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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C H R IST E LY KE

GE ZAN GEN,
Wederom overgezien , verbetert , met ver
. ſcheydene Nieuwe vermeerdert, on op

A4uzyknooten geftelt.

TPen achtſten Tºuk.
Col. 3. 16. Leerten vermaant malkanderen met Pſal
men, Lfzangen, en Geeßeljke Liedekens, zungende
den Heere met aangenaamhyt in uvherte.

t'AM ST E R DA M.,

Poo? Johannes van Someren,
--

Boeiverkooper

op den Dam/ in Perkins. 1 67 1.
Met Privilegie voor 15 Jaren.

Extraët uyt de Privilegie.
EStaten van Hollandten Weſt-Vrieſlandt, hebben aan johannes

van Someren, Boekverkooper tot Amſterdam,op zijn verzoek ge
oétreyeertentoegeſtaan, gelijk zy očtroyeren en töeſtaanby dezen,
dathy alleen in onze Provintiezalmogen drukken,endoen drukken,
uytgeven en verkoopen, H EN DR 1 K U 1L EN B RoE K s Chri

ſteljks Gezangen, met ofzonder Muzijk-Nooten,op nieuw zeer veel
vermeerdert, en dat voor den tijdt van vijfhienachter-een-volgende
Jaren: Verbiedende dat niemandt dezelfde hier ofopandre plaatzen
gedrukt,'tzyin't groot ofte kleenzal mogenuytgeven ofverkoopen,
op verbeurte van de nagedrukte Exemplaren, eneenboetevanhon
derten vºgh guldens, t'appliceren alsby't Origineelisblijkende.
Gegeven in 'sGravenhage onder Ons Groot Zegel den 8. April 166».

Vt. JoH AN de W 1 T T.
Ter Ordonnantie van de zelve Stateme,
HER BER T van BE AU M o N T.

V E R KL A A R IN GE
Van de

Äf Y die uwſnaaren maakt gereedt.
Die herte» mondt, entjdt beſteedt,

Vanheygeftoffden Heerte zingen.
Die dertle Wezus Liedrem haat.

"S Endezen drek der werelt laat;
Die ſpreekt enzingt vanhoogre dingen.

Komten beſchouwteens vannaaby;
Op't booft van 't Boek, die ſchildery;
En ziet wat leſſen gy zultvinden.
Hier houdt de Eendracht in dehandt,
Eenzoete Wree- en Liefden-bandt.
Om zoo deherten zaamte binden.

't Verſant van't Hemel-licht bgſraalt.

De wijsheyt die van bovendaalt;
Geefteenoprecht verſtandigoordeel.
Deheylge ſtoffweloverdacht ,
Entoegepaſt, aan 't hertgebracht;
Geeft aan de zielen nuten voordeel.

De Aandacht houdt deziel aan ’twerk.

En bindt dezinnen binnen 't perk
Vanharenplicht. Zy becht haaroogen,
Inhaar zoonaerſtigonderzoek

-

Geduurig op het ſichtljk boek.
Methaar gedachten opgetoogen.
’t Verhemelt herte ſtrektom hoog!

't Verheft naaboven handt, ez oog.
En’t klimt, envliegtalboven d'aerde.
Dieziel die hemels is gezindt.
Vertreedt watz’inde werelt vindt.

En achthetaerdſe kleyn van waerden.
Oeen verbemelt hooggemoedt !

