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

STIGTELYKE en ZIELROERENDE

L U

T H E R S E

KER K-GE ZANGEN,
Ten dienſte in 't gemeen van alle Ledemaaten
de onveranderde
ſe Belydeniſſe toege

#

daan in de vereenigde Nederlanden, en in 't

byzonder van de Lutherſe Gemeente in
Haarlem, haar Vergaderplaats hebben
de op het Spaarne.

uit de Hoogduitſe
In Nederduitſe Zangrym overgezet,

en in ordere ſaamengebragt
D O O R

JOHANNES HERMANUS MANNE
Leeraar in de Lutherſe Nieuwe Kerk
te Haarlem.

"

. Te Haarlem, Gedrukt

"Rººs

## van HULKENRoY,

aan de Markt in Laurens Koſter 1718.
en zyn mede te bekomen

Te Amſterdam, by Samuel SchoonwALD, in
de Kalverſtraat, by de Oſſeſluis.

B A S I L I U S. . .

-

.

Pſalmodia et Muſica triſtes affectus in Gaudium
COnVCrt1t.
e

*

* *

Ek

ººk

A

-

Pſalm 96 v. 1. Zinget den HEERE een nieuw
-

e

Lied, zinget den HEERE alle waereld.
Eph. 5 v. 19. Spreeket onder malkanderen van
Pſalmen, en Lofgezangen en Geeſtelyke Liederen:
zinget en ſpeelet den HEEREin uw herte.
Col. 3 v. 16. Leert en vermaant uw ſelven met

Pſalmen en Lofgezangen en Geeſtelyke Liederen, en
zinget den Heere in uw herte.
Ak

k

k

Als men in nooden bid en zingt,
Dan 't hert van vreugd in 't ligchaem ſpringt,
Gods Geeſt getuigt hier van gewis,
Dat zulks des Hemels voorſmaak is,
-

N B.

Do. J. H. Manné, Erkent geen Exemplaa
ren voor de zyne, als die met zyn eigen hand hier on

dergetekent zvn.
-

-

«

Z % AZater-eſ

Tot den

CHRISTELYKEN
L E E Z
ofte -

E

R,
r

--

,,t

Z A N G E R.
Reeze ſtigtelyke en Zielroerende
'Lutherſe Kerk-Gezangen zyn van
verſcheidene Godvrugtige en Geeſtryke
Mannen en Leeraars onzer Kerke in 't

Hoogduits vervaerdigt, en worden in
Duitsland meeſt alle in de opentlyke ver
gaderinge gezongen, datze waerdig zyn in
de Nederlandſe taale overgezet te worden,

zal een ieder, dieze met aandagt leeſt
of
zingt
A'

zingt, moeten bekennen, ik heb dezelve
getrokken uit verſcheide Hoogduitſe Ge
zang Boeken, en ze byna van woord tot
woord vertaalt, daar 't de rym eenigſins
toeliet, het welk wel voor myne byzon
dere gemeente zo zeer niet nodig was, als by
welke ze voortaan alleen in de Nederland

ſe taale zullen gezongen worden : maar
vermits in eenige Lutherſe Kerken, als in

Gelderland en Overyſſel. ja ſelfsin'sGra
venhaage het Hoogduits en Nederduits
door malkanderen gezongen word , zo
heb ik met vlyt zo weinig veranderinge
in de Rym-woorden gemaakt , als het
immers mogelyk was : weshalven, zo

de RYM hier en daar wat ſtyf is, of zo
eenige regels niet al te wel naar de Digt
konſt vloeijen, zo gelieft te weeten, dat
't met voordagt geſchied is, om zo veel
nader

-

nader by de Hoogduitſe woorden en
ſpreekwyzen te blyven, en dus onder het
Zingen geen wan-geluid , mis-toon of
twee-klank te hooren, hoewel ik ook gaer
ne wil bekennen, dat de Digt-en Rymkonſt
my niet eigen is, alzo ik my zeer zelden
daar in oeffene: alleen ben ik daar op uit

geweeſt, om den zin en de kragt der Hoog
duitſe woorden wel te treffen : ik heb on

der ieder gezang, daar my de Autheur van
bekent was, deſſelfs naam gezet, en die u
zonder naam voorkomen, daar van is my

's Digters naam onbekent, en ik heb de
zelve (hoewel ik er met veel moeite na
gevorſt hebbe) nergens konnen vinden.
Ondertuſſen is mync hoope, en wenſſe
van God, dat deeze myne arbeid niet vrug

teloos zal zyn : maar dat einde bereiken
waartoe ze van my is onder handen geno
IIMCIl

men, namentlyk tot Gods eer en den
Chriſtenen tot ſtichtinge, trooſt en ver

kwikkinge in alle voorvallen en gelegent
heden.

N

O

T

A.

Voorts maak hier mede bekent, dat reeds onder de

Drukperſe zyn, en haaſt in 't licht zullen komen
Naukeurige zo THEOLOGISE als HISTORISE
AANMERKINGEN,over het werk der Reforma
tie en over eenige in Holland in 't lichtgegeevene jubel
Predicatien,

door my ,

Joh. Herm. Manne.
Haarlem den 1 Auguſtus,
Anno 1718. "
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Ewyl dit Gezangboekje by ons Lutherſen
tot de Nieuwe Kerk behoorende voortaan

voor een Kerkboekje zal gehouden worden,

dewyl onze Chriſtelyke Vergaderinge op den laat
ſten
in Ottoher Anno 1709 eerſt tot een
opentlyke Kerkvergaderinge geworden is, en de

#

wyl onze Kerkendienaars Ouderlingen, Diaconen,
en Opzienders alle jaaren op dien tyd pleegen
af te gaan en wederom anderen in der zelve

plaatze verkooren en ingezegent worden, als
mede dewyl noch vande voorſtanders, die juiſt
op den 31 ſtem dag vanden laaſtleden oftoberzyn
afgegaan, dit Gezangboekje in de kerke in te voe
ren eenparig beſloten is, en op dien dag een al
gemeen jubileum of vreugdenfeeſt onder ons Lu
therſen gehouden is ter gedagteniſſe van de

Reformatie, door Lutherus Zalgr. te Wittenberg
met het aanſlaan van eenige Theſes tegen de
Aflaat-kraamery begonnen voor 200 jaaren, zo

heb ik gevoeglyk geagt den voornaamſten in
houd, van het geen ik op dien dag aan my
ne waarde Gemeente in een opentlyke Kerk

reden voorſtelde, hier by wyze van Voorre
den te laaten voorafgaan: te meer om dat ee

nige van die Mannen, door welke deeze Ge
zangen zyn vervaardigt Lutheri ## na
volgers en groote lichten onzer Kerke geweeſt
#
die het begonne werk der Reformatie met
allen yver hebben voortgezet, en haar air:
VK
-

lyk aan de Leere van Dr. Luther en derAugs
**--

e Confeſſy met het geſchreevene woord
#
in alle deelen overeenkomende vaſtge
houden hebben: let dan wel,
| | |

O nder alle die menigvuldige gezigten, welke
* jehova de Heere wel eer vertoonde aan den

grooten Godgeleerden Johannes, is voorwaar
# van de geringſte, maar wel een van de door
ugtigſte, merkwaardigſte en aanzienlykſte, die
ons voorkomt in de Openbaaringe van Johannes

Cap. 14 v. 6. daar hy zegt: Ik zag eenen Engel
vliegen midden door den Hemel, die hadde een eeu
wig Evangelium, om te verkondigen den geenen, die
op Aarde zitten en woonen, ende alle Heidenen ende -

Geſlagten, ende Spraaken,ende Volkeren: Ditzeld
zaame en wonderlyke Gezigt word van de regt
zinnige Kerkenleeraars op tweederly wyze ver
klaart en uitgeleid: Want zy verſtaan door dee
zen Engel in 't gemeen alle getrouwe Leeraars
en Bedienaars des Godlyken woords, die ons
meermaalen in de geweide Bladeren onder den
naam van Engelen voorkomen als Mal. 2 v. 7.

Mal. 3 v. 1. Eſa. 33 v. 7. &c. om dat ze zyn Ge
zondene en Afgezanten van God, den Zondaars
als Boden in Chriſti ſtede vermaanende, om zig met
God te laaten verzoenen 2Cor. 5 v. 2o &c.&c. en

die door haare Prediking vliegen door den Ker
ken Hemel, verkondigende het Evangelium van
de genadige vergeevinge der zonden van heil,
leven en zaligheid dat door het Geloove in Chriſ
-

tUS

tus te verkrygen is &c. De Kanttekenaars in den
Staaten Bybel ſchryven tot ophelderinge van het
6de vers Nom. 15. Hier begint het ander deel van
dit Cap. waar in de herſtellinge van de Leere des
Evangeliums met zekere trappen, in openbaare Ker
ken word voorzegt, van het Antichriſtendom af
gezondert, na dat het zelve op het hoogſte zoude
geklommen, en de waarheid deſſelfs allermeeſt ver
duiſtert zyn, &#c. En verder Nom. 16. Door dee
zen Engel worden verſtaan de getrouwe getuigen
Chriſti, ende Leeraars des Evangeliums, die als
het Antichriſtendom nu op het hoogſte was, hebben
beginnen de Waereld tegen het zelve openbaarlyk te
waarſchouwen, en het Evangelium Chriſti door het
Chriſtendom opentlyk te verbreiden gelyk omtrent het
jaar 117o in Vrankryk zyn geweeſt de Waldenſen
en Albigeoizen, waar tegen hem de Antichriſt met
groote magt heeft geſtelt : Alzo na het getuigeniſſe
eeniger Hiſtoriſchryvers over de tien maal honderd
duizend van dezelve in verſcheide tyden en plaatſen
zyn omgebragt en verjaagt : Doch hy en heeft ze zo
niet konnen uitroeijen, of dezelve zyn nog in groot
getal door geheel Europa verſtrooit geworden, en by
haare belydeniſſe gebleeven.
Maar ook, en wel voornaamentlyk word on
-

zes eragtens , als mede na het oordeel van ver
#
en welverdiende Mannen

onzer Kerke, hier mede gezien in 't byzonder

op Dottor Martinus Lutherus , gelyk ook zyn
Naam en Daad het zelve uitwyſt : Hy draagt te
regt de naam Van

CGIn

Engel wegens zyn Ampt,
% * 2.

OfMR

om dat hy als een Gezant en Bode van God gezon
den en met zyn geeſt uitgeruſt was: De Engelen
zyn ſterke en ſtrydbaare Helden Pſalm 103 v. zo.
alzo was ook Dr. Luther een ſterk, dapper en

ſtrydbaar Held, hy was met Naam en Daad
MARTINUS, dat is een onverſchrikt en ma haftig Kryggman; hy alleen heeft ziggewaagt te
gen het gantſe Roomſe Ryk, en met zyn ſchrif
ten door den kragtigen byſtand Gods zoveel uit
gerigt, dat de grootſte Mogendheden hem niet
konden wederſtaan, de Engelen zyn helder blin
kende en klaarligtende Geerten, alzo was ook

onze Martinus een regte LUTHER, luiter en
louter , dat is helder ſchynende en klaar blin

kende, en zyne leere is Luiten e, dat is loutere klaa
re waarheid : Deezen Engel heeft Johannes zien
vliegen, door welke vlucht niet anders worduit

gedrukt, als den ſnellen voortgang van zyne Lee
re, die niet langzaam als cen Slak voortkroop,
maar ſneller dan een Vogel voort vloog, en als met
der vlucht door gants Duitſland en andere Lau
den doordrong, hier mag ik zeggen, het geen
eens David zeide Pſalm 147 v. 15.zyn woordloopt

ſnel, en wel zo, dat nog Keizer, nog Pausdien
ſnellen vlucht en loop zyner Leere kon beletten :

Tot vliegen behooren Wederen en Vleugelen, alzo
heeft Dr. Martinus Lutherus ſchryfvederen, en

Pennen uit vleugelen tot het ſchryven zyner Boe
ken gebruikt, waardoor hy met der haaſt door

gants Duitſland, en eindlyk door de geheele Wae
weld gevloogen is : Deeze Engel, dien Johannes
Zag »
w

zag, vloog midden door den Hemel, alzo is Dr.
Martinus Lutherus met zyne Leere gevloogen
door de Kerke, die doorgaans in de Evangeliſe
Hiſtorien genoemt word den Hemel en het Hemel
ryk: De Leere, die deeze Engel verkondigde,
was het Evangelium, de leere, der Genade, een

:

zeer aangenaame en trooſtryke Predicatie van de
genadige vergeevinge der zonden van de gereg
tigheid en van het eeuwige leven, het welk al
le die aan Chriſtus Jezus gelooven, zonder eeni

ge verdienſte haarer werken uit enkele genade

l

zullen genieten en deelagtig worden &c. Dit E
vangelium word hier genoemt een eeuwig Evange
lium, om dat het behelſt den gaatſen raad Gods
aangaande der Zielen Zaligheid, zo als ze van
Eeuwigheid by de Heilige Drie-eenigheid be
ſlooten, en in den tyd volvoert is &c. en om
dat God, die niet liegt, daarin het eeuwige leven heeft
belooft voor de tyden der Waereld, Tit. 1 v. 2. als
mede, om dat dit Evangelium voortaan na dec
zen tyd niet meer alzo zal onderdrukt worden,

#

in de Waereld in ſommige
plaatſen openbaarlyk bekent blyven, gelyk al

of het zal

thans tweehonderd jaaren herwaarts geſchieden
gebleeken is, waarvoor wy den goeden Godal

toos en voornamentlyk op deezen dag, op dit

# jubelfeeſt met eenpaarige herten en mon
- a den

ooven, pryzen en danken: Dit Evangeliums
heeft Dr. Martinus Lutherus in zyn tyd onver

valſt verkondigt en geleerd zonder vermengin
ge van Menslyke Leere ºf # inſtellinge, daar God
* * 3
te

te vergeefs mede gedient word Mat. 15 v. 9. Zyn
principaalſte Leerſtuk was de Regtvaerdigmaakinge
eens armen Zondaars voor God, leerende regel

regt tegen die van 't Pausdom, dat ze geſchied
uit enkele Genade en Barmhertigheid, zonder
eenige verdienſte onzer werken, met verwerpin

# en omverſtootinge van Vagevuur,

Aflaats

ramery &c. wie het luſt kan hier van naleezen

myn Tractaatje van de Regtvaerdigmaakinge eens
armen Zondaars voor God , Anno 17og door
my in 't licht gegeeven, komende hier by zeer
welterſnee, vermits Dr. Martinus Lutherus plagt
te zeggen, en met regt het daar voor hield: dat
(juſtificatio eſt Articulus ſtantis & cadentis eccleſiae)
de
een Artykel is, die de
Kerk doet ſtaan en vallen, daar ze regt geleerd
word, daar ſtaat de waare Kerk, maar daar ze
vervalſt word, daar word ook de Kerk vervalſt, en
daar blyft de waare Kerk niet langer &c. Nu
heeft Dr. Luther de Kerk van de dwaalingen des
Pausdoms gezuivert door zyne Leere, die tegen
wil en dank van Keizers en Pauſſen zyn voort
gang genomen heeft , ja hoe zeer ze zig daar
tegen ook hebben aangekant, zo en hebben ze
nogtans deſſelfs loop niet konnen verhinderen,

#

en geen wonder: want hy leerde het woord onzes

Gods, dat eeuwiglyk blyft Eſa. 4o v. 8. Hemel en
Aarde zullen wel vergaan, maar Gods en Chriſti
woord (het welk de ſtoffe en den inhoud was van

Lutheri Leer) en vergaat niet Mat. 5 v. 18. ver

geleeken met Luc. 16 v. 17. en Luc. 21 v. 33.
-

ztalks

zulks dat 't waragtig is, en ook wel waaragtig
blyven zal, het geen zeker vroom Man te Wit
tenberg aan zyn Huis liet ſchryven:
Godes Woord en Luthers Leer
Vergaat nu nog nimmermeer. -

Ter eere nu van den allerhoogſten drie-eeni
gen God, en ter gedagteniſſe van dat loffelyke
werktuig Gods Dr. Martinus Lutherus zalgr. word

op deezen dag een algemeen Jubilé enVreugden
feeſt gehouden van alle dieLutheriLeer navolgen,
en de onveranderdeAugsburgſeBelydeniſſe toege
daan zyn,en dat daarom dewyl Ao. 15.17juiſt voor
2oo jaaren even op deezen # zynde de 31ſte
of laatſte van de Maand Oâtober, dat groote licht
Dr. Martinus Lutherus ter occaſie van de grou

welyke Kraamery der Aflaats-Bullen tot Witten
berg aangeſtoken zynde met 'er haaſt geheelDuits
land van het eene tot het ander einde toe heeft

doorgelicht. In het Pausdom wierd ter dier tydo

penbaarlyk geleerd,datmen voor geld Aflaatsbrie
ven kon koopen, om zig zelve en zyn vrienden

van het Vagevuur te bevryden en regelregt na
den Hemel te doen overgaan, en hoe meer geld
ymand gaf hoe eerder en beter hy van zondenge
zuivert wierd: De oorſpronk dezes Aflaats by

de Pausgezinden was, dat de Menſch met de
#
Chriſtialleen voor God niet kon
eſtaan, maar dat hy ook zelfs voorzyne zonden in
eigener Perſoon moeſt genoeg doen, of dat de
een of de ander

# daarin moeſt te hul

pe komen, waar toe hem dan konden dienen opera
-

-

* * 4

ſu

ſupererogationis, dat is, de overtollige werken der
Heiligen, inzonderheid der Martelaaren en Bloed
getuigen van Jeſus, die al haddenze zoveel niet

geleden in de Waereid, en al waren ze door zo
een fellen geweldigen dood niet uit dit leven weg
geſcheurt, evenwel in den Hemel zouden geko
men zyn; het geene zy nu voor haar zelve om
in den Hemel te komen niet van noden hadden,
dat was van den-Paus tot Roomen als het hooſd
der Kerke en als de Kashouder en Schatbewaar

der eenige honderden van jaaren by een verga

dert, zulks dat hy een ryken ſchat van goede
werken in zyne Pauſelyke Kiſt bewaarde, daar
hem de Sleutel van zou toevertrouwt zyn , om
daarvan aan andere na zyn believen en welgeval
len, of dieze hem af kochten, wat mede te deelen:
ja daar wierd onder haar geleert, dat hoe zwaar

ook icmants zonden waaren, en hoe godlooſe
lyk hy geleeft hadde, als hy maar geld had, om

Aflaats-ceelen te koopen,hy doch met er haaſt van
zyn zonden kon gezuivert worden : gelyk dan
de Hiſtoryſchryver Thuanus verhaalt, dat Paus
LEO de tiende van diennaam in 't jaar 1515 door
zyne Commiſſariſſen en Gezanten, door alle Ko

ningryken van de gantſe Chriſtenheid heeft uitge
zonden Bullen of Aflaats-ceelen, behelzende be
lofte en vaſte toezegginge van volkomene ver
# aller zonden en het eeuwige leeven,

ebbende elk zonde op een zekere prysgetaxeert,
een Doodſlager, een Overſpeelder, een Myne,

dige, een die Bloedſchande begaan had, ja al
WaS

was't dat hy zyn eigen Vader, Moeder of Kind

vermoord hadde, om een klein geld voor eenige
weinige groſſen, bedraagende elk gros maar
vierde halve ſtuiver , na ons geld gerekent,
kon hy doch volkomen Aflaat krygen: Wie heeft
zulks ooit gehoord van de blinde Heidenen, die
waren in dit ſtuk wyzer als de Pausgezinden,
zulks dat Johannes in het Boek zyner Openbaa

ringe Cap. 18 v. 3 met regt gewag maakt van
de Hoere van Babel, die ryk word in groote weelde
door haaren grouwelyken Koophandel: ik ſchrikke
en de hairen reizen my te berge als ik er aan

denke, en uit vreeze van tedere herten te onſtig
ten en te ergeren, zal ik alle ſtaaltjes, die my
by deeze gelegentheid in 't leezen voorgekomen

zyn, niet ophaalen, de weetzugtige en leergie
rige wyze ik, zo ze Latyn verſtaan, na Chemº
nitii Examen Decretorum Concilii Tridentini part.
4. &# ult. de indulgentiis pag. mihi 47, 48, 49 &j

ſequent, die in de Hoogduytſe taal kundig zyn,
wyze ik na Dr. Auguſti Pheijfers , Wolbe
wahrte. Evangeliſcher Augaffel uber den 4ten
Art. der misbrauchen von dem Ablasp. m. 1278

en 1279. en myne overige Landgenooten die niet
anders als Hollands verſtaan, wyzeik na Andreae

Lansmans Apoſtaſia Romana, ofte Roomſen Af
val, die mede breed en wydluftig in onze Neder
landſe taale van de Aflaaten heeft geſchreeven, en

de grouwlykheid van dezelve aangetoont p. 491
en 5 o7. waar tegen zig volgens het verhaal der
voorn: geleerde Mannen al kragtig hebben aan
* * 5

ge

gekant voor Lutheri tyden, Johannes Hus en zyn
getrouwe Boezemvriend Hieronymus van Pra
e, Anno 1414, dewelke leerden, dat de Af

# geen kragt hadden tot

wegneeminge der
zonden en verloſſinge der Zielen uit het Vage

vuur, maar dat ze uit enkele gierigheid en geld

zugt waaren bedagt en uitgevonden, waar over
zy de zwaarſte Tormenten uitſtaan, en beide als
Martelaars eenen fellen bittren dood moeſten on

dergaan, en tot Koſtnitz, zyn Verbrand gewor
den, de eerſtgemelde in 't Jaar 1415 den 6ju

ly, en de laatſt gedagte Anno 1416, den 3o
May, maar eindelyk heeft zig honderd jaa

ren daar na, (gelyk Johannes Hus voorzeid
hadde) met een ongemeene couraſie hier tegen
opgemaakt Dr. Martinus Lutherus: De gelegent
heid daar toe was, dat doe in het jaar 15 13 de

bovengedagte LEO de tiende tot Paus verkooren
was, vreezende, dat hy mogelyk het Jubeljaar niet
zoude beleeven (het welk na de inſtellinge van
Paus CLEMENS de zesde van dien naam , al
leyo jaaren, na URBANI ordonnantie, alle 33 jaa

ren,en na PAULIdeTwede inſtellinge om het 25ſte
jaar maar eens inviel, welken tyd niet alle Paus
ſen beleefden, en al zo te Roomen geen Aflaats
kraamery , konden houden ) hy zulks het
eerſt, en daar na zyne Succeſſeuren, welke hem
daar involgden,zo geſtelt heeft,dat ook buiten het
Jubeljaar den Aflaat te bekomen was, hy heeft
zyne Commiſſariſſen en Aflaatskraamers door

alle Landen gezonden, op datze de Aflaatscee
-

-

len

len, (welke anders op het Jubeljaar den gee
nen die na- Roomen kwamen reizen

verleent

wierden) aan een ygelyk, die dezelve wilde koo
pen, zouden prezentceren en voor een geringen
prys op vylen en aan bieden: tot welken ein
de over al in de Kerken Schatkiſten wierden

geſtelt onder voorwendſel, dat hy de Kerk van
St. Pieter tot Roomen van JULIUS dé tweede aan

vangen, zogt te voltooijen, maar doch ge
chiede het in der daad nergens anders toe, als
om hem zelven en zyn Zuſter Magdalena daar
door ryk te maaken: de Pauſen gaven wel al

leen de Aflaats-Bullen uit, maar zy hadden o
veral haar Factoors en Kraamers, die hun dee
ze vuile waaren zogten te vertieren en aan den
man te brengen; het welk ten tyde, doe de
Aflaatskraamery in volle zwangging, zig door
gaans aldus toe droeg : Als de Commiſſariſſen
en Fattoors, die de Aflaatsceelen te koop had
den, in een Stad kwamen, wierd het Volk in
de voornaamſte Kerk ſaamen geroepen door
het Klokkengeluid : in de Kerk wierd een
Crucifix opgeregt, en met het Wapen van den
Paus als met een genade-teeken verſiert , daar
op kwamen de Aflaatskraamers, Gezanten van
en Paus, met groote pragt ten voorſchyn, en
begonnen veel te zwetzen en breed op te geeven
van des Pauſes macht en geweld, als ook vande
kracht des Aflaats, en vertoonden met een haare

Bullen die hun van den Paus waren verleent, wel

ke zy opentlyk voorlazen en op het beſte recom
7/4/ZZZ

mendeerden (even gelyk de kwakzalvers haare zalve
pleegen aan te pryzen) brengende zo mondelyk
als ſchriftelyk alles by, wat maar den lieden
beweegen kon, daar toezy dan gemeenlyk dee
ze en diergelyke redenen gebruikten: Ziet zo
is den Hemel aan alle kanten geopent, zo gy nu
niet ingaat, wanneer zult gy dan ooit ingaan ?
om een klein geld kond gy van alle zonden gezui
vert worden, voor eenige weinige groſſen kond gy
nºw Vader, uw Moeder, uw Zuſters, uw Broe
ders, uw Vrouw, uw Kinderen en alle uwe naaſt
beſtaande Vrienden en Bloedverwanten uit het Wa
gevuur krygen, zoud gy haar dan in zo een groo
te pyn laaten ſteeken? Of aan wat groote on
dankbaarheid zoudgy uſchuldig maaken / zo gy maar
een eenig rokje had, gy behoorde het zelve uit te trek
ken en te verkoopen om zo een groote genade te erlan

gen; daar op begonnen zy den gantſen dag geid
te verzamelen, endeden geenen, die geldbragten,
deelden zy van de Aflaats-ceelen mede, ook voeg

den'er deAflaats-kramers welby, dat al wie haare
Aflaatsceelen kochten geruſt en van haar zalig
heid konden verzekert zyn, als mede dat de zie
len, voor welke zulke Aflaatsbrieven gekogt

wierden, zo dra als het geld inde Aflaatskiſt
klonk, terſtond uit het Vagevuur na den Hemel
overvloogen , dit waaren thans de eige woor
den

# Tezel een Aflaatskramer van den

Paas, in het 15o4de en volgende jaaren, zynde
geweeſt een van de Order der Dominicanen en te
*ankfoort aan den Oder onwaardig bevordert tot
Hoog

Hoogleeraar der Godgeleerdheid, hy was een
Man van groot uiterlyk aanzien en zeer welſpree
kende, maar van leven ten eenemaal godloosener
gerlyk, hebbende bedreeven ſchandlyke en beeſti
aale ontugt, waarover hyvanden Keizer Maximi

lianus ter dood zoude zyn geſtraft geworden, zo
de doenmaals regerende Keurvorſt van Saxen Fre
drik in hoope van beteringe zynslevens hem niet
los gebede hadde: Deeze godlooze boef, en door

ſleepen Aflaatskramer dorſt wel opentlyk zeggen
(myn God! vergeef het my, zo ik zondige, met
hem dit tot zyne eeuwige ſchande na te zeggen)
al had iemand met de Moeder Gods in onkuisheidge
leeft, zo zou doch zyn Aſtaat het wedergoet maaken:

Als nu deeze grouweldingen aldus geheel Duyts
land doorklonken, ontſtonden daar tegen veele
murmereringen, de Godzaligen, die dit niet langer
konden verdragen,en die deze leugenen en bedrie

geryen begonden moede te worden, en de naam
gaven van zielkoperyen, wenſten dat iemand van
de Geleerden zig daar tegen mogt opmaaken,
waar toe zy ook deeze en geene aanporden, maar

wegens de zwaare Inquiſitie en Pauſelyke Tiranny
dorſt 'er niemand aan, tot dat eindelyk Dr. Mar
tinus Lutherus te Wittenberg in de hooge Schoole

leerende, met een byzondere drift des Geeſtes
eenige Theſes dat is, ſtellingen daar tegen heeft
laten aanſlaan in het jaar na Chriſti geboorte 1517
den 31 October: want als in het zelve jaar op den
1 November in de Slotkerk te Wittenberg, welke
allen Heiligen toegeweid was, volgens de Bulle
Van
-

•

van Paus BONIFACIUS de 9de van diennaam

een ryken aflaat zoude uitgedeelt worden, doe
verwekte God de Heer deezen dapperen Man Dr.
Martinus Lutherus, dat hy's daags te vooren te
weeten den laatſten October zyne T.# aanſloeg,
om van den aflaat recht beſcheidte doen, en een

waare onderregtinge te geeven, waar op hy dan
voorts met het werk der

# een aanvang

gemaakt en het zelve met Gods hulpe gelukkig
lyk volvoert heeft, immers in 't kort is zyne
Leere zo wyd en verre verſpreid, dat al in het
jaar 153o en alzo binnen den tyd van 13 jaaren
de Augsburgſe Confeſſie, die Lutheri Leer behelſt

van verſcheide hooge Mogendheeden en voor
naame Standsperſoonen, van Keurvorſten, Vor
ſten, Standen, en Steeden des Roomſen Ryks

is aangenoomen en onderteekent op den 25
dag van de Maand juny in 't byweezen van

Keizer Karel de 5de op den algemeenen Ryks
dag te Augsburg, waar van jaarlykx by ons
op dengemelden dag wedergedagtenis gehouden
word. Hoe 't met het opſtellen en overleve
ren der Augsburgſe Confeſſie is toegegaan, blykt
uit het Hiſtoriſch Bericht, het welk ons nage
laten heeft JOHAN MICHAEL DILHERN,

in zyn leven predikant te Nurnberg in de Phar
kerk te St. Sebald, die omſtandig beſchreeven
heeft deſſelfs oorſpronk, voortgang, en uitgang, het
welkhier
tot achter
voldoeninge
vanis.
den weetgierigen lee
zer
gevoegt
t
Ziet hier ondertuſſen het waaragtig Hiſtoriſch
er

Verhaal van den Oorſpronk,dezes algemenen Jubilé
en Vreugdefeeſtes, het welkwyte regt dien Naam
geeven, omdat alleProteſtanten die met ons uit het

BabelderAfgodery, uit het blinde Pausdom zyn uit
gegaan, zowel de Gereformeerden, Arminianen, en

Mennoniten, als wy Lutherſen reden en Oorzaak
hebben, om op dit Jubileum, een Jubilum dat

is, een vreugdegalm en geroep van blydſchap te
maaken wegens het werk der Reformatie, juiſt op
dezen dag voor twee honderdjaaren van Doctor
LUTHER begonnen, en zedert dien tyd

kragtig voortgezet, waar voor wy alle

geza

mentlyk den goeden God, den Vader derbarm

hertigheeden, en zyn eenig gebooren Zoon
onzen HE E RE en zaligmaker Jeſus Chriſtus
als ook den waarden Heiligen Geeſt niet ge

noeg konnen danken, een ieder mag nu billyk
zingen uit ons welbekende Kerkgezang, dat
Johan Saxen een oud duits - Poeet Burger en
Schoolmeeſter der Sad Nurnberg heeft
ſtelt.

opge

-

Ik dank a Chriſte, Godes Zoon!

,

Dat gy my zulks laat kennen ſchoon
Door uw Godlyke woord:

-

Verleen my ook volſtandigheid
2Tot myner Zielen Zaligheid.

A M E N.

-- - -

- - -

zo
Kort

Kort

Hiſtoriſch Berigt
Van de

Augsburgſe Confeſſy.
Na dat Lutherus van het 15 17de jaar aan,
na Chriſti geboorte veele dwaalingen der
Papiſten, en wel allereerſt de ydelheid van de
LaflaatsKraameryen had beginnen aan te toonen,
heeft de roemwaardigſte Keizer KA R EL de
vyfde deezes naams van Valedolet een Rykxdag
uitgeſchreeven, welke zyn aanvang met den
1ſten dag van de maand February Ao. 15.29.
te Speler nemen zoude, waar toe Hoogſt ge
meide Keiſ. Majeſt. ten deele wegens de ſtry
digheid in Geloofszaaken, en ten deele wegens
den Oorlog met de Turken wierd bewoogen;
hoewel zyn Keizerl. Majeſt. zelf verhindert

wierd daar heen te komen, maar vaardigde
in zyne plaatze af zyn Heer Broeder Ferdinand
de Paltsgraaf Fredrik, Wilhem de Hertog in
Beyeren en de Biſſchoppen van Trident en Hil
desheim.

-

-

Op deezen Rykxdag is de afſpraak gemaakt
dat in 't toekomende op de hoogſte ſtraffe van
Banniſſement niemand de Mis afſchaffen, eeni
ge

vraagt wierd of hy zig vertrouwde, deeze Be
lydeniſſe te wederleggen, hadden gehoort, dat hy
zig wel vertrouwde, om die uit de Kerkenleeraars
te wederleggen, maar niet uit de Heilige Schrift,
't welk den Hertog van Beyeren, Wilhem geen
kleintje verdroot) begeerde, dat de Keizer be
vel zou uitgeeven, op dat deeze Geloofsbelyde
niſſe der Proteſteerende Standen niet weider uit

eſpreit of opentlyk gedrukt wierden , 't welk

# Keizer dede,

die ze door zynen Spaanſen Can
zeler Alphonſus en door Alexander Sweis in de
Spaanſe, enWalſche ſpraak deed overzetten, en die
overzettingen door de Gezant van denPausCAM

PEGIUS in 't Walſche Land ſtuuren liet.
Ook lieten ze de Gezanten uit Vrankryk, Por
tugal, Engelland en andere Koningen en Vorſten
meer in haare ſpraake overzetten, en zonden ze
haare Heeren toe: op zulken wyze wierd ze op
een maal en op een tyd, Latyns, Duits, Wals,
Spaanſch, Frans, Engels, Nederlands; gelyk ook

daar na Grieks, ſchier door de gantſe Waereld
uitgeſtrooit.

' s

-

Daarop is ze ook in druk uitgegaan, de eer
ſte onvervalſte druk is 1531 by Georg Rhauen in

4to. uitgekomen en voor het regte. Exemplaar
der Augsburgſe Geloofsbelydeniſſe gehouden: die

#

wy (God lof) nog
hebben, zelfs
in onze Nederlandſe ſpraake, zynde Ao. 17.15
wederom op 't nieuws neffens onze andere Syn
boliſe Boeken in 't licht gebragt ten dienſte van
onze Evangeliſe Lutherſe Gemeenten: in deeze
-
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Nederlanden door den weleerwaarden Hoogge
leerden en Godvrugtigen Heer Mr. Zacharias
Dezius, getrouw Leeraar der Lutherſe Gemeen
te binnen Rotterdam, dien de Lutherſe Neder

landers daar door ten hoogſten verpligt zyn, om
dat zyn Eerw: in deezen gedaan heeft, het geen
nooit voorheen van eenig Leeraar in ons Land
is ondernomen, en nogtans zo nodig voor alle

die zig belyden de onveranderde Augsburgſe Bely
deniſſe te zyn toegedaan: waarom dit Boek

#T

lyk, ten allen tyden, en byzonderlyk op dee
zen dag op dit groote Jubel-feeſt, van een ider
Leeraar der Augsburgſe Confeſſy, aan de Lede

maaten zyner Gemeente mag gerecommandeert
en hoog aangepreezen worden.
Korte Beſchryvinge van
LU THE R I

LEVEN SLO O P.

D”, Luther is geboren te Eisleben in 'tGraafſchap
Mansveld Ao.1483 den Io Novemb. zyn Vader
was Hans Luther, en zyns Moeders naam was Mar

gareta, byde vroome Egte lieden,den 11 dito(zyn
de de dag St. Martini) is hem by den H. Doop den
Naam gegeeven van Martinus: in zyn 5 jaar ging

hyſchool,in zyn 14 jaar zonden zynOuders hem na
Maagdenburgterſchoole, 1 jaar daarna is hy na Ey
ſenaggetrokken en heeft daar 4 jaaren ſchool ge

gaan, in zyn 18 jaar trok hy na de hooge ſchoole te
Erffort, daar hyzig oeffende in de Philoſophie en in

de Regten,in't 22 jaar wierd hyArt. Lib. Magiſter,
en begafzig daar zonder weeten van zyn Ouders in
*

",

't Afg

't Auguſtiner Klooſter, in 't 24 jaar dede hygeloftes
trok de Munnikskap aan, wierd Prieſter, en hield
zyn eerſte Miſſe, inzyn 25 jaar wierdhyna Witten
bergberoepen,daar hy de H.Schriftuur uitleide, en
zynſtellingen daarop zo vaſtboude, dat hem nie
mant kon wederleggen, in zyn 29 jaar wierd hy
hoog Leeraar der Godgeleerdheid, Ao. 15.16 be
oſt hy de Lieden te waarſchouwen voorTezelsaf

aats-kraamery, 1517 ſloeg hy 95 Theſes tegen den
Aflaat, aan de deur van de Slotkerk te Wittenberg,
die zelfs veele vroome Munnikken aan naamen, en

hem verzogten, dat hy maar dapper zoude voort
vaaren, vermits hy't nu aan 't regte eind had, maar
andere begonnen hem te laſteren, 15zo wierd hy
daarover van den Paus in den ban gedaan, 1522
heeft hy veel ſchoone Boeken geſchreeven: 1525
begaf hyzig in den Echt met Catharina van Bore,
zynde van een edel afkomſt, te vooren geweeſt

Nonne eens Klooſters, 1527bezogt hyde Kerken
enSchoolenin'sKeurvorſtenLand,en ondervraag
de Kinderen en arme Boeren, om te vernemen wat

ze van haar Chriſtendom verſtonden, en gaf ter
zelvertyd de Catechiſmus uit, om het eenvoudige
Volk te onderwyzen, 1528 begon hy'toudeTeſfa
ment uit het Hebreeuws in het Duits overtezetten,

1529 hield hy te Marburg geſprek met Zwinglius
en AEcolampadius, 153o deede hyzynToehoorde
rente Wittenberg een ſcherpe Boetpredicatie, in 't

zelve jaar ſteldehy op de Augsburgſe Confeſſy, in dit
jaar ſtierf zyn Vader, 't volgende jaar zyn Moeder,
nadeeze tyd heeft hy weder veelBoeken geſchree
Ven :

ven: 1546 den 15 Feb. dede hy zyn laatſte Predi
catie over Mat. f 1, waarin hy ook eenig gewag
maakte van zynzwakheid, waarophy krank wierd
en zalig ontſliep den 18 Feb. en is 4 dagen daarna
te Wittenberg in de Slotkerk begraaven.
Als 't Chriſtenryk wel eer was onderdrukt van Romen
Met leugens en bedrog verbyſtert en vermomt,
Is LUTHER als een held des Heeren voortgekomen
En heeft met pen en tong den Antichriſt verſtomt.

INHOUD der navolgende LIEDEREN.
I. Morgen Liederen.
II. Avond Gezangen.

-

III. Voor- en na de Predicatie.
IV. Van Chriſti Geboorte.

V. Van 't Nieuwejaar.

-

VI. Van den Naame JESUS.
VII. Van het bitterlyden en ſterven J. Chriſti,
VIII. Van de verryſſeniſſe Jeſu Chriſti.
-

IX. Van de Hemelvaart Jeſu Chriſti.

X. Pinxter Liederen van den H. Geeſt.
XI. Van de Boete en het Geloof

XII. Van het Heilige Avondmaal.
XIII. Van de drie Hoofdſtanden,

XIV. Van een Chriſtelyk leven en wandel.
XV. Van kruis, vervolginge en aanvegtinge.
XVI. Van de Dood en het Sterven,
XVII. Van de Uiterſten na de Dood.

-

XVIII. Aanhangſel van eenige Huisliederen en
Rymgebeden.

-

STIG

ge veranderinge in Geloofszaaken onderneemen,
of ook daar over zintwiſten, maar in alle zulke
zaaken
tothouden
op het aankomende
geruſt
en
ſtil zig
zouden . . Concilium
. .
r

- Tegen zulke afſpraake hebben Johannes Her
tog te Saxen, en Keurvorſt Georg, Markgraaf van
Brandenburg, Ernſt en Frans Hertogen van Lunen
burg, de Broeders Philip Landgraaf in Heſſen en
Vorſt van Anhald in de beſte forme ge

#

proteſteert: zulke Proteſtatie hebben na gepleeg
den rypen raad ook eenige voornaame Steden ge
billikt en onderſchreeven, als Straasburg, Nurn
berg, Ulm, Windsheim, Reutlingen, Memmin
gen, Nordlingen &#c. Hier vandaan is geſprooten

de naam der Proteſtanten, of der Proteſterende
Standen. -

,

Het volgende jaar toog Keizer Karel in Wels
land na Bononien, en wierd aldaar van Paus Cle

mens de 7de dezees naamsgekroond: aldaar deel
de hy den 21 january bevel uit in Duitſland, ſtel
de een algemeene Ryksdag aan te Augsburg op
den 8 April, wederom wegens Geloofszaaken en
den Turkſen Kryg.

-

De eerſte op dien Ryksdag te Augsburg was de
Keurvorſt van Saxen, met zynen Heer Zoon Jo
han Frederik, onder andere zyne Reisgezellen was
ook Lutherus, (dien de Keurvorſt, op dat hy hem

nabyzig hadde te Kolburg liet) Philippus Melanch
thon, johannes Agricola, Juſtus Jonas, en Gre

gorius Spalatinus , maar eer de Keurvorſt zig na
Augsburg begaf, waren ºp deſſelfs genadigſt
-

#
Ver

ſel, Lutherus, Philippus, Bugenhagius, die ook
en Juſtus Jonas te
Torgau zaamen gekomen, en hadden van de ge
loofszaaken onderling ondermalkanderen geſpro

# wierd,

ken, op wat wyze en hoe zy het

##

lykſt de Hoofdſtukken van de Chriſtelyke Leerſaa
menvatten en opſtellen, en zyn Keizerlyke Ma-.
jeſteyt overleveren zouden ; waar by Lutherus,
wierd op
, de verkoorene Hoofdſtuk
Leere op 't papier te brengen,
ken der
waarop hy 17.
in welke

#
#
#

hy de Zaligmaakende Levens en Geloofs Leer,
zo veel daar van den Volke op den Predikſtoel te
Prediken en te weeten van noden was, begreepen,

en alle onnodige Schooltwiſten uitgelaaten heeft.
Den 2oſten dag van de Maand juny wierd een

Ryksdagmet verrigtinge van den Godsdienſt be
gonnen, en Paltsgraaf Fredrik las een lange Ora-,
tie af, waar in hy het vertoeven des Keizersont-,
ſchuldigde en de oorzaaken dezes Ryksdags aan-:

toonde, - - --2
Den 24 dezer Maand heeft de Keurvorſt van
Saxen, Georg

## Brandenburg, Ernſt,,

en Frans Hertogen van Lunenburg en Philip Land
graafte Heſſen, den Keizer verzogt, dat hy haa

re Geloofsbehdeniſſe, die zy op 't papier gebragt
hadden, welke doen ter tyd Hertog Jan Fredrik,
van Saxen, Vorſt Wolfgang van Anhalden de Ge-:
zanten der Stad Nurnberg en Reutelingen reeds,
hadden onderſchreeven, genadig wilde aanhoo
TCIls,

-

-

-

'-

Maar

Maar de Keizer belaſte, dat men hem de Ge
loofshelydeniſſe zoude overryken en behandigen ;
zy hielden aan dat hy ze mogt aan hooren, dew
het een zaak was, die haar eer, goed en bloed,

ja haarer Zielen eeuwige Zaligheid raakte, en het
den Keizer veel ligt anders aangedraagen was,
als 't zig in der daad verhielde: De Keizer wil

de, dat zy hem aanſtonds haar Geloofsbelyde
niſſe zouden geven, en den volgenden dag tot hem
in zyn Kamer komen : Zy # hielden

op het alder inſtandigſt aan, en baden onderda
nigſt, hun zelfs te hooren, niet meenende dat
haar dit zoude geweigert worden, doordien wel
veel geringerer Stands Perſoonen in verre ſlegterer
zaaken van zyn Keizerl: Maj. plegen gehoord te

worden, en dewyl de Keizer haar nu niet hoo
ren wilde, zo badenze, datze haar opgeſtelde
Geloofsbelydeniſſe mogten behouden, tot datze
gelegentheid hadden om ze af te leezen, als haar
zulks wierd toegeſtaan, kwamen zydesanderen
daags,
den 25 juny, en lieten haare Con

##

feſſy en Geloofsbelydeniſſe voor den Keizer Ka
rel, voor den Koning van Ongaryen en Boheim
Ferdinand de eerſte dezes Naams, voor Albrecht

Keurvorſt te Mentz, Herman Keurvorſt te Keu
len, de Keur Trier en Paltsgezanten, Johannes

Saxen, Joachim Keurvorſt te Brandenburg en vee

# Bei
# Raad en

le andere Vorſten en Standen door

ren der beider Regten Doctor,

Vice-Canſeler, duits, klaar en duidelyk ten 3
uuren des Namiddags af leezen. - '

* * * 2.

De

7

De Gezanten der Stad Nurnberg waren de Hee
ren Chriſtofer Kres van Kreſſenſtein, en Clemens

Volkamer, beide vroome Mannen dieyverig wa
ren in liefde tot de reine Leere en God de zaak
aan beveelden: in de plaatſe van deeze twee Hee

ren, vermits de Ryksdag wat lang duurde, wier
den daar na afgevaardigt de Heeren, Bernhard

Baumgartner en H. Chriſtoffer Kohler, beide aan
zienlyke en hoog verſtandige Mannen
Wegens de Stad Reutlingen waaren er tegen

woordig de Heer Joachim Weis, dien aanbevo
len was, dat hy zig tot den Keurvorſt te Saxen
en de Stad Nurnberg houden, en op geen ande
re Steden zien zoude.

-

Na dat nu de Geloofsbelydeniſſe was afgelee
zen, wilde de Saxiſe Canzeler de Heer Georg
Bruk twee afſchriften daar van, de een Latyns
en de andere Duits den Keizerlyken Secretaris

Alexander Sweis geeven, dat hy ze den Keurvorſt
te Ments over bragte, maar de Keizergreep zelfs

daar na, namze van hem, behield het Latynſe
by zig, en liet door den Paltsgraaf Fredrik ant
woorden: hy.zoude doch de gantſe zaak in vly
tige
trekken, en rypelyk naden
ken: Maar Doctor Bruk keerde zig tot den Kei
zer en de Vorſten en zeide ongeſchuwt, en met

"##

een goede couraſie: Met Gods en onzes Heeren

Chriſti byſtand zal de Geloofsbelydeniſſe tegen

e poorten der Helle in eeuwigheid onoverwin
nelyk beſtaan.
-

-

# Papiſten,
-

'
(die van Dr. Ecken , als hy ge
-

:

w

-

vraagt

r
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z I E L R. o E R EN DE

G E ZA N GE N.
I. Morgen Liederen.
1. HEILIG MoRGEN-OFFER.
Op zyn eigen Zangwyze.
Of als : Nu

laat ons God den

Heere.

