsdroefheit waer.

Ja, wiert daer een Propheet gevonden,
Die hare plagen, ſchand', enſonden,
Haerdertelheit, enoverdaet,

Kontreurigzingen op de maet;
Gy hebtookzo een dreunend Dichter,
Een Zielen-hoeder, levens-ſtichter,
Dieumethert, enpen, enmont»

Inproot'en Rijm Gods wilverkondt.
Volgt gy ſijn Leer en vaſt gelove,
Gy erft’t Jeruſalem hierboven.

rein esſen

H. SpVEERTS.
D'AU

D'AUTH EUR aen den LE s ER

M” roeptnualvan Vreé;So Godonsdienmogt geven,
Denkt niet, dat deſe ſtof danuitgedient7jn ſou:

Want GodsPropheetheeftditfijn Klaeggefanggeſchreven,
Datieder-een het lees, offing, in vreugten rouw.
Eentijtlank herwaerts is’t metönsſoo afgelopen,
- Dat d'oudeweeklaag van Jeruſ’iem d'onſe wordt.

Verloſtons Godt eens weer, gelijk wydaeglikshopen,
Siet voor u, dat gyniet weer weeldrig in en ſtort.
Ei, laetons nooitzijn als dekindren, die deroede
Niet langer voelen, dan wanneers' haertreften ſlaet.
Een Godt geliefde Ziel is altijtophaerhoede,
Javreeſt, wanneer’t haer al naer wenſchengaet.

Soo Godtonsgave, dat wy naveel weenen lachten»
Laetons, om dankbaerheiten nedrigheitte voën,
Doch nu en dan eens weer hervatten deſe Klagten,
Soo ſalbedachtſaemheiten wiſsheitonsbehoén:
Wijl ’t ſterke beenen zijn, die weeldekonnen dragen,
Soo laet onsfelfs in vreé gedenken aen al't quaet,
Daer wy ſoojammerlik in neérgeſonken lagen,
Daer Jeremias Klagt, na d'effen maet, op ſlaet.
Menvindt welinde Schrift meerandre Klaegliet toonen,
Maer dit KLAEG-BOEKJE ſpreekt van d'algemeene
INOOt

-

-

-

Van Godes volk, en dient ſteeds onder onste woonen,

Als Davids Pſalm-boek, ſoo gemeenbykleinen groot.
Het ſtelt den volke voor haergröot'en ſware ſonden,
Vermaent tot ware boet, gebeden omgenä,
Gedult, vertrouwen, engenefing onſer wonden,
't Geenaitijttijdig is, hct zydan hoe’tonsga.
In’t Klaeghuis is doch in't gemeen der wijſen herte,
-

Maer 't hert der ſotten isin't huis der vreugde meeſt.

Sooeen lit lijdt, het raakt ook d'ander leén met ſmerte,
Dusheeft clk alºijdt iette klagen in den geett.
Dewerelt is en blijft een Klaeghuis voor de vromen:

Haer rolis volvan Klaeg-gefangen voor als na,
Qtdat fy eens tot Godt 1.etvreugt zijn opgenomen,
-

Entgen , ſonder eind', het ſöet halleluja.
-

---

.

-

"-

Fol. x
J
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K LA AG - LI E DER E N.
Men hanſe ſingen op de Wüſe; O Heere Davids Soon, na
datikhebb' vernomen. Of alsonſe Geſang; Gy die na
Chriſti nacm u Chriſtenen laet noemen. CDf op de
wüſe; De werelt, als ik ſterv", ſalweinig van myweten:
Gf; Gelukkig, wiensgemoed noch goddeloosaenraden.
Of; Ogrootheit van Godsliefd'! Övaften wijk der vro
men. Of;lk voclmijndoffe Ziel metyverheelontſteken.

Het Eerſte Capittel.

-

De Pzopheet verhaelt / met ſuchten/de treffelikheit / enook den
elendigen ſtant der Stadt Jeruſalem/ bers 1. etc. en ook deg Jood

ſchen Lants / 5. Bp bekent/dat ſp ſulke ſtraffe mer hare ſondenwel
verdient hadden / 3 / 32. HBernieuwende elke reiſe wederom her ber

hael.harer elende/15/6. etc. De Pzopheet bidt Godt / dat hp des
ÄDolls groote clende wille aenſien/en ſich daer over ontfermen 7 35.
want ſynergens anders trooftvindenen konden/ 36. etc.

Geſitt die macht'ge Stadt ſoo eenſaemen verlaten,
TDie ſovolvocr was/dat hetkrieldelangs haer ſtraten!
ZSpis/terwijlſe ſuft in eenſaeinheiten rouw,
Gew02den als een WeeUW en hulpelooſe vrouw.

2. TDieonder d'Hepdenen ſeergroot was van beginne,
En onderd'edelſte Landtſchappeneen Poſtinne/
Die cijnsen ſchattinghaar opbragten alle jaer,
Zscijnsbaeren verſlaeft gewo2denonder haer.

3. ZSpweent des nachts ſteeds/enhaer tranenloopenober
Haerkinnebakkenheen . omdatſe fit ſoopover.
ZSpheeft ſelfsonderall' haer LRinnaers/ die wel-eer
Haer vrijden om haer goet, nu geenentrooſter meer:

4. All'hare Dienden/daers' in vreémeéhadd' gewandelt,
Die hebben methaer heeltrouwlooſelik gehandelt/

-mm

z

JE RE M I A 'S
Spzijn/ verbrekend' alde vaſtheit van 't verbondt,

ſaemtstvpanden geworden in den gront.
§ LZaert'
Ach! Judais geenhulp noch uitkomſtſend'op't ende,
elfs in gewankenis gegaenomald’ellende/

(
l&

D

Enom deveelheit der gedwongendtenſtbaerheit/
Vermoeitenafgeflooftdoor alden arrebeit.
6. Spwoont / helaes, fyis gedwongen omte woonen
Armonderd' 2eidenen/ die haren Godtsdienſt hoonen:
Spvint geen ruſt: all'haer verbolgers/ ſheegvangcelt,
Die achterhalenſenu tuſchend'engten meeſt.

7. TBewegen Sions / omdat niemant komt verſchijnen
Opt hoogenheilig Feeſt / die treurenen verdwijnen,
All'harepootenzjnheel woeſt / daer'sgeengericht,

Haer Prieſters ſuchten / mitsden Godsdienſtisgeſlicht.
8. Jaer vroolik hupplende Jonkb?oubwen 3hn van herten
2Bed2oeft/ enſpis ſelfs in bitterheit enſmerten.
Jaer weerpatpders zijnten hooft geworden / laes!
WHaerbpandem zijn welgeruſt en blijvenbaes. GPm dat de Heer haeromde beeiheit harer ſonden

(

E

J
§

.
§

§
º
1,

E
M

§

novertredingenbed?oeftheeften geſchonden:

a

Haerkinderkens gaen inde ſnoogevang'nisheen/

TI
Ä

Poo?t’taengeſtgt Des weer-partpders met geween.

10. Pan Sions dochter isalhaercieraetgewehen:

l),

Laer Poſten züngelück deherten wech geſtreken,
Die geeneweide meeren vinden / waerſe treén,

Bºy
G

Enkragtloosgaenſpboo?'s vervolgers aenſigt heen.
11. Jeruſalem is inde dagen harerfwarer
Elend / enkermingen/ indachtigaller harer

§

-

Hy

e

GeWenſchterdingen/ die ſpin haarfleur, teprat,
Panouden dagenafheeft ſoo vol-opgehadt.

do

12. Dewülhaer volkvaltdoo?dehant des weer-partijders
En ſpgeen helper meerheefttegen haer beſtrijders:
Deweer-Partijders ſien haeraenſoogantſchontgiert,
Spfpotten metallhaer ruftdagen dieſe viert.