Vindt geen vermaak der wereltzoet.
* 3

Het

Hetheeft zijn ſchadt, envreugde boven.
Die zieltenhemel opgelicht,
Geniet hetzalige gezicht 9
Door d'oogen van'toprecht gelove.
Devoci waare Immigheyt ,

Waar door de geeſtis uitgebreydt;
Van’t Liefde-vuur tot Godtontſteeken.
Die hier het brandendherte biedt ,

Waar door de doffe lauwheytvliedt;
Endyver krachtig door komtbreeken.
Gy ziet hier een die treurig ziet.
Die zucht enzingt een klagend-lied
Met d'handen over een geſagen!
Die leggendophet droevighert.
Gaathaarbekommernis enſmert;

Ootmoedig aan den Heere klagen.
Zyoffert eengebrooken geeß.
Dien Godt behaagt dienhygeneeſt

Die haaryan quaadeenszalbevrijden.
De Bhſhap öp de harpeſeelt
Terwijl hethert van vreugde queelt

Als Godthetzelve komt verwjden!
Dit is den zingen in den Geeſ?!
En't is een Hemels vreugdenfeeſt!
Hier met des Heerem Lievelingen;

Verzelt in lieffde, eenigheyt,
Tot ſichtingen Godts heerlijkheyt,

Eenheylig Liedtdus optezingen.

OP

O PD RA C HT

UAan de Edele, zeerGodvruchtige
M E v R o Uw

ELIZABET de VLAMING,
van OUD s Hoo R N.
Huivrouw van den Groote-Acht-baren, Wel

geleerden, Godvruchtigen Heer

M. ELBERT SPIEGEL,
Ontfanger Generaal, van het Collegie
der Ed. Mog. Radenter Admiraliteyt
tot A MS T ERDAM.

Eneaan UE, E. Mevrouw

ÄK met medrige Eerbiedinge
wort opgedragen; Syneeni
ge Geeſtelijke Zangrij
men, die te voren Sonder

onder den luiſer van ie-

mants aanziemljke Naamteſchuylen, het
licht gezien hebbende, muhervormt, en met
vérſcheydene Nieuwe Gezangen vermeer
dert zünde, my doenommeziennaaiemant
die de Zelve Soo welmet een aangename lui

ſerzoudemogen beſtralen, als mogeljkmet
-

* 4.

God

O PD R. A C H T.

Godvruchtige genegentheytomtfangen: on
der welke my boven andere UE. E. aan

ziemljk Huis , en daer in UE. E. Ferſöon

ontmoettede, in welke deze dingen beyde als
iets ongemeens Samen komen, wordende het
eene van een ieder met Eerbiedinge erkent,
en het andere (feunende op de gewiſſe kennis
van UE. E. genegentheit tot alles dat tot
verheerliking Gods, en opwekkinge van den
Geeſ, onder Gods Lievelingen kam dienen.)
Vanmy verwacht.
Ontfangt dan Godtvruchtige Mevrouw
dezegeringe Zangrijmen, vogens UE. E.
lieftallge beſcheydentheit , enlaat devol
komenheit die het aanzien, en den luiſer

van UE. E. Huis, en Perſöon, wel vor
derde van eenwerk dat sich met demnaame

van die beyde ciert, en mochtans door mjn
konſ of arbeydt, niet hebbe konnengeven,
van UE. E. met een geheylgt verſtandin
de foffe gezien worden.
Ik Sal mygelukk.g achten, zoo dit mijn
geringe werk tot ſtichtinge gemaakt, maar
iets tot geeßeljk voordeel van U E. E en
aan Siemljkhuis kantoe brengen. Ikverhope
ook dat dezemyne Eerbiedgegenegentheyt»
6'7;

–

OP DR. A C H T.

enmiſſchien altegraote vrymoedigheit, voor
de oogen van de werelt getoomt, noch Sal.
tengoeden opgenomen werden.

De Godtnu allergenade, beware,zegene,
en heylge, meer en meer U E. E. perſöon
meffens den E. E. Heer, mijn Heer ÜE. E.

waerde Echtgenoodt, engantze aanziemljk
Huis , en Geſlachte, in het Lant der leven
digen, als S00 vee Suilen, en Cierpylaren
in Gods Tempel, (aan welke Sooveele van
het Selve als levende feenenreetsgebouwt

zyn, die anderen tot voorbeelden van ware
Godsdienſtgheit, en Godsvruchtfrekken.)
Engeve u Samen eyndeljk met Chriſtote
zitten, op den Troon der Heerljkheit, in alle
Eeuwigbeden.
Ditwenſt, en bidt,

AMet herteljketogenegentheyt
Mevrouw, UE. Dienſtbereyde
H ENDR 1 K U 1 LE NE RoE K.