V/A aaſt op mijn ſjert! miſt 3ingen
W%; Saen #theuper aller hingen/

Maar#
een beetjetailer
gorhetl
JIA enſchen

GB en

######n"
Jºlºp filmamen te omhleeben/

-

is

en 5atan mp begeeren/.

. ..

ſpeeft 35on hem miſſen heeren.

3. Ha4Babet ! alg bp 3ogte
3Pat

# bellen mogfe/

albag iä in umen ſchoote/
of
Hin bleugel mp beſloote... .
4. 45n fpgaafit: leg/ h mii u in
grotg bien/ bie u hebziege;

5
a

5ſaap toel/ en huilt niet groutuen /
G5p 3uſt be Zon aanſchoubuen.
5, ſla utu
regt Imtºneſ v . .
#e

weet je

-

l

I. Morgen Liederen.

23ſicb.

# mp 't licht meer herſcheenen,
go: noot Hinaamt gp heb?pben
3,2p in mnn angſt en ingen:
6. 05p eiſt na on5en ſtanbe
3Pan ong een offertjanbe,

-

-

-

Hippn offer uog: alſ bingen
7. #ij wijſt bät niet perſmaabent .

#g bibben en de 3ingen,

-

JI)aat neemt 't aan in genade,

-

JI?et bee5e mpne gaaben
#tom ik tot u opbgaaben.
8. 2o tuiſt gn nu botenben

#m merk aan mp1 en 3enten

-

-

--

3Dien/ bie mp bet3en bage

GPp 3pne handen b?aage.
9,

# ja tot minne baaben/

gelp E,
##anhang
mit ben en embe
?Ich ſpeer T ten beſte inentie.
16. JJºet 3egen mg beſchuttt/
Jppn hert 3n inue ſjiitte/itie

- .
- *-- ----

--

X

3*
-

in mnoab # minne ſgp3e
&#ot iä ten #emel rp3e,
Paulus Gerhardi

- ,
Predikant
te Barlyn.
fitti
ººk . . . . . . .

2. AANDAGTIGE MORGEN-ZUGT.

op zyn eigen Zangwyze.

tº

GE on begipemelg en ber: Marbel-, . . . .
P#Baber/'zoon en beige Beeſt/

.

gºeie het apag- en jaagt licht paarne /

| | |

zon en maan laat ſchpmen
metſt,
--

elig

* .

w

I. Morgen Liederen.

2,3Lieb,

spie te ſparreſt hebt gehouint/
alPat 'er in ig onberijoub,
2. 05ob! ih banfie u ban ſjerte/
gaat gp mp in the 3en ſaagt
3Poo? angſt/ nooù / gebaar en ſmette

#ebt beſjoeb boo? utoe hragt/.
Bat beg hoogtuigtg magf en ſiſt
3tan mp ig bergeefg berfilmiſt.
3. Haat be nagt ooh mpner 3onben

## met bee3en iſ?agt bergaan;

H9eer $ſe; u ! laat ulu toonben

âPod2 mp / 2 onbaat / open ſtaan /
3Paar aſieenſpä hulp en raat,
#g boog 3onben en migbaab.
4. i3eip! bat ift met bee5en moggen

- 45eeſt'ipfi ineber opſtaan mag/
qEn bod? mptie 2itie 5oggen/
3Pat alg um en groot en bag

&Png herſthpnt7 en utu ge3igt/
"Hä aanſchoum uur ſpemelg-licht.
5. âlPiit ooſt / H9eer ! nu heben Heiben
3Tºpne gangen na uïn indo?b ;

alBeeſt mpm #Scherm-ſpeer tº aſſen tpben
alPaar ik mpuen boet 3et hoogt/
&Boogbien gp aſieen honb mpn

H9oeber en betnaarber 3pn.

6. Rupf en ziel/ en mp geheele /
G52oote ſjob! iä u bebeeit
\
312et be 3innen en 't herſtanb/

&Pmber uïne ſterheijanb/
#peer ! mpn eer en#" baarom
2.

3?tent

3.4Lieb.
I. Morgen Liederen.
#Peem mp op um eigenbom.

7. amend engel tot mp3en.be/
gºeie beg bon3en bmanbg magt/

,, ! .

3Liſt en aanſlag bân mp inenbe/

.

gEn om mn hout, goede imagt/
3Pie mp / âig iä 't hier ben moe /
&P2aage na ben #2cmci toe.

e

Henricus Alberti, in zyn leven. Muzikant
en Componiſt te Koningsbergen in Pruiſſen.

3. MORGEN-ZUGT,
voor zig
zelven C1n VOOIT de gemeene nood.

Opde wyze: Ach God van 't Hemelryke.

(CI ot u ban 'g herten gronbe
ſtoep iä uit bieper Roob/
# bet3en
JI2oggenſtonbe/ .

erhoogt mp ſpeere groot!
g#n opent une oogen / .
2ſtig ift b2oeg tot u ſcij?ci/

*

. .

åleiſt o #eer ! boch aanſjpogen . . .
álbat mpinbegeerte 3p.

. .

. .

..

2. âlººpt nut be zon opgaande

::

: -

#

4Berb?pft ben buiſtºren
«Een iegelpſt/ opſtaanûeſ. . . . . . . . . . . . .
JI)oet danhen illue magt; ;
-

#ſh ooh um lof berteſſe/,

#ed .
#' bie mp álmeſſen/

.

(Lot uïneg n

ſaag ik hert'ipt; 3eer,

. . .. . .

. .
.

3. #et biliſt remp herſchriääet/

Hig boot iä ſlaapen lag/ .

. .

. ... . .

! !!
/ . e /'

|

I. Morgen Liederen.

3,3Lieb,

#g 45ob mp niet berätuiääet/

# niet meer opſtaan mag;
at maaht be nagt her 3onben/
&Bie het herſtanb en huiſ

JJaet firagt bab baſt gebonben/
(Ten gueben 1 houben ſtil.

4: #ant ſchoon mpn mogen ſlaapen/
#et lpf ban merken tien/
Jººpn ſjert 3ai both opraapen/ .
#Peel hogje fanta5n/
De Buitelſ bie beätnaame
-

2 pnt 3aat ſtrooit / ong berblinb/

#lig fjn 3onder uïn naame
GPng in hen ſlaape binb.
5-, gººien hebt gntueg geb?eeben/

35p #oeber iſ gratiſ
gBat ift heilig gebieehen
35en boog 3ontrºl ſtijaab en hel/

-

gPieg ik u nu ſof3inge/

-

#n het 3en in ongen ſpeer!
# #eloof/ 't meſh ig geringe/

#ſch!, ach! in mp bermeer.
6. Hun ongen ong beſpieben/
#n ſjaengen aan het licht /
#Dat heimelpä geſchicbe
#ont boog lim aange5igt,

## met luat geü2eäen
#ä geeben
moet helaaben
gaan/
#p
mp boodſteelten/
&P #eer ! mie han beſtaan?
7. Hleiſt baberſpä afmenten
Hlu too?nig aange3igt/
-

2i,

- ---

3

*

-

e

-

ſ" **

3.3Lieb.

I. Morgen Liederen.

«En tegen on3 elenben

SPotij ume hant niet rigt,
ſlaat opgaan um genade/
& Pie alle mogen bloeit/

#nehmp noo, ſchant en ſchatt/
J12aahſ bat um 3egen bloeit.
8. H'n 3iel en infg gebaaren

#m 45eeſt mpn geeſt regeer/
25eheel um Engel-ſchaaren/
gaat mn geen ſmerte beer:
42mring met hier ge muuren
2ll mat mp lief mag 3pn/
3Pat tegen ramp kan buuren
JT)pn goeb en al het mpn.
9. 25eſjoeb ong boog 32eſt-ſterbert/

#rpg / baanb / en buitentpb/

Hun 3egen laat herinerben
dPng #ſamb en @Pberheib;
3Laat 492ebe ſteeüg regeeren

#ſn't ſiene 1Paherland/
3Laat niemant 't goede interen

#n ?Leer- meer- en meer-ſtanb.
Io. âlbilt u aller ontfarmen /
3Pie nu in bggefnig 3pn/

-

35ehangen/ firanh en armen / .
319eeg/ 419eb'menſ groot en álein/
åleat 5alig ig beſcheere/
&Pen bpamb en ben b?inb /

SPen bpant / #eer ! heheere/
“De baienb utu liefbe bint.
11. Paarop in umen jaaame
âPaüet/ Koon/ #9eilige G5eeſt/

&pgeeft

I. Morgen Liederen.

4,3Lieb.

gopgeeä ik ban herte 2 men;
obp 3pt mpn julp gemeeſt;
3Laat mp mpn ampt boienben
&Lot bat ben abonö honn/

##eiligUDln.
#

3Pie alle
g n 'g H#9eme

#

oſua Weglin, Zalgr. Predikant te Ulm:
w

4. DAN K- en GE B E D-LIED,
- voor, en om genadige beſcherminge.
Op zyn eigen Zang wyze :
-

Of als: Wend af uwen toorn lieve Heere &#c.

morgenſtont, miſ iſt u ſoonen/
g, n&Pbee3en
Q5ob mpn lPaber! in ben lºemel bohen/&Pat gp genabe mp ſteeüg homt 6elup3en/
âBij ih nu p2p5en.
2.65p hebt mp aan het bagſichtlaaten âomen/

6Poh boog ben Gooop in um rpä opgenomen/
«En laat mp log hoo?

# dTijgiſti monben

âPan ſchulb en 3onben.
3.45n geef mpum heiligen@Beeſt baar menen
gPat bp mn leer en ſeine in mpn ſehen;
-

&Pp dat iä (eer op 11 alleen te boutmen/
&#n te hertrouïden,

4. 85p hebt mp aſtpb baberinſt generet/
âDat mp onthaaä/ mp immer hoort beſcheret,
«En aig mp ramp en ongeluft beroerbe/
Gbp mp uitboerbe.
5. #Pufjebt gp ooh boog ulue&Engeï-ſchaaren
#p heben laaten bee3en jaagt belnaaren /
Zo dat geen ongebal mp ijeeft geſch2ehäet/
iſ?og op geluchâet.
f
2, 4
6. @Pipeer!
-

-

I. Morgen Liederen.
6. 49 ſpeer! met mpmen mombe en gemoebe
32erteſ en roem ik 5uläen grooten goebel

4,4Lieb.

-

&Pie ih ontfangen het in ſtab en dan ben

4Pan ulue hamben

-

7. ## bib/ termupi ik altpn u betroutube/
45p miſt mp bet3en bag ooh onberhouben/

3Pat Abatan mp met 3pne liſt en ppſe
iſ?iet ober eiſe.

-

8. #clp! batih mp hanguaa onreine luſten

#Pa um bepel onthouben mag en ruſten/
“Pat ik ook meere mpm berheerbe griſſe/
«En hoo3en miſſe.
9: #eer! laat in umbermaaring3pntjeſſooten
3Inf/2-iel/iPainbliºttinberen en ſpuiggenooten/
«En luat al meer ik hoor groote meſbaaben/
-

# uit geHabe.

l

1o. @Png 49berheib behoubbpgoeben ſtartbe/
&#eefingeel geluä en heil in on3 en Hanbe/
35eljoeb ong altpb. o H9ter! uit genabe
3Poo? ſchanb en ſchabe,
- - - -

-

-

11. Ei! miſt both nu op be5en bagmpſterken
3Boog u hragt inmpn ampt en beroepgºmerhem/
@Pp dat ik mag in bee3en en in aſſen

ä met geballen,
12 4Pp't laatſtgerieen mp/algië uitbitſpben/

ipet # ijuiben of moggen 5al afſcheiben/
3bat ik op de 3u boob mag bgoſpäſterben/

Pen bemelerben.
13. Zo ben ik nu aan lpf en 3ieſ genee5en/

egºn boel # be âlBaereſt, aiijier gemee3eit;
#u heb iä fiegtg ben ſtrpb alhier begonnen /
&Pgn objeridonnen,

-

14. SPat

I. Morgen Liederen.

5.4Lieb.

14. Patgeefmpiºaber! gpbie met benzoone
«En ſpeiſgen Beeſt regeert in eenen@Th2oone/
GPp dat ik met 45eheben en 45e5ange
JIApn meng erlangt.
Dr. Johannes Gerhardi, Profeſſor
Theologie te jena.

5 HEILIGE MORGEN-AANDAGT.
Op zyn eigen Zangwyze.
# banâ u bgoeg met al mpn âragt

&P 5ob! hoog urnen goeöe/
& Pat gp mp in bee5 bonh'ren magt
«Benadig âmaamt behoeben.
lag 3o 3maar in bee5en magt
2•

#

JIAet buiſternig omhangen/

&Pm mpne3onben / gantg on3agt/
&Pie mp maahten 3eer hange.
3. Bieg bib ik u uit 'g herten g?ont /
Gbp miſt mp both bergeeben
JIºpn obertreebing en mpn 3onb/
&Pie 'h noo? u heb benzeenen.
4. «Ei! miſt mp heben bee5en bag

\

#jn um beſcherming houben/

#Bat mp geen bpanù ſchaaben mag
Jij het Hiſten menigbouben.

5. ſiegeer mp na ben miſſe bpm/
3Laat mp in 3unt niet baſſen;
&Pp bat u mag/ het leeben mpn/
«ën al mpm boen gebaſſen.
6, 419ant ilt beheel

mpn5iel en ipf

#n unne ijanben. Hacere !
iſ het ulue julp bocij mp blpf/

#

2, 5

-

xngſt

I. Morgen Liederen.
6. ?Lieb.
2 agff / ongeluk afheere.

7. gpp bat be boo3e albaereſt-iPogſt
gºbert, magt aan mp mag binben/ .
grºte ſteeng na mpne 2 ieſe bogſt /
«En haar 3ocht te herſlinben.
8. &#et 3p G50b in be ijoogte meeſt/

g5clph met 3pnen 2oone/
QPoli ben maar ben i3eiligen (5eeſt/
&Die heerſt in 'g #3emelg @Tij?oone.
Michaël Praetorius, in zynleven Kapel
meeſter te Bronswyk.
6. MORGEN- en AVOND-LIE D.

Op zyn eigen Zangwyze.

-

g

â banäe u ſpeer 45ob ! in umcn (Ch?oont/
SPgo? He3ugCh2iſtug uimen ſieben #oone/
&Dat gp boog ume heilige Engel-ſchaaren
“Dee; ## beljoeb ſjebt mp boog beeigenaren
en ih bin u miſt mp mpn3ont, bergeenen/

en ook behotten beesen (#) baat nemen.
2. apant in utu hamb beheel iä ſiche ſpeere!
JI)pn arme ziel/ mpn lpf mpn gueb en eere/
äun heilige Eng'ſen ten allen tpben/
3Laat 3pn en blpben ſtaan aan inpne 3pbe/
&Pp dat be boogruigt mp niet baſt mag binben/
#n 3omben en geen magt aan mp mag binnen.

3. ## bib u goh o ipcere bob! hoog aſſen/
#2aar meeſtpoo?Chaiſtºnen die u met gebaiien.
âgou? al mp in ben bloed beſtaande u?inben /
&Pf3 bier of ergeng anberg 3pit te vindt,/
002

II. Avond Gezangen.

7. 3Lieb,

3Poo2 ongeluk miſt gp 3e ſpeer! üetnaaren /

«En laat both alieg gortig hen lueberhaaren.
4. ?libie in nauh/ofäranh3pn/ofgehangen/
2ll bie in bpoefijein na u #eer ! beriangen/
gºeie miſt gn trooſten in al hun clenben/
gPoſtnoodſramp en gebaar nam hun afmemben;
419iſt alle zonbaarg ipeer! tot u beliceren/
GÈn ong te 3aam een 3aiig einü beſtijceren.

II. Avond Gezangen.
7. BEEDE- en BED-GEDAGTEN.
Op de wyze: 't Is al lang genoeg geſlaapen.

GB na bermoeibe oogenieten
#sluiten 3ig nu ſlaap'rig tot/

#

3Poo? beg
be5igheden
052oeten b 3 hond / en 3pn moe;
319ant be bonh're naare jaagt

#
be heib're bageg p?agt
n be biepe 2Zee geboohen /

eijn begoterren opgeſtohen.

2. ?lth! bchenh/ eer gp gaat ſlaapen/
GP! gp mpmeg ligchaamg ſraft/
GPfgn bie u heeft geſchaapen /
H9eben muel hebt opgepaſt:

-

geoet / ach , boet in fpbg boch ûoet'/

2 ſch! gaat heen / balt hem te boet/
95ib
ſjem /uïn
hatfimaabe
fjp uit genabe
H bergeef
baaben.

’
r

3. #opgeeft: be ſpeer ig niet berholen/
't 45een itt beeg bag het buſb2agt/

2ïnberg alg gp mp ücuolen/

sta

7. ?Licb.

II. Avond Gezangen.

#ſa ih hebbe niet betragt/
Jiºnn amptg boeimit en oogmerft/
«En heb ooh um meg en merh , .
#Schanb'Ipſt/ m mpn G5ob! berlaaten/
&#n geboigt ber meiſuſt ſtraaten. -

4. ?Ich ! laat mn genaeb erlangen/
G5cef mn geen berbienben loon/

3Laat illu gunſte mp omhangen/ .
2，iet aan unu geliefden 2-oon/
JPie u boog mn heeft boſbaan;

3Paber! neem tot 25urge aan / .
geien/ bie boo? mn Iceb gebulbig/
2Iſ het geen bat ih mag ſchulbig.
5. QPpen utu genabe benſterg/
2 enb ban baar uïn magt erg af/

3Pat be 3uparte nagt-geſpenſterg/
JDat beg bdbeg naare graf/

gaat het filmaabe/ 't melä bp magt
Qng #igthaam te bellen tragt/
JInn niet in 5pn net herſtriääe/ .
«En geen humaabe b?oom herſchriääe.
6. 4Laat mp3onder ſtruih'ten luagten
Op 11/ #)eer ! Dan ſlaap ik 3agt/
oſbeef mp ſjeilige gebagten/
%o bp dagen aig bp magt;
“In tien ſlaap maakt dat in mp

#ieſ en 45eeſt ſteeng makker 3p/
(3Cgt dat aantkomt 't JT2oggenroobe/
* ..

't llº)eiſt ong ban íjet 25cü ſtomt nooben.

7. @Pn3e i3emelg âPaber / bie de

ſnaam geheiligt 3p/ mpn been
#g / ulu ſiph tigin/ buit geſchiebe /
&Pitg

II. Avond Gezangen
8.4ſieb,
&Png baag
geef ong ſjeeb /
«En hergeef ong on3e ſchuid/

#

-

-

-

#othenh ong Inn genaet en juſb/

#at ons geen bergaching booben/
JDaar beriageong iBeer uit nooben.
Joh: Franke Zalgr. Raadsheerder

Stad Guben in Neder-Lauſiz.
8. NA GT- en RUST - LIED.

Op zyn eigen Zangwyze. -

#2 u ruſten aſie

5teben/ | |

|

#ann/ be Jºeng ook mebe /
#u ſlaapt men onberſaagt,
aat u! gp, mpne 3inne
# beginnen/
't «5een ümen #5thepper mei #agt.
âl9aarheeft
3pt ingnherbereijen/
&ſon gehſeeben:
SPe2.jaagt
g?e jaagt/ heg Bagg bpantſ

âlPaaft op! gn

s

dPrij!

## mpm #toning!

#n neemt tip inp utu mooning/ .
hom de 5u bieb gp mn beſjant,

.

..

-

3 tºt Dag is nu hernieenen/
&#n be &terren berijenen
#faan aan ben ſpemei aſ,

#n 3aſ ik ooit ſtaane/
#ng 3al heen doen gaane
JPpn Bob teng uit bij jammerbal,

,

*

.

.

".
.

# #9et#Ligthaam mij nu ruſten/
#iegt af het hiert, met inſtem) '
#2et heeft, ber ſterfſpäijeib'
«Dat leg ik af/ baat nemen/
zat

8. 4Lich,

II. Avond

#s"

-

zal Chriſtug mn ban geenen.
&Pen toh ban ter en heerlphheib.

5. 19et hoofb/ bogten en ſjanben

Spie leggen af haar bamben/
âPan b arbeib ruſten 3p:

35p 5uit han't geen be3maatbe/

2tinier op bee5e alarbe/
3Pan 3onb en arbeit me3en bap.
6. 32u ban bermoeibe Heben/
G5aat heen na 't 25eb toe treeben/
't 25eb ig u lief en lpaarb/

SPaar komen bag en tpben
gDat men u 3ai bereiben
(Çot ruſt een heb een g in beaarb,

7, mºpn ongen 3pn beſchooten
#Pan baatiſ en ſcijfer geſlooten/
albaar blijft ipfen 3ici meſ?
#eemt 'g aan #eer in genabel
25einaart 3e ooit hoog ſchabel
«ºp gºog en luagt ban #graël.
8.352eit uit um bleugelg heibe/

.

GP Heju! mpn berblpbe/
gën neemt uïn hieſiglien aan/
3l3il &Satan mp betſſingen/
2Zo laat uïn &#ngien 3ingen :

eſchadigt ſtaan.
9. 45p 3üit ooit niet heijoenen

dBit #timb 3aſ om

-

#am G5cmochte beb2oeben/

JT2et ongeluh nog gebaar,
€5ob laat u 5alig ſlaapen/
#stel u # goube bbapen
&Pm 't 25eb en 3pmer &#nglenſchaar,
9. AVOND
Paul: Gerhard.

II. Avond Gezangen. 9. en 1o.ſlieb,
9. AVOND GEBED en DANK-LIED.
Op zyn eigen Zangwyze:
Of als : Behoud ons Heere by uw woord.
39 erbitleen en ig be 2Zonneſchpn/

H9et 3ai haaſt bontier buiſter 3pn/

#eer ſeju! met um maare licht
49ng in de buiſt te magt beriigt.
2. # 3p banâ / bat gp ong bp baag /
1990? ſcijaab/ gebaar en &Satang plaag/
&Poog ume 4Engien hebt beluaart/

#Baume 3Paberiphe aart.
3. âPan't geen mp hebben u migbaan
ſlaat nietg op onſe rech'ning ſtaan/
ſpant 't ig ong al dan herte ſeen/
e

3Iaat ſlaap en ong in ruſt en b2ecb'ſ
4. Hun Çngien ong tot magterg ſtei
&Pat ong be boogbuigt niet neer bei

iBoog boo3e broomen en buurg noot/
25ehmaart ong liebe H#Peere groot,

-

:

5. Inf3p ben iPaber en ben zoon/
&Ben #epigen ſfeeſt in eenen throon/
gee ſpepſige legieenigheid

.

-

2ºp ſofen prpg in «Eeuinigheib.
. :

Nicol. Herman. Cantor
in Jochemsdal ten tyde van Mattheſius.

1o. AVOND-LIED, dat ook s'Morgens
en s'Middags kan gezongen worden.

Op de wyze: Chriſteſ die zyt dagen ligt groot.
19 nog luinen throon treeb ih hier mee/
xb
49 «bob! met mpn gt3ang en bet/
-

-

C

II. Avond Gezangen.
1o. 3Lieb,
#ſch utm' genabe oogen ſpeer !
(@Tot mp bloebarme ſonbaar heer,
2. @Bpijebt u âPaher: mp um ânegt /
95eſchaapen na ulu heelb opregtſ

#nu leef en bemeeg ik mpj. .
iPergaan ( 19eer) moeſt ik buiten op:
3. G5ereb hebt

## mp menigmaal / .

g,5antg monberipá ban ramp en quaaſ/
JPoen ſlegtg een tree / ja hairtje maar/
(&Tuſſen mpn boob en iehen maar.

4. âPerſtand en eer heb ik ban bp/
&Beg iebeng noobbruft geeft gp mp/
SPaar toe ooit een ſulä troumen urinh
JPie men feifg ook in rampſpoeb binb.
5. Bob &oon! gp hebt mp boo2 ulu bloeb
âPerſoſt ban b &#eum'geheife gloeb/
-

,

JBe gantſe met hebt gp boſbaan/ -

«En 'g âPaberg too?n ban ong boert gaan.

6. #ig 3ont en #batan mp berislaagt/
«En 't ſjert mp in het inf ber5aagt/
SPan maakt uïn mibb laarg ampt en boob /
&Pat G50ü mp niet ter ſjeiſen ſtoot.
7. 45p3pf mpnboorſp?aaä t'ailen tpb/
#pn heil/ mpn trooſt 7 mpn3aiigheid.

t
t
t

-

ººk ham boog het berbiemſte bpm

-

tºt

«5eruſt / en namaals ſalig 3pn.

8. nipeiſge beeſt um gunſt en âragt
3Pan boben itt in mp hermagt/

# nog iets goeba aan 't ienen mp.nl
t Ha hanu/ en 't ſai tot 11 5nn,
9. âPan u ig 't/ bat ih 45ob hen regtſ
jegt /

aan ijem/ boog het geloof mp

wis

,

*

1e ritt.

II. Avond Gezangen.

2 Hg ooh boog moob en #acrament/

&Pp bat hn too? 3pn Hinb mn ſient:
io. SPät ik baſt in aanbegting ſtaa/

-

&#n niet in b2oefnig onbergaa / . .

Hiu trooſt ſtopt mp in 't herte in /
&Pat iä met breughe othertuin,
11. Paarom baliſt iſt met hert en mottb.

# mnn 45ob in beeg ?Ingmaſtonb/
12u02 utu genabe en gotbijzit/
UPie gp mnn zieſe hebt bereid.
12. |ft bib ſaat um genade ſjanb

&feetg ober mn 3pn uitgeſpanù;
#lºpn 3Ligthaam/ zieſ en Ampt geheel
#n uïn #ſcherming ###
13. 19elp ! bat ban herten iſ haar ont
322oom 3p/ op bat mipit ſtij21ſtenbom
OPpregt 3p 30mber huigſarp/ «En ban heb2og en baſgijeib b2p.

14, 19ergeef mp mmimer 3onbent ſchuld/
met mp / ulu finegt/ gebuin/
«Beef! bat iä boog 't geloof hier leeft
«En namaalg mp tien ſpemefgeef.

&#n

#

15. «Een 3alig einde geef mp ipeer!
GEen jongſten bag mn opluch meer/
3Pat ift u eeuïnig aanſchoum blp /
2lmen/ amen/ herhoo? boch mp.
16. (5ob Paber it 3p lof/ en p2pg/

3Lof 3p onh uïnen boone long /
3Lof 5p uïnen ſpeiligen beeſt/

/

|

|

|

3:2u en in der eeubnigheid meeſt.
35

Voor

11 en 123Lieb.

III. Voor de Predicatie.

III. Voor en nadePredicatie.
11. GEBED-LIED, ter inleidinge
van den Godsdienſt.
-

Op zyn eigen Zangwyze. of als het 9 Lied.
#3 eer Heſu ſtijgiſt! u tot ong ment/
«En ben heiligen geeft ong 3emb/
3Pie ong met 3pn gemaab regeer/
«En ooſt hen tmcg ber maarheid leer.
2. Spget op ong mombſ te ſooben u/
35erein het hert tot aanbagt nu/

't 45eloof bermeer / ſterk het herſtanb;
&Pp bat ong hert ban liefde baanb.
3. @Lot bar mp 3ingen tº3pner eer/
#2eilig/ heilig ig 45ob be ſpeer/
«En #at top in ban aange3igt ..
(Le faamen 3ien in 't eeuhpig licht.

4. gëer 3p ben âPater en ben zoon/
3Penigeiſ'gen 35eeſt in eenen (Chgoon/
gee heilige GP2ieeenigheid .
2&p eeuhuig lof en p2pg ge5eid,
12. ZUGT tot GOD voor de Predicatie.

#3

Op de naaſt voorgaande wyze
eer Heſu mpne toeber3igt !

# #Staa bp met um genabenlicht/
5terh mp mpn 45ob ! in bee3e ſtonb/
iſfegeer myn ſjerte/ tong en mont.

2: @pen oi eer! beg herte poort/
(Ertät 6 ipoogberg tot u boog um moogb/

13 3Lieb,

III. Voor de Predicatie,

€5eef het geiph een bomber magt/
Hin #tinberen een ieheng âragt.

• - wº

.

WA

,

3. Hºpelp! bat mpn mond um eer uith?eib/
geef mp en ulue Chriſtenheit. . .
GTrooſt / b?ebel b?eugb en 5aligheib/
Cot uïnen p2pg / in eentuigjeib.
Dr. Joh. Olearius, Vorſtel: Sax: opperſte Hof
prediker en generaal Superintendent te Hall.
13. AANDAGTS OPWEKKINGE
voor de Predicatie.

Op zyn eigen Zangwyze:
iefſte leſu ! mp3pn hier/

“II ä en ulu moogb aan te hoog en /OPn3e 3innen 30 beſtier/

gaat het mag het hert hooghoogen/
«En be 2Ziel jaar boog behooogen/
(@Tot u merbe opgetoggen.

2. @Pn3e hennig en herſtanb
#g met buiſternig omgeenen/
zo niet umeg Oberſteg hanb
Qng geeft licht en ſiragt ten lenen:
G5oebg te bentien/ boen en bigten/
J12oet gp 3elfg in ong berrigten,
3: QP gp glang ber heerlphheit !
3Licht ban ſicijt / uit 45ob gehoogen!
JIBaah ong al te ſaam bereid /
/ mond en oogen/

QPpent

#

-

2 iſ ong bibbenſ ſmeehen / 3ingen /

.

3Laat #)eer geſit ! tot u b?ingen.
» Mr. Johan Corber.
25 2

14. DANK

14 en 154Lieb. III. Na de Predicatie, ,s

14 TD A N K - L I E, D

-

na den geeindigden Godsdienſt.

Op de naaſt voorgaande wyze.
iſ? 11 45ob Hof! het ig bolbaagtl,,,,,,,,,

#"

&ingen/ bibben/
Heeren/
#p heeft aſſeg bon? 3pn firagt
alBelgenlaaät/ laat ong bermeeren
*

.

*

g5obeg eer/ en hem hoog pºp3e.nl
&Die ong aan be Ziel homt fpp5eit.

2, appſ be qBobgbicmſtig gebaan/

«En ong mee gebeeſt ben 5egen/
4l)p in b2ce na huig toe gaan/
OPm te mamb'ſen on3e toegen/ .

45obg qbeeſt ong nu herber ſeibe /
«En ong aſie tueſ fiereibe.

3. #eer ong uitgang 3egen hoogt/
2Zegen b' ingang eben maaten/

zegen Hbeer ontg bag'Ipäg bgoob /
Zegen al ong boeit en ſaaten /

#egen ong met 3alig ſternen/
&#n

maah ong tot #eineig ertſen.

IV. Van Chriſti Geboorte
en Menswerdinge.
15. LIED, van CHRISTI GEBOORTE.
Op zyn eigen Zang wyze :

‘JI
(Croongeiph/
/ p
#T #n
gaf 3pnen
45ob ! hoogſteit
gn Cij?iſtenen
Die heten opſluit 't Hipemeſrpli/
n

*

* * *

eſië
ſ!

IV. Van Chriſti Geboorte.

«En ſchenkt ong 3pnten 2oon /
«En ſchenkt ong 3nnen 2 non.

15.4lieb.
-

-

2. #n komt uit 3nnegiºabergſchootſ
&#n innit, een tintje klein /

#an Ieid clenbig naaht en filoot/ «Een #trin 3pn mieg moet 3pn/
«Een dirit 3mn mieg moet 3pn...

3. #9p leib hier af al 3pn gelutſbl
âbogh lieb'zig en gering/ .

..

«En als een arme ſtnegt 3ig ſteit/ .
Cl j
SBe #chepper
aller bing /
“De #chepper aller bing'.

w

4. #9n ſeit hier aan3mm Ilhoebergbo?ſt/
g#n fjaar JTheſh ig beſppg

-

.

* **

âDan beeſen grooten ſpemelbo2ſt/
alèant hp ig Paning ſing/
alPant bpig geabing fing...

-

.

5. Pie uit 3pn Stam uitſp?uiten 3oit
- ,

# bet3en laatſten tpb/

oo? meläen 45ob opzegten tuoit
2nn ſiph/ be th?iſtenheid/

.

-

2 pn ſinh/ de Thaiſtenheib. . . .
6. Hpp miſſelt met ongluonberipä/
*

1àleeg en bloeb neemt bn aan/
«En geeft ong in 3pn 1Päberg ſipit

#ot #laar te ſchuimpen aan/
«5ob hlaar te fchoumen aan.

.
,,

7, 19p mozb een ſinecht en iä een ſpeer/

gaat mag een huiſjeſ 3pn/,
#oe hon ong noch berblpben meer /
SPit 3oete #inbje hiein:
-

&Pit 3oete liinbje hiein.
-

25 3

-

-

8. HAn

163Lieb. V. Van 't Nieuwejaar. .

8. #2u ſluit fjn ong meer op be poogt /
Gºot 't ſchoone 3Parabpg/
kºpe Cherubpm ong niet meer ſtoogt/
G5ob 3p ſof/ eer en pgpg/
G5ub 3p lof/ eer en p2pg.
Nicol. Herman.

V. Van 't Nieuwejaar.
16. NIEUW EJ AARS-LIED.

Op de wyze van het 7 Lied.

lp elp Hbeer $feſu!

t aſſen bingen/

? H3elp! ſjef ſpieuïne ſlaat hangt aan/

qIaat mp ban uïn hulpe 3ingen/
" SPie gp hebt aan mp gebaan;
3Laat mp II beboden 3pn/

&#n baat net en al het mpn/
ſniculu geluä en een nieutu lenen/
âDilt mp uit genabe geeben.
2, 3Laat 't 3pn een jaar bergenabe/

3taat mp boeten al mpn 3ont / , ,
#9clp ! dat 3p mp nimmer ſtijaaben /

3Vrij! bergeefſe mp terſtond,
gEn boog um genaa berleen/
Sãat ih regt mpn 3onb' ſiemeen/
H)eer ! in u; mant

# mpt1 leijen ,

Häunt be 3onu alleen bergceben.
3. (GTrooſtmp o 45ob! in berminne/

ſ?eemt mpn ſmechend 3ugten aan/
âbant bol angſt ben ik ban binnen/
&#n met bgoebe fmert belaan;

.

VI. Van den Naame Jezu.

173Lieb,

#2et 3p hat in ſlaap of maaâſ
#iet g ſpeer! op mpne 3aaiif
&sterft mp in al minſte mannen/

&Pat mp3ont en boot niet booben,
4: #eer! miſt uit genabe geenen/
#at dit jaar mpjcifig 3n/
&#n iä ſtijgiſt'iph moge ſecuen
& onder eenig buigjarn,
&Pat'ä mpn #2aaſten na behoef/
3ſief heb en em niet heb?oef;

gBat ift mp berei tot ſterijen/
«En ben #emei moge erijen,

-1-

5.3eſu! laat mn hºolph en ben s.
3Pit begonne #ieuine jaar,
#Pilt baarom üm hulp mn 3enben/
&#n mp bpſtaan in gebaat:

#ipffin
mn in allen noobj
âPetiaat # niet in be boob;

# huii ik u aanäleeben/
#g itt tienen ban mp geene.
Johan Riſt Zaligr. Predikant te Wedel aan de Elve.

VI. 17.Van
den Naame Jezu.
J E Z U S - L I E D.
Op de wyze: O God / gy vroome God.

2,

tij#feſu! melker trouin/ .
n #emel en op 2 arbe -

GBeeng Ji?enſen tonge han
3Pulp?p3en na 3pn maarbe:

#eboogen
banli u/ bat gp 3pt
een waa##ns /

3Pat

+73tieb. VI: Van den Naame Jezu. -

gaat gn ben Satan hebt

- -

&Pnt5eit 3mn eigen meng/
2. 3Patiſt mogt 3nn herboemt :

-

&#ieg alg iä in mpn herte
Hlug #gang trooſt ſmaaäen boei/

#oet nupfit in alle finettel

-

$een trooſt 30 fieſtph igl
gPan bie mn geeft u in ſtaan

#gingſ @ 5auing a gon:
3'ſ ging 3eer aangenaam.
3. 49 3efit! hoogſte ſchat/

gºp htinfºmp uzeligöe ſchenhen/
#Pietg 3octer alg uitnjaaam

#eftig/ fiaii iſ behenhen/
## fian niet treurig 3nn/
appſ geſitg heet getuig/
2ºuſfi een / bie #9citant en
«Een zaligmaaäer ig.
4. #ig &atali 3ig in mn
#Tºet ſirpbeil iuil belueegen/
2-0 ig mn #gfug #2aam
gºot trogſt/ bree/ ſjeii en 3egen /

&#ot inpaſſei, en tot hulp

. .

.

- ,
-

/

|

En alle angſt en noobſ'
&Bat ik niet ingee5en mag
geen geuitjeſ nog begboot.
5, 35en iit een iftinu beg to02ng/
GDat maakt be finuube 3onbe :
#lu fûete ºefug naam
45eneeſt mn ban mnn luditbe/

#2eemt herre ban mp meg
#pit ſtijttiben en uiigbagb/
'

:

. -

252engt

VI. Van den Naame Jezu.

, 173Lieb,

352engt mp be #aligheid/
«En um #Päberg genaab'.

. *

6. «Ei! nu 30 ſjeiligt nip

3Pan al mpm 3onbemuſeâäen /
#2et ume Jeſug. JBaam/

#iſt die geheel toebehäen:
&#i! heer ban mn ben bloeit/
geen 3egen tot mn men bij

#n 3iuatiheit 3mf mpm #ragt/
«ën mn uun huiſje 3ent.
Z., Hºp 5nmp.n licht/ bat mn

#n bliiſternis beſiraaiej
#9p aig een ſpemclgbaaulu

#
ſjitte op mp baaie;
H#2p 3p mpti ſcherm en ſcijfſb/
#ſchautilu/ rots en boeb

-

Jl2pn rpäbom/ eer en roem /

«En ooſt nipn hoogſte gaeb,
8. H#p 3p mpm #3eme{g meg/
#Be maarheid en het ſchen;

#p huiſ mp op het laatſt
JPit uit genade geenen;

#at iä afg ban in hem
et leeben fluite 3agt/
#lig mpne ſterfuur âomt / .

«En ili he boob bermagt,
9. |ninibbelg heſp ijp mp/
&o ſaiig ift hier nog ſpannië/
#Pat itt in aſmpn boen

#pregt en troumſpit hant'ſel

# ſtaa hoog al mn bn
JP2et 3pnen geeſte#l
-

5

aparte

183Lieb. - VI. Van den Naame Jezu.

412anneer ik in mpn?Impt
JV)pn merk gerrigten moet,
ro. Hpeer Sjeſuſ: ik ben heeb
num jaaam opgeree3en/
n u boſbgeng ih 't luerft/

gaat mp ig aangemee3en;
#n umen jeaame ig

#et begin teebg gemaaät/
#2et mibben en 't beſluit
(Poh 50 ten einde raaät.
11. H. leef ift en in 11;

#n u huil ik ooit ſterben:
##
ſternen miſ ik u,
u u miſ iä beërben
H9et ceulnig H3emcirpä/

gaat g' hebt bermoanen mp/
3Pan u berlilaart / 3al ilt
«Eeutuigipſt bienen op,
Johan Herman, P. L. C. Predikant
te Koben, in Sileſien, en aldaar
geſtorven Anno 1647.

18. LIED, tot I M M AN U-É L.
Op zyn eigen Zangwyze.

“II iefſte

ſmmanuëſ! hertog her bºnomen /

G5p mpner Zielentrooſt! ach ! atij!iftinou

SPat gp fitnamt/ gp hebt mp 't hert ontnomen/
UPatili ſchier nam de ambaereſt ijch afſcijoutu,
j?ietgig op 2Marbe/
#5p mp in maarbe/

-

3ilg ik mpn Heſu! it maar ſteebg
-

.

*,

-

"E,
2. •

VI. Van den Naame Jezu.

184Lieb.

2.ätniſ?aamig3uiäer 3oet/honing ben monte

3Liefſpä en frig geſpä een hoele boum/
& Pie'tgrag op't beſt berquiht tenmuggenſtonbt/
3Wi30 mpnºſefug/ alg ift hem berttoutn;
Pan Inpht ban 't hertc/

gPeg booheg ſmerte/ . . . . .
3tig iä in 't geloou hem aanhib en ſchouin.
3,4Pf # ban't

ºnus ſchoon tpblpä hier homt

pläagent/ .

.

gBeipä het beit ſtij?iſt men beeltpbg ãomt aan/

2liginpue&ielnaar Hefug maar gaat b2aagen
Zo han het berte botij op roo3en gaan;
geen onlueer 3it 'er
'H'n mn 3g hitter /.
35p mnnen deftig han ilt u?olph ſtaan.

4. Zal mp be albaereſt bempben en ſjaaten/
«En hen itt ſchoon beragt ban ieder man/
gEn of mpn baienben mp geheel berlaaten/
Zo neemt mn Hiefug both in gunſte an;
#p ſterfit mpn icben/
-

&p?echt: 3pt te b2eben/
2 ſâ ben inuütſte ijzienb/ bie helpen äan.

5. Daarom baar mei aſ gllèaereſbg püeiſjeben!
45p $feſu! gp 5pt mpm en iä ben bpn/
# buiſ met it geregtigheib mp tileeben/
«5p 5uſt bug?tg in mpn mond en herte 3pn/
#pn gantſe leden
#ti u dan geene/
6Lot bat ift 3al in u aarb begraaben 3pn.
Het 1272ſte Lied, uit het Hamburgſe Gezang

boek, gedrukt van Hendrik Volkers, pag. 122 1.
19. Van

193Lieb.

VI. Van den

Naame Jezu.

19. VREUGDE-LIED, van JEZUS. #
Op deºfeſu
wyze:
Hoegebagtenig
ſchoon licht. ons
! uïn
. ..de. Morgenſter. ##
p

r

OP) JI)png herten b?eugt en blpbſchap ig/ .
3Peel 3octer aig ben ſponing/

Hiu 3oete bp5nm geeft een lilanh/
gaat nooit geen aangenaamer 3angh
g5cijng?b ing?b in Bobg Albooning:
G5obg 2Zoon ! Hlu (Igoon
&Doet ong hoopen/ JDaar mp loopen /

-

S

. . . . Zeer belaaben/
H9ier ig trooſt en beel gemabe.

2. @ Heſu! aſier herten 3oet !
Gaeg. Hebeng toel/ uïn ligt boſ gloet/
Gbaat b2etigb en ſuſt te boben:

of een pen nog tong bermag um Hof
Hitfpzeehen; maar hier binù men ſtof/

ippe Heftig ig te ſooben :
Hiu 3ſter/ © beer! .
#Stigt ban binnen 9m5e 3innen/
&#n berſtanden

&

«Bat 3 in Inn liefde haantjen. ... .

,

3,35ſpit typang beer ſchuilt in ong hert! #
Htutnaarheib blinhf/ ber5agt ong ſmert !

#aat 'galbaereſbg luſt berbrunnen:
ätu liefd ig 3oeter in ber baat /
gaan 3uiſter en de honingraat /
ſalnaarber
#obpmen/
âlºie bat ban
GBeeg
ſchat / .

-

-,
*

»

t

Sinaait un 3egen/ JPo2ſt ter begen
j?a ben ipcere/
gºn hoogb ijging'rig na 3pn leere,

4,3l3ie

VI. Van den Naame Jezu.

19?Lieb.

4: #ie #ig liefde bromfien igl
SPie fient eerſt geſug boo? gemig/

-

gºn 3al niet meer begeeren;

te

#jani na u mei buigenbmaal/

.

âl)anneer hom itt in 'g #aait

. .

SPaar mpn b2eugt 3al bermeeren:
&P ruſt! @P ſuſt?

SPaar geen b?eege II)eer 5al iue3en/

#og geen ſternen/ .
3Laat mp boch bie b?eugt, beërijen.

5: @ ſjeilige baanb! o herten3ugt!
32erfriſt mp met utu 3oete ingtij
&En buaſt mp in utu loonben:

g2e traanen/ aig gnºſefugineet/
gbetuigen ban mpn ſjettenfeedſ

«En 't finaagen # 3onben/
qDoch gp 2 uit m

-

&P002 uur ipijen ſpeer nerblpben/
«En imp geeben

p

32u en nºgmaals teenluig lenen.
6. #f 3g u ſºon in eeinnighein/
#
H/ Heſu! tjzeng ik dankbaarheid/
#et uluen Beeſt bol Hragten/

Hiu lof 3ingt aller Eng'ſen ſchaar/

#eng/i3emel/ #arö en zee te gaar/
1200? 't uuonder ummer magten:
Hin eer / OP ſpeer !

i90fianna/ i3emelg Jihanna/
ſlºp lof 3ingen

p

H/ «5gb/ #rljepper aller bingen.
Volgens den inhoud van het jubilum of

Bly-gezang van S. Bernhardus.
2o. Van

2o 3Lieb.

VI. Van den Naame Jeſu.

zo. Z I E L s G EN O E GE N.
Op zyn eigen Zangwyze.

g

eſu mpn berbleibe!.
JTºpmcg herten meibe!

# mpn plai5ier !

ſch! ſjoe lang/ ach ! lange

#g het herte bange/
gEn heeft meinig tier: .
eſu hom! JI)pn 352uibegom!
uiten u ig mp op #arbe

32ietg 3o hoog ban maarbe.
2. @nberum beſcherming
25en ift boo? b” aanbegting
3Pan ben 1Ppanb b2n;
JLaat De Satan ingeben/

«En ten ſituaaben ſpoenen/

## ſtaat

Jeſus ſin; .

#l fitnam daar geen blirem3ïnaat/
9ffeljoon3onb en het herſtijgiëtten/

'Heftig huiſ berámifiëen.
3. (Trotg bien ontben SP2aakt !
@Trotg beg Duobeg haaäe!
#ſh ben heel geruſt:

albaereidingen en ſpringe/
#ft ſtaa hier en 3inge /
g#n bat al met ſtift/
gſboög aimagt JPie geeft mpäragt/
#Harb en afgronbmoet herſtommen/

&Pf3e nog 30 bpommen.
4. #19eg met alle ſchatten!