Ä ſo hoogvan Godt verhoogt, heeftſwaerlik
eſondigt/ daeromisſpheden openbaerlik
Ge

J

F

F
d

Klaeg-Liederen.
Gebvozden als een afgsſonderd'/ als eenb2duh./
Die fien moet, datl’haer, als onrein, van clkonthou.
14. All' dieſe eerden/ ja verhieven tot de wolken,
Doeſy den Heere vreeſd', enoverandre volken
Gebiedthadd', achtenſ’heel onWeert/ devijlſp nu

Zaer naehtheit hebben aen-geſten/ van haerte ſchuw.
1. Sp ſucht ook/om haer ſnood' onreinheit in den lande,
GEn ſpisachterb0aerts geheert met ſchaemten ſchande.
Snhare zoomen is noch haer onreinigheit/
S' heeftaen haeruitterſt niet gedacht met wijsbeleit.
16. TDaeromisſpomleeg gedaelt ſoo Wonderbaerlth/

Spheeft geentrooſter: (ach! wat valthethaerbeſwaerlik!)
Siet mijnellend'aen/ Peer / en helptmyuit dennoot:
3WPantfiet de VPantmaeht ſich tegen myſeergroot.
17. De WeerPartpder heeftſjnhandt aen all haer ſchone

Gewenſchtedingen/ die menin uwhuis, tentoone,
Sag blinken metçieraeten glans van heiligheit,
Sooveilig, doch geheelonheilig, uitgeb?eidt.
18. Ja immersheeftſpaen-geſien/dat d' ?eid'nen gingen
Tot inhaer Zeilgdom / vol koſteljkedingen,
TDaer bangphadt geboon/ dat ſpinubw gemeent

JRiet komenſouden. Maer ſy deén't, helaes, ſydeén’t.
19. Nu ſuchten alhaer Volk/ b2oot ſoekend' omte leven;
Poo?ſpiyſe hebbenſ haergebwenſchtegoet gegeben./
CDm ſoodezielete verquiklien / ſoomen ken:

Siet/ Heer/enſchouwt/dat ikonveert gewodenben.
2o. Engaethetu-lien dannietaenwatik moet lijden,
Gp alle die/ ſoofieren moedig, hier ter zijden,

Gaetober weg? Roert udan mijn ellend geſtaet
Soo weinig, dat gydaer geenachtmeer op en ſlaet?
21. Ei, ſchouwthetaen/ en ſtet eens, of'er eene ſmerte
Als mineſmertezp/ die mp/ tot in mijnherte,

SIsaengedaen / daer meede Zeer mpheeft bed?oeft/
(Tendaeg' der hittigheit ſijns to02ns / dic mybeproeft.

22. Apheeft van d'hoogt'eenbier inmin gebeent geſonden/
Daerover PPmetkragt geheerſchtheeft/ommijn ſonden:
Voor

74
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Voormijnen voeten heefthpsuitgebzeidt een net /

-

Tºpheeft mpachterwaerts doen heeren; 'k benbeſet.
23. APÄ mp woeſtenſiek gemaekt den ganſchendag
OOr ,

Ikbrengall'uren meeſtmet naer enſwaer geklag door.
't Jok münerovertreen is doo?ſijn hant nu valt,
Gelijk mettouwen, aen-gebonden tot mijn laſt.

24. Oldat mijn ſonden my ſo ſwaer nietdrukken maogten!
Spzijnte ſamen/ als in bondelen, gevlochten.
Sp zijn op mijnen hals geklommen alt' onſacht.
geheelijk doen verballen müne kracht.

Ä.

25. Watvalthet moeilikby fijnvyanden televen ?

De Heere heeft mp inhaer handen nu gegeben./
aer doorik t'elkens vall' in onmagt, heel verflauwt,

Shkannfetopſtaen. Ach! hoe is mythert benauwt!
26. De Zeerheeftal münſterkt'/hetpuik der braetſte hel
Die ſich eenpariglik tot mijn beſcherming ſtelden, (den,
En in het midden van mpwoonden ſoo vo! moet,
Nietaengefien, maer ganſch vertreden onder voet.
27. Apheeft een machtige bp-eenkomſtuitgeroepen/
Die wrevligover my vergaderen met roepen,
-CDmmhnejongelingen/ de bloemenroem mijnsvolks,
Ganſchteberb?ekendoor’t gewelt des moordſchen dolks.
28. Siet, hoe de druiven in depers verbroken worden!

TDe Meere/die ſijn machten wraekſweertaen quamgorden,
Heeft ſo.de wün-pers ſelfs der Jonkvºouw teer ennet,
TDer TDochter Juda/fel getreen/en haer verplet.
29. GPm deferdingen will'ſooween ik / ja mijnooge/

Minoogebiet ſterkafban water / 't wordt nietdrooge,
Gmdat de trooſter / die mijnziel berquikkenſou/
Soo berre van mp is in almijn druk en rouw.

30. Mßnkindzenzhn verwoeſt (ikbendaer mee verlegen)
Omdat de Dpantheeft deoverhantgekregen.
Ach! Sion b?eidt/ met ſmert en vruchteloos gebaer
Laerhanden uft / daerts geen trooſter meer voo? haer.

3. Dan Jacob heeft de Heeregeboon/en wilhethouden,
Dat/ die romtom hem zün/ fün weerpartp 5ün

"Ä

LTU
-

Klaeg-Liederen.
SJeruſalem/door alhaer vuilonrein bedrijf,
Zsonderhengelük een afgeſondert wüf.

-

3

-

32.Liechtbeerdigis de Neer/ wantik ben metſünen monde

WBeerſpannig lang gebweeſt / verhardt in grove ſonde.
- Ei, hoo?t doch hedenall gp volkeron / en ſiet

Mijnſmert/ hoe vreeſlik Godt ſijnoordeelopmygiet.

#

Selfsmijn Jonkv?ouwenen mhn Jonglingen/ die 'k

otſchà van d'aenſtaend'eeuw,3hn in gevanhentſſe (miſſe
Gegaen. Jkriep omhulptotmünliefhebbers/ maer
Sp hebben mp (eylaes!)bedzogen allegaer.
34. Jamijne P2teſtersen mijn Gudtſte/meeſt verheven,
Die hebben inde Stadt den geeſt alreégegeben./
WDanmeerſpſpijſe voo2ſich ſochten datſ'haer ziel
Derquikken mochten/ die geheel in onmacht viel.

35. Aenſlet my, Heer/want mp isbang dooralmineden:
Mijningewandt is heel beroert/ mijn hert heeft heden

Än't binnenſtevan mpſtch omgeheert / envreeſt,
WDantſeer weerpannigben ihtegen u geweeſt. (den/

36. Ban buitenheeft mp’t zweert berooft van mijne hin

Ban binnen isher als de doot/ om't alte mindren.
Sphoorendatik ſucht / maer/wat ik immer wacht,

Thhebb geentrooſter / die mijnliden eens verfacht.
37. All' mijnevpanden die hooren van romtomme
Dijn quaeten qualen, daarik door verdriet van bromme
Enſpzijnvºoltk/ Heer, dat gp het hebt gedaen/
Nietdenkend', hoe het haafteens anders weerſalgaan.
8. Als gp den dagvanhaar verſtooringentenleſten

ulthebbenvoo?tgeb?agt / diengp/uwvolkten beſten,
IHebtuitgeroepen/ die daerom niettoeven ken,
Soo ſullen ſp eens zijn gelüh ik heden ben.
9. Laetalhaerquaet/waar meé ſyu,Heer,ende vromen,
erongelikten, voo: uwaengeftchte komen/
En Iaatſe dog alſooniet ſtraflooshenen gaen,
Maerdoethen als gpmprechtveerdighebt.gedaen:
40. Jaalsgymynuhebt gedaen, ban wegen alle
Hajnovertredingen/waedoorikkomten valle:
-

25
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MDantmhnefuehringen fünveel / ennementoe,
En münverſwakteyert salfinsmaten moe.
Het Tweede Capittel.
Bedzoeffelijke klachte overde verwoeſtinge der Stadt Jeruſalem/en
des Hoodſchen Bolkg/ vers . etc. 't Belk hp wederom indachtig

maekt de oozfaken deſer ſtraffen/22/23/24. Spot harer vyanden in
Harer elende / 25-30. Permaninge tot oprecht berouw en leetweſen

aber hare ſonden/ 31. met pverigen Gebede / 32/33. UDaer van HP
Haereenvoozſcyzift geeft / 34. etc.

Deheeft de Heerenu bewolkt inſjnen tooren
"H TDeTDochter
ſoo liefen waert te vooren?
Zions/hem

WPP heeft deheerlikheit Iſraëls / onbedaert,
Als van den Memelmeer-gewo?pen op de aerd.

-

: Enhpenheeft nietaende voetbank ſümer voeten
ens in dendag ſijns too?nsgedagt / om onst Ontmoeten.
All Jacobs wooningen / ſijn Erfdeel, heeft de Zeer

Perſonden/enden heeftſeniet verſchoont. Wat meer?
. Än ſijn verbogentheit heeft hp devaſtigheden
er TPochter Judaafgeb2oken/hp heeftheden

Bemaeht da ſp de aerd alraken: 't Häoninkrült
eeft hp ontheiligt/en ſijn Po?ſtente gelijk.
4. Ap/ in ontſtekinge des too?ns / heeftalt vertrouwen
TDen heelen h002nen macht Iſraëls afgeh0ubUet/
doe den bpant quam / heeft hpſün rechterhant

. Voort van ons achterwaert getroklient' onſer ſchandt.
5. Entegen Jacob is hp t'eenemaalontſtehen/

Gelük een blammend vier/dat krachtig door komtbreken,

En haaſtromtom verteert. Apheeftook van om-hoog.»
Gelijk een vyant, ſtijfgeſpannen ſijnenboog.
6. Ap, die voor deſen was ons' helper en bcvryder,

Zeeft met ſijnrechterhant ſich als een weerpartpder
Geſtelt / hy haelt ſich, dat hpal 't begeerlijk goct
Der oogendoodemet eenvyantlik gemoet.

7. Äpheeft ſñngramſchap als een bperfeluptgegoten
d
In Sions Dochtersten/ als wild hyhaar "sºTÖSC.