*;

vAas

Aan de Chrißelke
ZAN GERS en ZANGERESSEN.
Ä Oe menigmaal wort onshetzingen van
Pälmen, Lofzangenen Geeſtºlijke Lie
deren in GodtsWoort aanbevolen? Dik

wils zegt den lieflijken Zanger Iſraëls in
zijne Palmen: Gyoprechte zingt den Hee
re. Pſalm zingt Gode. Wederom, zingt den Heere
een niuw Leat. &en Lofzangonzen Godt. enz. Dit is

niet alleen eenplicht welkein depenbare vergadern
„ge der Geloovigen moet geſchieden, maarkan , en

behoort in alle gelegentheden, mede in onze een
zaamheyt betracht te worden, Jacob.5. 13. Isie
manggets moedts, dat hy'Pſalmen Dinge. Gelijk den

Heiligen job en den Koning David die zelfs by
machte hier in bezig waren, Job 35. 10. Pſalm 42. 9.
In , en met onze Huisgezinnen behoortette gaan
als men leeſt Pſalm 118. 15. In de Tenten der Recht

aerdigen is eenſemme des gejuigen deshyl, door
Loſzangen Godt prijzende

Enwanneer Chriſtenenbymalkandren komen in
Plants van ydele zotte redenen, Achterklapperyen

Van den Naaſten, (helaas!nueen gemeenezonde)en
andreonſtichtige zamen-ſprekingen. Ofderteleon
eerlijke Gezangen (wzar door dekoſtelijketjdtver
looren,Godt vertoornt,onzenaaſten onteertenme
nige ziel ontſticht en ontruſt wordt) behooren zy

met aangename ſtichtelijké Godvruchtigeredenen
haar herten enmonden zamente voegen, en Godt
met Pſalmen, Lofzangen, en Geeſteljke Liederen,
-

te

Aande Chriſtelijke Zangers.
tevereeren, en malkanderen teſtichten. Gelijk den
Apoſtel leert, 1 Cor. 14.26, 27. Wanneergy z.amen

kamt erniegeljk van uw heeft hy Pſalm, heef hy een
Leere, of Lytlegginge enz. laat alle dingen tot ſtichtin
gegeſchieden, Epheſ. 5. 19. Spreekt ondermalkanderen
met Pſalmen, Lofzangen, engeeſteljke Liedekens. Zin
ende den Heere metaangenaamheyt in unvherte. EnoP
dat dit den Heere aangenaamzy, moethet geſchie
den , niet uit gewoonte, enalleen met de ſtemme,
II13211

1. Met verſtant, aandacht, enden geeſt des onder
ſcheyds , dat wyde ſtoffe van't gezargoponzeby
zondere gelegentheyt, of andere voorvallen, wel
toepaſſen, 1 Cor. 14. 15. Ikzalmet den geeße, en met
den verſtande zingen. En 1 Cor. 2. 15. De geeßeljks
menſche enderſcheyt alle dingen.

2. Alzoo datonze genegenthede- en hert-tschten
worden opgewekt na de ſtoffe, van den Pſalm of
Liedt welke wyzingen. 't Zytot droefheit, blj
ſchap, geruftigheit, verlangen, begeerte, liefdena
Godt, na zijn Woordt, nazijne Kinderen, enK.
Deze bewegingen ziet men doorgaans in de Pſal
men Davids.

-

3. Moetenwytrachten hier in Godete verheerl
ken, teloven, tedanken, tebidden, en malkande

rente vermanen, tetrooſten,opte wekken, enzoo
teſtichten, indeugden Godzaligheyt, Eph. 5. 19.
Col. 3. 16.