GBp hûnt mp omuatten/

geſus

VI. Van den Naame Jezu.
N #leſumpneiuſt,

zo niet,
-

#2eg met pn'ſe ceren!

# huiſ iſ afheeren/
25ipft mp onbetuitſt:

f- a

#lent/nnub/#ruig/ſchanbnog boob

#np/ of iſ ſchoon moet intenſ
3?iet dan #efug ſcheiden,
5. &#oebe nagt u meegen!

#ngenaam hoog beejen/
45p heſjaagt min niet/

#e magtign 3onnen!
#t met ſtijgiſtinuonben/
#at3e niemant 3iet,

-

#oebe nagt ipoogmoeb en p2agt !

#3#gantg/ o 3ombig ſcenen
geben nagt gegeenen,

6 il?pfit tien oefde geeſte!
#bant die mpn 2eugb meeſte /

#ſughamt
in innn,
#30 job beminnen/

w
vº

#netnog
al hun
beginnen
ſpoenig
3pn;

Xter

puik ſchoon giet ſpot en hoon/

a #tang hinſt in ooft in ipijen/

Stlu#mpnºterijfeijen,
7. Paber aſſer Eeren,
ſtaat uin

ºnnozb ong Heeren /

- #at uit fina hier 3p/

#n mininitief
###" .

#
#an 3ontong bt
fibong niet? $In 3iele

-

d5

,

,

t

üerbgiet/
w

*,

JIJ?aar

21 3Lieb,
VI. Van den Naame Jezu.
HI)aar reb ong uit al het ipben /

-

'Heſu mpn herblpben.
8. jefug ! ik hebeele
JI2p aan u

#

#eſu ! hipfalhier ;,
G5antg if it mn geebe /
't én iä ſterf of ſecue/
#ſe3lig minn plai5ier :
GP Heſtia, mpm b2eugb en ſuſt /
JJºnne zich tot 'g ſpemelg ben.be/
j?eemt aan 't laatſte enbe.
Joh: Franke.
21. J E S U
-

B Y S T A N D

in alle nooden.

Op de wyze: Op mynen lieven God.

pn jefug is getrouin/
% Hººp laat mp in geen routn /

&Pp hem ig 't goed te boumen/
&Bieg miſ iä hem betroumen :

#em iä mp obergerbe/ .
#jn ſterijen en in leben. . .

2. @Peg albaerelbg beſte ſoon/

#g ſchaatſe/ ſchimp en hoon: *
4ïbie die niet buii beërijen/
JI)oet bt al?aetcib afſterbert/

-

âpp moet5e gantg af5meeren/
(ditût 4Ch2iſtug 3ig beheeren.

3. ?IIg mp be boo5e ſchaar
âloiſ ſtopten in gebaar / .
g#n mp met hoon herſtrihhen/
&bai (Cij?iſtug mp beramiliften/

.
.

ân

VI. Van den Naame Jeſu.

22ſtiet,

# # # inenten.

"

#on, mpn geheel dat ik geſtaag/
# een angſtig hert optimaag"
#tij', luilt iſ noch ontfermen."
7. #eer #eſu stijgiſt! gp meet ben tpb/

CPp u luagt ik het failliſte/

- -

# # #oog in harmhertigheib
#it alle mptie angſten: ”
####panna aanſlag/ bat bp mn
#iet
al te ſterk en fiftig 31/
3Laat# # #
e

eer

2 II

gPer 132ienten en

21

4.

2

ſchaat

g

is 1v

#"

#eheel ik u nu gante en gaat/
#eng af alſ hun clienten/

#

.

---- -

--

-

-

-

dat trooſt en onbetſjoub / | | |

#Penn affſet inben menig ontº
°aar niet ten nog hiaagen," rie
3: #eft
3eſu
ik ineet geen raat,
3Pao?
't äruig
datfijgiſt
min be3lnaar.be/
#p in alleen ig raat en traat,
#d lang ik leef op aarbe;
SEn als het immerg in behaagt /
gaat iä aſbug 3af ºnn geplaagt/

&o geef mn ######"

-

t

- --

-- -

# #efmp getuigt
#eip min mijn ätuig 3elfghaaagen)
in gunſtigſ, mn niet neig een uit:

4
's
, zº

&traft gp min dan met ſlagen/
Zo boet 't hier aan 't 3Ligtijaan nog/
|

-

#
minn # Eſcle boch!
ºp 3tt 3p
311 me
met 11 ſeetje.
GE 2.
-

1 1, #eer

233Lieb, VII. Van het bitter Lyden

11. Hbeer Heſu! ik geloof gemis

er

Hit mpmeg herten gronbe/

taak

gaat gp mpm behe boogb/ ik mig
#ietſ ſchoon ik meer geen ſtandel

in

-

âBanneer um hulp mp ig bereibl,
35n hebt mp bpſtand nooit ont5eib/
Hlbaar op ili ooit
12. #eer Heſu ſtijgiſt ! mpn hulp en luſt/
&Tot u huil ik mp inenten/

#

JIBpn hertenleeù ig u hemuſt /

in

G5p hunt en 3uſt het enten;
JI ºpn mij het innen huiſ opb?aagt/

3

#haalt 't liebe kanſ, 3e in heſjaagtlee

-

'#35en b' illue/ 'hhuiſ 't ooit blphen.

-

- in t

p'

-

En -

VII. Van 't bitter Lyden
M-

L-

tiA,

en Sterven

»

'

Jeſu Chriſti,
-

inn

# LIED, VAN LYDEN CHRISTi
aan zyn Hoofd en Aangezigt.
Op de wyze# Ziel heeft groot verlaten
oofbi boſ bloeb en in onben/
.

# ##

en bol

e

##

'CD ſpoofb! tot ſpot gebi
Doofb! Dat
omt paaſeit
HI)et eer en glang baar

#"

#nu ſimp Homt daaient
«5egroet 3pt gn pan mr.

2, ºp ietſ lange5igte!
-

.

paar

v. W
4-

--------

en Sterven Jeſu Chriſti.

23

3tieb,

Spaar aërs hoog ſchrikt en ſchuuſut
& Peg inaereling groot getuigte/

#oe 5pt gp 3o beſpuumt ?

álàie heeft um mogen leeben/
319ie heeft uin mogenlicht/

&#n aan3igte liefinäljetten
2Zo ſchand'ſph toegetigt ?
3. Pe berme utmer 419angen/
SPer rooben 3Lippen paagt
g bueg/ en gp moet hangen

an't ruigſ haar betonbemagt
#ºet al heeft meg genomen/
&#n afleg meg gebaagt;

&#n bug 3pt gn buikomen

2berooft ban g?Ligthaamg âragt.
4. #2u inaart gp #9eer! gebuibig

#ie'tiäb?aagen
hee5er ppn/
knag 3eine ſchuidig/
“En bug ontheft gp mpn:
5thoum hier ! hier ſta ik arme/
&Pie utn toogn heb berbienb :

GP Bob! umping erbarme/
Zie mp aan aig utu baienb.
5. &#räen mp both mpm #oeber!
JI)pn HBerber neem mp aan;
3Pan u / mpn oubſte 252oeber /
#ſg mp heel goebg gebaán ;
#in riºomb komt mn te laaten
iſ het riſ)eiä en 3geten bganä;

#in 45eeſt geeft Haenteigaaben
#ig mpne 3ielig ârank.

is. #mij hierin u hipben/
GT 3

.

s

&#i

233titb, VII. Van het bitter Lyden
gººi! beragt mp both nietſ
#iemant 3al mpbtrögpijen/

*

*

#ig uun hert ûzeeht; en 3iet!
2lig jet utu 3ici bait bange

#n ben laatſten boobg ſtoot,
& Pait luilift it omhangen

#n mpn armen en ſchoot,
7. #et maakt mpm 3iele ûlpbe
&#n mpn ſjert heel en af
«beruſt/ alg'ft in uto ipijen /

HPpn ſpeil! mp binben 5al:
2 cij! mogt ih o munieben!
aan uïn âruiſſe ban
pnieben ban mn geeben/

#
4HPat

s

.

# geſtigiebe mp!

8. #ft hanht in han ſjerte/
&P feſu liefſte bzienb!

-

abon, aluin boobeg ſmerten
ºpie ih 3elfg had berbient;

-

- - - - -.

2 tij geef! bat iämp hoube,

#anuin trouin met herbipſ
eën alg iä nu heräoube/
#n u mpn einde 3p.
- .

-

9. #ig ik eenmaal 3al ſcheiben/
2Zo ſcheib boch niet ban mp;
#ig iſ, ben booij 3al ſpben/
2#ig ban 30 ſtaanºp tip:

;

-

#ig mp ljet aiſer bangſte
Zal min ijrt ſjerte 3pn/

2Zo ruſt mp titt hoging angſten /

5

JPog2 uitje angſt en

J. , ,

#

1o, perftipſiumpten ſchitbiatert!
--

.

- én

en Sterven Jeſu Chriſti.
een tot trooſt in mnn boot,
3Laat mpn ge3igt 3ig Heeren

243Lieb.

#2a 1ulne ſtruiſfeg noob,

zo 3ai't mp met geluhhen,
Spoo? het geloof ik ſnel
äln in mpn herte buuhhe,

?

#Pie 30 ſterft / bie ſterft hieſ. . .
Paul. Gerhard.

-

,

24. T R O o ST - L I E D
uit Chriſti Wonden.

-

Op de wyze van het 7 Lied.

"

-

eſug! uïne biepe monben/
Hine htmaal en fittre badb/

95eeben mp ten aſſen ſtonden
&Trooſt in ligchaamg en 3ielg noob,
iPait ietg hmaabg in 't herte mpn/
%o benâ ih ſtraäg aan urg ppn7

,
-

2Man utu groote angſt en ſinertenſ
&Pie iä ban betragt uân ſjerte. .

#

2. #ig 3ig mil in
hneiben
JIPpn berünthen bleeg en bloeb/

2ºg getrenk ift aan um ſpben/ .
JPat uitbluſt be helſe gſoeb;
.
Spaingt he Abatan in tot mp
#eftig/ ban toon ik in op

Huner monnen maal en tekenſ
âPluchtg 30 ig ijp hoeg gelueeäen.
3. âlpil bemaerelb mp ban leer en

-

-

%.

-

&Pp ben b?eeben rueg te gaan/
&Paar nietgig gig jubileren,
-

C 4

?IIg

344tieb. - VII. Van het bitter Lyden
#ig ban ſchouhn ik ernſtig aan

#e oner, maare laſt/

.

SPie gp broeg aan 't ſtruiſſe baſt;
#Blig fian iä in aanbagt filppen/
«En de boo3e luſt berbannen,

4.49oo?aſ'tgeenemp äömthrenäen
Q5eeben mp um moriben áragtſ

#lg mpn ſjert aan u gaat benâen/

#gºn mp nieurne trooſt gebaagt,
#lueg trooſteg

##

p

åleenb af 'g kruiſfeg bitterheib/
#lºpigp mp hebt heil berium?ben/

«Doe gp 3pt nog: mp geſtognen.
5. @nunſtelits mpn bertrouluen
q ºp 3pt mpne toeber5igt/

# naſt op ulu hruigboot boumeſ
KPitgift boog ben boon niet 3tuigt)
&Patift aan it âleef geſjeel/

&#eefmp trooſt; gn 3pt mpm beel/
Hun genant 3al mij geeberij
«Ppſtandingel licht en lenen.
6. #eſug: un heilige mannen/
Hlut htmaal en bittre boobf
3Laat mp geen en taſſen ſtonben/
(Trooſt in iigchaamg en 3ieſgnoobs
&oonberiing aan 't laatſte ent,
Cº

lp! Dat ift mp tot u memb/

at un monnen mp ban binnen
(GTrooſten/ en ih oberluinne,
e

Johan Herman.

Dit Lied is overgezet uit het Stader Zang
boek, en in andere ſuid het een weinig anders.
25. KLAAG

en Sterven Jeſu Chriſti. . . 25 4Lieb,
25. KL AA G - GE ZA N-G

- -

Van Chriſti Bloed en Wonden.

Op de wyze: o treurigheid? Oangſt en ſtryd.

OP bierhaar bloeb !

49 roobe bloeh!

.

ſpoe melt gp uit be monben! .
& Bie met ongehoogbe angſt
“Heſug heeft bebonben!

2. #tij bierbre bioet! ach bloet ! ift moet
HTºet u mpn 3iele laaben!

3inberg heeft 3e hier op aarb

-

«5een laaftig noch gaâben.
3. Pliet op haar mee/ en geef haar bºtel
#lig haar be 3onben finaagen/
-,

•,

...

2lig 3n boeibber ſjeſſenangſt/
«En nä trooſt gaat bzaagen.

* *

4. © ſhoûeg zoon: gemabeht throomt!
Oſbp ſterft op bat iä ſcene /
gÈn aan u geſph een ranft

- -

-

2lan ben topnſtoft âleetje.
5. “Hä 5önben ânecht/ ben nu geregtſ

SPen bloeit tuozb mn tot 3egen;

-

ſpant ik ben heg hoogſten hinb
1Pan

# Sjefug meegen.

-

6. Hh bänä u hier al gemelg tier!
32002 bat gp hebt geſeben;

gEn al ſterijeiin hebt ben boot
ſkibberink beſtreeben.

*

'
-

7. @P 33eſliſtaan! @P reine 3imaatt!
ſtaat mp 3uläg gbermeegen/
bat
mpn ip

# ##

11 't gtaf 3pn geleegen.
- - --

4.

-

-

- -

-l
-
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8. ſbant ik leef al/gelph iſ 3ai/
gen ſterf in urnen 32aame,
#tomt gn bierhaar 2I en 49

«En haal mp megt Zºmen.
Simon Dach Zalgr. Profeſſor der Poëzy,
-

-

te Koningsbergen in Pruiſen.

26. GEN A DE- EN TROOST-LIED

van Chriſti Lyden.

Op de wyze :

#p

Heer Jeſu Chriſt myns levenslicht.
Of als: O Jeſu gy myn Bruidegom.
ter ſtijgiſt! getrouiue Ipeilanb maarb/

#Schepper beg ſpemelg en ber?Harb/ .
#Beem ong 45eheb gentabig aan /

(Lotuin inf/ p2pg en eer gebaan.
2. Hiu goebijeib b?agt it aan Kjet ſjottt/

-

Qp bat gn ong berloſſen 3oub,
âbant 2 bamig bloeit en ong mig boeit

GP2oeg gp alleen tot 3omben
3. Hun ig be hooge

A

J

2Zoon /

3Rogtang iuierb gp een
G5p onbergingt

een hittten

5

OPp bat m'er 't Ieben boog genoot.
4. 45n liet u hinten l op bat mp
& Piig huierben ban be boeijen b2p;
QPoh leeb gp ongemaä en ſmaad/

OPm ong te rebben dan het humaat.
- 5. 45p mierb eeng aan het ſtruig geü2agt/

et alarbrnä heefhe boog utu magt /,
p blieſt utu 45eeſt baat uit / tnaat hoog
3Be

en Sterven Jeſu Chriſti.

273ſten

89e 2ºon haar mibbaglicht herſoog.

' ..

6. Q5p reeſt alg obertminnaar meer/ # # #

#n ſtraalt gn met ulu âPaberg eer/
ºp Hitoning! laat nu utue firagt
#ſrt on5e 3 maâſjeib 3pnt boibaagt.
-

#

.

#

-.

. . .

Dr. Joh: Olearius,

27. TRoosT- en GEBED-LIED's
uit Chriſti Lyden.

2

Op de wyze: Help God! my mag gelingen,
lg mp mpn3onben firenäen/

Hpeer geſu! in bien tpb.
# laat
in # #new

*

.

De gp geſto2ben 3pt/ .
g#n ſjoe baat
ſchulden laſt

-

#

“Hig aan het hout beg äruiſſeg
jij?et u genagelt baſf.

*-

2. dpi momber bohen maaten /

-

2IIg men 't fietragt te regt/

-

ipoe 3ig heeft martlen laat en

Y
-

#ben ijzer nog:3pnen ſinecht/
Hpp heeft 3ig 3elf be HPeere groot

. , ,

3eod, mp berloozen menſche/
dºbegeeten in ben boob,
3, albat honnen mp ban ſtijaben
ape 3emben groot en heel:

#
: -

-

#35en in ſhot in genadel
gee ſchulbig in't geheel.

-

.. .

.

. . .

betaaltheolºgiſitie:arniott,
& Pat ift niet hoef te b2e25en

*

zeer ſjeiſen hmaal en gluch

4. pies
º

27 Mien. VII. Van het bitter Lyden
4. @Pieg 3eg ik u ban hertenſ
u en mpn lenen ſanh/
on? uhne ppn en ſmerten/
GP
banh;

# #en

àànog ume noob en angſt geſchrpf
#2ong um onſchuldig ſternen/

«En boot um lieft daar #

ni: «Beef! batum hitter lpben
aanſpoog en uitruſt/

#2et allen ernſt te mpoen

ºpe 3onheiphe luſt;
#at mp niet home uit ben 3in/
#ot bier gp mp herioſte
Hit enkel 3 uitnze min. '
6. #pn äruig en mpneplaagen/

#ou't ooh 3un ſmaat en ſpot/
dºelp mp gebulbig b?aagen:

35eef/ d mpm #eer en job,
gaat ift berloochen be abaerelb/
&#n boige um erempel/
&Pat mp ig hooggeſteit.
7. 3Laat mp anuren beïmp3en/
ſlPat gp mp hebt gebaan/
&#n hun/ ten uimen p2p3e/
25eminnen nu boomtaan/

#onbet haat3ugt/ of baſſen ſchpn/
#g gpºmp hebt bemeegen
Hit 3uibre liefde rpm.
8. #Laat eindipit utme inonben
#p trooſten hragtig man/
#n mpne laatſte ſtonben/
«En bieg ber3ehºren mp/
ålºpi

en Sterven Jeſu Chriſti.

. (283Lieb

âppl iä op uin berbienſt betrouhof . . .

G5p 3uit mp eeng aanneemen/

.

-

&Pät iä u eeuhuig ſchouhu.
Dr. Lucas Bakmeeſter, in zyn Leven Pro

feſſor Theologie en Superintendent te Roſtok.
28. D A N K - L I E D., .

.

Voor Chriſti Lyden en Sterven.
Op zyn eigen Zang wyze :

g efit! mpneg leheng leben !
| Heſu mpmeg bobeg boob!

gºeie u hebt hoo? mp gegeeben/
n ben biepſten 3ielen noob/ . . ,

n het aſſerbitterſt ſternen /

.

p bat iä niet 5ou herbernert/ . . . . . . . .

Duizend, duizendmaal zy dy
Liefſte Jeſu! dank van my. . .

. .

.

2.45p/ach! gpijebt becieſtijamben

#aſterinnoabenſ ſpot en hoon; ,

..."

#pechſei/ ſlagen 7 ſtrift en hamben

Hitgeſtaan/ o «Bobeg #oon!

3 -

. . .

dºm mp 3onbaar te behapben
3Pan het etutuig ijriſche inbeu /

. .

!

:
3

uizend, duizendmaal zy dy

-

' s

Liefſte Jezu! dank van my.

-

3. 45p beer! moeſt heel iuonben/ ſlagen/
aſpben alg mp ig bemuſt;

• - 3

OPm te beeien mput plaagen/ gºn te brengen mp tot ruſt: . . .
#ſtij! ben bleek tot mputen 3egen
-

. . . ..
tºt $ .
#eeft

28?lieb. VII. Van het bitter Lyden
ganſch 3maar op u gelegen. In
#
uizend, duizendm

aal zy dy
Liefſte Jeſu! dank van my.

tº

ºf -

1

''.

4. Tºen heeft u 3eer 3maar gaan hoonen 1
2 langebaanſchimp en herb?iet/
35p liet u met boognen hroonen/

-

2ſtij: híaarom ig bit geſchich?

't âPag/ om mp op 't laaſtte geeben
b' (Berchtoon en 't eeuïnig lenen/
Duizend, duizendmaal zy dy
Liefſte Jeſu dank van my.
tºt

|

:

5, 45p hebtipfiſen 3pn geſlaagen/
3 lººp te rebben ban beppri;

-

3aalſchip# laaten u uerilaagen/

-

#
iftmugt trooſt erlangen

GPp bat ik hon 3eher
@Ten eind

:
/

-

H9ebt gp 3onber trooſt gehangen;
Duizend, duizendmaal zy dy
Liefſte Jeſu dank van my.

6. JPoe gp âtuaamt in noob te raaften/
3teen gp3uſhg met heel gebuſb/

-

“En moeſt ook ben ſtruisdood ſmaaktnl .
GPm te boeten mpme ſchuin

ºog is

GPp bat gp, mp mogt bebºpbent
3Panin 't heiſche buur te ſnben/

-

Duizend, duizendmaal zy dy
Liefſte Jeſu dank van my.

i

u
in

.

7. Htue ootmoeb #tnam te boeten
JE?nn trotgijeib/p?agt en ijoogmoet
#12et utm boob mpm boobber3oeten/

ipet homt alieg mp te goed:

-

ſ

*

44 in

en Sterven Jeſu Chriſti.

3o 4Lieb

#aar uit bloeb en mater ätnam /
#n dat on3ent miſle; .
#ua be a chrift berbuiſing nam/
«En hup hielden ſtifie,
7. Boen de dag zyn einde nam/

#2'.3lbont mag gekomen/

ſpierb Heſughan 'g kruiſfeg ſtanl/
Spoo? #oſeph genomen/

#eerſpË na de joodſe aart
in een graf gefºuiget /

#et nagtergalbaar üeinaart/

3ig Jºnattheug tuiger.
8. «P! #eer thaiſte gobeg zoon!

3Laat um bitteringen
#eren ong/ bat mp gantg ſchoon
Alle 3onden mpben/
#aat ong aan in ongemaâ
&#n hruigbomb ſfeerg denken/
&Paar hoog/

# arm en 3tuaft/

.

H Danhoffer ſtijenäen,
Michaël Weis Zalr. een Waldenſer, die de
oude gezangen der Böhmſche Broeders

in de Hoogduitſe Spraake heeft overgezet.
- 3o. KLAAG- en TROOST-LIED.

3P)

van Chriſti dood en begraaveniſſe.
Op de wyze: Jeſu / gy die myne ziele.
liet gp traanen! ei! iniſt biieten/

G5 19aſt en

# iJe #

83f
at gp UUgel1020!!!ten
Uogen U?
&P ! gieten
g
is

e

* *

G5altta
-

3o 3Lieb. VII. Van het bitter Lyden - G5antſe feeſten op het graf/

3Paar berſto?nen legt het ietjen;
3Laat ong hem be ſaatſte geenen:
Ach ! ach ! onze levens cier,
Jeſus is nu niet meer hier.

-

2. #thomme gemel! 3och op aarbe
#lmen honing nu niet meer/

-

-

##n, hemeenten ona na naar de
táterben ban beeg grooten heet,
alaiſt zon/ Inaan en sterren meenent
419pi uhn Zonne ig berbunten en/
Ach des Hemels kroon en cier,

Jeſus legt geſtorven hier.

-

-

3. mBeen gp broome Engelſtijaartn!
ambantum geer en Pring is boob,
«5p bie ong Homt te beluaaten

gºn te rennen uit ben nood/
3eie ſtijgiſti gehoopt berhoubben/
#laaget nu in bee3en ſtonbe:
Ach, ach, ach! der Englen cier,
Jeſus legt begraaven hier.

4, ambeen: u menſchen al na maatbel
#m troum herber ig nu heen/

#pem berbanben ban de aarbe . .
25oo3e mninen/ 3onner reen;
#igheeft
3elf in
benhet
bood
gegetben:
#p
boog
ſchaapen
lenen

.
v

,

Ach! ach! onzer aarde cier,

Jeſus is nu niet meer hier. . .

5, ambeen gp #erberg! bie um gaat en
gethematſ en al mat gp behoeft/
#um trooſtitie legt beg:aanen,
ſpaar

en Sterven Jeſu Chriſti

- go4Lieb,

ſpaarlph gp 3pt 3maar hebtoeft:
OEi ! herähjiát

#lig 3e

#!

-

hunne ſjertent/

# bergaan ban ſmerten:

Maar ach aller Herdren cier, "

,

Jeſus legt begraaven hier.

! !

6. #ſt matig geſchaapen/ meent !

#emel l3Marne / zee en lucht/

- op

#henſchen/ eieren/ 25oomen/ #steenen/
25eeken/ 119elſen/4Boub en 3Piueijff
2ſſie &tijepfelg gaa routu bgaagen/
&Pm uhn
te beklaagen;
Ach, ach, ach! der Schepslencier,
Jeſus is nu niet meer hier.
7. Žpne liefde hoog berheijen

#

e

''.

#'n 3pn gantſe lebengtpb/
#eeft hem daar toe aangeb?eenen/

'-

&Pat bp trab boog ong in ſtrpb/ .

.

.

een bermpagbe molf en baaaiien
&Pie tot buit ong. tuuuben maaäen:
Ach ! ach ! onze liefdes cier, " " .
Jeſus is nu niet meer hier.

-

8. H#p be #eere ban ben #emel

,

&Loog in armoeb om op aarij; "

Spoog beg maereſtig moeſt genuemei: . .
lgem en heeft geen noob he5tpaarb/
j
dPie ijp b?oeg boog on3e ſtijuiben/

2lig een ſam kon ijp 3e buſben:
Ach ! ach ! onze vreugd encier,
Jeſus is nu niet meer hier. o

.
.

. .

.

-

. .

k

-

9. H#p bemeeg goeb boog het filmaabe/
{lbag 5nner bpanijen b2ienin: . . . . . . .
-

-

.

geite

&P 2
-

* *

3o 3Lieb. VII. Van het bitter Lyden
#Biemanb hem nergeefs aanhabe/
«Eſh een heeft bp gaern gebient:

#tholt men hem7 bp ſchoſo niet tuther/
2II ineberſtomb hem een jeber:
Ach! ach! onze Vriend en cier,
Jeſus is nu niet meer hier.
1o. Hººp be Hipooge âPo?ſt ban ettel

Hºp be #eer mag on3e hnecht/
«En gaf b ootmoed ons te ſteren/

#

heeft herbeeld te regt:
&Pig
319aarheib mag in 3pnen monbe/
Zonder balgºijeib'g herten gronde.
Ach! ach ! onzes ootmoedscier,

Jeſus is nu niet meer hier.

11: zelfs per milbemoinen heelen/
dPie hem hebben omgebracht/
H9em een ſchoon lofmeije beelen/
&P den
3p goeben nacht:

#

âIPaaripb (beeg taal iuierb bernomen)
gPit mag er een banbe 'P2oomen:
Ach! ach ! onzer zielen cier.

Jeſus is nu niet meer hier.

12. JIſhaar al ig fjp nu een ſpät/

#ſn't âogt 3ai bp ſeeijen meer /
gEn ban ong 3al ijp niet mpäen/

2li ſchoon bp in 't graf baalb meer.
#ſa ſchoon mp hem niet aanſchoumen/
31Pit fjp 3ig ſtreng op ong houinen :
Onze trooſt en onze cier,

Jeſu! gy zyt dan nog hier.

13. ©mbertuſſen op beeg tep en
#ſſie

en Sterven Jeſu Chriſti.

31 3Lieb,

3Jſſe jaar 3pn mp herein/

- , ...

Hinen bood nog te beſt

/

.
- º

- is

grºot bat g' uit bepbelheib
&Png meg haalt tot 'gipemelg
3Paar hop eeutuig 3uiſen moonen/
En u klaarder zien als nu 3

-

º

- --

,

-

,8
###

'
Daarom haal ons haaſt tot u! # #

.

S# van Birken, anders genaamt
etulius, Keizerlyke Hof-Palts Graaf en
edel gekroonde Poëet in het vrugtbrengende

Gezelſchap der Opgewaſſenen.

-

'

31. K L A A G - L I E D.

Van Chriſti dood en begraaveniſſe.
Op zyn eigen zangwyze.

-

&P treurigheid! o angſt en ſtrub;
Hig bat niet te beklaagen?
&#ob beg 1Paberg eenig hini,
âl902b in t g?afgeb2dagen.

ºr
-

-

Y

2. © groote noob! #ob 3elf legt boobf
3lan 't htuig ig ijp geſto2ben/
&#n heeft baat bnaaſt ipemeltph
Hit ſiefb ong hermothen. - 3

-

3, 49 menſchen ! bloot/uin3onbenſuuob
eühen bit toen geſchieben; |
&Pm bat megen um migbaan

| ||

|

|
in

ºf

v.
G50b ban u huuu blieben. . . . . .
TIam G5obg/ baat 0In
4. Hbu

##

#ier legt met bloeb beblooten/

# #"
00ſtil. : :
&P 3

Poog u ljee
,

.
' . .

:

.

.
5• 49 30t

,, . . . .

-

32 tiebe VIII. Van de Vergººſſen",
# # 3oete montla geloofs gaonb!

#ſleg3ptmatgpop30 aarbeleeft
geſlagen?
tºt

-

en

#oet uun boot het laa
..
.
op zoon van een #"
iemand aan ubu laattume bloeb

#onber roum aanſchoutpeil.

. .

.

.

tºe in u

ºm
-

ſpoog-3aiig igl iuieng heugenis
aait regt gaat operhueegen/ .
#oe beijzer berigeerinfiſjeib
S
#eeft in't graf gelegen. ,,
8. @ #eer Heſu, mantelper! nu is
35it iä met groot berfangen/
geef bat iſ tot in het graf
44 ſteetg mag a
geit: Johan Riſt, -

VIII. Van de Verryſſeniſſe
Jeſ: Ghºſt:
3: TR93sityk faëSCH-LIED.
Op de wyze: Verheugd u Chriſtenen in 'tgemee".
3pn betſtoogt/
.
boot bit ig herſſonben/
ºf

GP er beſſen googten

ape gºatſjattig nu regtendo t/ali

G. e

#et keteng naſtgebonden/

it iis dººr

Ber 3omben magtig
gego: ſtijgiſtug ig

tººl ºf in

©tig

#

50tſb

2, 41Pat Glig UE3 QPl

ſn't
Parabag uerloozen:
ab/bat en meer uit
-

ze

hij iſ

iſ

º

u
nºg
-

(9p

Jeſu Chriſti.
,,
&Pp nieufug ong Homt te hangen.

32 3Lieb.

3Pe ſterke Hºeib uit Babibg ſtam/
eeft 3pneg 42aberg g?amſtijapg blam

ebluſt met 3pnen filoche, ,,

...

3. Hºp ig uit 't g?af op ijuiben hier

312et groote macht gehºogtien/
GÈn ſteekt op on3eg i9eiigbanier /
ijp heeft berfpigoohen:

#

Hpp brengt na meſ bolhoerben ſirpb
GPng lueber b2ce en bgolphheib/

"Ha alle bemeſg-ſchatten.
4. Daarom laat 5pn in bgolpäſjeib
#9ert en gemoeb berheenen;
-

ålepi ong ig beeg gemabe tpb.
3Pan boben tueer gegeenen/

app hebben ſtijgiſti ſiph en macht,

## ig nu hoeg bie bag en nacht

oo2 @Bob ong ging herhlaagen. ,,
5. Pie alle maereſt baagt in noobſ
3[egt in het ſtof ber aarbe/
De certpbg ſterke 3ielen boob
hrachtſongſ en het maarbe
#

/ .

toeb ban het Ham heeft hem gebelt/
GTriumph haar ober aangeſtelt/
«En ong' tot 't heil behouden,
6. âl?p 3uſſen ouh na hee3en tpb/

2lig Chriſtug meer op ſtaane/
«En met hem in beheeriphheit,

ººit 'g H3emeigineeugh ingaane/ .
apartt maar het hoofd gebieebenig/
&Paar 3uſſen 3eher en getuig
:
&Pohb antige ſieben moonen. Mr. M. Schirner.
JP 4
33 TRI

33 ?Lieb. VIII. Van de Verryſſeniſſe
33. T R I O M F - L I E D .
Van Chriſti Opſtandinge.
L) eben triumfeert 35obeg zoon/
* Pie nu reetgig berree3en ſchoon/
Hallelujah! hallelujah!

HI)et g?oote macht en heerſpäheib,
albp banäen hem in eeutuigheid/
Hallelujah! hallelujah !

2. @Pen buibel heeft hp ban 3pn macht
25erooft/ en oberheert met Hratſjt!
Hallelujah! hallelujah!

dºelph aig boet een ſterät helb/
&Die 3pn bpanÜen neberbeſt.
Hallelujah! hallelujah!

3. @P 3oefc Heſi, gp bie3nt

-

3Per 2Zonilaarg ſjeii en 5aligheib;
Hallelujah! hallelujah!

..."

,?

4Poert
ong boo? utu barmhertigheit . .
JI)et breugbe in de ſpeeriphheid.

.
- T

-

-

-

Hallelujah! hallelujah.
4. Die gelooft en ſjoub (5obg geboö/

#g uno: be maerelt, maar een ſpot/

-.

Hallelujah! hallelujah!

- . .

JPoet uitſtaan angſt en g?oote noob/ .
#ſa bihmilg lueſ een felle boob.

|

t

-

.
,

||

*. '

Hallelujah! hallelujah!
5. JI'ºp han # bpamb ſtijaben, ma

ſä ben geheel buiten gebaar/
- Hallelujah, hallelujah!

App kan nu met 3pn htmaab fenpn "

1,2

iſ

,.
j?iet

Jeſu Chriſti.

343Lieb.

3?iet bouben bie 45ste hint 'ren 3pin,
Hallelujah / hallelujah!
-

-

n# #
#arnh/
al3en#
na het#
ſpemelrpig:

"#

/ hallelujah 'p
H9elp ong baar toe met tuelgehal;
&o 3ingen
tup met groot geſchat”
Hallelujah / hallelujah /
7. ſbob Paber # ben #n

##

JIP) et 3pn eenig gehoogen zoon
n/

--

.

tinnen/

-

&

#en
#eigen beeſt
#n eeinnigheib
3piafgeipheriung
en ping')

* -

as a

Hallelujah / hallelujah?

34 V R E U G DE - L I E D,
Van Chriſti verryſſeniſſe.

"

Op de naaſt voorgaande wyze.

laat ons #
hºoipá arm,
3nn/ )
Gy #Stijgiſt
#menHallelujah
-

Hallelujah ! hallelujah !

, ,

-

ºf

#ldagen ben ipeer ſtijgiſt geinig/
UPie ong tot trooſt herree3en ig,
# # # e-

-

Hallelujuh ! hallelujah'

n#l
nietſ boot en !
3Pictorp
#mmaniiiij",
Hallelujah ! hallelujah .
,

ana:

#

32ie ons herloſt 3pn eigentin n/ ,

,,

##
baat
#/
Hallelujah ! hallelujah !
3. *** gemels heengt
bn ons herintrft,
&P 5
alBeſ
-

s

354Lieb. IX. Van de Hemelvaart

#eſbien/ bie met hem leeft en ſterft :
Hallelujah ! hallelujah !

-

Hpp is nu en bipft ong altpu
vibe 3onnt ber gerechtigheid.
1Hallelujah ! hallelujah !

-

,
- -

-

4. JPie ong 3ai boog de boot, een maal
abootlichten tot in 'g gemels 3aal/
Hallelujah ! hallelujah !
&#n 3ingen
Hallelujah
fpn. b2olph 3pn/
pn
spieg
laat ong
both ſteebg

Hallelujah ! hallelujah !

IX. Van de Hemelvaar
Jeſu Chriſti.
35. CHRISTI ZEGEPRAAL
over de Dood en Helle.

.

Op zyn eigen Zangwyze,

Of als Verheugt u Chriſt'nen in 't gemeen.
:

NB. Maar dan moet de laatſte regel van ieder
vers gezongen worden op den toon van
de naaſt voorgaande regel,
OS iebeng 3Po?ſt/ bie3pt gemig
Pºn b hoogte opgenomen/ ... ,
&#en i5emeſ / baar min 1Paber ig /

«En be semtent ber 192oomen :

#oe 3al iä utu# 3:gepgaal/......
& Pie gg # eenmaal
#ermonnen hebt/ regt pap5en?

#?"
rupsen ?
* -

* *

',

- - -

-- --

S

& zº

:

353Lieb.

Jeſu Chriſti.

2. @Bp hebt be pei en 3untennoob

&Santa ribberſpä bebmongen/

,

SPen geuihei/ #Daerein en de Boob

gºoo? urnen bubb nert zongen :
ºp 3egepgaeit nu breed en mpb :
#oe 3al iä 3uſäe heerſpähein/
GP H3eer ! hier in bit Heuen / .
2<pn roem na tnaarbe geeben ?

3, 45p hebt u aan be regterijamb
Seeg #aberg tuillen 3etten/
JPie alieg ſtelt in uïn berbanb;
&Pit niemant hun beletten :

g5p hebt ben 12pant omgehaagt/
«En met triomf hem uit geſäcijt /
a 3eife hem op utu maagen
eerlph ten toon geb?aagen.
4. & Plig legt nu alſ eg onber u/

GBp 3elfg fiegtg uitgenomen;

En alie «Eng'Ien 3uſſen nu
@Lot unnen bienſte âomen/

-

"De iPogſten ſtaan al op ben baan/
«En 3pn u fbiliig onberbaan.
3Lucht / âDaeter/ 4Puur en 2Marbe

n

Ji 2oet bienen u na maarbe,

ni, ºp ſterfte ibrerſcher baart omhoog
et juigtben nà behaagen/
"En 'g #2emelg #eiten hoog ong oog/

s -

C2n3igtbaar u opbzaagen

#et lof: gp baart op met gezangäf
«En men hoogb Gerha3uinen hian#;
#lºpn 45ob! hoog alle bingen/
âbiliſt -u1 ook lof 3ingen.
te

-

- 45p
*- 6.

353Lieb. IX. Van de Hemelvaart
6. 45n 3pt gebaaren op met ter/
SPe bpand ig gehangen/
&Pie met heel fraanen bogt imei eet/

#geeft nat gemaakt ong' mangen;
#bieg p2p3 n mp met 3uet geſchat/
&P ſterke 45ob: u ober al /
Spie ong met 30 beet gaaben /

Hºier boo? Homt u?ienb'lph laatsen.

7. #n 3nt ban de gemeent het hoofb/
alPp 3pn Inu 3ïebemaaten/

opie gin beſcherming hebt belooft/
g#n hulpe b2oeg en laate :

#ig ong dan angſt ſchier b?echt het bevt /
45p ban ong trooſt en ſteräte ruerb:
4bant gn Hunt Hragt en lechen /
“Ha bare en b2eugte geeben.

8. GBp 3aift ong ook met u men beeſt/
&#n geeft ong ºperberg troutuel... "
gkoe gieeraarg/ bie ong allermeeſt
62p umu moogt leeren boumen :
&#n Hooogeprieſter! toon ong ban/
gDat illue Hragt ong rebben han/
a ban ber H3eſſen haaſten
2p / lag en 3alig maatäen.

"

-

5. Snipeet: jebt boog uin gemelbaart
&Pe ſtraâten ong bereibet/

-

JBen mueg hebt gp geopenbaart / .

-

JPie tot iden 12ainer Heibet :

gÈn tupſ/ m 2 ſeſu! gp altpb.
#n uïn ſpemelſe mugoning 5pt;

zo 3uiſtn ban be lºgnomen
Paar been tot u ook homen. "

,
1o, 313aitt

» '

Jeſu Chriſti.

e

354Lich.

1o. âIPant ig ong ſpoofb in 't H3emelrpti/
3lig uïn 2Ipoſt'ien ſchapben/

zo 3ulien mp b eng'ſen geſpli/
apaar mig niet buiten binnen;
obp# ong ume 3Ieten filein/
&P 45ob ! niet laat en ban u 5pn /

JPie boch 30 baſt bertroumen/
Hln heerlphheib t aanſchoubuen.
11. (@Ereh ong meer en meer H3 eet ººſeſu!
3Pat met on3e gemoeb'ren /
âl?p moonen hopen ſteebg bp u/
ºn um H3emeiſe Q5oeb'ren;

#Laat on5en gang en mantel 3gn/
JBaar b2cbe ig en maarheid rein/
&#n laat ong in um luc5en/
&Pat Hi)emelg ig / genee3en.

12. Hºelp! bat mop 3ochen on5e ſuſt
jàiet in bit aardſe ſcuen/

-,

II?aar baar/ baar gp eeng maart ruſt
24uit aan 45ming #ind'ren geehen /
2Ich! laat ons ſtreeben boch hoogal
#Pa 't gueb bat namaalg âonnen 3al/
2&o 3ulien mp boo2gronben/
âlPaar ulu (Cent mogb gebonben.
13, (&T telt ong na it! 30 loopen imp /

g5eef ong geloobeg bleräen/
elp! Dat imp ban hier bliegen b?p

a #grrig hooge perhen; .
JI)pn 95oh ! manneer haar iä baar ijeert/

#aar b2rugbe ig en geen gemeen:
âlPanneer 3ai ih in trouïne

Blu aanſtijpn eeng aanſchoumen:
-'

-

I4* âIP)gita

364Lieb.

IX. Van de Hemelvaart

14, ambanneer 3al ik in 't Parabpg

dTot u ſpeer Heſu homen: ,
geanneer ſmaak ik bet ºng'Ien fppg?
«En mogbe opgenomen?

*

innn briſanti hom en neem mp an!
oppbat iä nºoipk juigchen han1
gen kloppen in de handen/

e

#ooft tººnt in alle tanden. Joh. Riſt.
36. DAN K- en VREUGD E-LIED
van Chriſti Hemelvaart.

Op de wyze : Gelooft zyt gy Heer Jeſu Chriſt.
3B p banken u ſpeer “Jeſu blpt /
iPao? bat gn opgebaaren 3pt?
49 ſteräe ſjob!

##

#trekt ong aan inf en ziele mel.
Hallelujah.

e

-

2. #euberheugt 3ight chriſtenhºl
zingt en ſpringt 3omber treurigheit !
go53p ſofin ben hoogſten thgooit:

dBng #eer
en 35 okter ig 45obg zoom
Hallelujah.
w

3. gºh?iſtug bit is gebaar en bocij
dºen ſpemel/ enig bp ong nog;
JI)agt en gemeld oneintuig ig

op.

#an bergen ſpeer/djob in enſch/getuig.
Hallelujah.

-

4. 25ohen be theemſen is bergoogt/
3Pie after ſºng'Ien magtig hoogt,

#gl en be rijenſtijen regeert al l....

ãoâaïekstbepfitnfeiten;al. Hallelujah,5 ze
e

Jeſu Chriſti.
36
5. @Ier regterſjanb beg39aberg raab/

tieb.

#p aſie magt heeft/ 3onner maat/

#et buigt 3ig alles nog? Een tijgnon
aBangBobg en II 2aagtg JI)aria'g 2，oon.
Hallelujah.

6, zong /maerein/buibei/boot en hel/
3Die heeft ijp ouermannen ſnel/
dTrotg! tuie bat miſ; ijn op hen baan
2lig oherminnaar ſteeïg bipft ſtaan.

Hallelujah.
7. aleeſbien/nichem betrouinenboet/

#n in hem heeft een friſſen moet/
álbeg maerein! '# baaag na u uiet meer/
d?a ſtijgiſtug ſtaat al ong begeer.
Hallelujah.
8. Cijgiſtug be#eer heeft ongüerloſt/

Haet heeft 3pn bierfjaar bioet, gehoſt,
b ſºebanfinig ijp gehangen leib/ .
3Pat ong niet ſchaab booog bitterheid.
Hallelujah.
9. top 3ingen met een blpben mont/
&#n 3pn bgolph ban 'g herten gronb/

gPng#52uer/ong bleeglong been en bioch
#g on3er aller #oogſte goed.
"

Hallelujah.

1o. Poor hem ben #emel open ig/
#
ong ban liehe ſpeer gehuig/
at mp maar baſt betroumen bp/
GÈn boog uichen eeulmig blp.
Hallelujah.

11, 2lmen/ anten/i3ter geſut

wij
&#t?
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gºn ijoog gp opgebaaren 3pt;

35eijoub ong bp be reine teer /
'g & Buibelg bebgog en ſiſt afheer.
Hallelujah.

12. Htom liebt #9cer ! hom/hetig tpb/
(@Cat 't laatſt gerigt in heerſpäljeib /
Hit 't jammer dat ong eeng bueg ſjaal
SHn t eeuipig #3emelg b2euguen3aai.
. Hallelujah.

13. ?Imen 3ingen imp nog eenmaal/
&#n haaäen na üeg l9emeig5aaſ/
gPaar uup met b Cuig ien in utu rpä/

H9et amen 3ingen eeutuigipä.
Hallelujah..

Dr. Nicol. Selneccerus, eerſt Hofpredi
ker in Dreſden, daar na Predikant te

Jena, en eindelyk Profeſſor Theologie en
Superintendent te Lypſig, aldaar geſtor
ven Anno 1592.

37. DE VERHOOG IN GE CHRISTI.
aan Gods Rechterhand, uit Pſalm 1 1o.

Op de wyze: Verheugt u Chriſtºnen in 't gemeen.
5D e ſpeer ſprak in 3mm hoogſten tij2oon
z” (@Cot Cij?iſtug / minnen #)eere:

&#p 3nt mpn een gehoor en 2 oon!
«En imp getph in eere/

zet u tot minne ſtethterhant/
(@Lot bat iſt leg umen bpamb
(QLen buztüanú uujer boeten,
-

-

39
2•

(2

Jeſu Chriſti.

37 ºlieb

2. #2e later geſpä een écepter 3al

#gn munib uit Sion 5enben/

"

#n laaten
ieeren ober al ,
#
GG!! ## # / at gpal 3uit
heerſchen5cljaar
gantg /en gaar
CPber
utubpamben
aar
&Pat

# haar 3onben boeten.

3. # gp hoog ume boobeg ppn

#onb en hoop af gaat meeren,
#2an 3al um HPolft gantg millig 3pn/
H in 't geloof te eeren;

#un hinbºren 3uiſen ban/ geſpä
dºen geautn/ ontelbaar in unirpk
# b2oeg geügogen mogben.

-

4-, #p heeft ge5mgozen 5eherſpä/

in 't 3al hem niet heroumen/
&#p 3pt een prieſter #
#ieum &#oögüienſt op te ſnuinen/
#a b 92ber ban maeſthiſenech/
#2et oube offer moet gantg megt
3Wig gp u 3eifg laat booben.