„-

Klaag-Liederen.
g-Ll
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Wreedt als een bpant is de Leergewo?den / ja
I?p heeft Iſrael ganſch verſlonden. O wat ſcha!
8. All haerpaleiſenheeſthpjammerlik verſlonden/
TDesſelben vaſtigheen heefthpin korten ltonden
Berdo?ven: 't klagen enhethermen heeft hp bp
De Dochter Judaſeer vermeert. Aimy! aimy!
9. Enlpheeft met geweltganſchafgeruktſhnhutte/
Als eenen hof/ daarhywel-eer haaronderſtutte,

L?p heeftſjnheerlijke vergaderplaetſeganſch
Perdonven/ datſeleit berooft vanalhaarglans.
10. In Slon heeft de Zeer/ aldus opons verbeten,

TDe heilige Hoogtütenden Sabbath doen vergeten/
Mpheeft den Häoninkenden Pieſterſmadelih
Ingrimmigyeitſinstoo?nsverwopenmetveel ſchrik
11. De Zeer heeftſjnaltaer verſtoten ſoo geheellik,
L?p heeftſjn Zeiligdom temietgedaen ſoo ſeelik.
TDemueren harer pronk-paleiſen heeft hp in
TBes bpants wreede hant gegeven/ na fijn ſin.

12.Sp hebben/met triomfuit weeld'in't huis des Zeeren
Een ſtem. Verheben/ als voor deſent’ſijner ceren
Sijn eigen volkaldaer met vreugdc-ſangenplag
Opeenes heiligen geſetten hoogthts dag.

13. De Zeere heeft gedachten t'eenemaelbeſloten
Ganſchte verderbenen tengronttoeneérgeſtoten
TBer TDochter Sions muur/hp leeft het richtſn0eral
Getogen/hoe’tmetal den handeltocgaen ſal.
14. Jahpenheeft ſijnhandt daer van, tot deſen ſtonde,
Noch niet weer afgewendt / dat)pfe niet Verſlonde:
Entreurig heeft hp t'faem den Voogmuer enden muer
Gemaekt/ ſp zijn berſWakt dewijl 'then valtteſuer.

15. 2aerpoo?tenzin in d'aerd geſonhenen gedoken,
LApheefthaer grendelen verdo2ven engeb2ohen:
Eilaes! haer toninh en haer Doºſten / die f'ontfien,
Sindnder d'Zetdenen/ die over haargebien.

16. TBaeris nu geene wet noch godsdienſt meer in orden,
Enhaer P2opheten (ach! "swilt op’t leſt noch worden?).
2.

EN

en
ÄhgefejÄnden
Ä.
tijt Weeer,
I 7. Selfs d'oudtſtej tadigtej nseurige
DochterSions
IDie ſttten neér op d' d,7 ſp ſtwigen ſtilleby Ons,

SP werpj ftofen ſch, waj

º, Öphaer booft/

Sp hebben ſahkenj
02dt/ vaj Inoedt beroof
• CPejon
htersbaj
Jeruſalem
ÄYangen
Vol ſchäenj Än nuhger ſºoftteraerj ha

Ä Yele traj

TN.

lgen.
ºgen ſchj berteer,
Td”äls
- -

2O. WP

%)gekeert.
ºtgefchudt)CI.ban
Egen

Äs/nuj Verlegen:
ºtenba T/afgemat
deſtadt'

er ſp ſeggen Ähaermj

WPaer j hoo?n EM Wijn.

V

Hbn Ädelheit enoofgeieſj Äº wondjº bevondej :
erümthe
bebbenuj
Pºopheten Ägeſtenſ
Inaer Äaektenu
niet ſchuw.
--

Z3. Enſpen hebben UW. Äſelijkj
Ägerechtigte nfet me haren mOnde

" Eſ
/

Ängenij doo
betring, Ofte wendenje gOet.rboet
Z4. Maerſ“ hebbenj
eopenbaert)

Äonverſtant.
é9 gaen/ klappenj
"ehanden/
Torj oberuſ
/t'uw
UWer

ſchanden

Es

Klaeg-Liederen.

(

-

En ſchudden 'ſaem haerhooft trotsover d'ydeltuit
Jeruſ'lems Dochter: Elk roept, ſeggenderecht uit;
26 Js dit die Stadt/daer van menſen/met ſo veel deugde
TPatſe als volhomen was van ſchocnhett/ eene v2eugde

Derganſcher aerd' ! Ach ! all' uw vwanden ſien nu
Uw.ſchaemt, enſperren preutſch haer montop obeLU.

27. Spfuiten ſpijtigen ſyhnerſſenmet detanden/
Spſeggenluidskeels, dat het klinkt in alle landen,
WBp hebbenſenu ſooberſlonden / dat voortaen

Al haer gedachtenis van d'aerde ſal vergaen.
28. Sy ſcheiteren, met trotſe en opgeheven nebben,
TDit immers is dedag / dten wp foolangal hebben

Perwacht / wp hebben hem gebonden mettertijt,
MBp hebben hem geſten/en zijndaerom verblijdt.

29.TDe Zeerheeftnugedaenal wat wp lang gedacht hadd'/
LÄpheeft ſijnvoo?t vervultdathpmetſülkeenkragt hadd'

Panoudendagen af, bevolen / jahpheeft
Uafgebokenenganſchnfet geſpaert. Gy ſheeft.
30. En hp heeft over u den vpantuittermaten
Derblijdt/ hp heeft verhoogt/ op openbare ſtraten,
BIw weerpartijdershoo?n. Haerhert/ doegy ſooſeer
Geplaegt wierd,was volweeld',enſcheeude tot den Heer.
31. Wordt, ogphardemuer der dochter Stons / weeke,
ILaet tranendagen macht afvlieten/ als een behe:
Engeeft uſelfs geenruſt/ uwoogen-appelhou'
Jafetop van tranen om uw overgrooterouw. (ſmerte,

32. Gyvrome, maektu op/maeht's nachts geſchºp/met
In den beginne der nachtwaken/ſtotuvherte/
Metal deſwarigheit, die gy daerin beſuit, -

Als vloeyend water/ boo? des Heeren aenfigtuft.
33. Heft uwehanden tot hemop/ met ſmeekgebeden,
Doo2 uwerkinderkens ellend'geziel/dfeheden
Danhonger / (laes!) voo! aen op alle ſtraten / zijn

Inflauwt' enonmagtneérgevallen met veel pn.
34. Stet ?eer/aenſchoutdoch eens,als moede van uw bruI
Aen wiengphebt alſoo
aend'uwe. Sullen (en,

sºg

-

-
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Dewüvendam haer vzucht weereten/dus geplaegt?
TDelievekinderkens/ diem" op dehanden dagegt
35. Ofſullen ſelve dan Godts knechten, de P?opheten
Ent'faam de P2teſter / die voor 't volkſtaan inde reten
So wozden aangetaſten ſchrikkelik gedoodt
. An 's zeeren heiligdom / daar hyſijn dienſtgeboodt?
Dejonge end'oudet’ſaam die liggen neérop d'aerde
nopdeſtraten: mñnfonkvzouwen/teer vanaerde,
Enmüne jongelingen (wie iſler, die’t nietdeert?)
Dijn wreedlikomgebragt, geballen doo2 het ſweert.
ISO

7

#

7. Gp hebtſe/Öſchriklijk Godtte ſamen, als onweerd'gen
in den hecten dag/uwsgrimm'gendogrechtveerdigen

5

En heil'gen tooms/ gedoodt/ gp hebtſefel geſlacht/
Enniet verſehoontomietdathaerinaenſienbragt.

38. Gp hebt van romtom mijn verſchihkingen geroepen/

-

Die my, opubevel, haeftnaderden mettroepen,
Als waert geweeſttoteens geſettenhoogehts dag/
Daert volk metmenigten natoete vloeyenplag.
# Endaeren is(helaes!)nuntemant aen den däge

es tooºns des Meeren ganſchonekomen van de plage,
Ofoverbleven/ die ſijndeel niet mede kreeg,
Alwarenſe allejuiſt tot ſterven noch nietveeg.
43. TDte'k / om haer deugden, op dehanden ſelfsgedzagen
Enopgctogen hebb in ſoovec goede dagen,
Jamet ſorgvuldigheit gekoeſterthebb'ſooſacht,
Die heeftmijn Bpantnumoorddadig omgebagt.

Het Derde Capittel.
De D2opheet baert voogt fn het beklagen van den elendigen ſtaet des

Toodſchen volks/verſ. 1. etr. en denſpot der vpanden. Ic, Daer na
trooſt hy ſich mer overlegginge van Godts barmhertigheit / gerechtig
heit / cnde voozſienigheit / 16. etc. Bp verwekt hemſelvenen alle
menſchen tot boete / gedulr / en het Gebedt tot den Becre/26/ etc.

met wederhaltnge harer elenden / 29. etc. ende trooft der genadiger
verhooringe Gods / 38. etc. vertrouwende/ dat Godt wzakeover ha
re Wyanden doenſoude/54. etc.