Dit istzingen van herten metaangenaamheit voor
Godt; ſtichteljk, en profijtelijk voor den men
ſchen. Van zoodanig zingen zeyde Auguſtinus:
-

Daar

Aande Chriſtelijke Zangers.
Daaris uiets op Aerden, dat het Hemels even meerder
afbeeld als eengezelſchap van Godzaligen die den Heere
Lofzangen zingen. En Chriſoſtomus, daar is niet dae
de ziele zosopvekt, zoo van de e>Merde los maakt,zos
van de banden des lichaams ontbindt, de liefde tot wh/S

heytontſeekt, de Wereldbet verachten, als een veer
jen avel gezongen. Ook Bernardus, 't gebruik van
't zingen vertrooſdebedroefdeherten,' verblyd aege
moederen der e_7Menſchen, 't vermaakt de zuffende,
't wekt de traage •p, 't noodge de Kondaars tat tra
nen, enz.tot dezeneyndehebbeikdeze Zangrijmen
op verſcheyden ſtoffe en gelegentheden gemaakt.
In dezen Druk meteenige Nieuwe verrijkt, entot
dienſt der Zangers zijn der Muzhkuoten bygeſtelt.

DochzaldeBoekverkoper deze Compleet verkopen
ookzonder de Muzikgoten,totiedersgenoegen. Ont
fangtonzen arbeydt inlieffde, engebruikt dientot
uwennutte. Nu de Heere bereydeonzeherten, en
opene onze lippen, op dat wyzjnen lofverkondi
gen.

-

AM EN.

Door uwen Dienßverplichten Broeder im Chrißa

HENDRIK U 1 L ENB RoEK,

Ä in de Gereformeer
e Gemeente t'Amſterdam,

In Amfterdam 1671.
den 9 October.

Blad

Blad-wijzer van deze GE z ANGE N.
-

Morgen gezamg.
O Ntwaakt mijn zielom
Godtteprijzen

Pag. I

Chriſteljk Beroep.

Alwijze Godt die hier beneden
s-Zvond gezang.

Ovader van de eeuwigheyt!

-

Zondaag-geLang

Des Heeren dagis weer verſcheenen
-*

Ziels-worßeling
Wie zalder waerdt, wie zal ö Godt!
Zondaars Klacht, Trooſt, enx.

Droefheytheeft mijne zielbewangen

Lofxang na't H. e- vondmaal.
Weldadig Godt wilt de Lofzangen
Dank-lied na't H. Avondmaal.
OHeer wie kanuloffnaa waerd?

Vreugden gezangop de Geboorte Chriſti,
Olanggewenſte dag övreugdenrijketijdt
Lofang op de komfte Chriſti.
U Heer zylof, en dankbaarheyt!
Geeßeljke Nieuwe-laars-Rekening.
*t Oud Jaar isheen, en't nieuwe weer verſcheenen,
Chriſti lijden in 't Hof
Oziel met’tpak derzonden zwaar belaän
Chriſtus voor Capbas.
Ziet nu u Jezusis gevat
-

Petri verloscheningenz.

Jezus van den Raadt verweezen
Chriſtus voor Pilatus enz.
Schouwtmijnziel hoe’t metu Heylandtſtaat
Chriſtus verweezen, enz.
’t Wasnuin't Richthuis uitgepleyt
-

Chriſtus op Gogata.

Mijn zielvolgtJezum achteraan

-

Gexangover dezeven woorden enx.
Oziel die Jezum voor uvr Heylandt kent
Aan den gekruiſten Iezus.

Gekruiſte Jezus heylig Offerlam.

Lofkangover Chriſti lijdenen opſtanding.
Rijſtop mijn zielgy hebt nu ſtof
Op Chrſt Hemelvaart.

74.