5. Poch 3al be ſpeer ſteetg bp u 3pit/
G#n ſtaan tot umen regten/

#n ſtraffen met eeumige ppn/
er ipb/aig
eeng 3pn gramſchap
3a
#
##
ſtijap3al
gee #toningen ſtopten ten bai)

«En juin met magt herhapſ feit.
6. #pgeriph 3aſbp met groote magt

SP: ºeioenen iſ en alie

-

* ..

.

-

&bit hem beſpot en uitgelacht
€g

G9gif

383ſieb.

X. Pinxter Liederen

QPoit hebben / oljerballen :

#p 3al ben 4Po?ſt bee5er maereſtſ
JPie 3ig ſteetg thziſtug tegenſtelt, 1

2 pn helſe riph berſtoozen. . . . .
7. In ſmääheib/lpben äruig en boobf
#alfjp hier tpblph ſterben/
&#n oberminnen aſſen noob/
G5ubg 45oeijeren beërben/

&#n opſtaan aan ben berben bag/
gaat hp eeumig regeeren mag
2lig Hänning ober allen.
-

. .

. . . .

B. Waldis.

X. Pinxter Liederen
Van den H. Geeſt.
38. P IN X T ER

GE ZAN G.

Op de #e: Hoe ſchoon licht ons de Morgenſter.

(AP) heilige 45eeſt!

hp ong berſcijn.nl

gÉn laat ong ulue HlPoorting 3pnt :

&P komt gp herteng #onne !
gijp ipemelgºalitijt ! laat uluen ſchpn
25n ong/ en in ong kragtig 3pil /

.

Jeat b?eughenlammen honnen/
SPgo2 bn/ in mp
,.
lº)emelg Heeben/ ſtaaüig gechen;
JI)et gciſcben âomen hun tot ugetrechtn.

2. @P ſterke 4Pogſt! um hragtig moogb

#

3ſaat in ong
boo2t en boogt/
«En ong geijcciberblpben;
-

gPat mn bon Pauer/ 3pnen zoon/
. H! beiber eteſt in eenen (Lij2oon

2lig

Van den H. Geeſt
#lig on5en Bob helpben/
25iphe/ bypbe/

38?Iieb.

- ,

gen behoebel ben gemoebeſ
&Pat 't geloone/ niemant uit onghertereotie,
3. 45p albei! maar uit heel mpgijeit, bloeit/

*.

-

3Pie in de banome 2Zieſen gſoeft/

-

ätu trooſt laat tot ong heeren/,

gaat mp in 'g 45eloofg eenigheib/ .a
Qof anbºren in te ſchriſtenheid/
Hiu maar getuig'nig leeren/

#
ieere!
iminnen/
ert en 3innen/ te genuinnen

+

H te pºp3 en/ goebg ben naaſten te betup3eit,
4. Iſ het umen raab âom bp ong rab/
&#n ſeib ong op het regte pab/
âlèpl mp ben meg niet meeten:
«5eef ong huiſfanbigheib! Dat impt

g，5etroumiph blphen ſteetg bp bn/
#lig bie utu ſtinb'ren jeeten :
áchoulu both ! houtn noch !
319at geſpleeten/ en bergeeten/
H te ſchouinen en op unnen trooſt te bouinen,
-

5, 3Laat onguïn eenie balſemſap
25ebinben/ en tot ſtibberſchap
3Perſterkt mogben op garben;
&Pp bat mp onber uin beſchermt
&Pntmoeten beg HPpanbg alierm /

Iſ het b2olphe gebaerben/
3Laat Il/ milü nu

(Pp ong neber / bat tup ineber

ſtrooſtban binnen boeien/entengoberininnen
6, 45p

&# 2
-

*

*

v

zee-- -

-

39?Lieb.

X. Pinxter Liederen.

6. 45p 3oete 19emelgbaum baal meer!
gen kragtig in ong, herten heer M.
abilt in de liefde geenen/
GPat on5e 3in berbomben 3p/

42m met tien naaſten altoog ben
“H'n liefbe toel te leeben/
95een mpb/ geen ſtrpb
# heb?oebe / 't G5een 'h behoebe /

419iſt mp geeben/boogal een3agtmoebiglebert.
7. geef bat in maare heiligheid
ſlºp leiben # ieebengtph;
al9iſt on3 en 45eeſt berſteräen/

#

&Pat ong boogfaan 3p onbemuſt
&bepbelſjeib dan 'g bleeſcijeg luſt/
gën 3pnt boobe merhen/

2Ich roer ! ach boer ! .
&Pn3e 3innen) en beginnen/
3Pan't berberben/bat mp mo?ben hemelg ertien
-

r. Michaël Schirmer.

39. AANDAGTIG GEBED-LIED,
-

Tot God den H. Geeſt.

Op de wyze: van het zevende Lied,
&P gp aſſer3oetſte b2eugbe!

3 gp allerſchoonſte 4licht!
39ie in ûgoefheid en geneugde
H in gunſte tot ong rigt :
45eeſt beg ijoogſten ! hoogſte ſpeer!

JPien toekomt lof/ p2pg en eer /
gºeie ſteetg baſt houb alle bingen /
ipoo?! ach hoog boch! roat itt 3inge.
2, Himmerg gp be beſte gaabe/
1.

:

-

Van den H. Geeſt.

39

niet.

&pt/bie een M2eng menſen äan:

#lg iſ ſlegtg in u mn ſaabe/
#Peng ih nergeng ietg meer ban;

#ſch ! geen n 3elfg/ âom tot min
En mpn hertel het meiä gn 7
GEerſtand hoe iſt mag geboozen/
Cut ulu & Tempel hebt beräooien.

#: ºp #omt uit nºg gemelg E5:oone/ .
&#ben alg ben regen bee7

252engt ban iPader en ben zoonte
j?iet alg enäel 3egen mee:

#aat boch/ o gp maarbe gaſt!

#obeg 3egen/ bien gn paſt
&#eeben hant na uinen miſſe/
Jººp aan Ziel en 3Ligthaam ſtillen.
4. 45p 3pt topg/ bo! ban Herſtanbel
âBat geheim ig / ig u ftombº

ºp telt't ſtofber #ſeinſte 3anbe/
#n gronbeert be zee jaar gaonb/

#g/bit 3pt hantumpfeſhrn)
#Peet/ hoe ſterke plint iä 3n:

#ies geen topgheibſ en bonº aſſen/
&Pat it ſhot mag inclgehaffen,
is
5: ºp 3pt rpm en moet genantbenj
&Paarmen rpm en # ig;
#ſien haar tegen ſchanſ en 3onben/
#lg een buif ſtank en huiſnij
JJºaah mp u genaben 252on,

#n en 3uiber als bezoni

.

ºp bat / 't geen gp oliebliä blieben
JDag/ en illuen idil geſchiebe,
&# 3

6. en

39. 3Lieb,
6.

X. Pinxter

Liederen.

# 3ptaig
begbchaapheng plºegen
#
3agt dan mucbl

392oom ban

aan liefd bipft 3onbet benuergen/
#net ong #tnaaben zeer beelgocol
#ſch! berſeen en ſtopt mp in
geit gebruik en bee5en 3in/
gaat iä naienten en partpen
25cibe lief heb en herbipe.

7. nºnn #org: ik ben moeite beteben/
#ig gp mp maar niet herſfout:
#lgië ſiegtg tot u hom treeben/
#och ik trooſt in hruig en noob,
3iaat mp 3pn ulu eigenbom/

#ë beloof dan meterom/
44ïne
#Bat iä
eert
met
5aialbeoogen.
mpn bermogen/

w

8. #ſieg hoortaan iä ber3aahel.

apat u ſpeer! um roem ontſteelt/
eEn iä 3aſ mp ſteetg bermaaften

*ſn't geen gp mn aanbebeelt:

âDat de batan miſ en 3ocht!
zal ik houben alg beruſocht;
## mij 3pne ſnoobe Inegen
«Ernſtig blieben boo2 ulu 3egen.

-

9. &#p alieenipâ âont mn ſteråen/
Gºmbe mp getrould ſtaan bp /

-

#

.

-

ſpelp mijn ſpelper ! alg gp merken
âiont/ dat julp mp nooisig 3p:

JI)nn klua mil en bleeſchrg ſuſt
#beel en al in mp uitbluſt,
jl) aaä mp nieuºtu in boen en ipben/
3Pat

XI. Van de Boete en het Geloof 46?ſieb.
zPat 45ob mpmer 3ig berblpbe. 1o. &pt mpn ſpelper! alg ik beebel
#oun mp baſiſ en 3nt mpn 5taf;
1- ,
#g iä ſterf/ 30 meeſt mph 3Leenen; |
|
3lig iä leg / 30 meeſt mon C52af;
.
-

Einblph aſg iä meer opſtaat ,
#een/baar gn 5ult in herhipben '

gÈi! 3n help mp / bat iä #

2ïſ ulu uitbertino?ne meiden. ,, ,, . . . .
-

.

Paul, Gerhard.

XI. VandeBoete en tGeloof
4o. ZONDAARS TOEVLUGT.
in benautheid en zielen-angſt. . . o

Op de wyze: Op mynen lieven God

aar blieb ift: maar heen ren

!
## # .

#ä: bie helabert ben

JPet 3eer heel grobe 3onben:
'#
âlpaar moah 'er hulp gebonben: ##
&thoon alle 5thepſeig hmanten/
JT2pn angſt 3p niet meg namen. |
2. QP Heſu! hoi genaab'/&Pp ubu gebob en raab /

iſ,
#
#
.
|

. . . .

g:

',

.
|
. .

-

iſiomt mpn bebroeft gemoebe / 3
(GLotulpen g2ooten guche;

.

. .

*

3Laat ban H3eer ! mun gemiſe
tº j?iet um genabe miſſen.
. . .
. .
3. Hä hoog beoefijcib bermond/ | | | |
âlderp alle mpne 5ong / .
*
3Pie mpne 3iet boen ſminken/
:
, &#n mn 3eer ſluaar

>

#iraten
4.

-

w

fit

4o 3Lieb.

XI. Van de Boete

en ulue biepe monben/

#aar #ſfeetg heb heil gebannen,
4. Reoo, um onſchuldig bloeb/ .
3Die ſchoone roobe bloeb

impaſch af af mpne 3onben/
3Perbint met trooſt mpn monben/
«En luiſt 3e niet gebenhen/
JI)aar in be 2Zee ber5enhen.

5, 65p hebt mp #eer ! berloſt/
3Dat heeft u bloeb gehoſt:
Jººpn 3onben/bit 'h ooit heebe/
#2aamt gp in utn graf mebe/
&#n trab g'onber utu boeten/

.
5 . .

&Paarg' aſtpb blpben moeten.

,

6. #g minne boog heib groot/

'#albozb baat ban boch ontbloot:
n uun bloeb binb ik haate/

lg á mp baar op beriaate:
abant mie 3ig tot u men bet/

gPieng angſt 3ig met haaſt enbet.
7. 'à 25en 3eer behoeftigipeer!

## ift #
aileg mp ten goede /
#
boo? # hinebe;

&#p hebt bnog mptierſlanden/
&Boob/ JPuihei Hºel/ en #oontbert.

8. 4En of beg #batang fcljaar

Jººp gantglph tegen haar/
#og berf ift niet bertſagen;

-

#TBant itt Han 3e berjaagen/

# #eb maar illu bloeb te mp3eit/a -.
5e

41 3Lieb.

en het Geloof.

#
9. Hhn bloeb/ Dat ebei nat/

Zo moeten 3e haaſt

zoo'n ſterken hragt bebat/
SPat ooit een b?opäen áleine . .
geen alaeng äan maahen reine/
a 3elfg
gºſpuitelg
haaäen
rp/
log uit
en 3alig
maaäen.
1o. Paarom alleen op bp

* .

-

w

#
#u äan iä niet herbernen/

Chriſt! beriaat iä mp/

hn

t

# moet ih beërnen;

-

GBp hebt het mn herinnghen/

)

&Pie hog? mp 3pt geſtoghen.
11. H#)eer ! rûer mpn ijert alleen

.

Spoog uïnen beeſt haar heen/
&Pat ift mag alieg mpben/

e

apat mp ban u äan ſcheiben,
en iä aan urnen iphe
«Een 3Libmaat eeutuig blphe.
Johan Herman.
41. KLAAG GEZAN G.

Van een hertlyk bedroefd en verſlagen
Zondaar..

Op de wyze: De Dag heeft afgenomen.
2| tij ſhob! mien 3ai ik 't Haagen?
& Pat 'à 3o ellendig ben,
#pn ſjert huiſ ſchier hertſagen/

#Pijl ik mn ſchuldig hen:
3ïtij! ach 'h fian niet nergeeten
#2pn 3onben groot en ſinaar/
&p hebben mn be3eten/
-

GE 5

-

&#tz

41 3Lieb. XI. Van de Boete

|

|

| | |

«Bebaagt in bonbg gebaar.

2. #onbig ben ik ontfangen/
##9eb hmaan gebaan al lange 1
een boe't nog regtehoopt:
#nu gunſt ben jij niet maar bel

.

% onbig mag mijn gehoopt;

'# JPurf it niet ſchouinen aan/

4En ſchaame mp op aarde
JI)et mijn boeten te gaan.
3. Hºu 3out, ih baſt hertrouïnen
Hun zoon ſtij?iſing / getuig
en 3pm berbienſte houinen/
Alppi jn nipn bog?ſp?aah ig:
#gat both ſtijgitifftectg mpn hertel
3Paſ thupffel 3ugt het naar/

een ſpºrtlit: 45al 5gbeſmerten
JDat iſt be 30nb' niet fpaat.

is

4. Hä nou mei ſjert ipfi gaernel
35ectºren het leeben mput/

-

jf het toerh/ tuoozb en gebaerne/ .
«En utu gehoo23aam 3pn;
r
JI)aar ilt han't niet bolbrengen/

- -

.

gÉn alg iä 't tegt betragt/

# 't goed met humaat hermengel
go? 'g Quibelg liſt en magt.

,

,

5. Hlbat 5al ik ban nu inaaäent:

âbaar 3aſ iä beiſig ſtaan?
gee lºci bal à in be haatten/

mist

ººit iſ

#ig iä u buil ontgaan:

#h ficer o 45ob ! al luther

:

(Tot uur goetheib gereed/
9

#

.

-

en

413ſieb.

en het Geloof.

G#n boo? u bal iä neber/

JT)pn'E# 3pn mp deeb.
6. 45p hebt uïn 2，non gegeeben

#Poo? aſ beg alPaerelbg 3onb'/
& Pat ieber een 3ou leeben
alBie maar geſaouen homb'/
3 leidſtijnon mpn hert niet trouinen/
â boch geloof en ſtaa/
eip mpn geloobe houtnen/
ſteun op um genaa.
-

7. ,,Ik ben niet maerb het goebel
&Pat gn mp hebt gebaan;
Seat boog mn met 3pn bloebe
Hun 2 onn heeft 3elfg bolbaan:
JT2aar iä ſjeljoeb 't nootmenbig/

-

# G5elooij be moogben bpm/
gaat 3egt :al iuie beſtenbig
«5elooft/ 3al 3alig 3nn.

-

8. Zo maar alg ilä 3elfg ieebel . .
(gep?echt
45ob)
iä niet herſtoot/
#Boch
eeumig
obergcene/
#Pen zºonbaar in ben Poob,
#ſh miſ/ bat hp omheere/
&#n ſeeb eruluig bp mp:

-

.. .
is

er

*. .
5

&Paarom hom iä o H)eere!

.

,

:

een heer meter tot bp.
9. JI)et ulu #)eiligen 45eeſte
JI)pn ſmah geloof bermeer !

spoot hulp en bpſtant meeſte:
2<pt mn gemabig #eer!
3Leib mp op uïne paben/ .

,
-

- -

-

H#)oeb

42 3Lieb. ' XI. Van de Boete

#9oeb mn boog 3onb' en ſchanb/
&Beg JBiiibelg liſt en ſchaabe/
319enb af met uïne ſjanb.
1o 23egen ! mpn lpf en leeben/
25eroep/ ampt en arbepb/

319at gp mp hebt gegeeben
#Hit en het goebigheib,

-

»»

âPerijnon mpm ſmeehenb ſch2eijen/
&#n

# t12eegagtig buuozb /

ſ

SPat ik mn ſteetg berblpe /
3Peragte 'g Buineig moogh. ..
11. âPoortg geen ! bat ik bereidt
JT)p tot een 5alig enb/
ſtuk mpn 3iet uit bit ipben

@Lot u in 'g 19emelg tent:
&Paar bod? miſ itt u p2p3en
&#n roem en Janábaarlph/

gBob mp genaa bemp3en
2&al/ nu en eeuiniginſt.
Mr. B. Rollenh.

42. KLAAG en GEBED-LIED

geloovige.
Op de wyze: Van het 7 en 16 Lied.
eens zwak

(GI roline

Bob iä moet u hiaagen

JT Apnen ſtaat en Zielg ellend;
QPfutu met 3pn mpne plaagen
25eter alg mn 3elfs behent:
g52oote ſualiteit, boel ih bap/

#n aanbegting baalt bp mp /
'aig De Satan ai't geloobe

..

.
i .

Jiºn

en het Geloof.
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Jººp 3oekt uit het hert ternoben.
2. &#p «Bob! bien nietgig herborgen
â Beetſnat ik nietg heh ban mp/
#fºietg ban alle mpne3oggen/

't Slg al une gaatje brn;
3Dat ift nog goebg binb aan mp/

#ont H3etr! altemaal ban bp;
QPoft 't beſoone mp en alien

«5eeft gp na um melgebaſſen.
3. Hilmpn noobih hoogu treebe/
&P mpn liebe ſpeere G5obi

ipoogt mpn 3ugten en gebeben/
ſlaat niet mognen mp tot ſpot:
#!?aaft te niet beg&Buineig metâ/

&#n mpn ſtuaä geloobe ſterft,

32at ik nimmermeer bertraage/
Cijgiſtug ſteetg in 't

# b2aage.

4., Jeſu ! 25?on aſſer genatej
bie niemant han u ſtoot/
dPie met ſmaäijeib is beiaaben:

#2aar uhu ong'rent?ooſt aanboob

#schoon ook haar geloof 30 álein/

# een moſtert hoogn magt 3pnj
'#ton haar nogtang niet beletten/ .

«#goor: bergen te her3etten.
5, 5e en genade mp ban binnen;
#plië ben hol treurigheid/
#elp gp3elf mp oberminnen/
H9eip #eer! alg ih moet ten ſtrpb5

#aagſpäg mpn beloof nermeet 7
idiot; Geeſteg ſmaatb het eer ?

- bein
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#elp beg 5atang felle ſlagen
«En 3pn pplen ban mpjaagen,

6. peiige 45ecſt in 19emelg (Cijzoont/
G5ob geiph ban eeumigheib /

JI 2et ben 1Paber en ben zoont /
&Pie ben zonbaar trooſt met nipt,
3Bie tot mp3pt nuel ge3int /
#lig 1h bon? 't geïnaf bebinb;

latu gemabe bpmp blpbe/
eEn ulu gunſt in mp behipbe.
7. Hme ſjuipe tot mp3enbe/
OP! gp cebſe ſjerteng (5aſt!

«En het gocbe merk bolenbe/
#TAaah um eigen arbeit, baſt:
25íaag het fileine bonhje aan/

x

(dºot dat na boſbaagte baan/
b'Hituerhoo?'ne ilt geiphe/
't Einbe heg geloofg bereihe.

8. «Bob/groot bonen alle 45obent
#eilige gezie-eenigheid!
g5p bie ſtebber 3pt in nooben /

#faa mp bp tot allen tpn;
#g be iPpannpplen ſchiet/ , .
#n mpn ſmaäljeib ſmeeb berbriet;

«En luil mp geen trooſt gehengen/
J12aar heel tot hertmpffing brengen.
9. Çreft gp mn uit 3pne ſtrihäen/

3Die hp hoog mn heeft bereid/
ſlaat hem feiten al 3pnmiähen/
Spaar ijp 't op heeft toegeleid/
45een ! Dat itt 3pin liſt en magt
&Pher

42 HLieb.

en het Geloof.

GPbertninne boot um âragt/

.

«En 3g biämits ik moet ſtrpben

JPp nan mpn bpann benipbe.
1o. ſipä

# uluenſluaääen hinbe/

SPat op ſmahäe boeten ſtaat/
Hin genaben ſjanb / 25cminde!

&#gt dat b'angſt meer ouergaat:
2lig bejeugb mn ban geleid/

# bat niet bebpamb 3ein/
# ging 3uift een hert meer beſſen/
af op u 3pn hoop nou ſtellen.
11 @Bpijbeer 3pt mijn hulpin't ſeenen/
JT2pn rotg en mpit toeber;igt/
JPien ik mn gantg ohergeetje/

35ob! mpri 45ob! u tot mn rigt/
#aaſt u om mp bp te ſtaan/
UPat 3pn ppſen mp niet ſchaam:

#Laat hem dan 3pn hooge ilballen
Ji 2aar met ſchimp ter #)eſſebaſſen.
12. H|ft huiſ al mpn ſeebe bagen
#
ban utu # #
at gp mpm angſt noot en plaagen
#
hebt aan hant;

#Piet ſlegte in de ſterfſpäheit
#ſti uit 't Goft namaaig benup3 en .

2 al ium roem 3pn uitgebreib/

-

«En baat teutuigipä u prp3en.
Joh: Herman.

43. BOET
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43 3Lieb
43 BOET- EN GEBED-LIED,

Tot Jeſus om vergeevinge der Zonden,
Cp zyn eygen Zangwyze, of als,
-

g

Jeſu mynes levens leven.

tſu / gp bie mpne Ziele
| |bebt too? umen bittren boob/

#pt beg IBuibelg fel bernielen/

gen ber ſmaaren 3onben nood/
ihragtiglph baar uit gereeten/
«En aan mp3uläg laaten meeten
aangenaame hboogb:

##

âDeeſt mpn trooſt boch boont en boost.
2... 45p helpt nu / en ooh te boogen/

#lu bmaienbe Schaapheng fpn/
#lg 3p liepen; gantg berlooren/

n ben poel ber helſe ppn:
#a gp3oetſte JI)eng beminner
eÉn beg &Satang obertoinner

H9ebt geroepen mp tot boet
&Pat it biſlih âomen moet. . .
3. ?Ich / iä heb mp laten binben

#an bt 3onbe/ bie boo?ſtrpt
#T)rt be Ziel: in mp te binden
#g heel ongeregtigheib/
2li mpn bigten/ al mpn tragten/

#g nietg/ alg mpn 45ob beragten/

#ooglph leeb iii gantg en gaat
«en 3eer 45nbloog immer baar.
4. ſpeer/ih miſ en moet beipben/

&Pat nietg goeüg meer moont in mp/
3il het humaaüe/ Dat ih mpben
50M

43 3Lieb,
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#olt/ hoe iá/ en ſtel ter 3n'
't «5gebe/ bat ift 3ou boſbgengen/
#n laat bat met 3onb bermengen/

# iſ, leeu' niet aig 't heſjonet/
"Dit igl bat mpnaziel boogboot.
5: HRaar o Hºyeer! iä han niet meeten/
#ge beeſ minne feiſen 3mn /
JPpn gemoeb ig meer geſmeeten/

"Boog ber, 2 onben ſmert en ppn/
#n mpnijertig moe ban 3ongen/
#tij! bergeef mp/ matiſeringen:

- ,

tº

#chelb mn fitunt al mmm migbaab/
“En neem dan mp inegaſ't âtuaat,
6. Hiefu! gp ſjebt meg genomen
JT)pne ſchulden booguin biocbſ

#at het o Berloſſer! liomen/
,
#ptie zalighept te goed: " niet zº is in
S#n betupign 3d geſlagen .
##
#onben hebt aan 't Haruig gebiaagen;
Sºi! 3e ſpeech mn epnt, inſt in ºnſ
&Patift gantg in eigen 3ij. "'

.

-

7; JDaar bempſben angſt berijeſſen/
Sºn heg 5atang grimmig ſjeib/
SPiñtuiïg plegen in te ſtungſſch/

# # boeren aan hen ſtrpb/.
tij:30 help/ 3e ijclp ban binnen!
-

©p bat iä mag ouerhuinnen/

*

-

iſ
- -

-

-

tipſ, ſatij heip Hºger Heſu ſtijgiſt!
###en
iſt!

8. Hlue rooö geherfde âlBanijen t
Hlue ſeageig/ Hirgon en 45gaf/
#ſa be banden bie u bonben/
#
4

º

:

,

álberta
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åleen bent alle plaagen af,
Hlue ppn en bloebig ſinecten/

.

#Imin ſlagen moeite metten /
Hun ban een geſpafáte 3n,
&P 19eer ſeſſi ! trooſte mp.

9. #lg iſ van ban hier geſcheiden A
.

#oet hooguinen eierſchaar ſtaan/
#ſch! 3o miſt mn boch behapben/

# # # L.,

G5n alleen hont het berſtoo?en/
gaat iſ niet benieſoeft mag hoogen/
45n tot mpneſſinſter hanni
«Baaijeen in ber Haeſien baanb.
1o. 45p booggronb al mpmeſmerten/

&#n gp erkent af mpn ppn/
herte/
in mijn
ig niets
3Paat
fthpn:
boobeg
Eig beenhitt're

n

-

.

Spit mnn hert met rouin bermenget/

etf

JT2et urn bierbaar bloeb be

gaat aan 't ſtruig bergoafenigſ

,,
frig:
«5eeb iſ u heer Hºefitbat
gp3uit ſtillen
11. Hºu ik meet/
JI)pn geluecten/ bat mn liliaagt/
heer in inn geitaben miſſel

:

#rnië hºopt onberiaagt
appſ ban bie 't 45eloop aango?ben/

.

iſ iemand 5al berloozen hoogben/

Jihaar ſieetg 3onder ongebäff
«Eeulmig bp it ſcebert 3ai.

-

12. Hpeer in 't ſtuatt geloob ik haaſte
#2a u/ laat berberben niet

-

#lººp/ bien gp homb ſteråer niaalten/
º)

-

- -

-

- -

.
- #ig

\
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2lig mp Abatan ſtrpb aanbieb:
gPp uto gnebijeïb ik betroume/
Zo lang tot bat ik aanſchuuïne /
# ſpeer Heſu: na ben firpb/
ºn the 3oete «Beulmigheid.

e

Johan Riſt.
44. BOET- KLAAG- en TROOST-LIED.
Op zyn eigen Zang wyze.

.

2| # ! mat 3ai ik #onbaar maahen/
3ſch ! mat 3aſ ik bangen aan/

Jihijn gemeeten ſilaagt mp aan/
#et begint nu op te maaien/
gPit ig mpnen toeblugt/ 3iet!
ynen Jeſum laat ik niet.
2. 4Pf al boog heel g?oote 5onbert/

#ogtang
mpm #efug 3eer beb?oef/
ik 3pn ſiefbep?oef/

- -

- -

.
«En maſth mp in 3pne monuen /

GPfai Satan ſtrpin aanbied/
Mynen Jeſum laat ik niet.

e

3. Homt ban al 3maar átuig en ipben/
gaat bp gij?iſt men heel ontſtaat/
gEn niet ligtelph bergaat/

•- -

-

zal mp boch ban hem nietg ſcheiten/
#p legt mp in 't herteſ 3iet !
Mynen Jeſum laat ik niet.

4. Hä meet 3eer mei/ bat ong Iceben/
#Pieta alg maar een netelig:
âlpant mp in beeg bgoefenig/
HI2et ben boob al 3pn omgeeben/
Bieg of 'tijeben niet geſcjieb /

Mynen Jeſum laat ik niet.
iſ 2

5. #terf

/

# f # # de Boete ſjabt
5. Šterf ik haaſt 'à hom in be
/
322p ban heel #
ſiuſt baar en ben # ſtrpb/

45

-

#a 'ä meetf bat in 't buiſtre gaatje!
eſug ig mpn älaar licht/ 3iet!
Mynen Jeſum laat ik niet.
6. Doo2 hem miſ ik ineber lechen/

419ant ijp 3ai ter regter tpb/
352engen mp tot 3atigheid /

#p 3at 't uit genaa mp geeben/ .
oet ih ban hoog 't oogbeel/ 3iet!

Mynen Jeſum laat ik niet,

7. gpieg o Heſug! 3uit gn blphen/
@tot hat it hon aan hen oogt/
apeläe ig begi9emelg Poort:

3Paarom miſt ook in beripben/
JI)pn 3ici in uïn hſaar licht/ 3iet ! .
U myn Jeſus laat ik niet.
Johannes Flitrof, of Flitner.
-

45. SMERT ELY KE KLAGTE
over de menigvuldige Zonden.

Op de wyze: Door Adams Val verdorven is.
* -

-

g:II)et
arme 2 onbaar hem tot bp/
een ontmoebig herte/

*

-

&P25ehenne
5ob ! mpumet
'à
met genae
ſmerteberblp
/ | | / | | . . | |.
De 2#onben al/ en mpm afhal/ .
gºeie ift heb aangehangen/

A

. .

-- - -- -

âPan jonä af aan/ en bug beiaen/ -

, waar mee ben ih gebangen,
-

-

&P
2,

3132
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en het Geloof.

2. @pe 3onben 3pn/ bie'ä heù fitgaan/
@nmoogſpä te herteſten/
#n nogtang hoog in openſtaan/
appl5p mp immer htneſſen

# liefſte zoon/boog # buob ſchoon
Jººp baar ban # herbonben/
#an nog heb iáf in 5atan: ſtrië/
J12p laafen meer bermonben.
e

2-3: ººg in ooh mpn ondankbaarheid
#gºogt tot in beeg ſtonbe/

#ſch! ik heb in tot geenen tph
G5ebankt ban 'g je ten gronbe/

.
#oog utu troutnijeibj die ſteetg hereib/

#oog me liefd en goede/

#in uw merk iſ aan mp merſ /
Hiphiph in mijn gemoede."
# #naamſph hebt gn met gebuit,
#p huiſſen lang herſchoon en/
#n mp niet/ alg iä ijab herſchuib /
#jn ultie gtannſchap ſoomen/

#g hebt altpn/ met groot en blpt -

# impner aangenomen)
eiſt niet geſpaart/nauinen ââlt/
at ik tot u mogt komen,
5 #2et utu moogbijebt gp Inertigmaal
3lan mpn hert aangeſlagen/ .
ºp.

Spoog uinen opeeſ/ mpn 30n ben fitnaal
#eht bgoeg en laat/ hoogutu tueſbaab

#en gemel aangebra: gerij

ſºnt foetemp heinoogen/
2ok met briefnig/ en angſt getuig/
-

Cut u optuaartg getoogen,

-

454Lieb.
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6, 35nlogthenbaar moet ik toeſtaan!
2lig iſ: u boeite #loppenºl
#at iä it niet heb opgebaan 3
#naat
ging mpn oog tot #
ä ſpeh onbebagt / bat gantg beragt l

# rug u gntoegchteret/
ſte b?p/
mpſ uit gunſte nºg
CL

#
en niet
berfeer:,,,
7. #n âonbet
bikinila
bolgeng tegt
apeg
icºnengbgaat
afſngo hnegt
iſ
#n mn
aig eenen hoo3eit
d: er ſpellen meber leiden 3

Hippi'h 3omber ſchould I in 3omber routu
#n 3omben bleef ſang topie/
âBoch geeft gp tpijl en bcci tegppt/
about mn niet ober pleit. ,,
8. ?Iig mpn bert. Dit bp3ig hebenit/
't zou haaſt in ſtuhäen ſpringen /
gee groote 3eherheit mg htenât/
ambiſ merg enpp.nl
been30boogbging",
€5een
groot hart 3pn /
gefºk
heb
3ë
mei
herſchulbigt/
#k ben niet luaertſ dat hij be 2Matb

#

#aagt/ noeb / of langer buibet.
5, já hen niet martial bat gp mp fient/

apansiºn Heertſ rpm geſchap",
#aert, ben iä bat illu dºlement/
ger ſtraf mp gaat hueg tGapen;
ººit heeft gebaagt / het 3onijen magt /
#ſh moet het openbaar en /

#et aanſmat is ben gebaan/
#erieëiſen moet ik waarºm.
1o, 4?

463Lieb
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1o. OP âPaber ber barmhertigheid!

h bal u nu te boete/

s

ermerp bien niet/ bie tot u ſch?eib /

#n een regtſchaapen boete : .
Him aange3igt/ met gunſte rigt

GPp mpſ belaſt met 3onben/ , .
geefmp een bliäſ bie mn herhmiä/
zo moºb mpn ziel herbonben..
11. QPpent mp H)eer! uhu bginb'ſpä hert /
&Be 252nn ban uïn goebijeben/
3Pergeef mpn 3onben/ ſjeelt mpn ſmert/
3Laat mp mpn tpb beſteden/

-

#n bat/ mat bp behaagt aan mp/
Bat ik het filmäabe mpbe/
-

-

@Tot dat ik haar / na d'aeng'leſtijaar/
&Paar nietgig aig herülpben.
Joh: Herman.
46. B I E GT- en B O ET - L I E D.

Uit Mat: 18 v: 23--35.
Op de Wyze: Ach wat zal ik Zondaar maaken?
“II:# iä moet helphen/
-

JDat ik ben in uïne ſtijuſb :

3ſch Håeer! hebt met mn gebuſb/
&#n milt mp uïn linegt bebgpijen

#Pan mpm ſchulden meengerip /
&pzeeht mp uit genabe hap !
2, 413ilt u ober mp ontfarmen!

ziet both hoe hert/ hand en moub
âPermeert de tiendui5end pont :
Hit genae berſchoon imp armen!

#n neem dien tot hoge aanj

#

er

<

&Pje

473tieb.

XI. Van de Boete

«Die u bgo? mn heeft boſbaan.

3. #9eip: bat ik ooit mag bergeetjen/
#lg gp hebt geſp2ghen mp

â2an mijn ſmaare 3onnen bap/
gººien/ bie mn ſjier in bit iceben

#Thet 3nn tongf en met ber baab/
19eeft üclebigt broeg en laat. .

4. gaat uïn abgoºt tot ſchrift berſtrekken
QPng/ alg gp b2eigt Hºeiſe ppn/
&#g mp onber5oenſnä 3pn/
3taat uin abon:b in mn beriuefihen/
Goebheib en barmhartigheib/
ſtiefbel inzeen en eenigheid.
5. Zo miſ ik u eeutuig pºp3en/
SPat gp mp uit 3onben noob /
#)cht berloſt boo: ſtijgiſti boob :
#h miſ bank en eer betongen
in
H/ boog uit barmhartigheid/

-

jºu en in het ceutuigijeib.
Dr. Joh: Olearius.
47. HET WOORD DES VADERS,
Jeſus Chriſtus, als een fraai Bloemken
voorgeſteld.
-

-

Op de Wyze: Ik heb myn zaak tot God geſtelt.

g

# intet cert 25ſoemäen fraai en fpn/

gPaar aan 'fi heb meſgebaſſen/
Haet heeft mp lief in 't herte mpn/
SPat 25loemhen rpm/
âBoog ambge 25ſoemen aſſen.

#, dat bloemäenig het 45oblph 419oogb/
Hºg
ſt

't âbeſit bob ong heeft gegeenen/
-

l

en het Geloof
et ligt ong in be enge poort / .

474Lieb.

p

-

-

11 eube hoopt / @Lot in het eeumig ſeeben.

3. #p ig de meeg/ het 4Licht/ de Poort /
Sae ſpaarheid en het giechen,
âDie 2 onben-roun het hert booghoogt/

-

-

“In 't G5elooh ſjongt !
öBien 3pn be 2 onb' hergecben.

4: #p 3eine ſpreekt: hom maar tot mn
# bie gp 3pt belaben/
#ſh inil na utu begeeren bp/

G5elooft het bap/lbaaſt heel en alum ſchaatſen.

5. #Beem heen7 en eet/ batig mum 3Inf/
3Pat ik u nu hom ſchenhen/
&Poſt aimpn 45geb ik hier berſchapf/

-

49ertroumt batſinf: 45n 5uſt mniiet gehenhen.
6. #2eem heen/en b?inti/batig mpn bloeb/
boo2 u bergoûten;
et ig hou? ume 3onben goed/ .

3Pat 'h

#

lg gn met boet'
&Pit maartuig hebt genooten.
7. app bibben u geſu ! met blpt/
3Boog um ſinaar bitter ſnbcn/ âIPpi gp boo? ong geſto2ben 3pt /

Geng in ben tpb/.
albiſt u ban ong niet ſcheiben.

-

8. j?eemt ong boog uïne ſtinb'ren aart/
3Pat mp u affe ſooben/
Hin âlpoogb helpben/ en ooit gaan
-

&Pp regtebaan/ .
&Pao? #eſum ſtijgiſtum / Amen.
T Baſilius Fortſch Zalgr. Predikant te
, Gumperta by Orlamonda.
- *

# 5

'
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XII. Van het H: Avondmaal.
48. GODZALIGE VOORBEREIDINGE.

tot het Heilige Avondmaal.
Op zyn eigen Zangwyze.

5 thiä u op o liebe ziele !

.

JIApb be3onben/ bie hernielen:
itom aan 't licht en meeſt niet bange /
#aaſt u met een groot beriangen

(GLot be JI haaltpb ber, genabe/
&#n miſt u niet lang beraben:
âDant 45ob bic ben gemel bouinbe/
âlPil nu herberg in u ſjouben.

2. Spoeb u alg berliefbeplegen/
ämen 25ruibegom en tegen7
&Bie met 3pn genaben hamer/
iſiſopt aan umer herte hamer /

Cººpen hem/ alg met behoorbe
älue ziel/ en ſpeelt met ingo?ben :
#tom mpn4Liefſte laat u huſſen
«En uïn ſiefbe nimmer bluſſen.
3 't Hig maar tot hoop ban buure tugaren

3Pleegt men aarg geen geld te ſpaaren;
#12aar gp miſt niet hoog uin gaat en
#ebben/ bie mpn3ieſelaaben;
âppi in alle bergtuerãg gronden
&Been 3uſh áſepnoot, merb gebonben/
3Pat bie bloed gebuſte ſchaaien/
GEn bit.JIºanna Han betaalen.

4. #th! hoe hongert mpn gemoebe/
JJºenſcijen-#92ienbnaumen goebe/
2 cij!
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#Ich! mat bzaag iä een herlangen
©m beeg ſppſe te ontfangen/

#tij! hoe pleegt mpn ziel te bogſten
a ben bzanh beg leneng âPogſten,
# meng ſteetg /bat mpn gebeent

#ig boon hob met 45obbergen:
#. 35eibeiagrijen/ en ooh treuren
åkan men nu in mp beſpeuren/
pet geheimmig bee3er fpp5el
d#n b onnaſpeuriphe topſe

#aaätſ dat ik al broeg hemerät/

#eer be grootheib immer merken;
geogb'er met een menſch genonben/

o:

UI##

# #i

impä

. #Been/ 't bernuft dat moet jier toptien/

'titan bit momber niet bereihen/
apatibit 352oot niet mozb berteret/
5choon het bui3emben generet /

&#n dat ong muoit naar beneden
dEijgiſti Göſoeb met âlppn gegºthen/

à, 't 3pn groote heiml###,,,
#bie dºsong G5eeſt maar aan ontleben.

7, #feſumpne leueng zonne!.
geſuſ mpnen b2eugben 35gonne!
#eſu! gn mpn gant# 25eginnen!

-

ſfeheng âpelle, Licht ber 3innen

ſpier hoeftraanen iſ bergietel

ſtaat mn maartuigipi genieten
3ece3e bierbre gemelg ſgpſe/
#n tot heil/ en u ten pºpſe.
3 ſpeer un liefde boog nerhenen

beeſtitutberwaarts gestºrven
& Dat
-

*

*
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SPat gp miſſig hebt um Heeben

-

3Pod2 ong in ben boob gegeeben/
gÈn baar toe gantg onberb?ooten /
#)ebt um 25loeb boog ong bergooten/

SPat ong nu hanäragtig b?entien/
Hiner liefde te gebcnhen.
9. Heſu ! maare 252omb ban 't feeben/
4lBilt mp uïn genade geeben/
&Pat um (@Lafet ber genabe

Jºhn niet ſtreh tot groote ſchaabe/
3Laat mn boo2 bit 3ielen eeten Hlue liefhe regt uit meeten;
JPat ift
G5aſt op 2larbe/
#n ben H3emel utu berálaarbe. Joh. Frank,

##

49. AVOND MA ALS AANDAGT.
Op zyn eigen Zangwyze.

&P # gp mpn 35ruibegom/
it 3pt uit liefd' ter bnob daarom

#an 'g #truiffeg hout genagelt baſt/
#ebt # beb2pb ban 3onben laſt.

2. ## home tot um 2ïbonbmaal /
3Perbo?ben boo? ber 3anden âmaai/

# hen âranh/ onrpn/ maaät en bloot/
3. &#p mg tot trooſt een licht #/
#3pt beºgeer / bien niets ontbrecht/
GBp 5pt be 35gon ber ſpeiiigheib/
i9et4.regte
25auiloftghieen gn 3nt.
Pieg # #eſu! bib iſ it
2öling en arm / acht mp niet berſtoot.

#n mpne ſma # heeft mp nu
#laat ontpn igl miit maaäen rmn

"Doo? uw belbre genaten ftijnn

't

5, apere
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5. HPerſicht mp/ bat in 't buiſter hert
J
'g 45eloofghaarg aangeſtechen meru/

JIPpn armoeb in rphöom herheer /

«En 'g gBeeſteg gaaben ſteetg bermeer:
6. 3Pat ik het maare #3emelg X52uub

H. Geſit! 45ob en Tºenſe groot/
JT2et 3u 'n eerbiebigheid hier eet /
.
3Pat ik utn liefde niet bergeet. . .
7. 25tug uit be 3onben in mp hier/
J12et geloof en liefd 't hert herfiet/ .
«En wat nog ig ban beugben meer/
&Pat plant in mp tot umer eer.

8. 45eef mn 't geen nut ig 3iel en inf/
319at fthaablph ig / her ban mp bypff
#tom in mpn hert/ laat mp met u
3Pereenigb hipben ſteetg en nu.
9. H3elplbät bod? ulueg JTAaaſtpbg Bragt
-

-

.

#et âmaab in mp inoab onber ügagt/ .

32ergeef mp aſſer 3onben ſchuld/
«En heb met mn zºonbaar gebuſt.
zo. 19oogtg al mpn npanden herbºpf/
gBie mp ſtaan na minn3iel of

#

-

#ſn 't goed bod2neemen/ bat ih boer /

JIºp boot be ſiragt umg 45eeſteg roer.
11, Jººpnieeben/ 3eben/ 3in en pligt
uin #eiligen milie rigt / .

#

ch! laat mn ruſt en eenigheid
«Benieten tot iä ban hier ſcheit.

12. «En gp mp/ g gn ſetjeng 4292ſt!
&Ppneemt tot u/ na njien ift bo2ſt;

3Patih bp u ban eeutuiglph

»

GTer (Tafel 3it in 't uzeugdenrph.

''

Johan Herman, yo, HEI

5o?Lieb, XII. Van het H: Avondmaal.
yo. HEILIGE VERWONDERINGE.
Over de onbegrypelyke en doch zekere tegen
woordigheid des Ligchaams en des Bloeds
Jeſu Chriſti in het ! H: Avondmaal.

Op de Wyze: O treurigheid' oangſt en ſtryd/

g

h treebe ftig tot 't beeren-ºpig/
| |beſnipatier met gemabel

3Pat mp geen 3gnb nog migbaab
Hipier toe moge ſchaatſen.
2. |h niet onthen/ bat 'f 30mbig bent;
-

#ft biegte mpne ſchulden /
2 onbemroulu pleegt immerg gp

192oome Chob te bulben.
3. ?lig ih ban moet / boo2 't rantſoenbloeb/
3Peijanbſch2ift uit gaan bergen/
-

ſtaat te ſpeer berijetriphheid
JT)p hier niet herlegen.
4. «Dieg ſtel ik mp/ #eer Heſu! bap
3Poo? u in hinbg berttournen/
#ſefii! bien be #Seraphimg/
JPlet hermaah aanſchoutnen.
5. Hin 3ſpf
25ïdeb/bat mp te gûeb
oſbeh2often
en en
berggoten
in
-

alPd2b / o biepe monberbaab !

nººi,

ipier han ong genooten.

-

:

6. ## 3ai terſtond/ met 3iet en mont/
###
't #"
Helu Çij2iſti Inaarde bleeg

Onbegrpipitecten.
7. @2 tluiſtet niet/ ijde bit geſchieb;
eDen ;
j?ug of het han geſtſjich

-

«Bob
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35ob aan meer boen/ alg berſtaan
honnen alle ſieben.

en . .

, , e , ,

9

8. HPerniaft en 3in / laat hier niet in /

ſpat moog'Iph ſchpnt berg lphen:
## huil nu nog nimmermeer

iPam be letter mphen.

.

e

9. apie bit 5eit/ mp niet herleib/
#p milmp niet bebgiegen:
G5gbig niet een IDenſen âinb/
&Pat ijp 3uube liegen.

1o. @P 45ob! herleen/ mp nu met een/

# bpannen nog b2innen
p in bit ſtuk beg geloofg
j?ooit in timpfel iuinben.
11. 'à 2 al met 'er baab/ ban b2oeg en laat/
3Paſt ſtaan/ en 30mber manhen
19oog un buur bergouten 2Bloeb

H mpn ſpeer 85ob banken.

Molan.

XIII van de3Hoofdſtanden.
51. M U Z I KA A L - L I E D.
Op zyn eige aangenaame Melodie.
Van den Leer-ſtand.

g eſu
miſt ong mpſen
#hn merkten te # /

.
&#onb'r u 3onb'r u kan men nietig en ben
tphen 3egen
ebt gp ong gegeeben;

#

th! ach, ach, ach, bat top't eräenben!
#2aaſt u/ bie utig beltoogt /
&Pe hoogſte ſchat um âlBoogb
#2eemt
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j?eemt meg al on3e ſmerten/

Jihaaht bgolph on3e herten;, .
i?et bzingt/ het bingt/ het bringt
3Pod2/ baar in en 't leert en 3ingt;

#Schoon gaat en geeft um 45e
illu JPienaarg allermeeſt/

geen Chriſtenen te iceren/
Hun ſiph hier te bermeeren/
3ſſie en/ alleen/ alleen/

H 3p be eer met een,
Van den Regeer-ſtand.