-

Jk
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t bende man / die

II

Ä geſien heeft veel elende

TP002 ſin Verb02gentleits quäröed'/als Godfich wende.
Apheef mp deerlik in deduiſternis/enniet

In'tlicht geleidet engeboert/ tot mijn verdriet.
2. Sou Godingunſt noch met my zijn?zpheeftſig immerg
Recht tegens nP geWend/en dreigt my met wat immer,

APheeftſjn ſterke hant/ die myte helpenplag,
Perandert tot mijn ſtrafenplaegdengänſchendag.
. Een ieder merkt, hoe’k in veel hertſeer ben gedompelt:
Ä ſie hºheeftminbeeſchenmünehuit verſchrompelt
Enoutgemaeht/PP heeft mijn beenderen/ enal
Mijn kracht geb?ohen / door mijn droevigongeval.
4. HP heeft ſootegens mp/met rampfpoet bollewerken,
Gebot Wºt/datik noch geen ontkoming kanbemerken.
En hp heeft mprontöm met alte bitregal
Engroote moettomringt / met qualen ſonder tal.

HÄnduiſtrepaetſenheeft hpmpgeſette bange,
Gelübdegene die al doot zijnoverlange.
LAPheeft mptoegemuert met dikk'en dichte ſchrik

%

Dat ik 'eruiet en han weer uitgaen/hoeik’t ſchikk".

6; Pheeft/ om mymetmeer ellendente vermoeyen,
Heaes! Yantijttottijtverſwaert mijnhoopzeboepen,
Dohſelfs Wanneer ik roepen ſchzeeu/vañwachten moe,

Zlºthºboo? min gebedt/ afkeerig, d'oorentoe

7Äfmºegende bequaemötuitkomftſchenen,
Ganſch toegemitert/gclijk mctuitgeliouwenſteenen,
Anheeft mhnpaden daerik 'teens door dacht t'ontgaen,
Perheert/en almijn raet geheelte nietgedaen.
S. 2PismPals een wreedenloerend Beer/wiens ſchonken

Tºrºfſtaen, als eeneuby/die ſich in moorſpej
En in vervaerlijke verbog'neplaetſen tent.

2" heeft min wegen/die ik voor hadd', afgewent.
2: Enfiet, inſtukken heeft hpmpalreégebzoken
Äpheeft Unp woeſt gemaekt/ en ſich aen mygewroken.
AAP heeft ſijn boogop my geſpannen met gewelt,

EnBP leeft mpden Phas hceltendoeigeſtelt.
-
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1o. APheeftſjnpijlen vaſtdoeningaen in mijn nieren,
'k Benal münvolk/ dat my invoorſpoetplagte vieren,

YZ,

Nu tot belacchingegebwo?den/ ſoomen ſict,

TDenganſchen dag by-nahaerſnarenſpel en liedt.
II. Perzadigt heefthp mp metenkel bitterheden

-

Van kruisentegenfpoet, waer van ik ben beſtreden,

Metalſſen heeft hp mp ſbod?onkennu gemaekt/
Datik daer door als van mijnſinnen bengeraekt.
12. Wat brengt Godts ſwareſtraf, die oponsis,alnootmeé!
Tºpheeft mijn tanden metzant-ſteenkens/daer mijnbroot

Veryultwas, als ik 'tat, verbijſelten ontrukt, (meé
AP heeft mplaegen als in d'aſſchemeerged?ukt.

13. Engphebt mijne zielſoo verre van den v?ede
Perſtoten / Ömijn Godt, ik hebb'hetgoedealrede

Sooganſch vergeten / datiknietmeer ſeggen mag,

Watvreugten weltanti, my heugt geengoeden dag.
14. Doeſetd. ik/ Mineſterkt' / om deel' ellende langer
Te dragen, isvergaen/ ik word' hoelangs hoc banger,
En müne hoop omhulpte krijgen van den Leer/
Gelijk ik hadd' verwacht, leitnu geheel daer neér.
1. Gedenktaen münelend' / Heer daer kin vervalle,
Engen mijn ballinkſchap/aen d'alſſem ende galle.
HÄMünztel gedenk'er welte deegaen / watik ly
Om mijne ſonden, en ſp buht haer neer in mp.

16. Maer dit ſalih / omniet geheellikin mijnſmerten
EnGaennemen
rampente vergaen,
mpernltelikterherten
/ dat de Heer
ſoo goet is boven maet,

l

Ja daerom ſalili noch ſterkhopen/ hoe'took gaet.

17.'k Sal hoopen, want het zijn de goedertierentheden
Des Meeren onſes Godts, dat wp/ ſooſwaer beſtreden,
Noch niet vermieten zijn/datſjn barmhertigheen
Geen einden hebben / die hytoont aen groot en kleén.
18. Ja alle mo?gen zijn ſpnieuw/ uw liefd'en troubve
Jº Groot / ÖGodt, foodat uw woordt unooit berouwe.
De Meer is ſelfs mündeel / ſeit mijneziel in't ſtil,

Dacronfall op hemvaſthopen/ 'tgaſbo! wil.
-

-

-

-
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TDeWeer
trouwdiendi
is goeten
19.
ehem ſteeds verwag

THerziele/diehem ſoekt. Hyſalſenoit verachten. (ten
’t Js goetenprijſlijk dat menhoop en ſtille 3p
Op't heil des Heeren/ 't welk in droefheit isna-by.
30.'t Isboo?eenman ſbogoet/dathp/na Godsbehagen,
Het jok d2aegt in ſijn jeugt / om't welte leeren dragen.
Hºpſitt'aleenſaem met den Heer, enſwijgeſtil/
Gmdathp'tſelfshemop-geleitheeft nafijnwil. (ting

21. Apſteek ſhnmont intſtofftecdsſeggend/in betrach
Van Godts genà, Miſſchien ſooiſſer noch verwachting.
Lºp geveſjne Wang voortaendien die hemſlaet/
BÄp wozdeſaten mat van allerhande ſmaet.
22. MPant Godt de Zeerſalniet in eeuwigheit verſtooten/
Maer/ alshp heeft bed?oeft engramlchapuitgegoten,
ZHooſal hp ſich weer, na de grootheit ſijner trouw
Engoedertierentheen/ ontfermen metberouw.

23.WBanthpenplaegt/noch hybedzoeft dogmietvanherten
TDes menſchen kind?en/ofhy luſthadd' in hunſmerten,
Want dat men alle de gebangene der aerd

Derb?ijſelt onderſjn ſnooboeten ſooonwaerd:
24. Ofdatmen't rechteensmansbuigt voo? hetaengeſigte
THes Allerhoogſten: dat m'eenmenſch hier in't gerichte
Inſjnetwiſtſaek ſoo verongelikt: en ſou’t
" TDe Zeerntet ſien/die 'therr vanieder menſch aenſchout?
25. MBteſeitoit wat/het weikgeſchiedt/ſoo't niet de Meere
Beveelt/ die alles doeten ſtiert tot ſijner eere ?

Engaet niet uit den mont des Allerhoogſten't qua
En't goe Ja alles komt van Hem, 'rzyhoe’tonsga.
29. MDat klaegt een lebend menſch dandus om fjnepläge?
Eenieder / ſoo hy wilmet voordeel klagen, klage
Pan wegon alſjngroot'enſware ſonden meeſt/

Daer al denjammer lang meé is verdient geweeſt.
27. Jalaetons allegaer onſe averechtſe wegen

Welonderſoeken / en doo?ſoekengaente degen,
Enlaet ons/ met berouwen ongeveynſdeboet,

MDeerheeren tot den Peer/ envallenhemte voet.
W55

28. Taet
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28. Laetonsonſ herte doch opheffen gaen, mitsgaders

I

TPejanden/ metgemeek, als ſchuldige miſdaders,
(Tot Godt onſ" helper, in den heme/groot en kleen:
Eenparigſeggende; UBp hebben obertreen;
29. En wederſpannig zyn WP t' ſaem geweeft by vlagen,

Daeromen hebt gp niet geſpaert/maer ſwaergeſagen.
Gp hebt onsmetuw too?n bedekt / tot onſenlöon,
Engp hebt ons vervolgt / waer dat wy henen vloon.

30. Gp hebtons ja gedoodt/gp hebt uit medelijden
ns niet verſchoont. GP hebt unneteen Wolk / ter zijden,
Als met een ſcheitsmuer,ganſch bedekt/te wreet engram,
ZHoo datter geengebedt tot u meer doo?en quam.
31. Toteenuitvaegſelen wechwerpſel / in het midden
TDer volkren/ hebt WP ons geſtelt; daerhielpgeen bidden.
-

4

0

All'onſe bpanden/ verheugt in onſe ſmert,
Die hebben tegen 0ns haermont wijtopgeſperr’t.

32. TDev?ees en d'open huil Zün ober ons gehomen/
TBelant-VerwOeſtingen Verb?eking zijn vernomen.
H.Net Waterbehen looptimijn 00g Meer 0m deb?euft
TDer dogter mijnes Volks/en ſulkeen ſchoonheitskreuk.