Verheft nu weder uwen Toon

77

•

Over de komße des H. Geeſts.
O groote Godt der Heeren Heer
Geeßjk May ledt.
Ontwaakt mijn trage ſluimer-geeſt
-

80
83

Chrißlyk Hofluedt.

Zingt ö mijn ziel de heerlijkheyt des Heeren
„Geeljk. Veld-leit.
Vriendelijke Godt, enz.
Veldt-geLang.
Hoe wonder ſchoonis ditgezicht
Vermaakjk gezicht.
Des Heeren heerlijkheyt
Ziel-opwekkinge.
Rijſt weder opmijn ziel, zingt Godelof

Z6
90

-

94

-

96
. . 99

In Regens-tijdt.

oHeereziet vanbovenneder
-

IO I

Im Goedt weder.

Al’t ſchepſel datopaerden leeft
Opt Iagen, Wſehen en Vogelwangen.

I O2,

Wanneer Godt den menſch formeerde

I 03

Op ’t zwteren enſeeken der muggen.
'k Hoor de kleyne vluggedieren
Chriſtelijk Water-liedt.
Zingt ömijnziel van's Heeren mogentheden
*
Op't aanſchouwen des Hemels.
Oaerden-worm verheftuoog

1 o7
Io9

-

I2O

Op de Maane en Sterren,

God die den dagen nacht.
-

I 22.

Geeßlik Winter-liedt.

Degroote Godt heeft deze Wet

I24

Truur-liedt, enz.

Truur Zyons volkindeze dagen
Klacbten onder de Peſt-roede.
Heere Godt uw zwaare plagen
Over den Oorlog met Engelandt.
O Heer hoe toornig ſtaat uw aangezicht

1 27
135'
I42

Nederlands-klacht, dem.

Truur Nederlandt om dat uw eeren luiſter

I 45

Neder

Nederland-vreagd in overwinning.
Van der Heyrſcharen Godt verheffen wy den Toon
15e

Chriſtelyke Wrede-vreugt.

Wiensziele berſt niet uytte zingen van Godslof!
Bruylofts Eer en treugden-xang.
Zaligis’t in den Heere trouwen
Bruilofs Vreugden-zang.
Vriendenopdit Bruiloftsfeeſt !
-

154
159

161

Bruilofts Vreugden-wens.

Laat de Vreugd hethertontſluiten

164

Verjaarings Dank en Bede.

Oneyndig Godt fonteyne van het leven
Chrºßjk Maaltjas-gezang.
Ogroote Godt die rijk zijt van vermoogen
Lefden-gexang op de Gemeenſhºp des H.
Wie isen zal gelukkig wezen ?

166

167

’t Gebedt des Heeren.
O Vader die in d'Hemelen woont

17o

Eerzanggver Gods volmaaktheden,
Trekt Heer mijn ziel van 't aerds gewoel naboven
Geeſtyk Vreugden-liedt, Bernard.

177

Jezu die uws gedachtig is

18a

184.

Zoekema en Vindend herte.

O Bron van 'tlicht, in ulicht zien wy'tlicht
197

Kinder Bede.

Oheylige drie-eenig Godt
Voor de oeffeninge van Godt Word.

ass

O Vader van de lichten
208

Om welte bidden
Oheyl'ge Majeſteyt

-

2. IO

Om ons zelvente kennen.

Helaas my zelts zoo onbekent
Overkomen?
't Ongelove.

-

2 13.

O Godt wie zal tot uw

2 15.
Over een hart Herte.

Daarleyt een quaat inwendigh

28

Over ydele Gedachten.
O Godt ik doe mijn klachten
-2 2Q

Over de Lauwigheyt.
O Godt uw hooge Majeſteyt
Verheffing boven 't Aardſche,

Wat groote goedtheytgunſten zegen

22 2.

\

2. 24.

OP

.

Opwekkinge tot vergenoeginge.
Waarom zou ik nu niet geruſtig leven?