2. 492et / heil in ben 3Lambe/
gleeſbaart in ong ſtanbe/
e

#g boch/ ig boch/ Hbeer ſtijgiſt uïn 3egen /

||

in Hude uit üe ijanden

ſfeb gp/ berâ?panben/
n u/ in u/ ig äxagt en ſecuen /

egenten breed en hupb/

-

.

*

#ebt gp ong 13eer ! gegeeben/

*

* *

ex

G5etroubde 49berijein/

•

q 5debe 319etten baat neben/

'titan gaan/'than gaan/'t hangaan

gÈn boog u met beſtaan :
iſiegt beugblph Policn/

-

-

. .

- -

&#n 2 mpten meen gerin
gBoer gp ipeer &#faiſt! fiehouten/ .
* . . .

#pſt ong/
##
#
rupſt ong/
mpſt ong/
JPat al uit enäel gonſt,

3. ©

t

.

.

,

Van den Geneer-ſtand.

3. @P! tot 'g 13uig.&tanbg ſjaije

#)oozen 3eer beet

# ban n
#2oge
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jàngtang / nogtang heeft men geen hiaagen;

dºmpſien hoeft hier geene;
apant gnigeer; nief eene

(

*

#Perlaat / herlaatſ bie u behaagen: ,
#tijnen/ #iſeeb'ren/ 5thaap en ſtinbil
#uig/ 2thher/ appf en ſtinb/ gij
&Poh anb're ſchatten heben
-

-,

-

#eelt gpong rpijlph mebe: #
#
stijgiſtipal ſtijgiſtipt/ chriſtºpht
419p bieg u pºp3en ſipâ;

zº

. .

is

#eer! 3egen Schooſen #terh/

, iſ

|

# ſfaabijnig en ong lucrh/

|

| |
.

uſt en b?eebe laait

2bloeijen op ong, ſtraaten/ "

,

.

Jºhaat u / maar u/ maar u
,
#eer ! mp lof 3ingen nu.
- -- Bartholomaeus Frolich Zaliger,
Predikant te Perleburg.
yz. GE B E ##L I E D tot G O D,
7.

-

Voor den Waereldlyken ſtaat om den Vrede.

-

Op de wyze van het 7de en 16de Lied.

45## biert in uinen lanbel .....

#

&#2aar gp
uin moogb/ .
«Beiuh/ ſjeiſ tot allen ſtanbe/
-

«5eef ong ſpeer! aan allen oogt/ .
HIP.aah beg 4Po2logg haaſt een enb /
ilmen 3P?ebe tot ong Yuent; ;
GPp dat mp ſtaan mogen blphen/
Hin4l3nogü onberijinbert bgpben.

2. @Bob geef bpeebe bºalgemeene

Grijziſten hierh/ bit #! en roemt /
ik

.
.
;
.
**

-f

#
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/aat
enenurnen
2 sont alleent...,
zaligmaaher
noemt li, J. ti
ig gp (H)eer) haarſchilt 3pt / band

# #niet
bat tegen
neerenſtrpben
aan,/
#pmber
/ bie baar

Attaeda

#taa haar bp aan alle 3putil,

Aan

E"#eefbject aan alle enten/ a
paaraan
mººi ſpoort
menoºt in
gaatmembert
las: ,,liet
#aat
nietfinange
aan ons
anepi baar in lijn ºf er beſtaat,

ſpent ban ong af nalſ: #eerſ

is

#ooit berouifier: 5eetl.......

-

Laat onguïn alèoogh ijetbetſchpmen/

#aaäbaar boo? 5atig bt bpijen..., traat
Zº ſºon! geef u een tot allen tpbent
.
appimp hier in t leeuengaan
ºrg:
#Piemant aarg aan boog dus
ben/
Hieet ſpenfenig nie# gebaan !
#aarom in bit lºeirugaſt5 t/ --- o ſhºppt
umfmatrijſ
o #iniſte, ſtrpb 'oo'ſ
âBooz ong/
alg utº gunſtelingen/

3bemp alſtie min 2all helpt1

- -

5, gjob: geef bºedel."

De Enaihinichig:#,,,,,
#ijn ſpaart geen
hiniſt
###zo + nratiº

f"

#

»

t geen om nogaatje
ipoogt bat in uni grimm
5traf begaPpanig grºotſte

.

#f angiºsº
iſ
fiets ºf

#aj
# .
en ”g:Bob#
#
genatie.
geroent
geef
u een lºeien
niet aan
kan ge
wee goblogje boog
- -4

##
"ººit
atrein
" via mail dpi

- - -

-
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ºpie met haar oorlogen ſtreeijen/

#legt, na eer/ groot goed en geſt;
12xebeho?ft/ bie bºete 3ptſ "
45eef gp na eeb in on3en tpb/
.,

# 3uilen dan eer hempjen/ |

-

H in b?ebt luohen/ pgp3en.

||

53. ANGSTIGE BUIKZORGEN,
die in den Huizelykenſtaat het
' , Herte bezwaaren. . . . .

Op de wyze: Lieve Chriſtºnen heb goeden moed

2

tij ſpeer mpm 45ob ! hoe âomt het bp
SPat 25uitigo:g boog haar ijzerjen

®ng 3o ontruiſtigt: ofſchoon hop
n 't aboozb utu toe3eg ſce3en:
h ben um â?aber/ die u #n
ſpat gp htijneft/ afgiiinbºren 5al
Jºa #pf en kieſ het joggen.
2. #boe ig t Gbeloof aan 45mb 30 ſingh

gaat imp hem niet hertrouwden,

########pſgºah
&o manifelende boumen:

,,

,

25etnaarheib b onberbinding niet/
gaat 3omber eenig feit geſchied/

"#
3-

1ſippi, J&J

.

JiJ25

tEIII k

Hitomi ſtralië in 't hert oprpse
319at 252ngbg en HBigig te g
&Pm 3uit getal te ſppien / ,
319p 3ien maar mat in hog?raabine
«En ben hen nietſ dat ſtijgiſtug ri

uit meinig hteraan maaien.
.

Q5 2

-

ººk

* -

4v

#ſe

-

333tieb. XIII. Van de 3

Hoofdſtanden

4. #ig mpg en mibbelang ontgaatlºn
«En âommer ong doet heeben/

ſpeet goo boo? bui3enbºmegen raab !
&Pm 't mobig ong te gerbert;

ion aan mei bocben 5onbet #5:nonſ.
#Hieen boog't moogb in hongergnanti

#p 3at 3mni 19ulti ger30 geit:

,

5. pn hon atg #gt ei oeumoeſign
Toooºfdoff met Jihan ben botben/
#fbonbºmebaar nog bronbnogmp.nl
“Een ſhotg gaf materbioeden/

-

fiag ſteeg 3nn bleeg en bgonn

.

*

# #ate het googeboob,
#ent
en lieft nº one.
,
6,JI)aar o! hmicagtijet bod? genºeg!
't is een ong 45oog hanbbeſcheerbe?,

spelrºammong3oggigiaat en u?oeg t

#neerteſ
#olgt/ 3egt te geilanol 't boorbeeld naar
5 per ongejongbe Bogelſchaar /

##
en innen ..........
7. #ziet ooit be 25ſnemen op het belb/
zp ºuerhen nog 3p ſpinnen /

##nen ook geen doen nog geſt!
## niet minnelij”
%U # ië egter haar gemaab/
#mon in ## #

#
##
mpanner nog eerſt in allen blpt

3Poo? bee5e p?aai moeſt

3,

Goba ºna en Ethi beoenaeni
#ban 5a13pn boo?sdag eng alt! #
#gg #tigeijaamg nuobo?uft
ſtigen!
Tirºttº 'rº vººr
-

--

A

* ->

-
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#9:13ad ban 't nobig ong bnog5ien; . . .

zijn hert/ 3pn oog en hand helpt bien/
&Pie ſteunt op 3pne goedheid:
9. gBabib ſprah eeng boog 'g ſpeeren 45eeſt
3Pan 't geen 3pn oogen 5agen;

# hen mooi beesen jong gemeeſt/
u ben iä dub ban bagen/
#Boch nooit 3ag ift / bat 45obberlaat,
't Iſiegtbaerbig âPolá/ of dat hun 5aab
(Cen 25ebel3aä berbieith. .

.

1o. Deg ſpeer en oogt 3iet op biet
3Pie op 3pn302g bertroulpen;
&Ppbat hp hen in biert noopsie /
O
gºeie baar hun hoop op bouwen;
#p 3al niet batt geb2ch hergaan/

2ïſ mie Bob b?eeſt en roept gem aan/
JPien 3al 45an ſteetg ber30?gen.
11. lipp luiſſen daarom li)eere 45ub !

O

gPie 3oggen laat en baaren/

#roepen
3ielg en ſigchaamg nooben tot
in 't beſtuaaren/
45eef7 bat geen 23uiá30?g ons ontſteltl

&#n nooit behommering 30 lituelt t
&Pat hun migmgebig ind?ben.

#2 t geloof en ſtemt niet oner
, een

J12et bat mantroutuig 3dagen /

-

iper beſt be hoop op 45an alleen/,

#egt nietſ, mat eet ik nigggen:
tºt dient al

# doet nat of

mºmerp: hou hammernist
3Pie 't al heeft in 3pn bannen.

13. #terâ ong 3eſonfo peert en inb
Q5 3

.

j?iet
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#irr/ bat ong 25ttih3ogg #naage / .
#12aar geef / Dat mp tot aſſer tpb ,
#m #ph het meeſt najaagen/ | | | | | |

--

> Pat trip niet / alg een ſpriben boet/

&frgtg tragten na het tpblph goeb/
«En t eeumige ber3uimen.
-

| |

T

C

. O V.

-

s

er

54. KRUIS- en TROOST-LIED,
Uit Rom: 8 v. 31 --39.

Op de wyze: Van het naaſt voorgaande Lied.

Of als : Alleen God in de hoogt zy eer.
I s God voor ons in alle ppn/
#n alle âruig en ſpoen7
Wie doch mag ons dan tegen zyn?

31Bie aan ban hem ong ſcheiden?
Is God voor ons in angſt en noobſ

*

*

Zo kan geen Duivel, #ei nog opoob
jàog bpamb ong niet ſchaaden.

.
-

2. Is God voor ons, 30 âonnen top

Hitboeren groote baaben; .

#

aat ong geſtabig bh/

gÉn meet ong toel te raaben:
319p honnen het Hirpggholá met 45ob
âPerſlaan/ bat het met ſchanb' en ſpot -

(Te rug 5al moeten mphen,
3. Is God voor ons, 30 âan be magt
3Per trotſen niet beſtaane/

2ºp mogben alie omgeügagt/
g#n moeten ſnel bergaäne; . .

. . .. .

3tig bot, maar bietigt uit bier is áltin/
-

-

--

-

»

-

2 ( 9.

-

&###

4
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gen onjer aſſer hulp miſ 3pn/
Zo ig ong haaſt geholpen.
•
4. Is God voor ons, 3o uurtjen 3ig

#e bpamben niet maagen .
#an ong, mant bn âan juin magtig
* *

*

#ertºphen en berjaagen:
g5ob tient both 3nſte ſtint erg alſ

SEn ineet mei/ hoe hp helpen 5ai
gPe &Schaapen 3pnet meiſje.
f: Is God voor ons, en #feſug ſtijgiſt
Hit enkele gemabe !

-

-

--

-

#2at âan ong dan heb?og en ſiſt/

.

#aat en tºpambſchap ſchaaben?
$5obig 5o ſterk dat paart en man

19p ligt'ipff niet een innogbje aan
2 eet ſjaaſt ter neber heiien.
6: JS God Voor 9ns, 30 5alfjp mei

#oog 3nne 4ſeert ſtraten/

.

#n 3aſtie ong herbolgen ſnel/
#Perſlaan en ging het ºpben;

- -

-

#p ſchiſit het baaä30 uteemb en raar/
gaat 5elfs ooit de berbolgerg jaar
(Tot hem beliceren moeten:

-

7. Is God voor ons, 30 3pn geinſt

-

Sae &#ngſen ong ter 3nijen/

--

- \

gºeie ong in bit ellendig ſinſt
25eſchermen/ en geleiden,

&Pon? Ijaar hoogb/ # het grºot gebiebſ
35eintiban muüg"ºnelig geſchiet 7/
G#en # ſpeir ht
ſh
. Is God voor ons,'

IET HIP3trein .

en bietſte inſt mee in #"
G 4

z

-

JM)ct
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#2et Bob hehoub men ſteeng het beſt/

.

S#n âan 3e ban 3ig bapben ;
Spe & Punjel 3elfg aan niet beſtaan/
#p moet al ſchaamroob ban ons gaan/
«En han geen ſjair ong beeren.

9. Is God voor ons, 3o heeft geen iden

Qp ong boobgſchrift/ mn raaäen
&Poo? ## ſmaar c bomberſtem
#it het Baafſ en ontmaaäen . . .
ſlºot gi?emelg brengt en zaligheid/
#aar mp in alle eeuſnigheid

-

Röp 45ot uerblpben 3ieſſen,
Ho• SPaarom 3al ooſt tot geener tpb !
yl God voor ons homt ſtrpben/
-

#an 3pne liefb geen baat nog mpb/ .
gBeen âommer/ ſmert nog lphenſ
&#een firpg/geen finaerb/geen boon nog ſpot/

##
ietg ban on3en
lieben Bob
n eeuwigheid
niet ſcheiden.

-

•

-

XIV. Van een Chriſtelyk
Leeven en Wandel.

k

fy. GO D S VOOR ZO R GE.

Voor de Geloovigen, die op hem betrouwen.
Op zyn eigen Zangwyze.

-

Of als: Help my Gods goedheid pryzen:

g

# mij god niet herlaaten;
#g leib m op regte ſtraaten/
#ant ijp berlaat mn niet/

"Dat ik niet bivaal: in 3iet! ºn

*

-

er

*-**

- ;)

,
"

*

#p

Leeven en Wandel.
#p rpät mn 3nne ſjanb/
SPen abont en ben moggen

ºpget ijp mn met bergangen.
't 2ºp maar ik ben in 't jíamb.
2. 2tig aſie ITRenſen heeren

#aar gunſte pan mn af
#g ſtrekt terſtonn be ſpeere
#p tot een ſtof en ſtaf:
#9p ſjeipt uit aſſen nooit
#eb2eib ban 3ont en ſchanben/
#2an fieteng en dan hangen/

«ën einb'ſpli ban be boob.
3. «Pp ſbob luil iä uertroutuen

#
heeg bebzoefden tpb/
2et 3ai mp niet beroiinnen/
#p ong ban leen benzinn/
&o men 't bern flegtg onbzaagt:
##n lpf/mpn 3ici / mpn lezien
âbii it; GBob guergeenen;
H9p bot 30 't hem üeſjaagt.
4: JPietg han hem mei behaagen/
2lig t geen mp oienſtig ig/

, 3,

#p ſchenkt ging alle bagen
&Ben H3eere &ſefug ftig 7
2 pn een geboogen zoon:

#oog hem hp ong bereeret/

âDat ipf/ en 3ieſ generetſ
1Loaf hem in gibemelg áthgooit.
5: #nob'hem met hert en mondel
't ſteeltt ijp ong beide ſchenât/
't #g
ſtonÜe ſ .

#

baat in dien3pig georiëtt
«5 5

3 litz

al

# grieb.

XIV. Van een Chriſtelyk

nberg ig hoog ben tpb/
3Die men boo2brengt op 2Harbe;
app 3uilen als berklaarbe
?Iceben in een migheit.
6. ?IIg b 41)aertſnig bergaante
3T2et haar hoogmoed en p?agt/

zal eer nog goed beſtaane/
gaat hier miert hoog geagt;
3lig 't Ligthaam ig perrot/
#a bat 't in 't graf geb2aagen
#9ag/ 3al na 3pnt behaagen

ipet meer opºnthhen Bob.
7. Jee ziel blpft onperſoozen/
G5ebaagt in 2Ibzamg fchoot:
't Ligthaam mo2b nieun geboo?en/

3Pan 3ontien gamfg ontbloot/
finnſ heilig en herfilaart:
«Een ſtint en erb heg #eeren
#tan 'g Buibelg Hiſt niet beeren/

2H maaät ijp hem betbaart.

8. geaarom ſpbih gebulbig
Haier tegenſpoed en ſtrpb/ ,
abic h berbien/ en hen ſchuldig;
3egt

##

3Bie neeugb h2engt ijzel en al /

gee meſſte 5omber enbe/

©m hat if ſtijgiſtug henbel
JTºp meberhaaren 5al.

9. Dat is begiaat erg miſſe/ Bie ong geſchaapen heeft/

#le
Jlſtaat 3 mn gemabe geeft/

,
-

Zºnn 2-oon ig ook niet
. -

-

&#tt

,,Le:ven en Wandel.

563Lieb.

«En bob ben ºpeiſgen 45eeſt
&Png in 't beloof 5al roeren/

-

# t H3emeirph in boeren :

- -

p 3p gepger3en meeſt.

- --

* *

Nicol. Herman.

56. : A A N M O E D I GI N G

Tot een vaſt betrouwen op God in
menigerly kruis.

Op zyn eigen Zangwyze.

T rouw op God! in aſſe3aahen / .
... GPie u nu 3n treurig maaäen :
Trouw op God in alle bingen/

&Pie u tot aan 't hertengingen.
2. Trouw op God ! in 3ielen plaagen/
G#n aig u uïn zonben'hnaagen: "
ſl3ant G50b ig in 3uiſte ſmerren

«Een regt pſaiſter boo2 be herten.

3,Trouw op God! aig Poot en ſpelſe/
«En ben JPuibel u miſ fitneſſen/
A

#Ig #p in ter boob herhſaagen/

G5ob die âan 3e # berjaagen.

.

4: Trouw op God! alg 't ſuh ben rugge
à toeäeert/ 05ob ig een brugge/ #aar g: op baft ſtaatſonder ſneenen/
3lig heel plaagen om u ſmeetien. "
ſ. Trouw op God! aig hon3e plaagen/

ºf Beſtsicht
moet bzaagen:
419ant
hp han het
u 3o land
hebehäen/
.
'Dat iſ in 't minſt u niet beniekhen.
6. Trouw op God: in itrpgegebaaren,
319ânt
-

i

«

's

we

- - -

-

- - --

- - - - -

573Lieb. XIV. Van een Chriſtelyk.
3 Bant ijp fneet u te betmaaren/

#p han maaften bat gp binnen
&ult um bpanden tot hainben.
7. Trouw op God! in ſpongergnoobert/
Span3at u geen ſponger bonben/

#an men aan geen ſtoo?n geraahen/

«5gb3al 252oo6 uit éteenen maaäen.
8. Trouw op God; in bo22e tpben /
#p 3al ban ben ſpemel ſeiben
2gnen 3egenſtroom en meſſen/
&Bie um hert te b?eben ſteſſen.
9. Trouw op God! in ſtu?m en ſneeuïnen/
giën alg bombermoſken ſtijxceumen/
#lig u treft het boo3e meber/
«Bob 3enb ſfeetg 3pn huipe neber.
1o. Trouw op God! in aiſe 3aaäen /

#p âan een goed uitſlag maaäen/
Trouw op God! in alle bingen/

&Ban 3uit gp een TBanälieb 3ingen.
57. TROOST- en VREUGDE-LIED.

In Geeſtelyken Zielen-nood.

--

Op zyn eigen Zangwyze.

3D g:# 3out iä mp heb?oeben:
*## heb both/ ſtijgiſtum nog/
SPien ik hier heijaebe !

albie mij mn ben bemel roonen:
Die mp ſchoon / Bobeg zoon

âbeg leib in 't 45eloobe. .
2. #Raaht en bloot ben ik gehoogen/ .

Sºg: ik mn / met geſchºei 7
't ?tilereerſt liet ſjoogen :

*-

-

Leeven en

Wandel.

# 3al iä goh ban hier ſcheiben/
Ig men 't ipf/ hout en ſipf/

JP.a betoºgaf 3ai leiben.
3. «Boeb en bloeb / ipf/ 3ieſ en ſtenen/
#9oopt met re'en na 85ub alleen/

ººit 't mp heeft gegeepen:
HPil hp 1 meiber tot 3ig äceren/ .
ijp 't ſjeen/ 't hen te baten/

#

&al hem nºoipä ceren.
4: #egt ijſ, mp op Hruig te b2aagen/ .
#2et mag 3pn/ angſt of ppn/
: ::
2Zou ‘h baarom nertſaagen ?
Spie het oplegt 3ai 't afnenben/
#p tueet al/ hoe hp 3ai
3i mpn rampen en ben,

w

-

5.45un heeft mp bp gaebe bagen

* *

#da# berijeugb/3ou'li met pengt
#
mpn tiruig niet b?aagen:
zoon is 85ob/ en ſcherpt met maaten

#ngerigtſ hp niet iigt

, 's

,

,

Jººp 3algantg uerlaaten.

-

6. #hafan/ iPaereſt en haar rotten
#onnen hier/ met getier "
#?ierg boen alg beſpotten :

w-

#3e ſugften/ elimp laaäent

- -

*

35ob mpn heiſ/ 3ai in ni
,
* *
i3en te ſchande maaäen.
*
Z: @nhertſaagt/ en 3unter groutuen
zal een chaſſiſ tegen iſ.f "
#Steetg 3ig laaten ſchouinen; . e
-- -

* *

iſleil hem ooit be boub antipuen/

-

* * *
-

*

.

.

*.

#at t genuenſ nogtang goea/

en fyn ſtille bigura,

8. #at?

57,3Lieb.

XIV. Van een Chriſtelyk

# #an ong both geen boºt niet boobent
JT2aar 3e bgpb/ ongban ſtrpb/
.
“En heel

# nooben;

. .

. .

.

#luit be beurban 't bitter lpben/ GEn maakt baan / om te gaan

Cot begipemelg moeibe.

,

.

.

.

9. ?Libaar miſ in 3oete taaften -

# mpn hert/
na beſmert /
| | ||
&#eumiglph
bermaaäen:
#ier moit geen regt goeb gehonben/
,

s

G5oeb en geib/ bat berfmneſt/ - '
«En mozb ganfg berftonben.
1o. âïPat 3pn bee5eg lebeng gaeb ten: -

#blegtg een janb / bui han3and /
#iommer ber gemgeb'ren:
" ，

35oben 3al met eb'le gaaben
HTºp mijn ipeer! Chriſtug meer
23umber einde laatſen.

--

-

-

11, 95gon ber b?eugb/ en

stelen meite:

gºp 3pt mpn/ ik ben opn/

|| |

iemant han ong ſcheiden; |
ä benuttigſ inpl gp uun iceben
&#n uïn bloeb/ mp te goed

-

|

|

|

|

- -.

#ebt ter boob gegeeben. .

.

.

.

..

12. Bp 3pt mpn/ hyptºh u omarmte/
3Paſt en bigt/ m mpn litht! '

.

ºf '
r

âl?ilt mpn hert hermarmen:

,

3Laat mpſ laat mp ſpeer! erlangen :
|
| | | | |

#
#
efipti mag Umbangen,
-

A**- - g.

":

,,
**

.

*

.

.

*

/
*
* *

. *

Paul Gerhard.
*. * . . . .
*

•*

. . . .
. w- --

's , e

: ,
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Leeven en Wandel.

58. G E BE D - L I E D.
Om Gods Regeeringe tot allen goede.
Op de wyze: Door Adams val verdorven is.
Of als: Wat myn God wil, geſchied altyd
H)eer !

mn/bat ih na u o
12an # 3eer beriange /
i) elp
gºn iä u3ucht meer en meerſ,

#lg 'f angſtig mo?n en hange: ,,

9erleent dat in een breughen blië
#n mpnen angſt haaſt hinibe; .

35eef mp een 5ïn/ bat fimp niet in
&Per 3onben ſtrift laat

#s

-

2. #####touw en ſmetti

#an limp obergeebel,

1 hert

#itpb met een ber

# tbaare boeted

nu

tºmpn

oo2 u betſchpn/
& onb' £n ſmeeh Om g
&Be ijanb aſtpb / laat

abe:

# reib*
ſ20ubb2uftigen te raa
#

|

| |

is

| |

2 -- ,

G5eef in mpn ſjert ban

"in

|

in
1,1

-

3. De luſt beg bleeſe
gaat ºp niet ottertuin
fiegtſchapen liefd en

|

te

-

p in mpl:
is

.

bp/

#:/ #
##
t1 en 1m moo?n t

iſ
u dus

- en iedt

bat mn geen ânia tij nog eigen baat
iPan ulue maarheid

##

"

,

, 4: #behuen mp nou? gramnſchap en t003n/
t Hipert met 3agtmoet, berciere!

grch uit be ſugdige fjgbaarbgboogn/
(GLof

g83rieb.

XIV. Van een Chriſtelyk

(tot ontmoeb mp beſtiere:
't Been ih nog binn/ ban htmaab betuinb/
•- - -

-

419iſ boog uhn GBeeſt uitbeegen;

3Pie ſteetg byeeb'/ byeugb/ trooſt en geneugt/
%ig in mpn ſjert fiemeegen.

# # # # lieft, behoudt
See hoop maah baſt op 't leſtel
Seat ik niet mpft/ nog mogbe ſtoub;
#Poſſtanbigheib ig 't beſte:
3Pe munt bemaat/ bat geen gebaar
&Pe5clbe mag bermehſten /
-

#ppſt luci het inf/ boch dat het blpf

't

3Pip ban het geilheib blehhen:

-

6. G5cef! bat ik troutu en blptig 5p /

-

:

.

3taat utu got feeſt mp roeren7 7.
«Eergierigheid en huiglarp

3Pan u mp niet hernoeren:
. . . ..
3Ligthaerbigheib/ haat/ thuiſt en mpb/
3Laat in mp niet berûlphen/
" '
49erſtohten 3int en biefg getuin/ ,
iPilt per ban mp afbepben. .

. .

. .

7. Hºpelp! bat ih buige troumen raab/ 3Pan übogaiingen aftreebe /
-

»

Spen armen beipe met 'er baab; |

|

âPoo, bmanten bib mebe : . .
SPien ieber man/ 3o goeb iâ âan/

.

# ### "
##

Ig 't beijoogb/
3Polgeng um luoogb / 30 aig
6Tot dat ik ban bier
- -- - - at
a
\; - - - Johan
Herman.
-•

' •

zº

-

- *

*.

.

-

*

***

-

- - - -- -

-

- - - -

.
- - *- .-- -
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59 kist.

ro. DE ACHT ZALIGHEDEN,
Uit Matt: 5 v. 3--12 :
Op de wyze: 'Myn gemoed wilt wakker weezen,
* * * *

-

- -

-

. Of als Het zevende

Lied.

### tuift Chriſtug hoozen/
Homt en leert gn iT2enſen aſ! |
3Pie in maarheit, regt beijoggen
OPmber 't Ch?iſtenen getal;
&Pie behennen met hen monb/

't Been gelooft beg herten gronb/
een bemoeijen 3ig baar nehen/ .

G5oeb te boent 3o lang 3p leeben.
2. Zalig, die in ootmoed bgaaben/
«En 3pn altph arm van Geeſt,
&Pie 3ig roemen dan geen gaaben/
en 45ob p2p3 en allermeeſt/ .

ſpem ook banáen hoog en naar;
Want het Hemelryk is haar,

G5gb 3al nog tot eeren 3etten
'Die 3elfg op hun tientiſetten.
. Zalig zyn, die rouwe draagen,

Spaar men hertinä treuren bont 1
JPie fietueenen en heálaagen/

#un en hunner naaſten 3ond /
& Bie berijaiben treurig gaan /
«En boa? @bob met traanen ſtaan l:

3Peeje mo?ben hier op Marbe/

/

.

.

GÈn hier na getrooſt na waerde.

4. Zalig zyn be bgogme herten/

&Paarmen Zagtmoed ſpeuren han/
-

"

H#

3Pit

59 ALIEU.

A1 v.: van een UnrIIIelyk

GBit gucbmiſſig ſmaab en ſmerten
HIpben ban een ieber man:
JBie niet 3dehen eigen ingaaä;

ElBaar bebelen (5ub be 3aak;

"Die 3ullen 45oog hulp niet berben/
JW)aar tot bºeugte 't Land beërven.
Y. Zalig zyn, biepb'rig ſtreenen

# Gerechtigheid altpb;
ie uit al hun boen en ſtenen
25annen b' GPngerechtigheid;
JPit elf bocn geſph en recht/
«En # Opregt, Vroom en ſiegt;

SPie 25etang en ſpebluſt baaten/
JPit en 3d @Bob niet herlaaten.
6. Zal 'g zyn, bie uit Ontfarmen
2，ig aanneem en b2cember nomb :
&pn Meelydend' met den Armen,

25ibben 35ob boog hen om 252oot /
JPie behulp3aam 3pn met raaü/
6Poh/ 30 't moog'iph ig / met baab;
zullen meber hulp onthangen/
«En Barmhertigheid triangen.
7. Zalig zyn, bie hier op 2Marbe
#ein ban herten 3pn altpn;

JPie in moogb'ſ merk en gebaerben/
Jihinnen tugte / heiligheid;
gBee3e bieb onreine luſt

#n 3ig hebben uitgebluſt;
gen die hoogtaan ernſtig mpben/
ſčullen GSub 3ien / met berhipben.
8. Zalig zyn, die vrede maaken,

dPaar op 3iente beoeg en laat;
*

wat

Leeven
en Wandel.
593Lith.
gaat men mag
in alle
3aaäen
iPlieben/ GPnbzee / #Strpin en ºaat: " )
&Pie baat ſtigten ſtuſt en HP?eel
e

#Paar toe alinbraaben mee;.

-

L

-

-

-

20h3elfg âDºebe / 3omber ijinbºren/
Zoeken / Die noemt God zyn Kind'ren.
9. Zalig zyn, die moeten lyden
Smaat,
Angſt en Pyn:

W##

#baar aan 3p tot aſſen tphen

#thulbeloog behomben 3pn;

&choon hen 't átuig # na berplet/

&#ob heeft het een Perk ge3eti
ie zal 't namaals wel beloonen,
En met 's Hemels eer bekroonen.

, 10. Beer! regeer aítoog mpn 3ebat/

Goh mnn mannel en mpn hert/

.

dat iä 3uſſie zaligheden
hit genae beelagtig merh';
Geef/ bat ik mn agt gering/
#2et mpn álagten tot u bzingt
#n 3agtmoebig 3p tjan 3innen/
Ook ſierechtigheid beminne.
11, ºpat ik 5 àſamen bien en helpt/
Stef mp ook een 3uiber hert/
"Dat ik iebergtmiſt ook ſtelpe/
ä aanhleef in heeugb en ſmert;

#2aber/ help banumen (Croon/
Dat geloobig in um Zoon
#ſh/ hooguineg G5eeſtg herſterken/
#eerſtig 3p tot guebe merken.
Joh. Herman.

i?

2,
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XIV. Van een Chriſtelyk

6o. GE B E D - L I E D.
Om een Chriſtelyk leven en Zalig ſterven.

Op zyn eigen Zangwyze.

&P gºbob !

gn broome (Sob!

25zomaber ban goe gaaben!
«En 3omber ruien nietgig/
JDaar bie eng al hunt ſaaben/
35e3onbijeib geef mp bocij!
gaat in 't ge5onbeſpf /
QPoft een ge3onbe
GÈn rein gehueeten

.

*

2. 45eef, bat ik 'f goeb met blpt
&Boe na uhng ſjeeſteg roeren !

«En bat iä 5n harepb/
Hm hebei te boſboeren;

'-4

-

45eef! bat iä 't ſpoebig bot/

tot teeg tpb nu ih 3al/
«En alg ik 't boe/ 50 geef/

«Dat het geluhät al.

3. 5eeft dat iſ ſneehe ſteetg
#baar meeb ik han, beſtaane/
ſtaat geen onnutºph innogh
*l
Hit mnnen ITeontie

.

#
net/

gÉn alg iä in mp
&Ban ſp?echen 3ai en

#g geef bt maagden hragt /

.

«En inbzuh in 't gemoeb.
4. 2 lig ik ben in gebaar

-

laat nºg niet betſdagen 1
#
$5eef eenen ſjelben moet/

* * * * ...

-

i9et ürttig ijtip 3cibe baaagen !
*.
***

* .

€5tet

6o?Lieb.

Leeven en Wandel.

&#eef!
bat ik mpn
bpant/
JT 2et 3agtmoeb
ober
min/

’.

* ..."

-

'ere

#n alg its raab behoef/
&Poti goeben raab begin.
5. 3Laat mp met ieder een
#n b2e eb en byientſchap iceben/

Zo ber 3uſhg ſtijgiſt'lph ig /

" .

ſpilt gp mp dan iets geeijen/
12an ſighbom / 45oet of 45tſb/
#n geef ook bit baar bn/
SPat onregthaerbig goed
&Paar niet mee onbrr 3p.

6. #ai ift op het 5e 2Warb/
SPog? beeſe ſtruiheiingen/
'Boo? menig 3uure tree/

ſlºot b &Puberbom boogbzingen/
#o geef gebuſt boog 3onty
#n ſchanbe mp benaar,
9p dat ik baagen mag/

--

-

Jºer eer mijn grp3e ſjair.
Zº :aat mp in 't laatſte enb | |

ºp gijgiſti toon afſcheiden/
gPe2 iele huiit tot in

|

-

-

#n gloemelg brengt geleiten/
#2et alſºf een plaatsje2 gunſ
#n 't ûzoome dijriſinen graf,
SPpdat het meneng hen
ſtuſtl tot min 2 toon komt af/
8. Aan bohen tot ong neer :

::
1

-

.

.

.

$#n alg bp3at opmehäen
#e houden/ huiſt nu hanti
QPoh tot mpn &#gaf uitſtrchäen/
uº-

ip

3

3Pat

613Lieb. XIV. Van een Chriſtelyk
Pat ik hoog ume ſternſ
- , .. . . .
een mpn 4Ligthaam meh op/
" .
gEn maah het dan berhíaart

.

- .

GLot in ben hoogſten top.

9. 45ob âPaber ! u 3p pgpg/
GLot in ben gemel boben/

#eer #eſul ſpobeg zoon!
h mii u aſtpb. Igoben;

heil'ge beeſt! um roem
âPerbeibe meer en meer /
&P2ie-eenig H2eer en 45ob /

à 3p ſof/ papig en eer. .

Johan Herman.
61. VREUGD- en TROOST-LIED.
-

Van een in Jeſu verliefde Ziele.

Op de wyze: Hoe ſchoon licht ons de Morgenſter. t

(AP) #ſeſu!

#feſu! @Bobeg zoon!

i

JI2pn 252oeber / mn genaben (@Troon!

JI)pnfchat! mpn b?eugd en eere!
gºp meet / bat 't geen iä ſpeech ig maat/ .
32nog uig allrg 3onneklaar/
SBp 3iet het klaarlph beere! |
-

-

-

-

H9ert'ſiſt/ min iä)

in het gebaſſen/ u boog aſſen/
#Bierg op 2 arbe
#g mp buiten tt ban inaerbe.

2. #bitig #
mpn ſmert/
en 't bp/
bebloeft
liefhebbe
toeft mm)
mpt

3Pat 'h niet

#o alg iä gaerne inoube/

.

-

.

3Pan bag tot bag boel iá um hintſ
pot

-

t

e.

- -

4

613Lieb,

Leeven en Wandel.

#oe á lief heb meer/ hoe 'á meer hebfnb/
&Bat iä beminnen 3oube/

iBan bp/ laat mp
äinen goebe / in t gemoebe/
.
'Lieflph biieten/
«En met ſiefbe obergieten.
3•

# trefboog ume kragt het enb /

Seat ik mp 30 ma tot u menu/ .
&Pat 'h in be liefde binue
-

#2ietg op be gantſe meib âlPaerelb/

2agt / melitiſt / eer nog b?eugd nog gelb/
lg ih mp regt be3inne
han mp/ ban bp
3Perb?eemt/ faaben / maar uïn geabe/

#2a behocbe/ . . .
Crooſt mpf als ik mp beb?oene. .
4: alParit gp beminn / bie u beminbi

2-uiſt een gemaab en baebe binb /

-

«En b2eugb in 3pn gelneeten/

#et gaa hem/ hoe het mag op aarb/

gen of ſchoon thruig hem gantg be3ieaart/
&al bp u niet bergeeten: | |
JU2aat 3ig / eeumig/

|

'-

.

.

.
jfea het ipben/ meer berblphen/
- - - &#n 3al binnen / . . .
392eugd en trooſt bp bien hp min.be.
5. 45ten riaenſen oog heeft ooit gehoogb/
#og oog ge3ien / 30 aig Bobg moog
--

--

-

&#efuigf/Tmie han't beſchapijen, .

# hen boog ſjeeriphheib/
pu en ban uig bereiij/

upien/ bie in liefde blphen:
- -

#9 4

€520ti

-

62, 3LIEU.

A. v. Van Kruis, vervolging

«52onnig/ laat 5ig
#Piet bereihen/ nog berg'ſphen/
JI2et beci ſchatten/

-

319at b2eugd ong ban 3aſ gmbatten,
6. Dieg ik alleen o Heſu: mpn

202g en bekommernig laat 3pn/
gaat ih u bertſpä minne:

.-

º: geen gpºmp hebt voorgeſteltl
q 5eipft um fifaate moogb bermelbºſ
#teetg 3ochel en behenne.
Cot ihſ einb'ſih/
2 al afſcheiben/ en 3eer blpbe/

&Tot u hamen/

.

| |

|

|

&Paar geen broeinig mogb bernomen.
7. UPaar 5al ik uule 3oetigijeib/

#ie nu beroemt ig bºten en impb/
#n reine liefde paueuent;
«En 3ien trip lieflpä aange3igt/
HPet opgehelbert mogenſitijtj
% onber # of beögoeben:
JIRaar blp/ 3uſt gn
Jſhp opfchitikenſ en beräluiääen l
39oo? utu (3Croone/

,

t

-

#

-

Ji?et be3oete i3emelgäroone. Joh. Herman,

XV. Van kruis, Vervolging
en aanvegtinge
62, TRAANEN en WEE-KLAGTEN,

-

Van een die in zwaare droefeniſſe ſteekt,

Op de wyze: Door Adams val verdorven is.

een hºoipä
ap ien
&Pat bob
3ig ſtelt
moeite herte
#geeft
eft /

.
#ſn

t

en aanvegtinge.
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#n hoon en ſmaat/ biebp beleeft
&Beijerlph 3omber reben;
#ie heeft hoog maar een groot geſchenâ

# #ot hen beer hchamen/"
't âldelli iit 39 lang mp bengt en benh/
&feetg heb in agf genomen.

2: #th & Bob! 'fi meet nog ben 3oeten fpb/
gPat iä met hert en manbe

#erjeugt mag/ en bol noſpäſjeib:
#2aar nu in bee3en ſtonbe'.
25en iä met treurigheid herbuit/

#eet niet， dan brengt te ſprechen/ .
&#ob! gpºmpn beoefijein ſtilien 3uit/ .
Jººpn hert moet anberg biechen
3: Hä gaa treurig ben gantfen bag/
32ergeet mpn 252ooù te eeten/

**

45een ſtreatuur mn trooſten mag/
Zo ig mpn 2，iel begeten

nu '

#2an bpoefhein/ h fitter/ beef en tril/
&Pat ih nauluipfig regt ſeeije/

45een p?eugt mpn hert aanneemen iniſ/
«Bob iſ, mp obergeene.
*

4 heen ſlaap in mpne gogen âomt
#p nagten nog bp bagen/

-

#pn: 1ertſmpn.niunnen tongberſtomt/
&Bat ift het niet aan hiaagen;
Jººpn beoefijeinig 50 obergroot/
gaat iä 3e niet kan zitten/

-

#n mp is nietg aig angſt en noot/ -

2.

«En moet heſpot ban glitten.
5 % de biºinig bent, iſ aan 't ge5ang «En 't iieb uan 45obeg beugben/* *”
i) 5

& Pat

62?Lieb. XV. Van kruis, vervolging
3Pat ik tot 3pner eer boo? lang

95:3ongen heb met breuuben ?
JI)aar 't gLieb ig meg uit mpnen mortb/
3Pan traanen b mogen blieten/

«En mpm hert ig 3o 3eer bermonb/
JDat iä 3 aig bloeb bergitte.
6. #choon iä aſbming mnn bleeg en bloeb/
OPm beeg b?oefheib te ſtillen/

Zo bait mn einbſpä meer bc moeb/
2II tegen bank en miſſe/

-

# IT'erh bat be Hragten gaat mpn lpf
32an dag tot bag afnamen/
Jºl?et buiten

hen fpb nerbºnf/

«En moet
ſmaab mp ſchaamtelt.
7. Hit bootbeeſt en ik mozb gelnaar?

#oe langer top bier ſeeben/
3Pat 3ig ai immer meer gebaar
&Pp boet/ met ſchrift en heeben,
&Paatom ig bit mpm toeng alleen /

&Pat G5ub mp ban hier haalt /

't Žp boot be boob of eſberg heen/
&Paar ilt mag 3egepnaaien. .
8. 2lth Gbob: gp äent een ieder man/
gDie gp al30 laat ſceben/
#In bioefheid/ ſmaat en hoon/melban!

W

319ilt. Daarom trooſt mp geeben/

&Pntferm u ober mp/ m Hgeer!
419pi gp mp3pt genegen/
GEi! geef mp trooſt en breughe ineer/

«En laat mp nooit berlegen

p

9. âlPelaan ! mpn Ziel meeſt niet herſaagt!
QPpbat het u niet roume /
-

-

-

-

#kan

en aanvegtinge.
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Hin âruig en bºuäl als 't «Bobbehaagt/
JThoet gp al miliig ſjoumen/ .
"-

G5ebuſtig moet gp 3pn baar in /

: -

&#n 45ob be 3aah opö2aagen/
dPie 3al beeg ſchaatie in gehuin

19erânbgenſ met behaagen.
1o. Een binguerhuiht mpn hert en3in/
2 Hg ih be b2citgb bebenhe/
-

-

JPie namaaig met een groot gehuin /

b'#eer Heſug ong 3at ſchenken;
Sean pinb mpn ziele ruſt en baat/
2 lig ik berligting mterhe/
&P 5ob! boog um gunſt en gemaab'/
't 45eloof in mp berſterfte.

-

e

11. â19at ſchaab het/bat een ſtijgiſten/ath!
gen mee ! 3ugt en moet uueenen/
«En bat hp hier een hºogten bag/
Jºl?et Hermen / en met ſteen en

gBoogh?engt: baar ijp borij erfgenaam

g dan het eeuwuig leeben :
cij! bat hp ong in kruig en blaam/
&feetg berg gebagten bleeben.
12. #oe 3ouben ipp een faſcinen tpb.
ier niet met Chriſtug ſpben ? .

-

--

pbat ooh inp beheerſpäſjeit ! ,
"Hg toch het lpben ban beeg tpb.

3Perärpgen met berblpben;

# maarbigpoogſ
ai bie eere /
.
heeft bereib

te
ie ong be
'H'n ſtijgiſtug on5en #eere.

'

13: Paarom mpnziel, herbatuboth

'Hn bet3e umc'fmerten/. "

-- - - -

41ſt,

63?Lieb. XV. Van kruis, vervolging
Hun Heſug leeft en mint u nog/
#hn Hiruig gaat hem ter herten;

#p mii u trooſten boo? 3pn moogb/ .
#ſn al um angſt en ipbenj

i

«En in ben Haemel hoopt en boogt

JT2et hoſſe hacugb berbipben...
14. (Een laatſten liebe Thaiſt'tten al!
âlºiſt boch het treuren nipben/
3lig gp boo? noot en ongebal
JE)oet

# en elenb Ipben/

&trpt, noch in tpbg/ en u bermeer
JPet bibben/ merä bit eten/
&Ppbat utu hert 3ig niet herteer/
«En gp berftogt ubo leeben.

15. 49 gefu/boogulu uzeugben beeſt
&Pen treurigen herſterhef
«En geef hen ooit ulu buipe meeſt/
&Pat 3 uhn genade met hen /

-

12oogangſtgeefruſt/boogtreuren b?eugt,
2ºo ſoonen mp um 32aame/

"

#n bggefheid 3pt gp mpn geneugt/
&Pieg ſpeech iä ingoſph ?lmen. Tº
Sigism. Scherertz, Superinten
dent in Lunenburg. " " " .

63. M O E D - SC H E P P IN GE
onder het Kruis.

-

-

Op de wyze: God wil ik niet verlaaten.

3IP) at meugt gp u bebageben /
Jººpn zielt met getalpel/
SPaat u 3gn liefb laat p?oeben
3Be 3Get Emmanuel,

-

-

--

-

39erz

en aanvegtinge.
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âBertruutn op hem in ppn)
#p 3al aſieg met maah en/

&#n hogbgen uïne 3aaäen/

3lig 't u 5al3alig 3pn. .
2. âIPantofoben ſaat nietätopmen
&Pie 3ig op hem beríaat /

#p blpft getrouin ben 3pnen/
ſtrooſt hen met hulp en raad;

5thpnt het u monbet aſ/
1Laat het u niet benouinen/
12eugb 3uit gp aanſchouinen/
U e 450b u helpen 3ai.

#

3. @Pp hem meugt gp het magen/

Getrooſt/ met friſſen moet,
#2et hem 3uit gp bejaagen
alPat u ig nut en goeb :

âDat ſbob beſloten heeft/
#at kan niemant herhinbgen/
âPan alle JIP)enſen hiningen/

H9oe men 't ooā meberſtreeft.
4. Schoon dat ooit uit be Hbelſe/
SBe &Satan/ en hier bp

zpn trotſe inhetge3eſſen/
2óig ſtelden tegen bp/

#n moet hp boch met ſpot/

# biebp 3maar homt haaten/
Hit onmagt meer herlaaten/

alPant um merk bpgbert (5ub.
5. Pie 't hem beſtiert tot eeren/
«En u tot 3aligheib;
zai't 3pn/geen meng âan't imeeren/
-

"

ipoe 3eer het ſjem oeh ſppt:
-

naar

643Lieb.
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- -

in haar tuilt 45ob hebben nietſ
zo han 't niemant boogt b2pbell /

.