33. IAjnoogebieten kan van weenen nietophouden/
Gm dat'er geene ruſtemis voor ons benouwden:

(Totdat de Heer het van Den hoogenemel af

-

W

-

Aenſchouw'/ en’t ſie/ en wend'onſ“ overgrooteſtraf.

34. Münoog/dooral den ramp die 'knudaer meéaenſchou

TBoetmüngevoel'gezielgedurig moeite en rouwe … (we,
Enpijnlijk hertſeeraan/en ſchreit ban wegen all
De TDocht’ren mijnerſtadt / geraektin ongeval.
f. Die ſonderooſael zijn mijn VPandem geworden»
nDie
langHebben
op mymp
, die
haer
eenig leet
nu nooit
als een
Vogelken
in’t deé,
velt morr'den,
Weldapperlik gejaegten onvoorſiens verſnelt.

36. Mijnleben hebbenſp als in een huilengroeve
Aluitgeroeit / door dicnik myter doetbedroeve,
GEn 'tis als ofik nu 1:iet langer weet waer-heen,

ASP hebben alop mp gewopen eenen ſteen.
-

«

37. De

K
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37. Defellewatºrenvanellendeſwommemover
ſaijnhooft/ik ſeide bymyſelfs, ſooarmen pover,
Jkbenganſchaf-geſneen: Hetis met mygedaen,
Als die geen middelfie om mijn verdriett'ontgaen.

31. Nochtansik hebb uw naem/dienik in alleseere,
Alsuit den onderſten benaewtheitskurl/ ÖLeere!
Sterkaengeroepen: engP hebt mijn ſtem gehoo!t:
Daerom ſoobidd'iku, envaarmet ſincken voort;

39. Derbergtuwoo2ntet Boo? mhn ſuchten / als ik klage,
Noch voominroepen. Want gp hebt/ÖGodt! tendäge
Als ihuaenriep / ugenadert/ jagp hebt

Geſeit; Enveeſtntet meer: 9pdat gyadem ſchept.
40. Gphebt getwiſt.de goétwiſtſakenmhner ziele/

Ö Meer! gphebt verloſtmünleben van' vernielen,
Tèe ſnoo verheerthept / dienen mpheeft aengedgen/
IHebt gp geften/Heer/richt mijnrechtſaek dan voortaen.
41. Mijn vyanden zin wreet: GP hebt alharewzake
Geſien / hoe heftig dat die tegen myſtecdsblake.

Gy hebtgeſien all'haer gedachten tegen mp/
Hoe't tot den gronttoe niet dan bitterheiten zy.
42. O zeer / gp hebt gehoo?t haertrotsen ſpijtigfmaden/
Waermeé ſyt' elkens my ſoowreevelig beladen,

-

Enal'haerkrygele gedachtentegen mp/
Hoevolbloetgierigheythaer hertgedurig zy.
43. TDer generippen/ die metſtoute woorden dreigen

-

Enopſtaentegens mp/ als waerik uniet eigen,
Cnalhaer dichten en quaet ſtichtentegens mp

TDen ganſehen dag/hebtgy, ÖGodt! gehoort, jagy,
44. Aenſchouwt haer ſitten in haer raetvergaderingen,
GEn ſiethaer opſtaenommyfel op’t lijfte dringen:
Sy dichten liedekens van my, en mijngequel,
Ik ben alſbo haer ſpot, haer ſangenſnarenſpel.

45 OLYeere! geefthaer/ die van my ſoo ſchimpigquelen,
Doch die vergeldtng weer / dat wy van haer eensſpclen,
Enſingen tot uw lof, jageeft haer nahaer doen,
JRaharer handen werk/ ſoouittermaten koen. Geef
-

/

-

gef
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46. Geefthaereendekſelen bedwelminge des Herten/
6

Die haer beroove van dienmoedt, waermeeſ" ons tarten :
BW Volk 3P oVerhaer / die, uen enstot hoon,

Schiernier dan vloeken doen; ſookrijgen ſyhaer loon.
met too?n/en metu gramſchaps don

47.

Dºgſedoch
CT,

-

Perdelgtſe ſchrikkeliken haeſtiglik ban onder
Den ruimen hemel-boog des Meeren/ ja ſoo wijt
Als ſich den hemelſtrekt, waerin gy Konink zijt.

Het vierde Capittel.
Poozdere klaghteover den erbarmljkenſtaet des Toodſchen volks/
berg 1. etc.met belijdeniſſe dat hetharer ſonden ſchult is 6. Elenden/
denvooznaemſten overkomen/7/8. Devzouwen hebbenhare kinderen
gedoodt en gekookt / C. Sonde der valſche Pzopheten en Dzieſteren /
I;. Dergeefſche hope des volks/ 17/18. De läonink des Hoodſchen
volks gevangen/21/22. Boozſegginge van Godts wzakeover Edom.
23/25. Bertrooſtingevan Godts volk/14.
I»

H Geis het ſchoone gout des Tempels ſo verdonkert!
Petgoede füne gout verandert daer’t niet flonkert!
Boezijndeſteenenban het Heiligdom voo?-aen
GDp alle ſtraten ſoo verwo2pen/ waer wygaen!

2. TGekoſt'le hinderen van Zion/ eertijtstegen
FÄ
geſchart hoe zijnſ' / als ſonderheil ofzegen,
enaerd'nenfleſſchennu gerekent ſoo gelijk /
L2etwerk vandhandeneenspotbakkers/aerd'enſlijk!
3. Teegoé zee-halb’renſelfs die latenmeerdeboºſten/
Zn ſoogen met gemak haer welpen/ als ſe dorſten:
--

làaer müns voihs dochter is gewo2den als een w?ee/
Gelük deſtruiſſen in de Woeſtenpairee.
4» Deºs des ſoogkintskleeft/om's möeders droge bor
Cy

-

Alen ſün gehemelteban alte grooten do?ſte :

Delievehinderhens die eiſſchen ſpijsen boot/

Maer niemant iſſer die 'then mededepl'innoot.
-

TPf
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5. TDie eertijts, viesenkies, meeft lekkernpenaten/
Derſmachten deerlik muvanhonger op de ſtraten: TDie opgetrohkenzhn in weeldrig harmoiſtjn/
Gmheiſen nudend?ek / dacrſ" ingewentelt zijn.

6. End ongerechtigheit der dochter mijns volks/waerlik
Isgrooter dan deſond van Sodom/ die gevaerlik
In eenenoogenlik wiertomgekeert/en daer
Geenhandenarrebeiten ladden oberhaer.
7. Ach ! haer bpſonderſte die waren/ voordit bitter,

Al reiner dandeſmeeuw / ſp waren immers witter
Danmelt: ſp waren ja vanlichaeinrooderdan
Kobinen/gladderdaneen ſchoon ſaphp? zijn kan
8. Maernuishare gedaentbanſwartigheit verduiſtert/
JDenkzentſentet meer op de ſtraten/ ſooontluiſtert:
Laer magre huit kleeftaen haer beenden./heel veroudt:
ZSpig berdo2t/ ſpis gewo2denatg senhout.
6. Gelukkiger zijndeverſlag'ne van denſwaerde
TBande verſag'ne vandenhonger: want op d'aerde

( Laes! ) blieden die daerheen/doo?ſtehen zijnd'om da.
TPaergeene vzuchten zindervelden / die men at
Selfshebben d'handen der barmhert'ge wüven ('kijſe)
Bºaerkinderen gehookt: ſpzhnhaer toteen ſpijſe

Gewo2den (ditismeer dan't ſcherpſte punt eens dolks)
In de verb?ekingeder TDochtermünes volks.
11. TDe Zeere heeft volb?agt ſijngrimmigheit volkomen:
-

Dºpheeftnu uitgeſto2tſhnstooznes hettt' als ſtroomen.
Gnd’heeftte ZSion aen-geſteken fulk een vier/

IHet welk verteertheeft all'haerfondamenten ſchier.
12. Het haddenniet gelooft detoningen der aerde/

IDoch all'd'inwoonderender werelt/ ſiend'haerwaerde, .
Dat noch de weerpartpen bpant/ met ſijnſlaen,
Soutot depoo?ten van Jeruſalem ingaen.
13.'t Isom deſonden van haer vleyende P2opheten/
En om demiſdaen van haer Pºieſtzen/ moetmenweten,

Dietn haer mtdden / met een quaet-beraengemoet,
Pergoten hebben derrechtveerd'gen dierbaerbloet. Als
I4»
-
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14. Als blindeſwerfdenſ'opdeſtraten met den Grooten,
Spwarenheel beſmet met bioet/ dat ſy vergoten,

"IZ

S00 Datmen nietkon Zyn / noch ergens gaenofſtaen,

Gfdaetlikraekte menhaerbloedgekleedrenaen.
1. Spriepentothen / MBykt/ wanthiertseenomreine
WDikt/ wykt/ en roertnietaen/ tot allegroot'en kleine.
Sp zijnook van haer Wec) gebiogen ſeherith/

Ja wech geſwo2ven/ omt' ontkomenal den ſchrik.
16. Spfeiden onder all' de Zeid'nen/ die onshoonen,

Sp ſullen der voortaenniet langer mogen Woonen:
Des zeeren aenſigt heeftſal-om verdeilt; voo2taen
Enſa hpſe niet meeraenften: hetis gedacn.