226

Goas Kinderen roem Plicht enz.
Groote liefd' van mijnen Vader
Trooſt-ledt in gevaren.

228

Wat is den Menſche vol elenden

23o

Bly gexang in verloſing.
Groot zijn Heer uw goedigheden
-

Chrſtejke Loopbane,

234
-

Nietongelijk is 's Menſchen leven
Zoetgheyt van de goede Wegh,
Hoort vroome ziel het deughden-padt

238
24O

Over den 23" PsAL M.
De Heer is mjn Herder.

-

I. Laat hert en tong ö Hemels Lievelingen
My xal miets ontbreken.
II. Oneyndig Godt Öhoogſte goeät
Hy doet mynederleggen ungraxigeweyden eux.
III. O Albezorger Menſchen-hoeder
Hy verqukt mijn xiele.
IV. Opper-Harder trouwe Borge
Hyleyt my op't ſpoor der gerechtigbeyt.
V. O Heere doet uwe Hemels-ſtraalen

242
245
25'o

256
264

e-Aging ik ook in't aal der ſchaduwe des dosats, enz.
VI. Izracls Herder zeer te prijzen
Gyxijt met my, uwen ſok, enz.
VII. Als een. Leeuw noch jonk en moedig
Gyruſ de tafel toe voor myn aangex.icht.
VIII. O Heermaaktons hertentong bereyt
Immer zuen my't goede en weldadgheyt vogen.
IX. O volheyt aller goedigheden
Ik za! in 't Huy des Heeren bljven.
X. O getrouwweldadigh Vader
Lof.angaan’t Lam Gods.
O heylig Lam zöo lang verwacht
Verlegen Zondaars klachte.
Ach mijn ziel beroert, verduyſtert

268
273

-

2 8o

286
294

-

301
303

Een Liefde ledt tot den Heere Iexus,

Gy hebt my door uw geeſt geraakt

3 I9

De klagende Kerke.

't Is ſteeds mijn lot verdrukkingente dragen
Chriſtelijke Reyxe.

tEn ſtaat aiet in des Menſchen macht

316
326

Morgen

Pag.

MORGEN-GEZ ANG.

Pſalm 5. 4. Des morgens, Heere, zultgy
myne ſtemme hooren, 's morgens zalik
mytot u ſchikken, en wacht houden.
Op de wijze van den 5. Pſalm.
I«.

#

----Yº

FLF-F
-

-

A–a

4

EEHEEEEEF
–------

O“Ä
Ntwaakt mijn zielom Godtte pzijzen/

––-------------

F==========
------Y------

v

PEFEEEEEEEEEE-8

TDoet uw Gebedtten Hemel gaan/

E#EEEEEE
- -

--------“-------- --d

Laat 's wereits-zo?gebUiten ſtaan.

#FEEEE #EEF
TDat't dankbaar hert in Eer-bewijzen;

FEFFEEE
Vroeg tot Godt rijze.
2.

Gziel omopden Peerte wachten

-

Cendienſte van zijn JEajeſteit/
Zijt s morgens met den dag bereit.
Geefthem de eerſte ziels-gedachten/
JMetalle krachten.
3:

Ik dankenw' gemadig Pader!

und "

TPat gp
UP 3zoo trouwelijk de wacht

Pield

Morgen-gezang.

2.

Hield'over my indeze nacht,
Hw' goetheit kommt Ols bp en mader/
GD heils-ſpzink-ader !
4
-----Ä-A-HTIEF-

Ä========

# #EEE=
Doo2ongeluk entegenheden/

#EFFEF===
IHebt gp mp goediglijk bewaart»

#FFFFÄFEZ
Hw gunſt van nieuws geopenbaart.
Äkzal mu voo Uaanzichttreden/

#FFEE
-

-

JlMet mijn gebeden.
5.