#et moet terugge binnen/
âPat 35ot mij dat geſchiet.
6. Pieg ik mn ouergeebe
2lan hem/ bie alleg b2aagt,

&
e

-

# nietg meer iä nu ſtreebe /
Ig na 't geen hem behaagt,
#pn miſ bie heur iä goen/
#p ig en bipft maaragtig / .
&Be beſt / 'h geloof het hragtig/
âløel bien / die at5u doet.
7. #)eer geef bat ift u eere
& Boch al minn leeben lanâ /
3Pan 'g herten grond bermeere/

H 3eg ih Hof en banſt;

op 45aber/

oon en beeſt /

3Pie ban mp / uit genabe /
2lfmemb ramp / noor en ſchaabe /
H 3p gep?ee5en meeſt.
Joh. Herman.

64. T R O O ST - L I E D.
in kruis en aanvegtinge.

Op de wyze : Wat myn God wil, geſchied altyd.
Of als: Door Adams val verdorven is. -

3? rig op mpn 3iel! utu

(Bob bie3al
zig ober u ontfermen/
*,

JI)et ſtaan en baab in ongebal

-

25eſchutten en beſchermen/

. . .

3Pien 't tegen gaat: in goeben ſtaat
#tan men niet altpb leeben/
*

*

*

* *

* * **

- ,

ambie

-

644Lieb.
#
Wie God vertrouwt, # wel gebouwt,
Cn

C.

&Pien miljp byeugbe geeben.
2. Pit heeft Ho3eph be bzoome Jºan
2 o menigmaal erbaaren/
3Pan Pabib / ſof men lee3en âan/

#oe3n in rampſpoeb maren;
32og htmam 3 in noot/ de 13eert groot/
Senabig te beljoeben/

Wie God vertrouwt, heeft wel gebouwt,

&Pfſchoon bpamben moeben.

... .

3. Ben Duibel tart en baag ik uit /

#p äan mp niet herleiden,

-

ſpant boo, 't Geloof itt hem afſtuit/
45ob boet mpn hert berbleiben/

iPeel hulp heeft hp/ en raab aan mp
n

# * OOnt #

ie God vertrouwt, heeft wel gebouwt,
âBie huiſ hier boch âlmaab ſtoohen.

4. 2lſ ſchoon er heel 25eſpotterg 3pit
SPie mp geheel beragten/

&#n 3eggen: maar 'g be helper bpm/
#2ogtang buii ift 't niet agten:
319ant 45ob be ſpeer / beſchermt mp ineer /

# moet men 3uläg opb?aagen/
ien ik betrouw, vaſt op hem bouw,
Jºl?et hem huil ik het maagen.

5. Abchoon het al ſomfpbg mp ſchpnt tot 1
3ig mou GBob mp niet helpen/

«ën mp be 419aereſt, maakt gantg moe/
J/2et äruig mp t oberſteipen/
Zo meet ih boch/ ijp 3ai mp nog

#n geenen noot berlaaten,
Wie

'643Lieb.

XV. Van kruis,

#

Wie God vertrouwt, heeft wel gebouwt,

i9oe 3ou ijp mn ban haaten:

e

6. Daarom nerijeigt in liebe &iel !

.
#l 3pt gp 3maar belaaben /
# 5al 3onti/ boobſ nog helg berniel /

/

#n centnigheid niet ſchaaben/
#lbant 45obeg toon/ üe g naben GEij?oon /

#eeft 3 aſſe ouertoonnen7

. * *

* - ,

Wie God betrouwt, vaſt op hem bouwt,

UDie heeft 3ig met he3onnen.
7. Sub niemant ooit berlaaten heeft!
âPan bie na 3pn muil leeben:
# geh bp hem hulp 3o lang gp leeft/
âlPilt u hem obergeenen /

3Lieft en gebuſb/ gp hebben 3ult/
&Paar toe een goeb gemeeten/
Wie God betrouwt, vaſt op hem bouwt,
&Pie heeft 3ig tuel gehtmeeten.

8. JDaar mic 3pn buip bp menſen 3otät /
&#n niet bp 45ob ben ipeere/

Spie ig 3eer gobloog en berbloeht/
itomt nimmermeer tot eere;

Hºant 5ob mij mpn noothelper 3pn/
n feſu Chriſti naame;
ie zulks vertrouwt en op God bouwt,

&al 3alig moyben! Amen.
*

*

Mr. Lud. Helmbold, Zalgr.

*

Predikant en Superintendent

, te Mulhauzen."
g:

-

-

*

*

65. TRoosT

;

o en aanvegtinge. A

65?Lieb.

65. T R O O ST: - La Ha E D.
in kruis en aanvegtinge. : u : «

op zyn eigen Zangief:
Of als : Eenen goeden ſtryd # mij

JP ining u op tot utuen

bobf te

45p heb?defbe Ziele!

419aarom legt gp 45outen ſpot:

na

#n 't 3tuaar moet guernicienſ ,
iſ herht gp niet beg 5atang Hiſt:
#p 3ocht bgo? 3un ſtrnen
#bgen trooſt in

in
7

# Cij2iſt

.

-

H te hoen ontginnen. Alſ GE

- -

2. 5thub ban b2p um booft / en fpgeeft:
iPſieb gp oube &lange ! !
-

419at hernieuïgt gp utuen ſteeâ: ga
gÈn maaät min 30 üange:
,an de

#g u boch ben âop herbºuät! gaat “En ik ben boo? 't liben tºt na de
112pneg beilanbg u ontruiit / Hoe ga
In

# #nen aats

ſpaar heeft

##

1-

3 - iſ

&Poit bat ift mpi oogheel boog ººg

is,

| # 5al moeten hon?en: gº
gº it iin
âPan miettijcbt gn bochtje magt:
,

#
##
int#in s
p bie 3e
aat tu
i9ebt /

#

u

gü is gi,

4. ipc6 iſ ietgºoiiregts gebaant CE &
't Hig mp leeb ban heeten/

g en taſt nºg

"Daar-en-tegen neem ik aanf in een
ººis

H|
#

Cijgiº
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d#ijgiſti 25ioen en ſmertenſ
#nt dat ie het regt rantſoen
#lier on3er 3onheilſ, ,,

-

# ik daar mee ſbob ber3oen!
ipch it, buip genonben.

zijn onſchuiumpn roembaarom
g/ 3pn tegt mpn taroont/

#nnierbiºnſt men eigenbom/
geaar ilt u ºp in moortel

# in een biot en haaſteel/

.

#bat
bpamb
bellen,
#an/geen
al ijab
bp taragi
en beel/

.-

.

.

en6. 't#Stoºme
gemelt fier
#2elle:
Puinel
en ,de &Poob!
.
meat aoni, gp mp ſchaatſen?
g，
#aar mp beht in mpnen noob G.
is
* . . . .

.

ofbob met 3pn gemabt t . - .

#m: het de eert: zoon

iſ

Hit ſiefb7 bieg behoeden!

: : :

# b een mige ſpot en boom

tº

al ºp ong niet beb2oeben.

#trabºbat
45ob 'g u niet genanigºl,,
" "

-

- e

# en agt het niet met al
âïbant bnig geſtabig,

zº
ſv .

,

#abepman
#p 3ou met 3pn gaan ºnl,, !
&Pie imp

,

..

eigen gemaakt 3gn / : : : : : :

Hººp ban 50 niet laatjtil.
l aij
-

. . . .. . . . .

# # wat in tien gemel igl
«En matig op 2larbel :

| | | | |

nºg tot nuttewienſ gemist
.
-

. .'is

|
ºoit

#

*

en aanvegtinge.
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-

#oitbach
't dan
maert t;,3iet!
4lèien
dientgroote
het ster-ſicht:

,

alPaar toe ig gegeeben

#cht en mater: dient het niet
Jººp: ook munteenen:
##tentotnut dient het ſºrtnag/ #belt nat maakt de firgen: "
32oo 2 tuien groeit het ſoof en gtag:
$5ob geeft ong beeg 3egen /

»

-

#erg en baaſe/ beſt en moub/
gººien en mp tot bºvengde/
# heb daar dan onderhout/
«ën 3Ligthaamg geneugte.
19. Jiºnne #ieſe leeft in mp
SPgo2 be 3oete 3reere/

-t: *

SPie mpn herte maaät 3eer blp/

# haar brengt nermeere: '
&#obbie opent b?oeg en laat
JPpn geeſt en minn 3innen/

#nn heeft gemaab
iPoeie ſfeetg ban binnen.
11:3Dat igºber 22opſjecten tuoogb/
#er #noſtien ſtijlphen?
,
# een licht in bont ten oost/

#len/ bie het bannen,
#ie herten duiſternig/

:

# .

#n in 35eloofg 3aaäen/ '

# gemeeten fun getuigt
en regiºgronegaſt maaien.

# ##

# # op bet3en baſten grond
#gum iſ mijn genoebe/

5

"

&iet eens hoe der heiſen loont
:
''g 2

ºpaar

-

's, tieb. XV. Vankruis: vervolging.
JBaät ### #
!
aaten
#ogtan
'that 45oboet
#

-

-

hun zin

#naar met ſchanbe min
1mbat be #Satan bigtºi

---

jampw

#. ##brushah,
mbie uit ong hait,
ſtomt mn ober fit

#...
*
ſtºppn/

#n geel bitter ipbt

-------äumt
both
ſpan ben #ekre/ ºnbeau
##nen

--

ſtaat het al 3pnl be

de

#g het abon wil intitieit,,,,

-

#"## dit te daber 3at
apoepen
op ten
goeben/ºf
#pie
gebpen
5elben

:

zonder tuigt eit 1:0
-

strºnt in

stri T.
##

35en iä ban nu 5onegiliº

#aarom zout iiiiiiiigfºtº: aan

##

#g ijp mn ban't findila

##

25-

,

ſtil iſ:
in
#
#
#
#

ber
alpieet hier

T

zal niet eeuwuig tilaag lij
#
heeft
een batmaalteºf luſt
jºu al in
gebachteit,
#n namaaig b'
ige twiſt:
1Pan

#

M

16.45öntgiftinngen gaatje
@Treurig ſjieg met t
*

Giabiya nogtans 3a

## :

-

##
-1

Etº'º:

"
-

en aanvegtinge.

-----

- - 663Lieb.

âteeg tot bºetigbe haanen;

'

apant een g homt ben 3oeten tptil
SPat 3p ſchoouen maaäen/
SPan 5at alle ſmaab en ſppt/ . . .

---

. -

H9oon en ſmerte ſtaahen.

17. âIPEI! 30 bar ban ſtijgiſtnen moeb/
3ſſie uïne ſmerten/
4Berp u?olph onber be boet/
-

-

«En biertrooſt utn herten

JUnet Bobg 45erſt al meer en meert
G5eeft bien groot en #Paame

#"Paul. Gerhard.
3i Jºl, Jell / #ll12ll,
'

66. KLAAG- en TROOST-LIED,
Uit Eſa: 49, v. 14, 15, 16.
Op de Wyze: 't Is lang genoeg geſlaapen.
ion hiaagt met angſt en ſmetten/
% ion 45übg beminne &tab/

&

&Pien hp ooh ban gantſer herten/
ſlief heeft alg een luaerben ſchat/

#rij ! ſp?echt 3p: hoe heeft mpn 45ob
JIºp betſaaten in ben noob:
&Pat ik met een jammer hreete

ſtoep : 45ub heeft mp gamrg bergeeten.
2. JPie 45ob / bie mp heeft berfp?often/ -

2 pn bpſtant en huip aſtpb/

gºie laat mn nu bmâalent Igopen
n mpn angſt en treurigheid:
cij! miſhp ban nu op minn

#lipb graumlph toornig 5pn?
|

.

# 3 -

-

ſtaft
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#tan en inithn nu her 2ïrmen
Zig niet alg bao?heen erbarmen?
3. #ion / u ! gp mpn beminbe/

&pgah tot hen beg ſpceren momb /
32u ik u betºgoeft heuinbe/
:
&#n aan 2%ieſ en 45eeſt berluonb

Jihaatig bocíj uln treur-gefilmpn/

alPaar mag eene IT)geber 3pn/
JPie haar eigen ſtimb than haat en/

«En 3g2geloog heel berlaaten :
4. Rſa of men al mogte binnen /
al9:eetje ſporberg/bie 'h niet hen!
Zonder liefd tot haaren iltinbt,
Zo blpfili

# bie ih ben:

Ilºnne troutu blpft tegeng bp !

-

-

-

-

-

2

#ion bie 3eer lief 3pt nip/
be3eten/
GBp hebt mp mpn

#

Humer han it niet hergeeten.
5. JTaph beg #batang ſtrift en banden !

gºeie niet afg herſchrihäen han/
#iet! ik heb in mpnchanten
H mpn ſtinů geſtij?eeben an/

#ge fian het ban amberg 3pn:
GPfits moet gebenhen bpn;
âHtue muuren buil iä boutmen/

«En u boogt en bu02t aanſcijoutnen.

6. @bp 5pt mp ſteetg boo? mpn oogen/
g#n gp legt in mnnen ſchoot/
#lg be itinb'ren/ bie nog 3oogen;

(

JIP)pne troutu tot u ig groot:
# en mp 3al geenen tpb/

«5teiten noobºſ gebaar/ nog ſtrpb/

2.

en aanvegtinge.
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#ipfbegetroum
Abatan 3elfg niet ſcheiben/
in al uhu ieiben.
g

Martin Opitius, van Bobervelt,
den eerſten Autheur van de Hoog
duitſe Poëzy, waar van hy den
Naam droeg van de Gekroonde 5
Obiit Anno 1639.

67. GE B E D - L I E D,
In verſmaadheid en laſteringe.

Op de wyze : En God de Heer niet by ons houd.
eer ! help mp/inant ik mo2be 3eer
45eplaagt bân mpn 19panben/
gPie mpn Perſoon/ goe naam/ en eet

25ehſabben met beeſſchanben; 2ºp miſſen mp om haan en goeb/
a 3elfg om ſeeben/ lpf en bloeb/
Oo? ſjaare tongen b?engen.

2. &#p ſpeere 7 bie âltueetenb 3pt!
âlPeet/ bat ik mogb beſoogen: .
ſpoe meugt gp 3d bol onmaatſjeit
3 II tegeng mn geboogen:
e

-

GBp meet/ bät mp te beel geſchieb/
#n bat ik heel tien ſchuldig niet
2Man 't geen 3p ban mp ſpeechen.

3. Paarom 3o neemt u mpner a'n/
«En rebûet mpne cere/
&Pat ieder man erhennen han/

#oe 3p mpn moozb berheeren;
dPat balg ig en heel 3omber gronb/
319at ber bpamben laſtermont,
# 4

ſpeeft

683Lieb. XV. Van kruis, vervolging .
ſpeeft tegeng mp geſp?ghen. . . . .

4. 3Laat toch minn ſjert/ 3iel en gemoeb .
H#ier ober 3ig niet hrenhert/ ,

aſbat mpn iPnant ſpreekt ofte boet/
gPf mat bp mag bebenhen:
apant tegen leugen is met raad /
2Iſa men 3ig boo? be boo5e baab

J12aar magf/ en b2eeſt ben #Peere.

5. Hij bib u ooâ o liefſte ſbob !
GBp huilt bie butſj beheeren/
abie met beel leugen/ hoon en ſpot
Jººp ârentien en be3eeren/ .

? ,

&Pp bat het hen een gipo?ne ſeet!
«En 3p hun heil en 3alighech
&Paar mebe niet berlie5eit."
1oy1 Lied in 't Hamburger

# van

Henrik Volkerspag. 1938. - ,
68. T R. O O S T - L I E, D.

In Kruis, Lyden en Droefeniſſe. -

Op de wyze: Heer Jeſu Chriſt myn hoogſte goed.
Of als : Het naaſt voorgaande Lied.

3! th troume 45ot !

barmhertig bert !

âDieng goebheit 3ig nooit entet; .
#ſh meet / bat mp bit ätuig en ſmert
Hin 4Baber-ſjanb toe3enbet;

#ſa/ ſpeer! ik meetbat bee5en laſt
gºp mn uit liefd hebt toegepaſt/
«En niet uit haat foemenbet.

'

.

z: âbant/ batig umu manier altph/
43ie um #tint ig / moet inben / "'

en

683ſieb,

, en aanvegtinge.
«En bien gp lief hebt gn haſtph :

zenu treuren hoog berhipbrn:

. -

3Poert ong ter ſpeſieſ boet ong inee/ .
gEn trcht ong uit be jammer-3ee /

49erandert 30 be tpben.

-

3. Ha gp boert immerg monberipk .
3Pie/ 3o uïn hert bermaaäen;

âbat ſecuen 3al/ moet eerſteſp à
'g Pootg bitterheben ſmaaiien;

.

âl3at gp huilt heffen ijong tot cer / .
&Pat moet eerſt ſject ter aarde meer

#9et ſtof en b2ch genaaiien. ..
4. Dat heeft / HPeer! uïn geliefde zoon/
-

&#rbaaren 3elfg op aarbe:

,

'

#3ant/ eer ſyn âmam ten eeren troon/
Ebe itruigbood hem he3uiaarbe:
#p ging bou? beneffjein/ angſt en noob /

-

#ü Door een 3 maaren ſtiftten bomb
n/ tot beg H#emelg itjaerbe.

5. #eeft nu um ãoon/ b?oom en gerecht/
2Zo miſſig 3ig begeeben/
- 3l3at milih 2 ontaar / arm en ſlegt/

# ban beet menerſtreeben:
Hººp ig de ſpiegel ber gebuſb/
«En 30 gp na hem haaſten 3uit/
Jºſ?oet gp/ aig ijn/ hier ieenen,
6. @Prij liebe iPaber 't ig 3 maartph
het hernuft te bannen/
. . .
at gp bien/ bien gp bitteriph
&laat / nucíj 5uun gunſtig blphen :
-,

-

#

#de maaiit
noch 't itrui: 3o lang ben tpb/
310
3tuaarlph
en ſtrpb,
# 5

#n
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#n ſipm te ſaamen ſchºpten.
7. 4ïPat ik niet han/ dat geef gp mp /

&P hoogſte bob ber 19toomen!
gaat het Beloof-cieraab ban mp

# merb

boog b2uh genomen;

-

ehouin mp/ ſterke i5ou! both boogt
25eſtambig bp um heilig huoogb/
&Pat 'h tot geen mpmren home.

e

8. 25en in 3mali) laat um troumheib mp
#an mnne #ieſe treeben: .
H3elp ! bat ih niet berb2ietig 3p
(Lot 3ugten en gebeden;

âbant / 3g een hert hoopt en gelooft /
eEn 3ig niet ban 't G5ebeb berooft /

2zo heeft het bepe ſchzeeben, - .
9. 52pp mn ook niet te heftig a'n !
gaat ik 't niet moet opgeenen:
gºp meet mei / mat iä b?aagen han/
gEn hoe't ig met mpn leeben:

# ben
immerg geen ſtaat nog ſteen/
##
een tuinb baar heen:
DE

't álbert ook 3g meg geb?eeben.
1o. ?Ich Heſu! bie gemopben 3pt
312pn heil/ met uïnen bloebe /

«Bp meet / hoe 3maar ig äruig en ſtrpb/
gen hoe bien ig te moebeſ

JPien 't Hruig en 't ongeluk 3eer plaagt,
'Bieg 3uſt gp/ 't geen mpn jert u hiaagt /
#n uhn hert mei behgoeden,

11. 'Hilbeet/ bat gp in um 3in met mp
#og hebben 3uit mee-lpen/

en mp/ muſh hehoeftig 3p/
#2et

en aanvegtinge.
68?Lieb,
#ſ?et hulp en gunſt berhipën;
2Ich ! ſteth both mpne 3rbahfieljanb/

3ſch ! heel en breng tot baſten ſtand
JT)pn boeten / bie 30 gipen.
I2 ,

-

# mpnZicſ baienblph toe met blpt/

«En trooſt mp op het beſte/
«bp / bieber moeten ruſte 5pt/

gPer 3mahhen burg en beſte: . .
«Een ſtijabum boog het zonne hitt'/
«Een ſjutte baar ih 3eher 3it

HPoog ontneer/ ſtoºm en peſte.
13. «En mpſih immerg na um raab
H#ier 3al een meinig lpben/
2zo laat mp noch in tim genaeb'

geſpit een #Schaaphe luciben/
Q5eef / bat ih in 't GBcloof gebulb /'

gÈn boo2 gebuſb / met hoop herbuſb
JBag 3pn/ tot mpn berblpben.

14. 45p b2eugben-olp/ heiige 45eeſt/
SPien Bob ban bonen ſchihäet/
3Perbip mpn ziel/ geef allermeeſt/
3u2at merg en been berhauikhet;
obp 3pt be Q5eeſt ber heerlphſjeib/

albeet/ mat hoo? neeugd en 5aligheib
&Paar boben men aanblih het.

15.2lch! laat bol t zeugb mpſchouinen aan
3Pat ſchoon lieflphe ſeenen/ .
gbat gp bien / bie boog beoefnig gaan/
H9iernamaalg eeng 5uit geenen /

&#en leebenſ tegen 't meſh ben ſtaat

3Per maereſt p?agt/ en haar tieraab

Jaiet aan geiphen eben.

.
*

-

16.3ft.

69?Lieb.
XV. Van kruis, vervolging
16. 2/lbaar 3uit gp in eeumigheid

# 't # mp hanteeren: ,,
âruig / bieg gp mei âunbig 5pt /
#pnb2eugb
en eer betäceren :
aar 3ai impn meenen louter mpn/
#
# # # 3pnt;
'# 45zio of het / geef mp 't H#Beere.
/g

p

Paul: Gerhard.

69. T R O O ST - L I E D.
over 2 Cor. 6 v. 1o.

Op de wyze : van het zo Lied.
b?olph / blpbe/
Gl ſtpb
##
ſcijoon ih ipbt/
h met 3Paulug 3ing :

#119aereſtig ongenaſſen
#ligt iä niet met atlen/
'H 25en een

##

-

(dEreurt een antier / if tien blp /

#pn
hert tot ongeneuguel
T ## ig bol b2eugbe.
2. 25en ih Hranh ban ſjerte/
3Pat Han mp niet ſmerten;

419ant het homt ban (5ob;
3La3ärug ge5tpinbe /
319pi hem #feſug. min.be/

#reeg bat 3elfde lot,
&#ob bie 3oggt ban hoo2 mpn 2Ziel;

319ant ijp mij mp boo? bat ipben
3Pan be #el hen ºpben.
3. Hººp heeft beeie jaar en
#!?p ge30mb boen ſpaaren/
#13agtz

en aanvegtinge.

- 693tieb,

419aarom 3oub ik niet
#Pil ooit topnig bagen/

-

t Zpner eer herbaagen/

-

#iranhſjeib en herbgiet:

#og te meer/ bempt ijp mn .
gPumpn Hranäheb 3aſberámihhen/

:: :

GÉn genee3ing ſchitiken.
4. âlPozb
mpn eer geſchonben
&Poo2
be ſaſtermonben/

,

w

gaat en beert mp niet;,
#ſeſug/ ſchoon hp heilig/

3Dag boog haar niet heilig/
't Slg hem ook geſchieb:
JT)pn gemeeten en mpn & Bob

*

* *

honnen ban mpn boen en leeben

25eſt getuignig geeben.
# homen op mpn baalen

-

,

*

b'2tigemeene âmaaienfººt

«Egter onverſaagt!
Hººibben in he haaren

*

.

3

.

à

#"
#!
o jet jen behaagt; ,,,
3ſte mpm #thina: 3inken mij

.

en

gaan han Heſug ſnel ontmaaktnfº 3

%

#

«En6,be?IIg
#Stoºmtuinb
ſtaaäen."13:: : : : : :is : :ſ :s
üeg
JTºp / aig 3Paulugf laag |
| 1,3 tºt

een beangſten 3ectſ ºn fit
't 25toeb uit Jeſu muonben'

3

is,
- 't iſ 'g',

Heinigt mn ban 3onben/- ºf

#

een herſtrekt mp in
GPät itt tegen 't H#eig

e g:

--3-

:

*
-

# .

* * * 3 J'.

#p
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Hiep bolſtambig han bermeeren/
&Pooy be hragt beg #9eeren.

7. #ternen mpne beinben/
3Pie mp hier beminben /
«En mpn naaſte bloeb/

oºgtgenoob of itinn ren/
3Paf âan mp niet hinb 2en/

'h

# boch met gemoet;

.

35on beminú 3e meer/ baniël
gpieg bp ben jet eeuunig iceben /
Hpeeft 30 bporg gegeeuen.
-

8. afbaarom 5ou ik treuren?
2lig iſ, moet herbeuren

ſpier inpn haab en goed:

'i apag van 45ob gehomen/ .
& Bie heeft meergenomen

&legtg ben oberbloeb; . . .
JI)enig #bchip ge3onäen igl

âlppi het tot 3pn groote ſchaabe .
albag te 3maat gelauben.

º

9. #pet aan mp niet hrenfien/
2lſg iä hom te benhen
3Jan mpn He3ug tuoogb;
“Bat be rphen maarlph

.
-

'

- ;

. ..

#nnen #an het maartpäl
& Poo2 be H3emelg-googt :

obot 3p banitº be hemelg hult/

-

aeie ben booggang hun beletten/ |
Hpeeft

# af boen 3etten.

1o. Sikhan nu ge3tuinber/ . .
2lig be3 maart, heel minder /

voor het maaiben-oog/
*

-- r
- ess

| | |

-

| |

-

.

.

:

..
,

*

. *

# #

** * * * * *

**

#ta

7o?ſieb.

en aanvegtinge.

hemelſnaartg mp mgingen/

-

gÈn te ligt er b2ingen

l

&#ot mpn 45ob om hoog:
319aarom 3ou ih treurig 3pn?
#eb ik toch alreebg mpri ſpemel

.

.

-

"Hjn bit aarbg geïnemel. . . .

.

11. 2Hirpb b?olph / moebig/ Zalig en boogſpoebig /

,
*

3Leef iä in hen heer;

- - -

zo aig hp 't âomt boegen /
4Laat ik mp genoegen/

*

*

-'t
.

. .

s

JPietg hebgoeft mp meer/

gean mat abon bertoo?nen âan/
2Inberg 3ing ih bol geneugbe:
#ſeſug ig mpn b2eugbe.

* *

-

,

Dr. Henr. Muller. Zalgr.

-

"-

.

Predikant tot Roſtok. T

k

7o. GE B E D - L I E D. o
om verminderinge des Kruiſſes: # #

Op zyn eigen Zangwyze. - # ::s :",
21 th «Bob!
berhoogt mpm
3ugten
,, , JA V- º, º,
hiaagen/
.
- en Rinee
«En laat in mpn noob niet gantg bertſaa

#gen ;

.

. .

..

2 :: * .

#g meer impnijert 1 en âent mpn ſmert/ .
19ebt op #start en in een
2. âont,
Zonder
um miſie âan mp nietg bejeg'men
ºp
##
e! #!
9 ben ik um âP2ienb/ en hebt berbient/

«5eef marmt 30nneſcijpn na b?oebig reg'men.
3 -

3 Plant

7e fiets.
3

Van Kruis, vervolging

*# mn gebuſt boog urnen
ette /

* .

.

beeſt in 't

. . .

. . .. .

.

«En geef dat ik gering acht 3uiſte perten/
dºer regter tpb/ mp meer betülein 3,
&Boog

#
en been
III? II?, .
.

-

bgingt mp be groute
..

-

-

- -

4 ºſä meet/gn hebt noch mpmer niet hergee
#2

ten/

-

gBat ik hoo? leeb mpn hert als op 5ou eeten/

#ſh benâ in noobf aan g ſpeeren ſchoot/
Ofſchoon mp htuig en elenn heeft begeeten.
5 #ooit heeft ongluh 5o lang op mp gelez
gen/

-

-

; g! #

gPf't ig meer lueg genomen boog um 3rgen/
25ieb mn ulu hantſ en boet bpſtant/
op aarb mpn
hert haar menig gez
.3 x
teegen.
3 x

van het

t

6 2#alih much meer om Itinent inille ipben/

ze ſtaat:otst
met uw staat aan men
3p
#
#aPh
-

.

mp ºm n meerpart
7 3Pat ift
Illuen

#

.. is tºg ºntent

et

pben.

-

##

ºf gggii : : : :j gii: 15fl.:59

&#n aſtpb u in uïn ſpuig regt beminnen/
(GLot:'pgpg en bankſ
ſt/ met ſofge5an 33gd gefie

##
#
&Pgt # #men.
#ndiefüeit

k

-

8 pation in Gennigheid binnen te jamien
; LJGII,

:

iſ gºi uii--- - $

'-

I#Gij z,

. Hijff iſ?!: 13 stijgt, 3
-

71 ME

l

'

t

-

-

- en aanvegtinge. ; 71 #lieb,
71., M E LA N KO L I E

verdryver
Op de wyze van 't 67 Lied.

HIE) atig 'er boch mpn liehe hert!
&Pat gp u 3g gaat plaagen

#et 3ugten/ treuren/ angſt en ſmert/
#n leeft in ſtabig ánaagen ?
#g met een oorjaaäban bit leeb/
#2aarbao? gp iſ alg3elfg op eet?
«5p moet uïn noot &#ob âſdagen.
,,2. Hl2at helpt u be nº clanholp/
âlbaar toe g: it hebt begrepen: '

'Siennig bie brengt beeſmabeel bp
#an zºieie ſpfſ en ienen:
#iPatinozb berrigt met bit geätopn/

# #een niet en aan berant mooi ºpn:
't aboºt tegen pligt het geenen.
, 3, die nutteloose #antie
#an 5obe niet behaagên/"

-

"e

SPie &#ob ber blpt ſchap is ge3eit :
SPen &Satan paſt hertſaagen/
#pig een banebe naare geeſt/
«En hp bedacht met allermeeſt

UPie3ig boog mpm'renplaagen,
4: ºa bit 30 3maar en 3uift een ſmert/

gPat het u bug mag äineſſen,
'Cºn #onb gpuin behiem.beijert
#iet ligt te bºeten ſtellen?

-

#

2! #laag het ſbob: in 3pn
# trooſt en toebiugt tegen âinaatj
i ipaar 't b' angſt ter ſjeilen,

-

-

Y

:

XV. Van kruis, vervolging

723Lieb.

5. âing ſhoog getroumheib ig30 groot!
2ºo gunſtig boben maaten:
3al u helpen in ben boob/

t

#

in met geen trooſt beriaaten;
&Brpf uim 3luaarmoebigheib ban heen /
#lin butteng luſten en gemeen/
Q52pp moeb: bat 3ai u baaten.
6. â19ei aan ban! @Bob 3p allen tpb.
Hun
um trooſt/
.
moet in afleg
95p breugb/
mat gp uïn
ipb ieben/

!

T

2Aan hem u obergeenen/ .
p maah 't 30 gelph ijp mil;

-

oub onber 3pn beſtiet u ſtil/
GBp moogt niet ineberſtreeben.
# . .

-

o. v. C. T.

- -

72, MOEDGRYPINGE

tegen de zwaarmoedigheid des Herten,
en tydlyke Nooddruft.
Op de wyze van 't voorgaande Lied.

95 ebºotſneijert # idel genoeb/
«En miſt niet heel bertſaagen/

#1 um5alhtuig
nog eindipit mogben goeb;
/ nood en plaagen
2Zuſſen in enäel bgoipäſjeib

##
hoºten tyb/
at 3uit gp mei behintien.

.
,

2. #Pagt maar op 5ob/ impl u betuuſt
g/ bat ijp 3ig ontfarmen

-

n/ en ſuſt

-

iſ ber

#geeft aandt «Beheb ber 2Itmen; | |
-

“g':

-

-

,?

a
, zit 'ſ
**

3 :

||
#

#p

-

aanv

egtinge.
en
72 3Lieb,
#ería5al3atene niet
in eeumigheid
; maar uit angſt en ſirpb
63，ot # tpb eeng rebben.
3. Schoon bat ulu Paber u beriaat

#n ulue groote mooi en/
Žg gp maar in het Beloof ſtaat/
2Iſ indu men 11 ban booben/

zal u be ii)eer both neemen aan/
3Pieg gaat op geen berfieerben baan,
JT2aar huiſt op 45ob betroumen.

-

4. #)ou moeb/ al mag de noob 3eer g?out/
& Be 4P3.oome niet op hoehen/
3? og aan de beur behoeft 3gn 6200b

II 2et bedelen te 3uchen.

. .

Zegt Pabib niet: eeng jonâ iä iuaat /

«En ben nu al geleeft heel jaar/
JPoch heb bat nooit bernomen.
5. #9ier gaat het beeltpbg ongeiph/
'De 2Irme moet 3ig neigen; .
HT2aar mie ban geld en goeb ig rph/
âPoo2 uien moet eiſt een 3mpgen/
albie niet heeft grooteigeeren gunſt/
JPien helpt ook niet belbeſte kunſt/

19p bipft altph geringe.
6. Jf)aar bob bie houb een amber aart/

#2et geen be JI)enſen íaaäen/
-

«En mat hier mozb met bguit be2maart/
SPat pleegt bp groot te maaien
ſt ;
gee @#rotſen bonſt bp ban hun ſtoel/
&En ſtoptſe in ben beifen-poel/

waie eeumig baant ban 2 mauel.

.

7, JV)pn 2-iei waarom hertſgage niet/
t

# 2

H3gub

733Lieb. - XV. Van kruis, vervolging

Bob ben ſpeere/
# baſt aan
hier gelueſt geſchieb/
fu ſchoon

H90ub ſtil/ 't 3al u niet beeren/
dDe tpij toel haaſt eeng homen 3al/

SPat 450b hun figengen 3ai ten bal/
&Pie u 30 3eer hebgoeben.
Andreas Kriezelman.

73. KLAAG- en TROOST-LIED,
in zwaar Kruis en Aanvegtinge.
IT

Op zyn eigen Zangwyze.
I. Klagte. .

g

ammer heeft mp gantg omgeeütn/
'Hammer heeft mn aangebaan/
Gºreuren ig mpm horte leben/
3Pan b2oefhein moet iä bergaan;
qºob heeft mp geheel berlaaten/
oßeen trooſt binb iſ op beeg ſtraaten/

#Pog op bee3e rampſpoedg-baan.

2, 52oum3aam ben iä meggebgteben
32an beg l9eeren aange3igt/

R

3Hg iä in 3pn ſiefb te ſecuen
#Piet geüagt aan mpnen pligt:
3Daarom moet ift angſtig álaagen/

«En bie ſmert ! met regt uerbaaagen
- - 32a 45obg oogheel en gerigt.

- - -

3. ?Ech, mpm ſchipäen mil ber3inken/
H9et ig in 3eer groot gebaar
dop 't 3onben-jaeir/ ih moet berbain hen/

âDant utu hand ig mp te 3 maar: .

. ..

Hampn ſcijiptien laat 3ig jaagen/

&P

-

t

002

73 3Lieb,
en aanvegtinge
.
&Boog bertinpfling/ angſt en plaagen /
G5antg ontanhert/ hier en baar.
,,vº

4. 5ob heeft mp nu heel bergeeten/
Al?plift aan hem niet gebagt;
Jººpne3onben hp gemeeten

,,

#2eeft t en mp beſtrpb met magtl
&Pat iä inzingen moet be ſjanben/
3Pie 45obgtoo?n boel in mp b?amben
,
3Wig buaat 'h in be hel geb?agt.

,

5. alPaar mogbraat en trooſt gebouben?
âbaar ig hulp in bee3en noob: ,,
#Peer, luie reb mp ban mpn 3auben:

-

ſleie berloſt mp ban ben boob?
h benh nog ſtel aan be tpben/
de gp plagt bod? Inp te ſtrpbelt/
«En mp uhne hulp aanboob.

:

6, Jºhaat nu 5it iä in eſſenbe;
inpl al uïne goebigfjeib/

te

uit

stiefb en trouipe heeft een embe/
Hun gemaab mp ig ont3epb;
GBp 3pt heel ban mp gebechen /

.
|

|

| |

2 Hulu hulp homt mp t'ontbrechen;
&Bieg lun2b ih alg haf üerſp?eib.
7. Hi)eiſen angſten om mp Hoopen/

-

Jalºpn getueeten plaagt mp3tuaar/
95een berloſſing ig te hoopen/ ,
"Hä geboei booöſteeäen naar/
&#n een onophoublph ſterben /

is

in

#eer ! ik haaſt tot mijn berberijen/
«En bergaa of hier of baar.

8 g52oumen boet mpn herte hºecken/

't Abibbren mpn iigchaamberreht/

.

73 3Lieb. XV. Van kruis, vervolging
h ham naumelpäg meer

#nl

ngſt en noob heeft mn hebcht:
2ïcij! ilt mambel nu bie ſtraaten/

t

3Daar ilt mp moet mart'ien laaten/
't âlbeſh mp al tot ſtij?ih berſireht.

9. Hg min ban geen trooſt berſcheenen:
#peur iſ geen genaben ligt ?
#2 een bergeefgig al mpn meenen/
&#n mpn ſmeeſten niet uptrigt:

@ber mp perſaaten armen

t

-

#
helper 3ig erbarmen/
GP2 boob ig mn in 't ge3igt.

.

1

-

n: f.

Trooſt antwoord.
3Liefſte 3pn
1o. hſagten
fjoub op met ſtijgpen/
3iel te
44tue
ij

#

r

32a het treuren homt berblpen/

### # heeft ook haar perh;
't albiſſen ig bp alle bingen/

'

#pa het meenen aan men gingen/

i

#at ºpb met u ſpeelt, bät merk.
II. Eig uit Hoeilamp meggegangen?
Hºp 3aſ ineberhomen ſchoon/

#n met breughe u omhangen/
#ciplinen betrooien aan

#

.

H9eeft uïn ſiefſte u herlaaten?
gei! hp han u nimmer haaten;
%pn goebijeib ig boch uïn Hoon,

12. ii)eeft u 5ob baar heen gegethen/
3Pat &âtan u 3iften3al/

,

«En het lituig uur ſe en boen heeben:
«Ei! het ig 3pn boeigebaſ/

,

't 2 pntetierig ban 3mn liefb inerhen/

:

-

-

-

319el

-

en aanvegtinge.

73% IICD,

ſpelät niemand kan bemerken/
&Dan bie in 't geloof ſtaat pal.

ânaag

gemee

en/
ten u te
13. Iſtomt 'f
uin hert boſ hommernig /
#thaiht
u bibel en 'g buibele plaagen!
(Creurt both niet, maar ineet getuig/

gaat be #eere het 3al menben/
genu heel berligting 3enben/

#ig gebluſt, maar hºp u ig.
14. JI)g;eg heeft bit ooh erbaaten/

&#n 3nm 252oeber ?Iaron/
#2oach/ en bie met hem maarent/

Zagen geen genaben 2 on/
Spabiül g;eph en Eliag/
33etrug / 3Pat:ſtig en GLuijiag/

«ëlä baar ban 3pn beei getuon.

#5, ºpt te hºebert liebe #iele!
25iiiih haaagt gp 3uli een laſt/

#2

#ſſen/, die in ong'Iuli hielen/
JI?ag bit mei 3pn toegepaſt:

,
- -

Paarom miſt het miſſig baagen/

# ##
JPie gp al berbient beſit baſt.

.

matergolten:
252uiſbueer
ſen nuſtilhehet
16. gen
J1202
JIPeer/
ig
beboi
nen?
#g ban baag betizeligb

.
u.

-

23e hertoont 3ig moggen meer / .
Hig u aſie trooſt ontgangen:

ièceſt te biedeniſ uin herlangen

--

-

- -

41902b berbult na utu begeer.
17, 319at heb?oeft gp it met finertelt:

#tille boch! en fjoopt op 05ob /
it 4
'r

-

k

-

RPatt

747Lieb.
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#anhen miſ ik hem ban herten/
3Patiſt merbe niet tot ſpot/
GPf

# mn ſchoon wilt gaan ºnſ,

##### in mijn bord uit noobent
H9p beſpecte 5thaotij.

18. 15cere! reb mn tot herblpbert d

#it
groºt aantijgiº,,
##bermp2ellen
ooä/ bat ik in 't lpbent

.,

te bienen 3p bereid/

33cef gp mp illug ſheeſteg gaaben/
3Pat 3e mpne 2 iele laaben/ ,

#a tree nºoipa aan ben ſirpb. . .,,
Joh. Riſt.
74. T R O O ST - L I E D

tegen Treurigheid en Ongeduld.

Op de wyze: Heer Jeſu Chriſt gy hoogſte goed.

#

eg treurigheibf
mph
ongebulb:
3IP) ſl3aar
toe
uun hiaagen ?
ºp met 45obg gunſt u trooſten 5uit/

aſbat mengt g' n 3eine plaagen.
Q5ob bipft uïn licht en heil geheel/

Hun trooſt / um âragt / uur ſchat I utn beel/
«En umegherten b?eugbe, .
,
2. Hiu 3Paber toetſt u

bitteriphl

2lig ijp 3ig heeft berûg2gen/

#out hem ſij gelooft haſielpäf

# 3al u luci bet302gen/

#
# # # hulp # #"
uit 5e binÜen b20eg en laat
«Bob 3al u niet ##

3. «Bob is bp u/ bp 3iet en tweet
-

gº
#93;

en aanvegtinge.

743Lieb,

#at iſ hier bºuát en grietjetſ
#pn ſterfte banb ig ſfeetg gereen
&Tot helpen; hie it ſiebetſ

#ermeert u uime toeber;igt
#at geen tipant in geloofg licht
3'n eeuunigheid kan binnen,
-

-

+ iPaf min 45on boet/ batig u
g helpt beſtuaähe herten)

gûtb/

p ſjoub u ſteetg in 3pn heſjoeb/

in mindert alle ſmerten,
&pt gp bebgoeft/ 3o benât aan 45obſ

#an fian geen ſjoonſ geen ſmaat nog ſput/
#a geene noob n ſtijaaben.
52 #iet both maat/ hoe utu #efug tijgiſt
-

#2et JPooynen ig gehroonetl.

#en in dat en iiſt

#"
&Bieg # gehuldig in be ppn/
ſlºiſt gp 3ijn ſtint en erije 3pn/

.#

«En miſt hem gaarne boſgei,"

sais

# # # # #ig oogenbliä?

#
berſia: " #
di 3iet u aan genatinië/
&#n huil u meer herhiniſten,

#####eerſ angſt en ſtrp.nl
o gaittg nietg / aig be eeutuigijein

"Per #emelhzeugb u later,

- O.

Z####obºtgeen bathpbeboet
#emeentph hamt het goeheij

#ing/
hoe ſcherper roeb'ſ
0 toil ſjob ## bepgoehenſ.

*oe htuigherfig oefjoogſte tier
#5

ris

apie

75,3Lieb. XV. Van kruis, vervolging
#ie alle b?oome herten hier
$In bee3e âlpaereſt tekent.
. ,
8. H. bpt ooh um gemeeten niet / .
3Penopſ uïn 3onben plaagen/ .
geſug uïn toebiugt in herb?iet/

Zelfg heeft hoop it gebzaagen;

# #inft gp een #'t Paradiſº
gper 45ënacb', ſpuihell Hipel en zonb/
laan u hoogtaan niet ſchaâben. ,,,,,,
9. ſpieg laat u nimmermeer geen ſtrpb
3Pan uimen 45ob afbgpben / .
|| |

3Laat ongebulb en treurigheid

. . .

Hit utme herten bipben /

3taat u me noob tot allen tpb.
: à binben/ tot 't geben bereib/
- ,
&Pan 3uit gp niet ber'tſaagen. . .
.. ..
1o. GBp 3pt 45ehoopt/ het bierhaar 25lueb
3Pong be ſiPaerelb gegeeben/

,#

# #

:

#g immer zielen hoogſten goeb/
Hbo faafnig en uïn leeben/

2ºpt maat getrooſt en onbertſaagt /
.
álBie gelooft heeft aſreetg bejaagt
&Ben Hjºemel en het ſecuen. ,
, j:

, 2e ,

Dr. Johan Olearius.

75. KRUIS- en TROOST-LIED.

Op de wyze: van het veerſtigſte Lied.
1 M en ſpreekt tuien ſhob berblpb/

M# eeft # #: iii.

g" , ...

#t #
## 3ſt berHeeren
ſj en
eugd
God kan uw ##
-

2{l

En u met vreugd vermaaken.

23 ' s -2

-

3--- --

# # # # # ### #- -

2.2lngſt

en aanvegtinge.

753ſieh,

* A ngſt/ noob / b?oefnig en ppn/
JIBoet immer bp ong 3pn/
3Paat na homt tot ong rpben

't G5cluh aan aſie 3pben /
od kan uw rampſpoed ſtaaken,
En u met vreugd vermaaken.
3.

R# u tot ineberſtanb/

lg u beg4Ppanbg ſjanb
39erbolgt 3onber hertoeben/
&Pm u 3ïnaar te hebgochen/
God kan uw droefheid ſtillen,
Als 't maar is zynen wille.
4- T rguïnt niet een ieglph tuoogb/

45elooft mp/'h hebt gehoogb/
&Pp inien gp u beríaatet /
&Pat u bie biftbuiig haatet /

God kan de Haaters weeren,
En vreugd doen wederkeeren.

#erig
heid,
5. Inſtoep
45gb; fjn ig bereib /

*

*

2

-

. .. .

p3ai u met behapben
ân bie tegen u ſtrpben;
God kan Vyanden ſtillen,

En buigen haaren wille.

6. N uig het immergtuaar / .
SPat 3umber 45on geen hait
#fbalt 1 mie fian ban ſchaaben:
&o 't G5ob niet bind geraaben;
God kan uwe ſchaé haaſt heelen,

-

- - '

En u vreugd mededeelen.
Rent
noob/
7, B
gp in angſt
49ertroutut
ipeere
ben en
groot/
GBp

#
XV. Van Kruis, vervolging
p behinb ban ten Heſten
SPât 't u gebpb ten beſten;

God kan uw angſt wel keeren,
Dat zal hem niemant weeren.

8. In be hoo3e 419aerelb
&Pp @Bob um hoope ſtelt/
een miſt hem paſt betroumen/

#od 3al
u niet beroumen;
kan uw nood wel ſtilien,
Als 't maar is zynen wille.
9. N
N iPolgt
a ieberop
minter
/ baatalaaf!
tien zomer

#13n na ieber ſmerre

IO,

:

-

3Poigt ooh b2eugb in het herte;
God kan de ſmerten wenden,
En geeven een goed ende.

-

-

-

e4Beiebloem en ben ipout/
#ſa al het albiſt in timoub/

&Bat be #iPinter boet treuren /

ſlºp 'g 2Zomerg ftig beſpeuren.
,
God kan den Winter weeren,
.. .
De Zomer weer doen keeren.