17. Sphebbenniet ge-eert der Pzteſtrenaengeſichte/
TDen Guden geengenabeweſen in 'tgerichte.
;

Ennoch beſweken onsonſ oogen/ſtende Ma
GPnſ’pdle hup/ helaeste vrucht'loos enteſpa

18. MDpgaepent' ſamen metons gapen/wijt van monde,
Geduerig opeenvolk dat niet verloſſen konde.
Sp hebben nagefpeurtonſ'gangen op de baen,
Dat wpmietkonden oponſe eigenſtraten gaen.

19. Genaderrisonſ eindt/ vervult zynonſedagen/

Jadochonfeindts haeſtgekomendoor yeel plagen,
T't Schijnt, onſvervolgerszhn geweeſtveelſneller dan
Des hemels Arenden/ of wat ſhelvliegen kan.

so. Sp hebben httttglikonsop dehooge bergen/
Ofwaer wy in eenhoek onsdachtente verbergen,
Dervolgt/ ſp hebben in d'onwoonbare woeſtyn
Gns lagen nageleit/ dat wygewangen zijn.
21. Self§onſer neuſenaem/ des Heerenonvertſaegde

Geſalfdo/ die, ſoo 'tſcheen, na niemants dreigenvraegde,
Jºs van de vyanden in hare groevenmee/
Gelijk alsondereen, gebangenopder ſteé.
22. Ja Godts Geſalfdefelfs, van welken wpſtaeg ſeiden/
WBpſuilen onderſjnheel koeleſchaduw weiden,

En levenonderhem in ruft enſekerheit,
Al waren w'onder all' de Zeidenen verſpreidt.
23. WDeeſt
-

Klaeg-Liederen.
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23. WDeeſt voolük/en verblüdt unu,gp TDochter Edoms/
TDie in 'tlant Hz Woont: doch debeker van veel weedoms
Salhomenook tot u/ gpſult/ gelijk 't betaemt,
: Eens d?onken Wo?den / en ontbl00t met ſchand" en
ſchaemt.

24. Kwongerechtigheit/ daer Godt uom verkleinde,
CD gp liefZSlonskint en TBocyter/ heeft een einde/

Welk Godthaeft geven ſal: ?pſal gewiſ'liku
Rietmeer gevankelik wech-boeren doen als nu.

25. HLRaer / og Edoms trot'en weelderige TDochter/BW ongerechtiglett / tot noch toeonbeſochter,
ZSalhp befoeken in fijn toorn, ubw ſondenſal

Apklaerontdekhen. So kommt hoogmoet voor den val.

Het Vijfde Capittel.

-

Dit is een ootmoedig Gebedr/daer in de P:opheet den Weerde
groote elende des Joodſchen volkstegemoete voert/verſ. 1. etc. Wöe
ſiennende hare ſonden en overtredingen/ 11. en biddende om genade
en verlöſſinge / 13. etc.

G Edenkt /

I.

Neer/Watonszpgeſchiedt/aenſchouwt

het Heere,
EU ſteteensonſenrampen ſmaet aen/ omuweere.
CDnſ’errefdeel is tot de b?emd'lingen gewent/

En onſe huiſen tot d'uitianders daer ontrent.
2. WDP zylºganſch hulpeloos, als Weeſen ſonderbader/
En onſem9eders zünals Weeuwen allegader,

GMſwater moeten wpboo2 geltnudzinken gaen:
..

CDnſ' eigenhout komt onsop dieren pºijste ſtaen.

3. Dervolging lüden w'opouſ halſen: zijn Bpmoede/
HW2en laetons geene ruſt. Man hebbend hant/ tengoede,
Alreé d' Egpptenaer en Afſprier/ in noot,
Gegeben/ofn Verzaedt te Wo2den met wat b2got.

.

4. CDnſ’ Paders Hebben ſwaer geſondigt t'harentijden, En ſyen zijn niet meerom hierde ſtrafte lijden,
Gnwp/haer ſondig zaet, die ſelfs niet beter deén,

Wydagen tonierſtraf,
*

.

.

.

--

-

-

barongºrºpoben,ch

=-mam
3.Q

-

JER E MI A*S

5. Ach! knechtenheerſchennu, gelijk geweld'gelieden,
Met wrevel, overons/en willen ſterkgebieden;
Cn niemantiſſer/ die ons uit haer ſnoodehamt
Weer ruhk'. Enis dit niet voor ons een groote ſchandt?
6. WBpmoeten onſe b200t/ eh wat men daer benevens

Vandoen heeft, halenmetperijckelonſes lebens/
Dan wegen't wreede ſweert der magere woeßijn/

Onſlant, dat heel verwoeſt, nuſoegenoemtmagzijn.
Gelijk van roök en aſch eenheegeſtooktenoven/
7. GPnſhuttop't lijf isſwart gewordenen beſtoven,

(Helaes!) van Wegeneengebweld'gen ſto2men ſtrijdt,

TDeghongers/ dienmen met veel moeiten arbeit lijdt.
8. Ce Sion hebben ſpberkracht defraeiſte wijven/
TDejongedochters (daer enhielpgeenmisbaer drijven)

In Judas brave Steen. De Bo2ſten van hetlant
-

Djnopgehangendoo? haer-lieder bloed'ge hant.
9. Deaengeſichten ſelfs der CDuden/ d'eer der vromen,
Zhn nietge-eert geweeſt. Sphebbenwechgenomen
Dejongelingen/ omte malen/en mendouwt
TDeteerejongers voort - die ſtrutk'len onder’thout.
1o. De Gudehoudenbande Poo?top met Gedingen,

Dejongelingen ban haerſnarenſpelen ſingen Alonſes herten v?eugt houdt op; in dröefgeſchrey
Entreurighept is nu verandertonſerep.
11. TPekrooneonſeshoofts is plotſlijkafgeballen/

GP weenuonſer( dat wp hebbenmetons allen

-

Sooſwaer geſondigt/ engedwaelt zijn van Godtspadt
Ach! dagrom isonſ' hert ſooflaeuw, ſod moe en mat.
12. GPm deſe dingen zijn onſ' oogen eindlik duiſter

«Gewozden/om des bergs, bergs Sionswil/ vol luiſtet,
Dieganſch verwoeft is/daer geenGodsdienſtweſen mag,

TDäer nude voſſen flechts op loopenal den dag.
13. CBpſitt in eeuwtgheit/ en richtmet uw gedachte,
5 Beer/uw th2oon is bangeſlachte totgeſachte.
WBaerom ſoudt gponsſteeds bergeten WBaerom doch

Soudtgeonsſoo langen tüt verlaten? Helpons Äs
-

".

I4.

A.

-

Klaeg-Liederen:

21

14.25ekeertons/Bºeertot u/ ſoo ſullen wp bekeertzjn;

Verneértons door uw hant, ſoo ſüllen wy verneért zijn:
Veranderten Vernieuvtonſ’dagennu voortaen,

Alsgy vanoudts af, ſoomeelijdig, hebt gedaen.
15. WBant ſoudtgpons/uwvolk, ſoganſchelik verwerpen/
Die bidden, datgyonsuwwetten in wiltſcherpen ?
Soudtgpdantegenoms ſooſeer verbolgen3jn?
Oneen: Na't duiſter volgt een ſocte Sonneſchijn.

-

EINDE der KLAEG-LIEDEREN.

G

eGE

m
*

22.

't GE BEDT onſes HEEREN.
Uit Matth. CAP.VI.

vers9-13.

Gepaſtopdeſe droege tijden

Opde wüſe

Än 13o. Uitde diepten, Ö

Heere. CPf: Wacht auf ihr Chriſten Alle.

CPf: Ganſch treurigen&c.
I«

JAat.6: 9.

Ä”

.

. .

Odt 0nſe lieve Pader /

TDie in dehem’lenzijt/

Ä Enonsnuallegader
E Alskinderen kaſtijdt;
Ä„z. Ei, ſlaet eens weer uw Oogen

Veh.12:

istºns

Van uwen hemel

Ä

eſsiv Metvaderlijk meedogen,
Ö.

#

En ſtraft ſooſterk nict meer.
ro3: 13

er. IO:24-

2.

Äegij Soudtgyons laten ſteken
Intreurigheiten noot,

2O.»

Ä UwUwVaderhert
moeſtbreken,
liefd'is altegroot.
Ä 't Ontbreektuook aen macht niet,

23%

.

º

Sam2:
30-

Die inden hemel woont

" Verſmaedt danuw geflacht niet,
Al heefthetu gehoOnt.
G

Mat6:9. Geheiligten verheven
MDerd' uwen Haem voortaen,

IRat.5:16. Door ons en onſeleven»
Hoe’tonsdanook mag gacn

nur.ren». Laetonsgeenleet ſoodeeren»
-

Datwydaerom uw nacm

nmosz:7. OÄ
Ofdoen'tgeen niet betacm.