TBoetboots ö Vader van de Lichten!
H goedtheit rijzen met den dag,

zegendaaleaiszeplag.
TDat mp u vziend'lijk aangezichte
Aitoos verlichte.
6.

O Zonne der gerechtigheden!
O Morgen-ſter! geeft dät u ſtraal,
Än mijn zeer duiſter herte daal!
Datik o Jezus! volg' uw treden
En hepl'ge zeden.
7. Als

Morgen-gezang.
7.

-

Asuwe Geeſt min geeſtzal wekken,
Danbenik totdem dienſtbereidt/
Pamu ö Heer! mpopgeleidt;
Doet Ruijn werk tot uw Eere ſtrekken.
'k UDachtmaauw trekken.
8.

ÄL

opgewekt,
benik genegen
ÄnDuš
alle ding
voor uw?

Sº wand'len alseemtrouweknecht/

Ik wachte voözts in mjme wegen
CDpuwenzegen.
9.

Behoed mp datik miet verdwale,
Bamu/ tot Zond“ of ydelheit,
Den vpand die zijn ſtrikken leidt

GDm mijne zielten buitte halen/
Veer! zehempalen.
IO.

ºk Bebeelemp in uwe hoede,

Detlichaam/Geeſt/ enal hetmijn/
Pilt eeuwig mijn bewaarder zijn/
Dtuurt alle voor-en-tegenſpöeden,
JLP doch ten goede.

A 2

Chriſte

4

Chriſtelijk Beroep.

-

Pſalm 50. 3. Wie zinen weg wel aanſe
dien Salik Gods heyl doen ziem.
Op de wijze van de 1o Geboden.
I.

#EEEEEF#
--------

A

I-EA

T

IC-Woijze Godt! die hier beneden
-

EEEEE=E =4

Eem peder menſch hebt opgeleydt

==E=F
WEYETEHEFE

--

Sijn eygen werk , en beezigheden,

#=
(Tendienſte van uW JlMajeſtept.
2.

WPp alle Heer! ziſnudweknechten;
Än ons bereep van uw gezet,
Gelepdt onsna de hepl'ge rechten,

TDat wp doennauW woordt en wet.
3

Gp danöziel! ſtelt uw gedachten
Cewerk in uw beroep en plicht,
Doet wat gp doetmet alle krachten;
Dijt trouwinal wat gp verricht.
4

Schicktaluw werk tot Godes eere;
En's naaſten voogdeeldienſten goedt/
(Cemtzielen-tochten in’t begeeren
JNagroote winſt en overvloedt.
5. Soekt

T---------

Chriſtelijk Beroep.

3.

5.

Zoekt eerſt enmeeſt Gods Koningrijke,
JMetall’ des zelfs gerechtigheyt,
Zyn zegen zal hp laten billien/
Pp heeft u nootdruft toegelepdt.
6.

Hw wandel zy als voor Godsogen
Oprechtelijk, na Zijn gebodt/
TDathert en ziele opgetogen;
Paar luſt en ruft, geniet in Godt!
-

7,

(Trachtſteeds uw herte te bewaren;

Het wozdt zeerlicht van Godt gerukt,
JLaat 's werelts-laſt het nopt bezwaren,

't WDogdt anders in de aerd' gedrukt.
8

Derheft de ziele rijſt na boven;
Be-oogt dat in den Jemelis/
Derwint.de wereit doo?'t gelove,
Zoekt daareenbeter erffenis.
9.

TDoet van uw weg onnutte zorge;
TBie’t herte b?eekt en nederſlaat/.

Zijt niet bekommert voo2 den morgen;
Än’t wettig zorgen houdt de maat'.
IO.

-

--

WDaarom doch alteſeer bekommert
Än't aerds-gewoel datſmert berepdt &
TBaarom metzoo veel laſt beflommert?

TDie zielgequelt? 'tispdelhept!
II.