11. Eenghielberbeel ſneeum neer
jºu is 't meber mooi meer /
# ſtegen
ſchpnt be 2，onne/
ie 3oete b?tugbe 252onne.
God kan den Regen ſtillen,

Als 't maar is zynen wille.

- --

*

-

. .
-

12. Met
nºu ellen, en opn
zult gp te nºeben 3pn/
ſpant aig be moob ig 't grootſte
5&ai Q5ob u 3elbe trooſten/

# #:

-

- * * -

-

-

- -

.

Gº

#

en aanvegtinge.
God zal uw elend
g

761ſieb,

a zyn genaden wille.

13: A ch 45ob ik bibbe bp/
Zo het uln milie 3p/

Jº2aakt aan mpn bggefnig enbe/
«En tuilt mpn rampſpoed memben:
God kan myn rampſpoed keeren,

Een zalig eind beſcheeren.

14. Na ieber herten

leeb/

3Poigt ineberbzeugbenigeeb,
à baarom 45ob betreume/
at 3al mp niet berouhuen/
God kan myn hertzeer ſtillen,

Na zyn Godlyken wille.
Martin Bindeman.

76. D A N

K - L I E D

Voor Gods genadige reddinge uit veel
ongeluk, rampſpoed en bekommernis:

Op de wyze: Zingen wy uit 's herten grond.

GP p, ben regen troigt be & on/

.

&Pp b?oefjeib bebºeugbe252on/
&Pp angſt-luater / en op ppn

#Polgt meer trooſt en b?eugbelup.nl
lapne zieſe bie te hoog
#iPag bol b?oefheid hoog en boog/
Aép2ingt nu tot in 'gipemelg ſtijgo2.
.
2. 35ie/ boot mien de #chepſelg ſchziliheit/

poet mp mpnen beeſt verhinititien/
2 pne groote ſterfte hand
ſtuät mp uit ber #eſien banb/
£pe

763Lieb, XV. Van kruis, vervolging

3 pne ſiefbe oheryoetſ
Gezingt bang tot in mpn gemoeb/
«ën berfriſt mpn hert en bloeb.
3. #3eb ik eertnbg angſt geboeit/

#eeft mp too?n in 't hert gemoeit/
H9eeft mn hommer ooit be3ïnaarü/

&Pf &satan gemaakt herbaart/
&#i: 30 ben ik nu gantg bep;
#eiſ/ berloſſing en berblp 7

&taat mp meber troumlph by.
4. #ndobe 49panb/ iä behint
32u/ hoe bat gn maart ge3int /
95p mp in utu net met magt
dºe herſtrifthen hebt getragt/
H#)ab iä u te heel hertrauïnt/

à 3ou eer 'à u hab beſchoubot/
p hebben een ſtrift gebouhut,
5. Hä erhenne um hebgog/
&Paar gp mee berbult 3pt nog /
GBp beliegt ſteetg mpnen 45gb/
gEn maakt 3pnen roem tot ſpot; .
#lig 45ob boulut/30 merpt gp om /

2ſig bob ſpzeeht 730 3pf gn ſtom/
«en ſtelt u/alg maart gp bom.
6.

# en buagt iftaſieg goebg/

25en ih biolph en goebgmoebg/
Zo ruht gp uit mpnen 3in
't 45oebe dat daar nog ig in :

-

»

45ob/ ſpeecht gp/ ſtelt u te leur /
OPngeluh leib boog uhn beur/
&Paarom boet een beter âeur.

7. Pahumeg/gp leugen neonb!
H#ier

en aanvegtinge.

,

764Lieb,

#ier ig Bob en 45obeg gronb/

| | |

#ier ig 'gipeeren aange3igt/
&#n bat ſtijdone hlaare dicijt /
#pn 3egen en 3pn gemaab/

#pn moogb/ en 3pn mp3e raab/

,

-

&taat mn open met het baab.

8. Bob laat niemant treurig ſtaan/

.

#og met ſchimp te rugge gaan/
ſleie 3ig aan hem obergeeft/
En na 3nnen miſſe leeft/

419ie op 45on # dope heſt/

Haint einbelpä op het ##

--

--

,

-

âDat hoog igf en 3ielig beſt.......... "
9: #omt 't niet heben/3omen miſ/
gººi! meeſt maar een tunnig ſtil /

g both muggen ooit een bag/
ie ong meibaart heengen mag/
45nbeg hulp uur houb 3nn tree/

. . . . .

.

2lig bie âomt / Homt on3e hee/

«En be breughernhiph mee. .
19.2lth! hoe biämiig bagtiäinel/
3Poe mp bgnefnig en gehmei/

GPp hen haig en hoofde 3at/

&#n het ſeen myn bert op at.
j?uig geene

# meer/ .

gPoit geen ruſt/ fat bat ik heer

|

.

|

. .
- -

,

#n be3tuarte aarbe neer.
I 1 J12aarmp.nl)eer en45ob terſtonb |

|

#eeſte mpner jielen in onb/
gaat iä 't #en in beeing ingin/
#ooit genoeg5aan pºp3en han!

"

&Boe ift nergeng hier nog baar/
,-- - ;- -; --

-

£ag
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£ag berloſſing uit 't gebaar/

3Daart gp met um buipe hlaar.
12.2lig
boogbaeeg
bertſaagt
25en
/ enih
mpban
mpn
herte plaagt/
#ſa alg iſ, ben gamtſen jaagt
#laaah/ en berlieg al mpn tiragt/
#ſa/ alg ik gantg mag niet mel/

w

ſtraab gp mpn 45ub 3elfgin 't ſpel/

Abteibeperâ âan mpn gehmel.
13, jàu 30 lang iä op be ?Harb
ipebben 3aImpn ſpuig en Igaert/
zal mp hee3e monber ſchpn
&Steetg boog mpne oogen 3ptn/
*ſh huiſ al mpm leben ſanit/
Biºpnen GBob met 3Lofge3anſt

&Paar hoog brengen eer en bank.
14. ?Iſie jammerl, aſſeſmert /
3Pie 45obg troutue 49aber hert/

Jaap nu reebg heeft toegeteit/
GPf in 3pnen 3in boogſpelt/
312il ik hier in bee5en baan
Jºl ºpnegieheng / die 'h moet gaan/
452aag en miſtig neemen aan.
15. ## huiſ gaan in angſt en noob/
â miſ gaan tot in ben boot/
h huil gaan in 't graf/ na ppn
#al ih bueber b2olph 3pn/
3lig be hoogſte bp tuiſſtaan/

&#n mp berijoogt op ben baan/
han it niet te gronde gaan,
: 4
Paul. Gerhard.
XVI. Van

XVI. Van de Dooden het sterven.

77%Iieb,

XVI. Van de Dood en
het Sterven ,

-

77.

D E

Y D, E L H E I D

van al het Waereldſe.
Op zyn eigen Zangwyze.

2 eg!

hbat helpt be 419aerelb

Jihet al haar goen en geit ?

2e#De
lieg 3eer#
haaſt##
berſinb/(Lij

w

2. HB9at helpt de hooge (Ch2oon

&Pe &cepter en be #troon?

-

--

&cepter en ſtegiment

:

i?eeft alles haaſt een ent.
3, ſlBat helpt 't fraai en fpn
5ſt

# alg be «Eng'ſen 3pn?

#Schoonheid bergaat in 't graf/

.

&P'e ſkooyen ballen af.
4. âbar helpt het blonteijair?

-

-

@Pogen ſjeiber en âſaar:
3Lippen ſtoraaien roob ?

't HPergaat boch met be boob.

5. matig het goube ſtuä/
Stieraab en ſjaig geſmuä:

't «Boub ig maar roobe aarb/
«En b aarb ig niet heel maart.
6. matig de roobe Perf/
#)et
't ig geen erf/

#

-

iſ?aar &lahhen-bloeb uit 3ee/
&Pat bgengt het purper mee.
-

4

TIE

7. 419at

783rieb.

XVI. Van de Dood

m:#"'
12 je?

U

e

3 iſ mat üe Zpöe raaät/
3Pan moamen ig gemaakt,

8. mat 3pn dan 3ulae bing'
3Pie niemant ſchat gering?

3 arb/ innamen/ #Slaääen-bloeb/
#g 't# ong pannhen boet. .

T9. 45aar heen dan uit mpn 3in/
25p u ig geen gemin/
anepi ik heel beter meet
#ſſi u met

# bergeet.

ro. #Paar heen / gp mp berbetit/

Gbp hebt met mp geſpeelt/
aet eeumigheib Homt aan/
'#2Zal Heeben b?oom b002taan.
78. DE HEMEL BEGEERIGE ZIEL.

Op de Wyze: Van het 40 Lied.

2. bjeu 3oete alBaereſt!
#ºet al um goed en gelij/
'ä ſpef op maartg mpne 3innen 1
«En 3oeäc te geminnen

ſpat eeuhuig aan beſtaane/
2lig bit ſïomb 3al bergaane,

2 4Daar heen met al mm 45oeb/
JPie eene materbiueb

zeer haaſt han otterijeieren/
et buur omh han berteeten/

aar heen met al ium 5aaften/
JPie niemanü regt bermgaſten,

3 àPaar heen met u me luſt/

't #g

en het Sterven

78:1ſieb,

't ººg heeft en geeft geen ſuſt/
3fi uhn b?eugb' en berbipben

#Pergaat geiph be tphen /
319at bgaag ihna berblpben/
âlPaar op bolgt en het ipben.
4 49aar heen mat be
raakt!
32an mo?men ig gemaaht
ſuïnerſ en 2 pbe mcbe /

#"

ie um Ligthaam behſeeben/
a/ al matig op aarbe
#g b2ch en ban geen ingerbe.

5 âPaar heen met al uit eer/ .

#atig beſpoogheib meer/
2lig hommer in 't herhie3en/
«En hert3eer in 't berſie 3en?
àlºat b2aag iſ na be eeren/
&Pie 't herte flegtg be3eeren.

6. #Paarheen met lime gunſt/
3Paig lieben ig be kunſt/

alPaarboo? bie mo2b bebgogen/
Jaie ban u ig betoogen;
âPat baag ik na um ſieben/

-- --

«Dat mp boet einblph grienen?
7 Paar hoben iä bien minut
JPie ig mpng herten 323inb/
*Bie mp3pn hert mij geenen/
«En dienen al 3pn Heben/.

ººie mp ook mij herhinishen
2lig angſt mp inii herſtiáhen.

8 Deg ſpemelg heerſpäheit
#g mp al teetg hereibi
3L 2

Jººpt

79 3Lieb
XVI Van de Dood
#2pn naam die ſtaat geſchreeben

-

-

#

25p bie in liefbe leepen/ | |

-

#pn naam han niet bergaant/

i

zo lang 450b 3al beſtaane.

9 @P bierbaar ſpemelg gueb!
obp maaät een regten moeb/
4lPat 3uſſen ong al gaaben
25p u o Heſu! ſaaben /
et mat boo? groote 3aaäen
419ilt gp ong ban berniaahen!

1o #Baar heen met um getuin/
@Een hemel ſtreät mpn3in/
#pet 2 arbſe iä berbfoelie/
3 een ſpemel ik maar 3uefiel

# # aarbg # l.

:

ſä Higg blOU2 Inp Den H32Ill Cl,
2
* Dr. Henr, Muller.
-

r

Paſtor by S. Marien Kerk en

Profeſſor Theologie te Roſtok.

79 NA JESUS VERLANGENDE ZIEL.
Op zyn eigen Zangwyze.

3#

maereſb utu'geneughe
&'apelbehaagen mag mien mil/
appl ban binnenig um u?eugbe
25itterſ bieg ik haar hoog griſ:
albant bien/ bie hen bemel baaten/
åleit ih 'g maerelüg luſten laaten/
#h beriang bp u te 3pn

| ||
- -

,

3
--

,

N

Allerſchºonſte Jeſulyn. . . . . . . . . . .
2. Die bermoeit 3pn ban het tuerãen/

d

79 3Lieb,

en het Sterven

G#n ber 2onne-ſtraal beſinaart ! "

-

ſpenſen/ bat bemagt haar bieräen/
Hitſplein tuſſen Lucht en ?larb :
&Pp bat 3p na heel onluſten

:

' :

-

Inlºggen 5agt en 3oetſph ruſten;

-

'ä 41Peng ai30 bp in te 3pn/
Allerſchoonſte Jéſulyn.

3 - . .

3. 2 ſch! mogt iä mp in utu armen/
&o alg ik met menſen 3oub'/
.

* *

.. . . . .

&P mpn liefſte ſchat! germarmen: il
3li buierb ban het fnnſte goub /

| | | | |

gaat in Pphir mo?b gebonben/ | |

| | |

32nog 3uiä 3oet bermaak berfſonben!
2lig iſ, maar hun bp u 3nn/

# ::

:

: :

:

Allerſchoonſte Jeſulyn.
4. ?Inbre mogen hog? be tuelien
een boog minb en âlippen gaan /
||
&Pm hun hanbel te beſtellen/
-

| |
--

| #n naar #torm en nooit uitſtaan,

#

.

* *

' .

#emingen na be loemele merken/

.

GÉeuhuig baat bp u te 3pn/ | | | |

# # syn

|

|

|

. . . . . . .

5. Bui5enbmaal pleeg ik te 3eggen/
t

#n nog buigenbmaal met ſuſt :

re

is

:

2lcij!
dat iäiäineeng
't graf
mogt ſeggen/
zo âteam
tot beruſt:
ger
&#n och! of mpn 3iele maare - en

*

#23p ban beg Ligthaamg beſtuaaren/
25p u/ b?p ban alle ppm /
Allerſchoonſte Jeſulyn -

|

|

- er zº

|

|
*

6. itom u! @Booij/ gp beg ſlaapg bloeber / .

8o 4Lieb.

XVI Van de Dood

ſtom en boer mp bait nu hoogt/

# het roer mong Schipg/ ni)oeber!
35reng mn tot een beplºge poogt:

aboob, het mag/ mie mitſ u ſch2oomen/
in ºp berheugt gpl miſ maar home.nl
#Poo? u raah ih b?p ban ppf
By het Zoetſte Jeſulyn,

7. ?Ich! bat iä beg?Ligthaamg herher/
#2eben nog nerliet / gemjg/

â âlnam in ben ſpemel ſterker /
3Baat het buigban uzeugben igl
3Daar 3ou ik mp laaten hoogen/
JT2et be lºeiige «Engeltijdo?en/

**

&#n roemen um ſhobbeibg ſchpn
Allerſchoonſte Jeſulyn.
8. Poch ſchoon ik ber 3ielen meibe/
«En ben ſchoon en gemel al/

jºu met menſe met herhipbel
ji)oet ih both in 't traanenbal/
.#og aan 't Hommert gaatje ſpinnen/
&#gter 3ullen mpne3innen

8

49mbermpien bp u 3pn/

Allerſchoonſte Jeſulyn.

Joh.

Frank. -

seDE ELLENDIGHEIDen B ROSHEID
van 's Menſchen leven.
Op de wyze van het4o Lied.

JP

giebeng hoºpte tpb/
#Be allerbeſte bagen/

#g boſ han angſt en ſtrpb/
-

r-4

r
en het sterven
2ºpn3elben 30mber hlaagen/

8o 3Lieb,
t

4En bie ſchp.nluſt beminben/
ſčuſſen benautſjeib binben.
2. 45een uur/ geen bag/ nog tpb/
3Pan rampſpoetig bebrpb/

#obra hun 3pn gebogen/
HPilong het âruig berfmoozen:

âtºp honnen het niet mpben/
&Picg moeten # het ſpben.
3. «Een ieder ârpgt 3nn beel/
#2iemand ig hier geheel
âPrp ban/ bieg moet ijp tragten /
JIP et alle 3pne Hragten

&Pm Bobg gunſt te beriueruen /
&Pat bp mag 5alig ſterijen.

.
:

4. 23ulh ſterben ig ijet ſlot
âPan 't âruig/ 't meſh mag angſot/
&Patong ſchier ſjab ber3oopen/

gege 'tong humam oberſoopen/
€23alig ! bie uit ſenen/

-

en

-

«Een goed einde han geeben. ,
5. Gººie leeft en ſmeeft altpb.
#ſn enkel ngoſphheit/

:

&Paar ijp heeft 3nn behoehen/ .
SPaar hem niets aan het poetſen/
Spaar hp in groot merhipijen/
iſtan 3pne 3ieſe meiden,

. .
,
-

-

-

6. @P Heſu! beg boobg Boob!
ſlaat ong in ſterheng nodb/
Hiu inneriph berſterken/
n on3e ſjerte merken /
at top gan 'g ieheng enbe
3L 4

@Pitg

8 I 3Lieb, ,

XVI Van de Dood

&Png naolph tot u inenten.

t

*

.ſ

7. &pging ong o ſpcilanb! bp/

qReef ong ruſt/ en brrblp
2ng/bat top niet bertſagen/

#lg b' Hipel ong 3al aanhiaagen;
JDaar top in um en naame/

•

-

"

"

e

+

G5etrooſt afſcheinen ?Imen.

4

--

- -- -

-

Simon Dach, of Robert Roberthin.

81 GELOOF-en TROOST-LIED,

#ſlº

in leven en ſterven. .
Op zyn eigen Zangwyze.
yn Jeſus verlaat ik niet,

. .

.. .

appſhp 3ig boo? mpgegeenen

# bieg mn mpn pligt gebieb/
Ig een hiſitg aan hem te hleenen/

.

#pp ig 't Licht mpn ſteneng/ 3iet ! "
Myn Jeſus verlaat ik niet.
2 Myn Jeſus ik nooit verlaat,

-

2zo lang iä op aarbe ſeene/,,,,,

,

#p ig mpn trooſt bloeg en laat / | | | | |
aïDat ih ben / boe offe geebe

-

|

"e

- 4 --

#hem
bººt afgehitn/
Myn Jeſus verlaat ik niet,

t -73' * *

#
-

3, 3Laat bergaan b2p

# : ,-

't#HgEchoonſ:
maa#oeien in hen/
de laatſte # tijt1
- u.
'

-

*

't

t>
-

:

cº

aithluſt/ en ht ºpnon mp ſchiet/ # #
Verlaat ik doch Jeſus niet."
4. Hem verlaten zal ik niet

-

.

,

3eat ik hier op aaru ſiereilie/

3ijg ik nu baat been 3al komen

.

t

:

.. . ... . . . .
º . ': : 14
: ? - r.
; ;
ſ,

en het Sterven.
3Paar men boo2 3pn aan3igt 3iet

82 4Lieb,

492omäen het geloof ber b?nomen:
JT2p berûlpb 3pn aan5igt/ 3iet !
Myn Jeſus verlaat ik niet,

5. #2a Hjºemel en b 2#arbe/3iet!
Hanne 3iele âomt te menſen/
gefug ig in al 't herb?iet
Jilºpn b?eugb en het heilbermenſen/ .
gele mp u?pb ban 't Pogbeel/ 3iet/
Myn Jeſus verlaat ik niet. In
6. Jeſus laat ik niet van my,

'# Staa hem een inig aan 3pn 3pbe/ - ,
gzh2iſtug 5al mp op be mei
dºot beg leneng heegheng leiben/ ,
zalig bie 30 ſluit hit 3Lieb/ . . . . . . . .
Myn Jeſus verlaat ikMr.
niet.Chriſtianus Keyman.
W

Rector te Zittauw in Over-Lauſiz.

82 Z A L I G A F S CH E I D,

Op de Wyze: Myn ziel heeft groot verlangen.

'tHP aartmei inilift u geeben/

. .. . .

.

&P maerelb baig en amaab/
Hin boog en 3ombig feenen ! #

en 's
# # # fºt,

HI?p gantgintt niet aanſtaat/

3

n b' H3emel ig goet moonen /

aar heen mpn berte beſt/ - ;
3Paar 3al GBob Beumig ionnen
dPie 3ig G5obgbienſtig ſteit.

::
* .:

1 : nº :
: 2 e

.. .

. .. . . .

2. ſtaat mp boch na utu H#erte/
GP Heſu ! @Botleg Zoon!
4L 5
-

-

S&al

82 #Lieb.

XVI Van de Dood

Zal ik hier buiten ſmettel

#o help genaben (Chroon !
3Perhoit mp al mpn ipben /

#sterâ mpn blootje genoeb/
3Laat mpzalig afſcheiben/
Zet mp in um «Erfgoed.

3. Sjn mpneg herten g?onbe/
Hun naam und Hitruig uto ppm /

.

gPnthonât ten allen ſtonben/
Spieg kan ik b?olph 3pn:
HPerſchpn mp in gebagten/

@Lot trooſt in al mpn nomb/

2oeg u hebt laaten ſlagten/

an't #truig gebigen ter buub.
4. J12pn 3iele uit genabt
âPerberg in utne 3pb/
«En treá 3 uit alle ſchaatſe/

Gºot ume ipeerſpäheib:
geïe ig meſ hier gemeeg en/
Homt in beg #9emelg ſlot/
JPie ig eeumig genee3en/
&Pieng deeel gp blpft en 3Lot.

5. #chrpfmpne naam op 't beſte
$In 't hoefi begºïeneng/ en

#
3iele binb ten Heſten/
n 't ſeheng bunbelhen/

âBan bie in h’ ſpemel ſpringen /

«En hoog u ieben begl

#

3ingen/ &Pat um hert liefd'rph 3p. ,, ,

230 huil ik

, -

. .

Valerius Herbergerius.

Predikant te Vrouwenſtad in Polen.
2

-

VAN

.

r

en het Sterven.

83 3Lieb.

8; VAN DE ZEKERHEID DES DOODS
en betragringe des eeuwige Vaderlands.

Op de wyze: Lieve Chriſtnen hebt goede moed.

(P 5terflnlt

JI)eng ! bebenſt getuig/

4lºat 1thm' bûen ig; op aarde

12oor u geen baſte bipfplaats ig/
&#p 3pt ſtof ban geen maeröe:
#nu leeuen ig aig fjooi en gra3 /

en bliegt baarſjeen als 't fiaff bat rag
39e mint Homt te berjaagen.

2. 35eiph een bogeiboot be ſittijt
&onel heen bliegt met ben ipbe /
«En geen boetſtap in 5nnen bhtigt
#2aalaat / nog ſpoo? ûoet blpben/

Baarſjp beiucht ſcheurt boggetuig/
3Migo buanneer begraaben ig
“De meng/ luozb ſtrahg bergeeten/
beïnuſt/
3. Pat gp een gaſt
&Pie langer niet han blphen/
&Be tpb laat u geen b2ce nog ruſt/
(@Lot bat 'g u boet berbipben!
*

#ſt

Seieg ſpoeb u na uuu, iPaürrlamb/
alPaar toe Chriſtus u bieb 3ptſjanu
&Poo? 3pn onſchuldig ſpben.

4. 2Ilbaar be regte burgerſchap?
S!Ben b200men buo?b gegeeuen /
gPaar toe bergenglen Ugoeberſchap/
4En een gantg heerlph Heben/

JI het 5uſtien b2ebe b2cugb en luſt/
gPietjier geen menſe ſuag behuuſiſ
j?og ooit ſjab onberbonbeu.

5.32u laat ong maaäent'alſenſtonb

i.

Gn

84 3fieb,

XVI Van de Dood

Stn bit 3eer met betragten/

glºeg maereifgluſt die eeng teg2onb
$5aat / 3ullen mn beragten/
-

#n magten op het hoogſte goeb/
filDeſh eeumigong herijeugenboet/
UPat geef ong Chriſtug/ #men.
D. H.

84 V R OLY KE RES O LU T I E,
en welgemoedheid tot een zalig Sterven.

Op de wyze: O/ God verleen myn uw' genaad'.

#TI 2 ag iä ben boob niet ineberſtaan /
II)oet iä baar aan,
'â âlºiſ mp baar toe begeeben/

-

#9et bleeg een hïeine tpo afſterft/
& Boch niet berberft/

- -

JI)pn lpf moet meperſeeben/
't zal ſchoon berhlaart/

-

-

- - -

.

-

.

.

OPgft eeutuig tuaerb /
. .
.
25p b âPaber mpn/
#n 't leben 3pn/
** * *
%oub ih ban ineberſtreenen. . .
. .
2. Pat3pban mp3eerber en topb/ (@Tot alienrpb/ ... .
-| | | | |

*
-

Hegt ſterben miſ iä leeren/
1, r, *, *

,

«En ſchifääen mp in 't allerbeſt :

w

q5eloof gebeſt/ .
gPoh heel tot ſtijgiſtug âeeren;
âbant hp ig mpn/
gEn ik ben 3pn:

a is

-

. . .

.
-

.

. .

,
.

. ..

zpn bittre
boob/- 19elpt mpuit noot/
- - - - - -- - - - - - - **** * * *

.

- ,
Zigt!

en het Sterven

85 ſtieb,

Zou mpn b2eugb niet bermeeren:

3. Pe baber ong3pnen zoon ſchonâ
3Van 't Hruig fjp ijonth/

SPaar hp non? mp moeſt ſterben/
3Pat ih b'eeuunige boot niet ſterf/
G5een3ing berberf/

SPat moeſt hp mp beriuerijen/
't Hig metter baab /
C52uute genaaid'

Gee iPabergoeb/aanmn3uſäg boeb/
«En maaht mp3png rjilig erue.

85 TROOSTen VREUGDE-GALM,
in de laatſte uure des levens:
Op de wyze: Als wy in hoogſte noden zyn.

ter gefug ghyiſt ! m.png iebeng 3Licijt/
#n hoogſte trooſt en toeber,igt/
&#p aartºe ben ik maar een gaſtſ
“ën nºg nauht ſluaar ber, 3 onben laſt.
# # hen boot mn een ſmaare rpg / .
Gºot u in 't ſpemele earatinºſ

#atig mnn regte iBaberiant/
#2een mpne 3iel in unne hand.

3: "Eerp;en ig mnn herte mat/

#och ben ik besea iehe: 3ât/

#gne 3iele ſcheid in mij

r

i9eer! haal mn tº juig/nee, mp tot bp.
4. &#ieg ſterk mn boo? het ſpöen bpm/
gijn nipne laatſte bootjes piºnſ”

#oetſtueet mn trooſt en herätuiä/ .

"Daaf mpuyp boot um band Ek.
5. #tie

s; tieb. ... XVI Van de Dood,
5, am âinbaäſlag en roeben frig!
3Per 3onben ſtriemen mp aftuig/

Hun ſjoon en ſpotſ um boogne âroon/

ſtaat 3nn mun eer en tieraan ſchoon.
6. âäe heilige bpf mannen opn/
3Laat mpn heilige toebiugt 3pn/
3Paar in iä afg een buitje bloog/
abat
nietnºg
roof.
......
7. mn
iam behelſe
Poſt enſpoum
Ghalbzanh
berhiniſt /
2lig iſ, dan ontmagt ſchier uerſtift/
#in angſt geſchrei hom mp te goeb/
#5emaat mn boo? ber bellen gloet

9. âig mpn mond niet han ſprechen bapt
#ain geeft ban in mijn berte ſchºei:
ipein, batman 3iet ben gemel bimbl
#ig mpne oogen uuo?ben blint,
3. #n laatſte mmoin mn 't licht opſtethtl
2Eig mp de boot het herte b2echtl
genbeljoeb mp nog? ongebal/

-

*

#lgië mpn jooft nu neigen 3al.

# ######nn mun manbelſtaf!
«En mpn ruſt utu heilige graf/
Hine grafboeften fun en rpilſ...,

#ieſaat mpn laatſte ſterf-äieet 3pn,

# #taat mn boog umme nagel maail
3Perſchpnen utu genadelnaal/

#oo: tim man een geſpalätt 3p/
#pn
3iele afſcheid
tº juist gelei.
. trouïn /
#, arme
dºp unnen
ipeer ik
een mpm: laatſte tijuigbaart buutnl
#net #emelg beure open rugbl.

-

#ig iä bân bee3e maertlb ſcheib.
13. Aan

T

en het Sterven
I3•

86 #ſfeb,

# bag meå op mpn lpf /

#eſp! bat ik u ter regten blpf/ .
"Dat mp niet tref um ſtreng gerigt/
JJaaar ih um 3ie in 't Heemels licht.
14.2lig ban hernieuïn mpn ſigchaam gaiitg

spat het licht algber zonnen giang,
“Beiph 3n um nerklaarbe ipf
&Poli in de liene eengien hipf.
15. H#oe 3aſ ik ban 30 bgoſpit 3pn/

«En 3ingen met de Eng Ien fanſ
“En met de uitherhogen ſchaar/
«ëeutuig ſtijoumen umu 2 an3igt álaar.
Martin Böhm,

Predikant te Lauben in Over-Lauſiz. '
86 TRIOMPH, over de DOOD.
Op de wyze: Lieve Chriſt'nen hebt goede moet.
&Boob! gp pgipä momintegrping /

45p hond niet filmaaba berrigten/
2II heeft utu breeg Infiſjeit, mat ſchung/
«En bgeigt met ſcherpe ſtijigten/
H9ier ig een hert/ bat u niet agt /
eÉn ſpot met al be ſnoobe magt
3Pan uïn herb?ohen ppien.

2. @P! hmm met uïnen booge bap/
GPm op mpn 3iel te mifthen/

#h boeg daar nog heel ſmerten bp/
«En 3oehmp te herſchriääen:
albat boert gp haar boog uit: 't ig inig/
&Bat ift uit tuin gehanhentig/
GE eng bgolph 3ai onthomen.
3. ilm üeur ig open 't ſlot haar af/

87 3Lieb.

XVI Van de Dood

Hun grenbelg 3pn in ſtuähen/

-.

#hafat mpm #eilanb ban 3pn graf/
&5ing ſtern en 3egel ruthen/ . .

.

«En boerb u in triomph; op bat
zgn boſh bon u geen ſtijgih meer ſjab /
C5p 3pt ten ſpot geruogben.
-

4. &#i 3ie in um palpg eeng om /
Schoum niptig met um oogen/

#g ber gehang'nen gantſe

#om/

Dg baat / en geen onttogen:

oe raaäte II)ojeg uit utu hand?
&Doe hp op (@Lijabo2 3ig bebanù/

JI)et ben ſlaan 45ang/ Gºliag.
5., 4baar ig be oube HPeilige ſchaat/

#n 1Paleſtpn begraaben?
2 ºp 3pn ontgaan uit ulu 6etmaat;
#li hſuiſtert gp um &ſaaben/
Jºl?pn Heſug heeft met ſterker hamb/
#n ſtuh gebºnhen umen bamb/

âPanneer bp met u Hampte.
6. Q5enabenrphe Hibtiſamb, geeft /

gaat mp geen boob boe p3en/
«Eliſaag boot geraamte heeft /
«Een boot en boenberrp3rn/ .
âPeel meer ban gp/ ban mien iä imagt/
3Pat gp mp luchtien 3uit met hragt/

'h Pntſlaap baar op met b2eugbe.c
-

-

-

-

-

T

-

.
--

O.

87 T ROOST LY K STERFLIED,

&P !

Op de wyze: Van het 7 Lied.
JIPpn ziel herheugt u 3ecre/

âPergeet uit filmaal heel en ai/
w

-

.

.

t

-

en het Sterven

87ſtich,

-

GPm dat nu thriſtug be peere/
H roept uit bit (@Craanenbad !
GBp 3uit uit brdefnig en feet,

.

!!

" .
* *

iPaaren in beel brengt en breeb'/

& Bie geen fpt, heeft nog geen uuren/
Jldaar in eeutuigheib 3aſbuuren,
2. EPag en nagt heb ik gebeten/
(Eot ben #eere mpnen op onſ

@Toen ik intern met intuig beſtreben/
&Pat hp mp hielp uit ben namb/
&#ben aig een Pelgrim fpn/
alPenſt al aan 3pnteint te 3pn/
Zo heb ik getwenſt haar menen/
&Pat eindigen mogt mpnieben.

.

3, iPantgeiph als ron3en ſtaane/ .
42mber boognen hier en daar/
2.130 ooit be Ch?iſinen gaane/
n heel numb angſt en gebaat /

Ig begbaaren ban be #zee/
#n befeile tuinben mee/

2 13uig aſijier op aarbe/
3?ietg aig eienbibat he3tpaarbe.

4. #atan / inbaerein/zonnen geſie/
&#n ong eigen blets en hſden/

#iet ſteetg on 3e #iele fitneſſent
&#n beneemen ong ben moeb/

#p3pn hal ban angſt en klaag'
«Enkel fituig 3pn on3e baag'
zºu bºa als mp3pn gehooten/
âbij ong #ruig en ppn nerfmooyen/

-

-

-

-

5. 2wig De JBoºgenſtond aanbreekeit

komt/en be ſlaap neemt tenenty
#)

319p

27 ?Lieb.

XVI Van de Dood

-

nep hoi htuig en bpoefuig ſteehen/ #hietgig bp ong aſg ellenb:
@Dn3e traanen 3pn het b?oob/
3Pat mp eeten/ tot be boob .

-

- - -

&Png bân berge albaereſt ſcheiden
&Poet; hier ig nierg alg heel ſpben.

6. ilbant ſpeer th?iſt t gp norgenſterre!
€5p/ bie eeumuiglph opgaat /

-

319eeſt boch nu ban mp niet betre/ . Jihaar bipfbp mp b?oeg en laat: . . . . .

geef/bat iä met nieugd en bateb/ |

|

Hºeben uit be alBaereſt treeb/

#ltij! meeſt both mpn licht en ſtraatt/
&#n mp nimmermeer herlaate.

-

7. 3 à tuinb trooſt in utme 3pbe/
“Hn be ſaatſte uure mpn/

Hlue alPonten mp herbſpben/
«En genee3ing airpin 3pn:

-

JPieg 3uit gp in 't Parabpg/

:
::

:

-

Paar be Jºoogb'maar aan het itruig
#g gehomen/ mp heen leiden/
«En # ban u nimmer ſcheiben...
. .
8. #ig 't ge3igt begint te b?eeken/ 't Po2 niet langer hoog en han/

-

4En mpn tong niet meer aan ſpeechen/
Hbeer! ih bib u help mp ban:
.
GBp 3pt immerg naar urn ſpoo?b/
&ee âlbeg/ 't Leben en be |Poo?t /

.

tºpie ong brengt ten bemeſ bonen/
&Pm u eeuhuig daar te louben.
. . . . . ..
9. 3taat nu «Engel met mp baaren/ - ,
49p «Elias âBagen rgon / . . . . .
.
.
&

&##1

en het Sterven

883ſteb,

g#n mpm 3ieſe met hennaaren/
352engen bie in 2Ibzamg ſchoot/
2IIg aan 3Ca3 rug ig geſchied/
Die be ſpeer baar ruſten liet/
(@Lot eeng 't qLigthaam uit de aarbe /

JI)et be 3iele meterpaarbe.
1e, 49 | mpn 3iel berijeugt u 3eert /

39ergeet um Himaal heel en al/

gem bat nu ghriſtug bt ipeere/

H roept uit hit traanenbal:
2xpne brengt en heerlphhein/
2&liſt gp 3ien/ in eeuunigheib/

Jraet bt eng'len jubileeren,
«En baar eeuhuig triompheeren.
Simon Gravius of Graffius'
88. GE B E D - L I E D.

Om een verſtandig en zalig einde.
Op de wyze van het 68 Lied.

Chriſtug iä meet mei/
Ep eerPat#eſug.
eenmaal moet #5terben:
*

ik

# of ih ober lang / of ſnel/
«En hoe ik 3ai berberben/
#2a 't 3Ligthaam: ſpeer! bat meet ik niet;
âbant alles ſtaat in um gebieb/
«5p meet mpn laatſte einbe.

-

2. «En hupſ ih ban/ alg u hemuſt/
&Boo? utmeg 95eeſteg gaanen/

2lan u alleen de beſte luſt
#eb in mpm hert gegraaben/
«En geloof/ bat
Ilbo Oddh

#
2.

JTºn

38 %[ieb

XVI Van de Dood

Jººp hebt gereb uit 3 onben-noob /

«En ooā um #ph bermo2pen.

-

3. zo bib iä u ſpeer leſug tijriſt!
oub mp

# bie gebagten/

-

eef/bat iſ nooit bien trooſt berûtuiſt /
7Laat mp bie niet beragten /

Jaaaar daar bp blpben troum en baſt/
(Cot bat be 3ieſ uit al haar laſt
JT2ag na ben i9emel baartn.

4. #an 't 3pn 30 geef mp boo2 uïn ſjanb/
3Pat ik beſluit mpn bagen
20/ bat ih mpn 3iel met herſtartb
3lan u mpn 45ob opbraage;

4pm in 't Gbeloobe 3agt en blp/

opp heb of ſtroo ban rampen urp/
Hit ber; ellent mag baaren. ,,
5. Jihaar ſpilt gp mp op 't ruime belb/
JPod? roof in breemüe paaien
gemeib /
dBoog matergnoob / buur /
&Pf houb/ of anbre hhmaaien

#

ſlºegneemen i)eer ! na umen raab/
Zo rigt mp na mpn 5in en baab/
JPien

6. .

## 't Heben # ib mag

eib boag 3eet grootſ

1 en mpn 3

eEn ih hab beci gebreken

Ji?et gaan/ of ſtaan/ of leggen bloot /
&Pf onbeſcheiben ſprechen;
3Laat my bat ſpeer! ontgelden niet /
&Pm dat het tegen huiſ geſchieb/

## han #

G#n
7• .
eet,
ige
dTijriſt-3eb

t

geef mp in/ beg
ſi
g ſimert/
g booûg
dºchterijen
-

&#ti

89 Hieb,

en het Sterven.

&#n help/bat mpn benaumbe ſjert

Jºhag 3agt gebroken merben / .
"En als een licht met geen gebruig/
&Pp um onſchuldig bloeb berbuig/
"Dat hoo? mn ig bergooren.
e

8. #Pogtang iſt u niet leeren init/

#og ooh mpn einb boogſchrpben,
#2aar met gebuſb mp ſjouben ſtil/
4En bp um ºnoorb berblpuen/ .

## geloof/bat gp ſeneng gºorſt/
#2a mpner 3ieten heil ſteetg borſt/

ilbaar iſ, ooi: 3oude ſterben.
9. UPerijaluen ik in mpnen 3in
#p in gastgomergcene;
#ant 3iet, be pont is mpn getuin,
#aar gp #9eer ! 3pt mpm #ieben/
S#n 3uit mijn ligt jaam 3onber blaag/
#at ſneet it migºſ ten jongſten baag
(Çen leben eeng optuehäen,

Bartholomaeus Ringwald.
Predikant te Langenveld in der Mark.
89.

T R O Q ST - L I E D,
Uit Phil. 1 v. 21

Op zyn eigen Zangwyze.
6D. hºiſing bie ig mpn?Leben/
bierbenig mm genuin/

#ſen in mp obergeene,
Jºet breughe nampn3in
2: #aar in ban hier niet loumeſ
(Got Chriſtug Sje
-

# brn /
3

-

89 3Lieb.
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dPp bat ift tot hem home/
«En eeumig bp hem 3p.

3. 'ä ipcb onermonnen 5onben/
Htruig /. ipben / angſt en ſpot /

apoo? nºu bpf bloeb'ge monben/
25 en iſ ber;oent met 95ob. |

|

4. #tig mpne Bragten byeehen/.
«En mpn 3innen bergaan/
eEn ift niet meer han ſp2ech?n/
32eemt ban mpn 3ugten aan.
5. ?IIg mpn hert en gebagten

-

âDer gaan/ geiph een licht /
3Pat menigmaal bp magte/
Hit gaat bod2 ong ge3igt.

6, 2Hg dan heel 3agt en ſtille /
3Laat ſpeer! ontſlaap en mp/
3,2a uluen raab en milie /
#lig homt mpm uurhen bin.

7. ſpieg iä mn obergecue
Chriſtug ben baneber mpn/
't ººg hier geen blpbent, ſchen /
't #oet eeng geſtorben 3pn.

8. De boobbyengt mpgeen ſchabe

#sterbenig mpn gemin;
gpieg ih/ boo? 45oog genabe /
ſpeen maar tot tien ik min.

9. Hpelp/bat ik aan u áleebel
G5cipä een âſitg aan t hleeb/
gºn eeinuig bp u leeine

#n 'g l9emelg uzeugb en bareb.
1o. ão 3ing in 'g #ºm clg@Jij?oont

ſhutoff eer en prpg / .

-

319âât

en het sterven

9e Lieb.

-

Baar 'à eeuinig bp u moone
#n 'g hemelg Parabpg.

-

Simon Gravius, en Johannes Leonis Zalgr.
Predikant te Wolfis in Thuringen.

»o. GE B & D en T Roo s TL I ED
om eenen zaligen afſcheid uit 2 Tim. 4 v. 7.8.

Op de wyze: Van het 65ſte Lied.

GE # goeben ſirpb laat mp
, GPp be maerelt ſtrpben/ . .

.. ..

âDiſt naar utu genade brp/ . . . . . .
SPempen al mpn ſpten/ .

: : :

'Patië mag mpniebeng-baan

,

Zaliglph bodemben / | | | |

:

:

-

| | | |

“En mpn. 3ici ban nu af aan

Cot u Chriſtug 3enten.

-

2:

-

2. GPan ig hoog mp meg geleid

3Daar ne ſerre-Hirnone/

-

'Pie ben brommenig bereib / |

, T

+

:

n beg #emelg @Chrooneſ . . . .

eſu#! mpneg leneng4Licht/
teun ban mpn hertrouinen/
#at mp een # um aange3igt

,,
: .

.
-

#eftig doorwerp dan nipu mini
JW 4 -

S

-

$#n mpn5anbig heenen/

:: 1.

R

. ..

,

dºet
geheugt aanſchoumen.
3. UPee3e maereſt, boog en ſnoobſ : :
Spoen mp fjaaäen na te boot/
'kt alPil mp u obergeenen/

-

| | | |

.

G5p

91 3Lieb. XVI Van de Dooden het Sterven.
ºp ftonbmp herhipben: .
ålºant um boon ig # getuin / .

. .

.

. . ..

JT2pn berbienſt um ſpben.

1

4, Puijenbmaal bân goebertagt/

# ien ben en be J12aagen!

eb/eBob ſof/impn loop boſbragt;
ilt mp niet beklaagen/ .
m mpn heengang/ bien iä toe
#n be aarde neber :
Gaat be 2-on na 't 419eſten toe /

Ji?oggen komt 3e meter,
5. In 2oggen is 't bit ſchoone bag/

-

Spaghan mpn berhipben/
Gaag maarin ik ruſten mag/
aa mpn âruig en lpben.

.

eſug tijriſtug! 45gbeg zoon!

'

.

#Laat mp baat heen homen/
&Baar ih boog um gouben (Eijgoon
&taan 3ai bp be broomen.
f,

.

. .
.

.

- Henrich Alberti.

H E1D
van een geloovig Chriſten. ' '

91. L A A T ST-E A F S C

Op de wyze: o God! verleen my uw genaad'. .

jn? álbaer
#haaſt"uit
ſb goebe nach
hipiſ nu ban u ſtheiben.
#n gefing naam ih 3agt en ſtil/
#u tuamblen huil/ . . .
. .
#a 't een mige berblpbert:

ïbant gp luattrib/ minſteetg
her3elt/ - ',
w

#2

XVII. Van de Uiterſten naa de Dood. 92 3Lieb.
#et angſt en noob / op 't laatſt met boos,
J12aar haar hoteinb mijn ſpben.
2. In ſefug naam ſlaap iä met bre en/
9

H#p boert alleen

#p boo? ben boob in 't leben:
älºant 3pn bergoaten bierhaar bioen
#tomt min te goeb/.
't Beriftuitst mpm 3ieibaar mcuen;

.
*

*

#n: het ſap ee/ brengt aragten utel/
#et ſterkt mpn hert/ in bootjes finerij
«En 't Homt nip breugde geenen.
3. #n Jeſua naam iä heenen baat/
#pn ºpinſt hoog maar "
##leſug/algië ſierne,
#ieſ meer ihſ 3al haſt ſtaan bp mp/
# 45eloof haar hp/
'Dat mp geen boon beroerte,

-

- -,

* * . . .

#2aar het bong zoon/ me #ere-Haroon
#p heeft bereië / in ºf
@Je geeben/ tot een erne.

| || ,

...

-

, Georg Werner.

XVII. Van de Uiterſten
naa de Dood
92. T R O O ST - L I E D.
- Van de Begrafeniſſe.

Waarin de Levendigen het Lyk van een Zalig
geſtorvene begraaven, en daar de ZALIG
GESTORVENE op een ieder vaers als ant

Woordende word ingevoerd.
JT) 5

A9it

92 3Lieb,

XVII. Van de Uiterſten

Dit LIED word van twee Partijen gezongen, de
Mannen voeren der Begraavers ſtemme, en de
Vrouwen die van de Zalig geſtorvene.
Op zyn eigen bekende Zangwyze.

beg?aaben gaan/ .
“II# eng hetin alph
't minſt niet tumpfien aan/
3Paar mp

#2et 3al ten jongſten dag op ſtaan/
«En ban b' onſterfipäheid ontna'an. . .
De Zalig geſtorvene Antwoord: . . .
Begraavet my maar in de aard,
Daar ik zo lang zal zyn bewaard, ,
Tot dat myn zielen Herder zal - A
My op wekken geheel en al.
2. 't H3 aarb'/ en tot aarb'/ baar tafis/
.
Zal 't tocberheeren eeng getuig/
«En uit be aarbe 3at 't opſtaan/

#ig 5ubg 25a3uin-trompet 3al gaan.
- De Zalig geſtorvene Antwoord: Ja zeker zal ik door den Dood
Worden tot As en aarde Rood;

\

* * *

Nogtans 't gebeent en Vlees van myn
Zal by God in bewaaring zyn.
3. &pn3iele bp 45ob eeuunig leeft/
Spieſjaar jier uit genabe heeft/ *
âPan & onten en ban IT2igbaab groot/
âPerſoft boot 3png Zgong bloeb en JBomb,
- ; ; De Zalig geſtorvene Antwoord:
Het Ligchaam in het Graf verrot; •

Maar doch is myne Ziel by God,
Y.

Die
-

<-

-

--

92 3Lieb,

naa de Dood.