4. Uw.

-

-

2B

-,

uw konnkriekom“

Mat.6:10.

Wom. 14:

Regeertons, door uw Geeſt

27

En Woort, dat alle vrome
U volgen onbevreeſt.

4WAat. 13:
IQ.

Är 14:14.
Z Pefb.12:
37:29.

Bedwingt dieubeſtrijden,

Breckt Satans toorn, die nu,
Indeſe laetſtetijden,

I2.

Soogroot is dat mengruw.

2Cim.3:2.

J.

Watons uwmont gebiede

Ter. rr: 4.

Te lijden ofte doen ,

1 Det:4: 19.

Hw.heil'ge will geſchiede.

SLRak.6:ro.

Uw recht is goet den goén:

Pſal. 119:

Hoeook de werelt wemel',

39.

Ons' yver brand als vier,

Boogl.86.

Gelijk ſterk in den hemel /
- S00 00k 0p
hier.

JRat.6:10.

ardº

Matt.6:

Voort’tlichaem geeftonsheden

1 I.

GPns’dageljkſcheb2oot.
1 Cor.4:ir.
Pſ33:19.

Beſorgt uwnaekte leden,
Enſpijſtſ'inhongersnoot.
Verleent eendroogebete
Metvreed', opdatuw volk

Spg. 17: r.

Niet meermetkommerete,

Ezech.12:
IQ.

Omd'oorlogs duiſtre wolk.

#rban.

7.
dulden

I -

De ſonden die’t ons doen,
Pergeeftons onſe ſchulden/

I3.

-

En / ſbogyniet kon

tlaegl. 3: .
39/42.
Aat. 6:12.

En neemt uw Soonten ſoen.
Laet doch utoorn bedaren.

Wom.3:2%.
Dan. 9: 16.

Vergeeft, gelijkook wp
Alonſe ſchuldenaren
Pergeben op eenry
G2
ſ

I:

Babak. I:

JRar,6:12.

8. En

IWAat. 18:
35.

-mm

24

8.

«Pet 3:8 Enmitsdſnoôpartyen
Vjonſeziel ſterkwoën»
Zud.v.-4. Sogwiltons, tegº glyºn»Öjuwe macht behoºn:
snatis. Leidt ons/ten ſchimp der looſen,
-

Äietin verſoekingº

Perotonsvandenhºfen/
«erbs: z. "Enfjngeweld'geſch*
Pſal 799. Opdatuwgor blijke,
Pſal.65: 3. Soohººº völksgebeën,
Äatja Wantuº. Päoninkrhhe/

-

openh. : . „Ena dekrachtalleen.
&en 9: 1. Uwis de overwinning:

1ºbon. . Enaº heerlikheit
Ä „. Is dºÄ raetverſinning»
33“ - "jndereeuwiheit.
IO
zCor. 14:

Äms 6

WÄ
alteſamen ,
it eenen mOllt alreé,

Ä. Opditvertrouwenz AnneM

Äéz „Saga"Ä onſebeé- .
º

Ä,
Uj§jn, die ſelfsin' midº
P.* / Komtvoor uw jſchijntreén»

2.

nats 9. Tjöorthemdanenſja
Heeftonsſoo Ä bidden
Ä.
raën

Qot

Ootmoedigheitsbetuiging,

z.Z

Of; Uitbreidingover den Cxxxuſten
P S A L M.

Op de Wijſe van PsAM 24. De«erdi onſe Godt. Of;

Psalm 113. G kinderen, die den Herdienvr.
Ie

O

eer mhmherten is in my,
elijk

weet doorhoovaerdy,

Doorwaen oftrotsheit, mietverheben/
Doch müneoogenzüngiethoog.
Ik weethoe weinigik vermoog,
En wildaeromootmoedigleven
2. Gok hebb ikniet gewandelt/ Heer,
Noch ingedrongen, alte veer,
Andonker ofverborgendtngen /

Hèpalte groot/teſwaerenhoog,
Emalte wonderlik in't oog
Voormy geringſte der geringen.
3. Soo'k müne zielniet hebb' geſet

-

Enſtil gehouden / nauw wet,
Als een geſpeent hintbp ſijn moeder/
Dat immers noit ſich ſelfs iet acht,
Maer alles van ſijn moeder wacht,
Vervolg de Nijdtmy vry verwoeder.
-

4. WMünztelis/ ſooalsik bely,
Als een geſpeentjongkint immp.
SIſraëlhoop.ook op den Heere/
Eenvoudig, ſonder trotſch beleit,
Dannuaen tot in eeuwigheit /

Engeev’ootmoedighem all'eere.

-

C 3

PRO

S.

PRoPHETIscHE LofsANG
.

. Der Chriſtenen,

Voorde Verloſſingehaerin Chriſta
beweſen.

Jes

*-

-

CAF. XII.

Menkan'tſingen alsde KLAEG-LIEDEREN.
I-

IkWeltooznig
damku/ Heer mijn Godt, dat gpop mpvoordeſen
zütgeweeſt: maeruwtoon / gereſen
Uitmijner ſönden ſchult, is van myafgekeert/
EngP Vertrooſt mp nu, mits mijnelend'udeert.

2. Stet Godt is ſelfsmijn hetl/lkſal hieroppertrouwen/
Enb?eeſenmiet/ maer ſteedsophem mijnhoopebouwen.
WBantmüne ſterkt'enPſalmis ſelfsde 2eere Leer/

Enhpismptotheil gewordent'ſjner eer.
3. Sa,dankt den Heere/roeptſünnaemaen/maektnuonder
TDebollieren ſündoenbekent: bermeldtal't wonder,
By't verrena-geſlacht, dat ſingeduchtte Daem
Perh00gt is / ſoo dathemdenlofalleen betaem.

4. Pſalmſingt den Meer./laatſtemen ſharenlieflik klingen,
MDanthpheeft heerlhkeen voortreffelijkcdingen Gedaenna ſijn beloften woort, dat ſhellikrent,

ZSulks 3p doch op de ganſchaerdtbodemnubekent.
5. Ei, juieht en ſingt ſeer blijd'en v?olik in den Heere,
Ogpinwoonderſfevan Zion/ roemt ſijneere:
WDant fiet, de Hepl'ge Godt Iſraëls/ die unoodt

Totalfjn weldaän, sin't midden vauu groot.

Blijde

Blijde Triumphe der Kerke Godts,
om’t gieraet der ware Gerechtigheit.
JEs. CAP. LXI. vers10, 11.

Opde wijſe van Pſalm 93. Godt regeert Se. Of;
Pſalm 85. G zje, Heer, met uv volk Cre. 2. verſen
voor 1. Of(ſoomen'tlaetſte regeltje vanelk vers

tweemael ſingt) op de wiſe van Pſalm 124.
Menmagnuwelse. Of als d'Engelſche
Fortün: Al wat men hier in deſe
werelt ſiet. Ofalsonſe Geſang;
Uwmont, ö Heer ! is enkel
ſoetigheyt.
I.

benſeerblijden vzoolükinden Beer/
I Jnmünen
Godt verheugt mijnziel haerſeer,
WPanthpheeft met dekleedzenen'tgewaet
TPesheils mp ſelfsbekleedt in overdaet.

2. Den mantel der gerechtigheit heefthp

HWÄpomgedaen/ ik blink in rijkgeſmy:
Gelijk als ſich een Bºuld'gom/grootvan ſtaet,
Op't ſchoonſt verciert met

Ä cieraet.

3. Enalseen Buidt/ wicnstrouwdag wordt geviert,
Metalhaer ſchoof gereetſchaphaerberctert.
MDant ſiet, gelük deaerd'op's Heeren woort,
Terrcchtertijtbengthare ſp?utten voo?t;
4. Enſoogelhkeen hof/ in overvloet,

“

't Geeninhemis geſaeit uitſpuiten doet/
al Godt voo alledevolkren/ in fjnhof,
ſp?uiten doengerechtighelt en lof

KC4

*

TRIUM

TRIUMPHE der KERKE Overhare Viandinne,

Micn.

Cap. VII. vers7-10.

-

Opdewiſeasde KLAEG-LIEDEREN.
I-

"k

S Aluftſlennaden.eer;

-

ſal/ volhope, wachten

DSlegtsopdenGodtmünsheils:
MünGodt/tot wien
mijn klagten
Gedurigopgaen, ſalmphooren namijn ſin.
Derblßdtuobermpºniet / omijnvpandin,
Y

2

MDameer ik deerlik bengeballen in elende,
Salih weer opſtaen/ mits my Godt ſet over-ende,

Als kindupſternis geſetenweſenſal/
Salmp de Zeereenlicht zünin mijn ongeyal.
Zº

Äſalmet lijdtſaemheit des Heerengramſchapdzagen;
MDanttegenhem hebbi geſondigtal mijndagen:
Cotdathp münen twiſteenstwiſt'/ enſelfsmünrecht
Hitvaeretegen mijnparty, die mybevecht.
"

4•

ºpſalmpaenhet licht ultbzengen; k Salhaeſtruſt ſien:
Aenſijngerechtigheiten heilſalik münluſtſien.
En mijnebpandin ſal't ſenmetherteleer,
Enſchaemt en ſmaet ſalhaer bedekhen als een kleedt
§•

-

Die ſtoutlik tot mp ſeit; MDaeris de Bºeeruw Godtnu?
Minoogen ſullenaen haer ſien Godts wraek; Sy ſpotnu
Maer tot vertreding ſalſenuhaeſtwo?den ja
Als ſlyh der ſtraten/ door des Heeren ongená.