Die door zyn Zoons Doods bitterheid
My heeft verloſt ter Zaligheid.
4. 2 pn ſammer/ b?oefnig en ellenb/
-

gberaahtig tot een zalig ent;
#p heeft geb2aagen Chriſtug juä/
#g &Poob/ en leeft nu 3onber bguh.
De Zalig geſtorvene Antwoord:
Daar 'k hier van Druk ſchier wierd verſtikt,
Word 'k nu met 's Hemels luſt verkwikt,
De waerelt is een Jammerdal
Vreugd in den Hemel over al.
5. De 2icle leeft 3onber
't 3Ligthaam ſlaapt tot ben jongſten bag;
H#)et morb 30 lang in 't 452af helmaart/

#

JIBaat namaaig 3al het 3pnt berhlaart.

De Zalig geſtorvene Antwoord:
Als alles door het vuur vergaat,
En ieder voor Gods

# ſtaat;

.

Dan zal verklaart myn Ligchaam ſtaan,
En in het Hemel-ryk in gaan.

/

6. Hbier is het in heel angſtgemeeſt/
JI)aar baar ig «Bob ; bie het geneeſt /
II?et hoſſe breugb/in 'g H#emelg trang

zal 't blinäen alg ber zonnen glang.
De Zalig geſtorvene Antwoord:
Ei! hoe veel wederwaerdigheid,
-

Trof my in deezen Levens tyd?
Maar nu is my niet aårs bewuſt,
Als volle vreugd en Hemels luſt.

7. #ſn 't 45raf men hem nu ſlaapen laat/
* *

Y

*

-

* .

-

.

93 3Lieb.
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gÉn top gaan 't H3uig langg bee5e ſtraat /
25ereiden ong regt na bereig
&Pe &Poob treft ong geſphermpg.
De Zalig geſtorvene Antwoord:
Laat my hier ruſten, maar ziet, hoe
Gy gaat nauwe Huizen toe:
Een ieder denke nagt en dag,
Hoe dat hy zalig ſterven mag.
Van beide partyen word ſaamen gezongen:

8. Hpeer jeſug help! het heeft gehoſt
Hun 25ſocn/ bat gp ons hebt beriaſt
âPan 'g JPuibeig magt en H9eiſe ppm / .
H moet laf prpg en eert 3pn.
Johan Weis, Zalgr.
Een oud Digter ten tyde van Dr. LUTHER,
die zelfs van hem gewag maakt
in de voorrede over zyn gezang
-

-

boek Tom. 8.Altenb. Fol. 571. a.
93 L I E D van de T E K EN EN
e-

des Jongſten Dags, uit Matt. 24

Op zyn eigen Zangwyzt,
ob gafnoom
het afhangeſpinoogst
. . ...
GB om
te moorden als 't ſchooab,
gpe 419arreſt acht tien ſchat niet beel/

#p mozb berfmaab ban 't grootſte deel,

35atig een teken boot ben jongſten pag.
2. J12en b?aagt niet na be reine 3teer /
.
3Thaar 45eſb3ugtſ tiboeäer / nog heel meer /
b' olierbartb: min gantg en gaar / •

#

#og ſp?echen 3p: 't heeft geen gebaar.

E

naa de Dood.

933ſieb.

spat is een teken boog ben #engſten bagº,
3. Baaglphg moet ban't goblogg geſpuig
25ebagt nieuuuhiuaat en ſnoof, geb2itig/

albaarbon: 3p 'g #2aaſteng goed en geit
alPrgneeinen met liſt en getnetb.

-

"Dat is een tehen boo? ben jongſten Dag.
4. JIP) en roemt het &#bangelion /

&#n both ing?b niemand b20om daarom /
JI)en ſpot met 45ob ben ſpeere grout/

«En ſp?echt nog: het en ſjeeft geen noob.
&Patig een tegen boo? ben Hſungſten GPag.
5. H3et ig boch entici bloeberp/
gên oberal heb?iegerp/
2Hg of 'er gallis geen 450b en traat/

3Pen 2Ermen baſt bit al te 3 naar.
&Dat ig een tehen bod: ben jongſten vPag.
6. Iſ hen neemt ner iterſten ſchat en goeb/
3Daar in en boo2öeel nog minſt mee boet/

open ?frmen laat men ipben noob /
gEn neemt hen uit ben mont, het ingoot.
SPatig een teſten boot ben jongſten Dag.
7. Per ſiertien ſtijat ig jaar bergift
2 ºp en 3pn ball ijaar niet geſtift/

geit neemen nog het fierhen goed/
e

#iet ! that be gierigheid niet boet.
Dat is een teſten bog? ben juiigſten Dag.
8 dºen b2aagt na 35ob ben ſpeer niet meer/

Speilbaerein 3urfit maar eigen eet/
is ipobaerbp neemt b obertjanb/
25eb?iegen/ liegen ig geen ſtijanb.
«Dat is een feiten boog een ſongften Dag.
9. âbie heeft nu regt 3pn E52deber ſief:
JDe gantſe âlpaerelb ig een gººief/
-

#2et

93 mieb. - XVII Van de Uiterſten

inct afzoum beloofig tſlegt geſ#b/
Eenieder ſpreekt: hab ik maar geld:
aDat ig een tehen boo? ben jongſten. Dag
ro. De iPaereſt mij niet dat men leert

«Boogigoort regtſ maar 3p 3pn beräterb/
«En leer en tot hun ongebal/
#oe men blaffen en 3uipen 3al.
#batig een teken door ben jongſten ºpag
11. ſpaar g?ootſte hunſtig ſnoeuerp/
ſpaar ſtubp enkel boeberp/
#at âan 3n uittermaaten inel/

ſpaar moeten gaan ten hºuaat en ſnel.
12. De tiene zon aan dit niet meer

#at ig een tehen noo, ben jongſten opag
?Een5ien/ maar 3p ontſtelt 3ig 3ect/
#aat om berlieſt 3p haaren ſchpn/

ſpat moet bat met een broeinig 3pn?
#Dat is een tehen boo? ben Hongſten daag.

13. De naam en bterren 5pn henout
Dat 3iet men aan hen menigfout /

zp luifben met gaerne 3pn bep/
4Pan 3ulä een groote boeberg,
#atig een teſten hoog ben #ſongſten ºpag.

IA. thom ban ſpeer geſug/hombuch gaaſt/
appſ t 2tarbrph daar dan ſtaat herbaaſt:
#Berloſt haar dan een 3uſh client /

ei! maah both baar man eens een anti
«En laat ong 3ien ben ſieben Hongſten & Dag.
Dr. Erasmus Albertus, .

Eerſt Predikant te Maagdenburg, daar naa

Superintendent des Vorſtendoms Meklening,
94 DE

naa de Dood.

94,4liek

94 DE SCHRIKKELYKE EEUWIGHEID

of waarſchouwinge voor de Helle.
... Op zyn eigen Zangwyze.

nigheib! gp bomber moogt !
GP geui21p
3iel hoog
aer
Dat boot
&P
be
e
t!
GP 2lanbang 3omber en be!
g? Eeuwigheib, tpb 3omber tpb!

t/

#h meet/ ban groote treurigheid/
32iet maar iä mp geen meube:
#lºpn gantg berſcijziäte ſjerte üeeft/

gDat mpn tong aan 't gehemelt fileeft.
2, 45een ongeluä ig in ben tpb/
aBat einbelpä be tpb niet flpt /

«En mort, alg meg geblaa5en/
JI)aar b &#euinigheib heeft eind nog perä/ .
2p b?pft haar ſpel boo?t eben ſterh/
&#n laat niet af ban raa3en ;

-

abant mpm #)eilanb ſp?echt: hoogt/ en 3iet!
Hit jaar ig geen berioſſing niet.
3. @P &#culmigheid! gp maatät mp bang/
&P «Eeutuig/ Beulmig ig te lang/
#ier 3pn ueel bui3enb ſmerten;
Spieg alg iä bee5en ſangen jaagt /

iſ het al 3pn groote ppn betragt/

32erſchaili iä regt bân herten7
#Pieta in te hinten b?een en hupb/
Zo ſchgitalph alg bt #euruigheid,
4. âlPat acht ik toatet built en 3tuaorb/
Seit afleg ig niet noemeng maetb)
#9et han niet lange buuren/
419at mag het/32 mp een átpran/
&Bie

naa de Dood. . . .

943Lieb.

#i too2nig
't 3inabel buur 3ai Beutuig baar/
3ig omlpenben/
«En nerge pijn ſchoon 't hen ban ſppt/
#al buuren tot in &#eumigheib.
9. ?Ith G5ob! hoe 3pt gn 3u geregt/
#9de ſtraft gp menig hoo3en ânegt
ºn b' heete poei ber ſmerten /
GPp horte 3onben/ bie gp teit/

#ebt gp 3m lange ppn beſtelt /
#ſch! neemt bit mei ter herten/
OP! JI)enſen hini, bebenht het inel/

ape tpt ig hoat/ be boon komt ſnel.

e

1o. 2ïtij blieo/ onthlich beg buihelg ſtriël

JBelnetluſt ham een oogenbliä /
&#n langer niet bermaaäen/ . . .
alèiſt gp baar boo? mn arme 3iel/
ipier naamaalg in het ſjeig herniel
3Poen baan ben en be blaaäen?

#a ſchoon geruiſt! ja meigenaagt/
JDat bp be JPuiuien moet beklaagt.
11, #o lang 45ob in ben gemel leeft/
«En bohen aiſe moläen 3 meeſt /
#ai ſjem gemaab ontheeren/
#9em plaagen 3ai be houtje guut/
2lig meeb het baanbenb heſſe buur]

*

*
.

JPucij 't 3aſ hen niet herteeren/
gaan 3al opijouben beeje ppn/
2lig bob niet meer 3aſ eeiiinig 3pn.
12. #et martelen buurt immer baat /
#n aig het ban 't beginne maar /
.
#et han 3ig niet berminb'ren/
#et ig een arbeib 3umber ruſt/
,
#2
-

#9un

94 4tieb.
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âeit bpftig jaar pag leeben han/
3Liet metſſ'ſen tuſſen muuren:

.

g5ebanfinig / 3maare angſt en ppn/
JBie honnen boch niet efeuinig 5pn.

5. Indien al berberboemben timaal
2og buurbe langer bui5end Inaal/
Ig menſen op aath Iceben/

#tig Sterren aan beg #emcig baan/
&#n g?agjeg op ben beide ſtaan /
«En jaar batt toont begeeben/ .
&o 3ouben 3p ûoch ban be ppn/

«Einbinä gereb en berloſt 3ijn. .
6. #aar nu / luanneer gp dit gebaar

32ecſ honderd Dui5emb/ bui5ent gaat /
Hocht ſmert iph moeten ſpben/
een uan be Puiuien in tien tpb/

«5antg g?outuelph geppnigt 3pt/
&al boch bit ppn niet ſcheiden,
S!Be fpb/ bie nieunaub teiſen han/
25egint al meer ban boog af a'n.
7. 4Legt iemand âranit/ en ruſt geipâ /
-

#n 't hebbe/ bat ban 45oub ig rpä

#

beijangen /
2-0 haat ijp both bie p?onit en p?agt \
&#n

QPoh 30/ bat ijp ben gantfen nagt
25enaumt ig/ en 3eer hange/

#p teſt een icber äloääeſlag/
«En 3ugt al na ben licuen Dag.

8. Pch matig bat: be helſe ppn
2 al niet geſpä een haantiijeib 3pn/
JPie einb'ipij neemt een en be;

#Been! bt beruoemben gantſe #btſjaar

naa de Dood. . . .

944Lieb.

#i too2nig
't 3inabel buur 3ai ſteuinig baar/
3ig omhuenben/
«En nerge pijn ſchoon 't hen ban ſppt/
#al buuren tot in &#euinigheib.
9. 2lth G5ob! hoe 3pt gn 30 geregt/
#2de ſtraft gp menig jongen finegt
* In h' heete poei b er ſmetten /
GPp horte 3onben/ bie gp teit/

#ebt gp 3n lange ppn beſtelt /
#ſch! neemt bit mei ter herten/
OP! JI)enſen hini, bebenht het inel/

ape tpt ig hoat/ be boon komt ſnel.

e

1o. 2ïtij blieo/ onthlich beg buihelg ſtriël

JBe inefluſt ham een oogenblik/
g#n langer niet bermaaäen/

-

âlºiſt gp baar boo? Inu arme 3iel/
ipier naamaalg in het helg herniel

gPoen branden en de blaahen?

#a ſchoon geruiſt! ja meigenaagt /
JDat bp be JPuiuien mozb behiaagt.
| 11, #o lang 45ob in ben gemel leeft/
«En bohen alle muläen 3 meeſt /
#al ſjem gemaab ontheeren/
#9em plaagen 3ai be Hoube guur /

-

-

2lig meet het baanbenu helſe buurl

JPuch t3al hen niet herteeren/
gaan 3al opijouben beeje ppn/

2lig bob niet meer 3aſ eeiiinig 3pn.
12. #et martelen buurt immer baar/
#n aig het ban 't beginne maat /
#et han 3ig niet berminb'ren/
#et ig een arbeit, 3umber ruſt /
##

* **

#9un
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#
hſagt en 3ugt' bie blamme bluſt/
##
&Satang hinb'ren;

-

GP! Zonbaar ume miſſebaab.

2Zal nooit heuinben trooſt nog raab.
13. @Pntmaah o meng ! uit 3onben ſlaap/
41902b mahher (P! beriodge ſchaap/

4En hetert haaſt um lenen/
&Pntmaaäf het ig be baoge tpb 1.
&Paar Homt al aan be @#euinigheid/

Cºm u um 3ſoon te geeben/
âPeel ligt ig bit de laatſte bag/
ſlèie meet nog/ hoe hp ſternen mag?
14. TIaat hutij be lucfiuft nu niet meet /
j?og hoijaerbp/ nog gelb/ nog ett/
ti boograan niet berboeren t . .
&ocijoulut aan de groote 3eſterijeib

open baiſen meng te beogen tpb/
GEn al beg 3,9uibeig roet en /

âPoo? alle dingen neemt in agt
&Pc bod2gemelde langt 1tagt.

15. B! gp nerbiochte menſen hinb!
1Pan 3innen bimaag/ ban herten blinb/
JIBpb 't Hluaabe 3omber tuchen/

#tij! ach! 3at dan de helſe ppn/
âpaar meer aig buigenis 25euſen 3pn/
Hm 3omber eind üeinºnehen:

albaar leeft een 3g meiſpeechenh man/
3Pie bee3e ppn uitſprechen hart.
16: @ #euinigheid! 9 geontier moozb,
&P Zmaerb! in t boog he 3iele boogt/
&P 2lanuang 3onber enbel
&P «Eeutuigijein! tpb 3ontber tpij !
/

#5

naa de Dood. . . . . 95 tieb.
“Hä meet/ ban groote treurigheib/
tet maar ih mp heen nuenbe/
i neem mp both/ tot'er3pner
tpb/
h ei
e

5

€

eerste man ontkent, na
95

B ET R A GT I N GE

van het tydelyke en eeuwige leven.

Op de wyze: Het is gewiſſelyk haaſt de tyt.

GP 25etragt
#nie/ bie
't #
lenen met
3ad het inben/
#at t moeſt en arbeid is en ſnel
#eennaart/ eer men 't begintjeſ
## hal 3onb/ angſt/ jong en ſtrpt
ui3nnabijein en boſpheiſjeiii/
&Poti alg ſjet ig op 't heſie,
2. #fjeh belaag! nu 3o heel jaar
JPit nooit regt onermoogen/
De maerelb heeft innnner baat

#

#2et baſſen ſchijn hebzongen!
#ergeefmp #eerſboot um gemaab/
gPoh bee3e 3tualiheid en migbaat/
«En anb're 3maart 3onben.

r

3. dd 2aat nu/ nu benhiá eerſt haar aan/

Sºn ooit aan 't 3alig Leben;
gººi! laat mp boch hoog u beſtaan/
&#n hpilt mp dat eens geenen/

S#p immers hebt ban 3onnen laſt/
#rloſt
mpſ die ſlegte hen een gaſt/
G#n barembeling op aarbe.
-

j? 2

4, 419at

95 ?Iicb.
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4, ſpat mn boo23nºg op 't herte ligt/
4bil iä gantg en geſjeeſel.

,,

-

2Ian u mph G5ob 7 en toeber5igt /
gepbraagen en beberlen;
?IIg mp ban
en 3iet herſmagt/

#

zo geeft gn #beer' hat its 't niet agt /
appſ iſ: u heb in 't herte.

#. #n is het inben ban beeg tpb/
Hboe 3 maar het ig op aarbel -

vier obergroote heerſplihein/
#oie baar op hoigt/ niet naartºe
«Betniffelpfff mie bie erlangt/
«Een onnaerbeerſph loon ontfangt/

&Pp 3eer geringen arbeid.
%. De traanen 3al 45op altemaal
apan noogen erna af uniffen/ - . '
#e 3oete ruſt in 't u?eugben #aat
Hpet herte 3at berfriſſen/,,,,,,,,

.

geen ſmertſ geen broefhein/nog geen ppm
#al baar niet meer te binden 3pn/

JPlaat enkel breugde en brengt,
7. #et # 3al baar blinken klaar
#lg# 'Inf met eere;
#ſ iſt dat mormen gantg en gaat /
ipet in de aarts herteeren/ .
#o 5al het both in 't #emeltph

Joe Engelen (5obg 3gn gelpä;
«En gſinſt'rent aig de 30mine.
8. Hig ban 3at onze mogen licht

-

gſbob f 30 bp ig/ aanſchoumen/
âPan aange5igt tot aange5igt;

apanneer mpna ipfs gebouwen

.

. .
*

. .
.* * *

naa de Dood. .

95 1Lieü,

&Die leemte hut bat aardſe huig / .
G5eb2ohen mo2b / iä brp ban ärttig/
&Pan gaa in 'g ſpeer en breugüe.

9. @P 5ob! minnaBaber mp herhoogt/
iPil mn boo? 't amaan bemaären/
gEn laat het 3omben jaä nu hoogt/
&#11 boo2t/mp niet be3tuaaren /

2" -

"

3Laat mn haaſt komen aan ben oogt/
&Paar ik altpb/ en immer hoogt/
3Pan 3tuaäſjeiù brp / 3al leuen.

1o. 4P 45obeg 3oon! ſpeer jefu! gp
âPan boben 3pt gekomen/
gËn hueber 3pt ban b aarde turn
(GTen ſjemel opgenomen/

#aal mp haaſt meg en toon mn ban
gPe heeriphíjeib/bit gij hebt han
Hun iBaber daar nethreegen.
'.
-

11, 4P heilige beeſt: o mp uerätuiä/
@Tot dat iä ban bier ſcheibe/
* .
-,
#n ilt geniete hragtigiih/. . . . . . .
iPoo?ſmaaä ban bit berblphen/ .
SPat nooit geen oog heeft broeg of laat ,

,

«5e5ien; maar dat ong maar 45nbg raab

«5empenbaart3ai moggen. . .

.

. .

12. Hºu heſp ban/ bat iä mpn loop ſjaaſt
3Poſbrenge/ han eſſenbe
* .
*

#ugt ih na u geheel herhaaſt /
g5eef inp een 3aſig enbe/

1.

itom ſpoebig #eet! berlog min nu/

#9ant al mpn hoope ſtaat op u /
itom Heſug, in genade,

.

e3

is ? :-

e TRoos
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96 TROOSTELYK AFSCHEID - LIED,
van een Stervend Chriſten.

-

Op zyn eigen Zangwyze.

20 ſſe menſen moeten ſternen/

.

#tijet bieeg bergaat als hooi/
2IH matiſeeft / bat moet berberben/

-

zal het namaaig inoaben mooi/

#n dingiigthaam moet toch ſterben/
zo het amberg 3al beërnen/
zult een groote heerlpitheib/
JPie ben bºoomen ig ſieteit':
2, spaarom 30 milift bit (eben/
GPm bat het mpn Oſbob beijaagt /

oplaag en miſtig ban mp grepen!

'Häben biesloegen niet bertſaagt,

apant in 'g #eeren Jeſu abombent
ipeb ik 3aligheib gebonben/
d#n mpn trooſt in boobeg noob/

#g mpng ſpeeren Heſu boob:
3. #efugig hoog imp geſto?uen !
«En 3pn boob ig mpn genin/

-

-

-

## heeft mp het heil dertup bent ,,,
##paat nu met brengt na mpi 3in1
&#enmaal uit bit 2tarbg geboemel/

#aarbeniäſchoonen
brengt en bemell
3al in eeuwighein/
#anzien he GPyie-eenigheid.
Z, apaat 3ai3pn het breughe 3ieben/
apaar heel bui5eitb3telen ſchoon /
zpn met #emelg giang omgeeben/ -

#ienen
hoog ºpnen
hroon:
Daar betºon
& traptpnen
ſpringen.
t

OEn

963Lieb,

naa de Dood.

#
eilig/ #
H#)eilig / #
#9eilig#
mee
#Baber/ 2oon/ en Hºeii'ge ſ5eeſt.
5. Paar be 3Patriarchen moonen /
3Pe 192opheeten altemaai

zitten op de eere-Gºhroonen/
32e timaalbe in 'g #emtig 3aai/ .
4lbaar in boo? beei bui3enb jaar en /

b'4Pubbaberg 3pn heen gebaar en /

.

&Paar te pangen Bob ben ſpeer/
&#n

"## 't 3pner eer,

6. 49! Hieru3aſem gp ſchoone / .
#ſch! hoe heiber ſchpnfutu giang.
2 tij! mat lieffcipäe (@Looneſ
,
"
#oogt men baarin 'g H#emelg trang f"
GP mat groote breugbe beonne !
#g baar / alg opgaat de zonne/

gen aanbreekt be ſchoone bag/
&Bie geen einde neemen mag.

7. ?Ich! ik heb gireetg met inzeugben/
3Iſſe bee5e heeriphheib /
3Poo? 't geloof/ bat bol ban tºeligben / .

.

«Be3ien/ bat mp3eer berblpb/

-

#2u 3ai itt met mitte hieeren /
392onthe.nl en be itgoon her eerenſ
% al mp 3erten op het hoofd /

geſug/ 3p haar bon? getooft.

-

8. Paar 3al iä ban certinig bodontent -

3Liefſte 'à 3eg in goeden nagt /
Hime troum 5al 35mb beloonen/
& Pie
aan mp holbragt /
3Liebe iſtinberg en be ingin ben/
3? 4

##

-

.

.
-

»

25ſnebe
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25ſoebbertplanten en beminnen /

âPaar tucſ 'h zeg u goedc magt/

«Bob 3p iofijetig bolbaagt.
97 H EM EL S VREUGD EN-LIED,
Op zyn eigen Zangwyze.

gruſalem gp hooggeboutube ſtab/
* Ich hat ik in u maar!

-

Hºfeifthal5emb' ig mpn berfangent bat/
%p alg met bleugelg baat/
1Per hoijen 2-on en &Stertent
3Pan 't onbermaanſe ſlph /

2ºp heft 3ig reetg 50 berre /
gÈn haaät na 't H)emelrph.
2. 49 ſchoonſte dag, en nog heel ſtijornber
2ltij! hoint gp nog niet haaſt:
(ſtond/
3Pat met een brpen breugben moeb minn
& Ben Haaſten ſnift uitblaaſt/
(mulib

#ſt geef in Bobeg ſjanuen/
J12pn 3iel/ bat ebde pant:

4Pp bat5e aan mag dan ben

#ſn't ſpenneig Paterland. .
3. #n bliegt ban op/ alg in een ogenbliſt
@Lot aan het HPirmament /
#Hg 3p 30 3agt/ 30 brp/30 montierlift

32erlaat het Element / . .
#p op «Elíag magen . . .

âPaart met ber «Engien Schaar/
JPie haar op ijanden traag en/

## #

&Pm
Clt (j dat. ij
4• &#9! GEEtentjiitg/ 3gt nu ban mp geg2get

«5aat op/ 45enauen poogt !
-

ps m

/

ſpot

"

97 3fieb.

naa de Dood

#2oe lang / en bang beriangue mpn gemoeid /
«Eer 450i, mp heeft berijooſt:

-

#er iſ geheel mogt ſcheiden/
3Pan 't hoog en pöſe

#

gEn @bob mp guain geſtiben/
“In 't Gerf berecurpigheid.
5: «Een ebei hoſh/ een obertuatthe #tſjaar
#g baar hoor &#obeg dLijroon/
w

#lbie op aard ban be uitbrthoogne maar/
Hirpgt baat bc beſte #troon/
JPie Heftig on3e H)eere/
2lan aſſen ſchenhen 3aſ/

gPic 3nne liomſt begeeren/

r-

.

Tºſn 't brnetuig jammerbai.

-

6. #arbg dºaberg en Propheeten3o ber
De benomen in 't gemeen/ .
(maart/
Die certphg hier boog 't âruig-joh.30 be3 maart
3Langg boo2nten moeſten treen/

-

#nn haar in eer berijeeben/
#n brpſjeit, aſfemaaſ/
J#ct tilaarijeiing giang omgeeinen
Ji?et helbre 5onneſtraal.

7. âDattileertä ban op 't laatſt eeng âome in
&Pat ſchoone 3Parabng/
&o hoopt met hoogſte breugh berijuit IIlpin 3in
-

#e monn uniſofen prng/
#et ipaiſclujaij reine/ .

-

exw

JP2 en 3ingt in heiligheid/
"En 't igoſianitafpne

#te

' ,

A

3

ºf

#9#luiden
#linitſjetjubel3ang
haar ſchoon
4Pp
Choogen aftemaal!
"
ij
j? 5

Pat

98 3Lieb. XVIII. Aanhangſel van eenige
&Pat 5oet geluib / bie meergaloo5e (QLoon

&euorgalmt de b2eugbe 3aai/
JJArt ijumberb bui3enb tongen/
JI)et ſtemmen nog heel meer /

alPogb baar gebg lof ge5ongen/
3Pan al ljet ſpemclg-H9eit.

XVIII. Aanhangſel van
eenige Huisliederen en Rymgebeden.
98. HET CHRISTE LY K A. B. C.
om met eere door de waereld te komen.

NB. de laatſte helfte van de 3de regel moet
telkens herhaalt worden;

Op de wyze: Ik heb myn zaak tot Godgeſteld.

2| ſleen op 45ob bent #eer hertrouin/
«En niet op menſen hulpe houtn!
«Bob igl bie moogb houb/en niet liegt/
JIP)aat b een meng hier ben aar bebriegt.

95 ernaar ulu eer/ hoeb u boog ſchamb/
«Eer ig boo?maar het beſte pand/
zo gp u baar in eeng ber5iet/
zpt g'al um ſeben in 't berbriet.

QI lap meinig/

maar aanljo02t beei meer/
&Dat 3ai u brengen prpg en eer:
2 mpg en ſpreeh op 3pn tpb na rang/
«En tjoub uïn tung ſteetg in bebtnang.

GB en g?ooten mph/

um 3elfg gering
SV 2lgt; op bat ijp u niet hebhming:
2-

-

-

&P
g!!

Huisliederen en Rymgebeden.
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KEen hiſeinen niet met boeten tree/

zn 3uit gp hebben ruſt en bree.

-

qB n meeſt niet groot g/ berheft u niet
2Iig opgb u met ueel geïb berjiet:

ll3ant fjn het u niet baar toe geeft

Op bat gn uieg te grootſer leeft.

3? rig

op 2-ie!! u behaagen laat
192oomheid en beugd (batig mpn raab)
12er bouen 't geſt/bat ban u ſcheib/
?Iſs gp berhuiſt na b eeuunigheib.
ebenſt ter armen nogù altpb/
2{{g gp ban 45ub ge3egent 3nt/

#nberg u ueberuaaren ſtan
to Been ouerhuram ben ſtuitenman.
HE) eeft iemailt u nat gocbg gebaart;

II 2et bankbaarheid gebcna haar aan:
#2ietg ſtrooberg ig in 'g inacreſbg 45reng

#lig een gotſoog ondankbaar meng.

g

n imme jonge ſterke jeugd

-

?Irheid met blpt/ met ſuſt en brengt:
libant 't merken bält u ſinaar getuig
#ig in ouberbom gekomen ig.
li pft niet met gunſt aan ieber man/
JPie u boo? oogen bienen aan,

Hºge baienbeſpit ooh fpaceht be mont/

't #omt biftiniig uit een baſſen grond.

ji eeft gp in hoogſpoeb /

ijuisb ban maat/
«En ſtelt aſtpb 3u hiein utu ſtaat/

gaat alg u eeng brutät tegenſpoet/
G5p bie ban niet meer minibren moet.

jij? atig ulu' too?n/ geen gramſchap blpf/
25p u / om üeuſ iing geen gehipf/

1

âPangt
/

8 3Lieb. XVIII. Aanhangſel van eenige
angt aan: mant too?n 3u 't oogbeel #ieuw

gaat men geen regt bug? onregt tient:
iſ? iemann 3igſthaane/ dat hn leer
* 't geen ijn niet meetſ, het is hem eet,
Die iets geleerd heeft / hout, men maart
«Een ineer niet ig onnut op aartſ.

merk ! alg u boorkomt een ſilagt/
’’ Dat gp 3t niet maar agfig ag: ,,
@Eerſtond, maar eerſt hoortſ en meer boogt/
of er gp baart met uïn oogheel bont.
HD ragt en grootgijeib mph obetal,
º’ ingantijdijaerbp homt boo: ben bal:
«Eifcijnm:ſe ban gelph de geſt;
algie misbcimaat houd/ boet het beſt.
dºel:# ban geen mengſgeeft jong nog dub;
leefttºont
er 3onber
fout:
aleie# #ant
ſpreektniemand
't geen hem
hoo! ben
munü/
âEic binh goh 3nn partp terſtond,
oep 45ob in alle nooben aan/

ion 3ai gemiſ'fph hp u ſtaan/
ſpp reb be utoomen uit ben noob/

«En helpt gº in 't lenen en hen boot. . . .
#, laap niet, nººit unaalt! be tpb. ig hoogl
3) #maereſt balg: en 5eer gobloog/
alaiſt gp be maereſt hangen aan/

ze gaf aan lpf en 3iel u ſtilaan: ., ,, ,,,
#agt ſteets na 't geen regtig l en ban
#unt u niet aan een icbet mail/

&Pf men u prnſtl en of mijn laatst:
areaat is niet eiſt dan paffe maaiit:

#) erſaät u niet op een aardig bing/
"Dat haaſt beºopnt, want 't is gering/
319gatz

Huisliederen en Rymgebeden.
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áldaarom hp ban 3eer mpginä boet/
#ie ſlegtg alleen 5oeht 't een mig goet.
anneer men met u thuiſten miſ/
zo raat, ift u/ bat gp ſmpgt ſtil/
“En niemant baar toe reben geeft,

®n bat gp ſteetg in brede leeft.

# erreg berliet 3ig op 'g #eirg hragt /
En fireeg de neerlaag onberinagt:
&Pieg alg gn oogloogt/ ſhot betroniuſ

#nberg airpb ben brebe ſjou.
-

# ber beheer 3ig broeg tot abob/
8 &#n ſtel 3pn beterſchap niet tot
#9et einb 3pn ſeheng uit: mant baat

#n ſpaben routu legt groot gebaar. ... ... ## gp ietg boeùſ hebenh het ent;
*s- 4Pp. Dat gp mpb 3onb en eiſenb:

âBant booggebaan en naa bebagt
#eeft menig in 't berûziet gebragt.
99.

W

I E G - L

I

E D.

Op zyn eigen Zangwyze. ---

GP) !

#tſing bub ban ceutuigheib/
gºp bie, een hint geruogben 3pt
aan eenie JInaget rein geboon,
&Pp bathup niet inerben berioman.

g,

-

2. “Bp jebt be hinhºren niet beragt/

#ne 3g luierben tot u gefragt)

ººg hebt utu bant op jaar geleib/
#'denbangen en met een ge3eit,7

#: "De hind ten laat maar #omen brpt
&ontier berijinb'ring af tot ſlip
is ,

-

-

abant

reo?rieb. XVIII. Aanhangſel van eenige.
ſpant haar ſtemt toe het #emeſtph/
&Pie men in brengt 3n arm / aig rpft.

4. Hä hun laat u beboien 3pn/
#th iſche ſpeer/bit handje hiein/
25eboeb het both boon leen en ſtrpb/
«En aſie in be Chriſtenheid.
5 Pod2 1thue GEngien ijen belbaar

#

ongeluk ſchaa en gebaar/
GPntfermt u haar er gunſtiglpt
45cef haar uïn 3egen miſbcipit.
6. (5cef #eer/ bat3p opluaffen al

Gºot uïner eer en melgebal/
GPn bat 5n hier gob5aliginh/
«En namaaig ieenen reumiglph.
Mr. Joh. Frederus.
Paſtor en Superintendent te Straalſond,

daar na te Wismar, die geleeft heeft
voor ruim anderhalf honderd jaar.
1oo
-

L

O

F - Z

A

N

G

by de Wiege.

op de wyze: Loof God gy Chriſtnen algelyk.

iſ? in ſlaap ! mpn liebe hinbje âlein/
«En boet uïn negjeg toe:
#iPant 45nb bie buit uit 19aber 3ptn/
Zo ſlaap ban mei te moe!
p

2. HinaPaber is ong/ @Bob bit leeft/
&#n inil 't ook een mig 3pn/

SPie lpf en 3ici gegeeuen heeft ,

w

Huisliederen en Rymgebeden
H bang ben GPubren bpm.
4.

1oo 3Lieb.
-

-

3 à lagpin 3onben maart gebaart/
#n aig be hinb'ren al/

&#n onder 45obeg gramſchap ſnaart/

Spoo? #bama 5onnen bai."
4. Boeſtſjonä hp u5pn ſiehen zoon/
SPien ſchonä ijp in ben boot/

g #tuam op aarb han 'g gemelg GEhroon/
iclp u uit allen noob.

5. Een hinbje filein mierb hp gehoogn /
#lan 't Hruig #pn bloeb nergoot

(ºpbat bp ſtilöe 'g 19abere toon/
âlPegeng um 3onnen groot,

6. #pog?/ mat ijp u bermonnen heeft
ººoo? 't bloen/ bat bp nergoot/ "
#Paar boo? bp u het boopbat geeft/
't «Been uit 5nm 3pbe inion bij
7.89aar in 3pt gp op 't nieuingehaarb
«En âreegt 'er 3egeſ af
Spieg 3pt gp boog Bobg bioch beinaart,
H3p al uïn'

# bergaf.

-

3. #ct ºpnen 45eeſt hp u ooâ âroont/

#itenfile liefdl bie nu "
#tbg in um âleine ſjertje moont/
«En bug bernieumt bn it.
9. #p3ent u ooit 5pn ºngeipn/

:

Gºot #deberg bag en nagt/
#2at 3p om utur miege 3pn/
«En bouben goebe magi,

19- ºp dat behooje 45eeſt geen heel

# # #m 3ieltje binnſ
SPat brengt u €ijriſtug heil geheel
&Biegt

1or 3Lieb. XVIJI. Aanhangſel van eenige
&Pieg 5pt g” een 5alig hinb.

11. H#p heeft u aan unu 49uberg blpb
25ehoten na hereng;
&Pp bat 5p u op b?erigen bepb /
(dlot 45ubcg eer en prpg.

º

12. 3Baar toe het licue Teſulpn/
3Per5eſt 3ig tot 11 fpn/
alPil itru ºm manlieſhen 5pn/
«En uun lief 62getheripn.
- --- - 13. Albei ſlaap mpn 5oete hinbje ban/

èrnſt Bob ben daaber opn/
lg zachariag 2#oontje Han;
2 o 5uit gp #alig 5un.
14. PeuH3eiige
u 5eegne nu/
25emaar
bon?tg 45eeſt
ooit heen'ſ
w

2 mn ſjeiige naam behoebe u
3Poo2 aiſe Himaab en iceb.
15.2lmen! #men! Dat ig maat /

zo 5egt 'er (Boing 45eeſt ban/
qBob geebe u/ dat na beet ſlaat
G5p mogb een 5alig JTAan.

1o1

-

-

--

Lutheri getrouwe jonger en tafelgezel,
daar na Predikant in Jochemsdal.
G E B E D - L I E, D,
in nood en dood.

w

-

Mr. Johannes Mattheſius.

* * *

-

Op de wyze: Als wy in hoogſte nooden zyn.

i) elp, helper help! in angſt en noob t

.

gPntfermt u mpng n! iptere groot!
gä hen immerg am liebe hinbi - t Šppt
-*

-

9

p

Huisliederen

en

# s" 3Lich,

't 5ppt 35atan/ bat gp mp bemind.

# #betroutu op it mun 45ub en ſpeer/
2 lig ik u heb/ mat iuti iſ meer!

#
', in # #t
Heftig / Die mpt1 beti0flet 3pt.
a: aBieg ben ik nu ban herten bin/
35 en 45oebg mocbg/ h ſtel mnn hoop op bp/
'ä1Perlaat mp gantflph op utn naam /

ſpelp! Hºpelper /ſjeſpMartinus
ilt ſp?eeftMöllerus.
AMEN.
Paſtor Primarius te Gorlits.

182 GE B E D - L I E D,
in leven, lyden en ſterven.
*
Op zyn eigen Zangwyze: of als Onze Vader
in 't Hemelryk.

##

(AP)
#n mpmen moob
> ſtoep iä tot bpſ Ei! helpban mp:
JI)pn 3icſ en Inf/ |n H behſpf/
#ſh beheel 3 u: Hºu engel miſt
4Poâ mn heruaar / ?lig itt heen naar
3Pan hee5e aarb/ G5antg onbe5maart.

2. c3ug gp 3pt / @Ier boob gefeib /
2dan 'g ſtruiſeg ſtam / 45p 45obeg 3Lam:
Htm monben roob / #n aiſe muon/
Hiu biturbaar bſorb/ ſtom mp te goeb/
&Pm ulu ſterben / #faat mn erijen

ânu lºemeſrpä/b'genglen geſpä.
3. #eilige beeſt/ G5p (GErooſter meeſt !

#an 't laatſte emb/ Hu frogſt # 3enb;
3Perlaat mp niet #lig mp ſtrpb bieb
De boosemigt/
ge5igt:

en",boobg

1o3 3Lieb. XVIJI. Aanhangſel van eenige

&Poot unu alPoob Hºeer! II ºp gante beheer!
«En mp boch geef/ 3Pat 'à eeumig leef.
Dr. Nicol. Selneccerus.

1o3. G E B E D - L I E - D

tot Jezus, om de onderhoudinge van

Gods Woord.
Op de wyze: Behoud ons Heere by uw' woord.

2.

th blpf ſpeer je3u ſtijgiſt! getuig
#
ong; mpi het nu abonb ig/

äin fobinh mbooit 1 tmcia licht aanbieb!
3Laat noch hp ong uitbluſſen niet.

2. In bee5 3maaren beb2oeften tpb.
âPerſeen ong Håeer buiftandigheib /
&Pat mp um llpoogb en &Sacrament/

25ebouben rein tot aan ong ent.
3. H#)eer ſe3ug help / um Hºterh beijoub /

app 3pn gantg 3eher traag en âout /
45eſuä en heil geef tot nu âDoogb/ .

&Pp bat het âſinä in alien oogb.
4. 25ehoub ong #eer, maar bp uluſBoogb/
«En meer beg Puifjelg ſiſt en moogb/

G5refum herh/fchoon be 25nog migt hguit /
G5enaa/bgeeb' / eenb2agt en gebuſt.

5. ?Ich (Bob ! het gaat 3eer hmalpätoe/,
ape onruſt maakt het ieber moe/ 3Peet &etten en heel ſterterp
#tomen op een en hoop hier tip:
6. Be ſtoute 45eeſten aſſe ineer / .
@En gaat 3e met gelueſt te heer:

âbant 3p ueel nieumg opbrengen ſpeer !
4Pnt

Huisliederen en Rymgebeden. 1 o4 3Lich.
4Pm te herbalfſen uime 3Leer.
e

7. De 3aah en eer je 3ug! getuig
iet h’ on3e / maar be utme ig;

aarom 30 ſtaa be geene bp/

&Pie 3ig op u herlaaten u?p.
8. Hm ſlBoozb ig on3eg iperten ſtut/

«En ume maeröe ſterk tot nut;
JPaar 6p behout ong lieue 13eer!
&Pat hun niet anberg 5oehen meer.

9. 45eef/ bat mp leeben naar um ſlBoogb/
&#n haar op berber naaren hoogt/
32an hier uit t Hammerbat een naaſ/
6Tot u in 't Hipemelg u?eugücn3aaſ.
104. G

Dr. Nicoläus Selmeccerus.
E B E D - L I E D.

Voor de jonge Kinderen.
Op de wyze: van het 1o1 Lied.
3Liene 45ob! regeer gp mn .
JIſaet umen 45eeſt / bat bin iſt op:
ilbpſt mp ben meg ter #aligheib/
«En maakt mp tot uin bieuſt bereid;
2. 3Pat ik u liebe hinü mag 3put /

4En op maſſen ter eere opn/
-

-

# regt geloof en ſiefde ſcijuon/

oog geſug gijriſtug uimen zoon/
, 3. Be breeſe G5ong plant in mun hert/
Pat ik een tempel Snoeg uero
#Per3iert met Deugt en bepligheid
ilm lof berb?eid in eeuuuigijeid.
A

M

E

N.

RE

R E G I S T E R.
Der naavolgende Gezangen.
3Lieb,

A.

A ch ! blyf Heer Jeſus Chriſt gewis.

Io3

Ach God! verhoor mvn zugten
Ach God! wien zal ik 't

7o

klaagen?

4I

Ach Heer, myn God! komt het by?

53
17
68

Ach Jeſu! welker trouw.
Ach trouwe God! barmhertig hert.
Ach wat zal ik Zondaar maaken?

#
98

Adjeu zoete Waereld.
Alleen op God den Heer vertrouw.
Alle Menſſen moeten ſterven.

96

Als my myn zonden krenken.

'-

27

69

Altyd vrolyk blyde.
iB.

Bedroefde hert zyt wel gemoed.

72

C.

Chriſtus die is myn leven. ,,
Chriſtus die ons Zalig maakt.

89
-

- - '

29

D

De Heer ſprak in zyn hoogſten Throon.
Der Hellen poorten verſtoort.
Des levens korte tyd.
Dwing u op tot uwen God.

37
Z
O

-

65

Eenen

R E G I S T E R.
E.

Eenen goeden ſtryd laat my.

itieb.
9o

F.

Fris op myn ziel! uw God die zal.
G
God des Hemels en der Aarde,

God gaf het Evangely-Woord.
God geef vreed' in uwen Lande.
.
Gy Chriſt'nen laat ons vrolyk zyn.

Gy Levens Vorſt, die zyt gewis.
H.

Heden Triompheert Godes Zoon.
Heer Chriſt getrouwe Heiland waerd.

Heer! help my , want ik worde zeer.
Heer jeſu Chriſt ! ik ſmeeke u

Heer Jeſu Chriſt myns levenslicht.
Heer Jeſu Chriſt myn toeverzigt.
Heer Jeſu Chriſt u tot ons wend.
Heer Jeſus Chriſtus ik weet wel.

Help Heer, Jeſu! t allen dingen.
Help helper, help in angſt en nood.

Help my, dat ik na u O Heer!
Jammer heeft my gants omgeeven.
Jeſu!

# die mvne ziele.

Jeruſa em gy Hoog geboude ſtad.

64

RWE C 1 s t e R
3Lieb,

Jeſu! mynes levens leven.
Jeſu myn verbleide.

28

Jeſus uwe diepe wonden.
Jeſu wilt ons wyzen.

24
5'I

I
Ik arme zondaar kom tot dy
Ik danke u Heer God ! in uwen Throone.

4)"

2o

Ik dank u vroeg met al myn kragt.

6

Ik treede fris tot 's Heeren Dis.

5
yo

Ik weet een Bloemken fraai en fyn.

47

Ik wil God niet verlaaten.

55'
4.
J4

In deezen morgenſtond wil ik u looven.

Is God voor ons in alle pyn.
K.

Komt hier, en wilt Chriſtus hooren.
L.

»

Laat ons het lyk begraven gaan.
Liefſte God! ik moet belyden.

'

Liefſte Jeſu! wy zyn hier.

Liefſte Immanuël Hertog der Vroomen.

Loof God: gy Chriſtenen
gelyk.
M.
1

•

\

,

Mag ik den dood niet wederſtaan,
Men ſpreekt, wien God verblyd.
Myn Jeſus is getrouw.

59

R E G 1 s t E R.

3Lieb.

.

81

Myn loop, God lof, is haaſt volbragt.

9I

Myn Jeſus verlaat ik niet,

*

N
f

Nu God lof het is volbragt.
3,

Nu ruſten alle Steden.

Nu ſlaap myn lieve kindje klein
().
O Dierbaar Bloed! o roode vloed.

O Dood gy yslyk Mommegryns.

O Eeuwigheid gy donder woord,
O gy allerzoetſte vreugde!

O God gy vroome God,
O God! wie 't ſterflyk leven wel.

O Heilge Geeſt by ons verſchyn.
O Heere groot in mynen nood.
O Hoofd vol bloed en wonden.

O Jeſu! God van Eeuwigheid
O Jeſu! gy myn Bruidegom.
O Jeſu! uw gedagtenis.
O Jeſu! jeſu, Godes Zoon.
O Lieve God regeer gy my.
O Myn ziel verheugt u #.

Ons vermoeide Oogenleden
Op den Regen volgt de zon.

O Sterflyk Mens! bedenk gewis.
O Treurigheid! O angſt en ſtryd.

'#
IOC)

t 1 - 3 -1 Tj

'k E G 1 s t e R.

48

Schik u op 9 lieve Ziele.
Snoode waereld uw geneugde.
-- T. .

Y

3Lieb.

r

79

.* * . *

*

Tot u van 's herten gronde.
:-

Trouwe God ik moet u klaagen.
Trouw op God in alle zaaken.

ºf

42

56

V.

e

82.

'.

't Vaarwel wil ik u geeven. "
Verdweenen is de Zonneſchyn.

Vliet gy traanen! ei!, wilt vlieten.

3o

Voor uwen Throon treed ik hier mee.

IO

''

Waak op myn hert! wilt zingen.
Waarom zoud ik my bedroeven?
Waar vlied ik? waar heen ren
Wat meugt gy u bedroeven?

Wat is er doch myn lieve hert?
Weg treurigheid! wyk ongeduld!
Wien God een vrolyk herte geeft.

,

Wy danken u Heer Jeſu blyd.
*

,

1

»
Z.
,
Zego wat lpt de waereld?
en Smerten,
V-

##
Zion klaagt
-
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