" Eſ

ºt HEM EL SCH HALLELUJA
-

Over de Bruiloft des Lams.

Oren». Cap. XIX. vers,6,7,8
Opdebwöſe van de 1o. Seboden; Heftopuwhert &e
Gf: Soo Chriſtelijkejongelingen,
z.

I

Alleluja

"s

Ä#

ht

.“

-

rd Allmacht'ge God

MDant fict,

geeftinſijn Rijkgeheerſchtals toning/
Enmaekt des vyants rijk totſpot.
-

--

2.

- - -- -

-

Taetons danblüde3jnenblijven,

–

Beglanft van fijne Majeſteit,
Enſchroomloos volle beugt bedzijben/
Engevenhemdeheerltkheit.

-

.

Z»

IBantfiet, de2Byuiloft is gekonnen
Des Tams; enſhn verkoren Bruit,

-

Sijn wijf/ heeftçierlijk tot.de zoomen »
Raerſelb'beredt. Haerrouwisuit.

-

4»

GEn haer suitgenä gegeben./

- -

9.

-

-

Datſpmet reinen blinkendfün
Enkoſtlijkünwaet/alhaer leven... ..

-

-

- -

-

-

-

2Bekleetwoºd'/ als met Sonne-ſchijn.
je

MDant dit fijn lünwaet/ daerwyheden
Van ſingen, 3jnderheil'gen, ja
Der heiligen rechtveerdigheden.
Halleluja. Halleluja.

«:

.
-

.
-

vaeus

mm
O

-

-»

“ vR EU G DE-sAN G; -

-

Omde Ziele dsvanydelheit eh aerdtſche

.

H
-

moelkheden, tot Chusen den Hemelte
verheffen,
.

--

Gp de wüſe

& ?

.

»

.

.

Uitverkoren
lam, liefſte lief vol
.
waerde.
-

-

-

-

-- -

I.

.

-

ziſtenziel/ ſchept meet/

IIaat 9: 2/

jetsy C "Ä

an UdeeTeM :

„Kietſultgpontbeoren /
ÄÄ . Blft maer Godt uw goet,

I4«.

Ä

Schoonmuſöntuch.

„

Feb.12:11. Geenvzeugten ſchºnt te weſen/
Geeft ſpdochnadeſen
Soetevzucht.

Sp. 7:3. Godt bep?oeftons hier:
Ät - Züt gp gout bevonden/ . .
-

-

.

Weſ“** Ei7 apwoºdtdºo t vier
Danniet verflonden/

:

-

- -

geſ,8:10. Ä
Ä Bandenroeſtenſmeer

ºs"
I29

TPerſonden.

-- -

-

-

-

2•

-

-

z:28. Heft uw hertom-hoog :

-

-

-

#"Ä utontruſten
Indees'aerdſchehuſten
Jºat: Enhaerko?beroog? .

Ä
g*

Bawſtnlikheit
vergapen .
„Ä

Immerop't geſchapen?
Houdt ufer.
-

gor 16.

-

.

.
.

.
-

-

't gemelrijh/ ubohuis/

I3-

#
Staet boo?ualopen/
Ä Teaer gp ander't kruis/
L-40:3
Kef

-

- -

•

Moet Henenlopen/
z

F

Als

31
"

Alsdewereltleit
Snhaerpdelheit

Ioan.'r.
15/16/ 17,

Perſopen.
3,

Seſus gaetboo2-aen:

Bebz.iz:2.
2 Cor. 23.

-

WBilt danmetbehagen

IO.

Lºemhet kruisna-dzagen/

KRat. 163

GP des lebensbaen.

«-

Z4

TBie ſich alleen

Pſ. 16: rr,
Pſ4: 8/9Pf 37: 4.

EInhemſoektte vermaken/
SIs in all'ſjnſaken
WBelte b?een.
Sendt uw hert boo? ult/
JAadeſchone 3alen/

Mat 6:
ZO/2I.

"Pſ. 45: ro/
A4/ 1 / 16

Daerdegemelbguidt
Bphemſalpzalen/
Cn/ na alhaerſmert/

Ioan. 16;

'

3W/23. . "

Maerbeſwekenhert
GPphalen,

-

4e

3WBacht een kleine tjt;
ZDa uwko?t bed?oeben

Bebio:
sr
IHL, I

Salhpniet vertoeven.

Ä.
bil.4:

Daerom3ijt verbljdt.
Jahphomthaeſt/

Dusſethembaſttemoete/
Met geloob'enboete/ .
GDnverbaeſt.

Ä;
14:27/
ZZ

“

Crektmpdoch/ ÖHeer!

* *

CDm/ in almjnleben/

00gl. 1:4UCI: 7.
BCot.4z
I

Dagbpdagalmeer/
JAa U teſtreben/

Pſ,36:2/

Ä

Tiempd’eere-kroon

- -

Gunſtig t0t een loon
E I N

.

P.22:12,
Mlut.zi:28

-

D E.

BE

- *

-

BE D E-ZA NG

Voor onſe

-

-

KR Y GS-MACHT EN.
Opdebojſe: Wilhelmus van Naſſouwe.
I•

-

ao: 6.

vº

Dame
W Psſteltentnutv
Devaendelsop/ÖGodt !

Enbidden ualtſame /
pſis:zlz. Laetonsnet zihnbeſpot;
Igèaerlaetſeſchaennroot wozden
-

*

---

Dietrouwloosſonder reen /

-

zeſs. Bºthoog.moe.ſgººgoº

-

GPmonsop'thooft tetreen.
2-

-

-

-

CD Heere der hep?krachten/„, ,

--

eröditz. Gp die eenärügsman3ht!
###25pwienall's wereits machten
Geachtzijnalseen mit /

zoſéo: z. Trektdochmetonsten ſtröde/
"

-

Enzüten blüfvao?taen

--

Eh. zo: Ingunſtaenonſez de

*

En alsons' Hooft boo?-den-

-

-

Leſ 8. Ja / Iſraels verwaehting/
Zag." - "Süfons/uwepgendom/
25puſoohooginacheing/…
--- -

Een vier gemuurrondom.

zelpt ſoouw lieve knechten/

zieht. : „Ä ſie/ dat wp
FRO«,

Als van den hemelvechten/

sa. *

enalons doengedp.

-

-

«

-

4. Be

33
4•

HBewüſtuw liefd'en troubwe
Deeſtaendien jongen Nelt/

WILHELMUS van NASSOUWE,
Die b002 Onstrekt te beldt
2WDilt gphem hulpe ſenden/
Als uptuw hepligdonn/

» sº

TDathenauw Engle-benden

„Watf.

Ä

Beſchuttenom end'om.

Taetſ"ober hem er Waken/
CBpdat geen moodſchellen
Glt uw Geſalfden naken.

Fºt 1.
Pſroreley
Pſ 44 8.

Doet Henn’t gebaerontblen.

Hºwhant/ o Gºpper-heere/
Weerſtrijdenſüne hant/
Meeſt voo ubMeer'en leere/

Poo? Vierken

vºrant

aSterktruptersenſoldaten

f!

GPpdatzenoit den moet
ZBloohertig ballen laten/
Alkoſten'took haerbloet.
Geeftonſe Weerpartpen/

sCDzzsº

Die/onbeſupſttebeen/

Jer. 8:c.
Leh.263

Awerfdeelfelbeſtrpen:

36

EenſchzikdoozalhaerleeM.
7

neipeoponsurberäuwen/

*

MDamit's menſchen heplis niet,
Wepſullen notverſaubwen/

Sogponshulpebedt.

Pºsa

"

Devp.anden zijn t’ſame
CDppaerden wagens trotst
WBp jupchen in ubV Manne/
GP ſtercke zielen-rotſ.
«-

EPſzo2
Pſ 18:

z, we"

-m-
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8.

aumsz. Meleſalofhº

ſchaden/

jswiitbehoen?
pſ so: 14 Mºnſulenhoe Äº
G

aualleene doº
Eyonſe jeerpartPders

4. \

SuitgP! Ö jodt vertree
Teevoo uwe. Haemsbelübers
Hamoudsaf yebt geſtreen.
-

9»

Ä * Staetop lºoºº vermogen/

sere

º.Ä. ub0 Magl /

Ä. Da wº Haemverhagen/
“

Enroemen dagennacht

pſ sus. Laet in Ä der vzonen/
TPoo? UW? Majeſtep /
Eemſtem
des jupchens OULN

(Tottnder ceuwighePt
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