Gaat uwen

Ä

zoomopt beſteden

Datgn uw Godt! en ziel vergeet;

Ä

uit 2 bandingen hier beneden/
HW ozte tjdt dient wel beſteedt.
A 3

12. Be

6

Chriſtelijk Beroep.
I2.

#EF===F#
Beveelt den Heerhet eynd' der zaken/

EEEEEE
V

In aluw doen bc-oogt maar’t goedt/

#==EFFEF=
Hyzorgt voor uw, enzal’twel maken/
Ruſt maar opbem:

doe watgymoet,
I3.

Imèijdt onrecht in aluwenhandel/
Doet wat gy wilt dat uw geſchied",

TDieoprechtis in zijnen wandel/
TDienwepgert Godt zijn 3egen miet.
I4

IAaakt Godt dan uwen weg voorſpoedig;

Sijt dankbaar! maar verheftuniet;
Geefthy uw goedzenovervloedig/
Deeltmcé diengp behoeftig ziet.
I5

CDntmoeten uw oock tegenſpoeden

Inuw beroep; houd noch de moedt/
TIsbeter weynig aerdſe goeden

THän ziels-gevaar/ met overvloedt
16.

Hoe'took de Heer belieftte voegen/
CD ziele! ruſt in uwen ſtaat,
Zaeemt in uw lot een goetgenoegen,

JPYaakt Godt uw Deel! en toeverlaat.
-

17. Laat

Chriſtelijk Beroep.

7

I7.

Laat boot uw licht vº

andren lichten,

Die zwak of op eendwaal-weg is/

-

Komtmet uw Woordt en wandel ſtichten,
Geen aanſtoot geeft

nºch ein
IÖ.

-

-

De Tong een werelt volgeb?eeken/
Houdt in den toom, bewaart den mondt
Doo? qualijck, los, en ydel ſpreken,
’t UBelk Godt onteert, en zielen wondt.
I9.

TDenk opdien dag! dat Godtwil rechten,
WDat niet, en al, em hoe, gedaan ?
TDangeeft hyloom aen trouwe knechten,

En booze doethp Vanhem gaan.
2O.

-

Gziel! gaat daaglijks reekning maken/
Beproeft uw werk, doo?zietuw boek,
JLet op uw hert in alle Zakten/

TDoet v?p een nauwe ziels-doorzoek.
G

E

E

B

D

T.

D. I»

O Vader! doetuwaamzichtlichten/

Gp onsingoedertierenheit/
Siet gunſtig aan, 't geenwp verrichten/
GBm welte doen, maaktons berepdt.
--

2,2

JMaakt ons gewilligen blymoedig,
Oprecht, ſtantvaſtig, in onswerk,
Getrouw, in't goeötdoen overvloedig;

Uweere ! zp ons oogenmerk.
2, 3

Zend uwen zegen op onsneder/

Verquikt ons onder moept enlaſt/
Alswp verzwakken/ ſterkong weder/
Jàaaktons in uwe wegen vaſt.
A 4

24. GPR

Chriſtelijk

S

Beroep

2

4

Gnn Chriſtus uwen lieven Zone!

TDie aan uw / Voo2ons/ heeft voldaan,

Dilt doch genadeljck verſchoonen,
Alhet gebreck Vanons begaan!
25.

UBp wachten van den arbepdtruſte!
Ais g' uw knechten zult ontflaan,
HW glory! koom deziel verluſten,

UPalnueerons icven is gedaan!

A VON D- GEZ AN G.

Pſalm 4. 9. Ikzal in vrede zamen neder
lºggen, en/apen; wantgyö Heereal
leen Sult my doen Seker women.
Op de wijze van den 91 Pſalm.

FEF=#=
Die dagen nachthaar Palen/
–V.–----

TDoozuwe wijšhept hebt berepdt

TPedag is nUgaan dalen:

Avond-gezang.
ºA)

9

–A

W)

De duiſterheyt dektons gezicht

-

FF = ==#EFEé
De Zon vooz ons verbogen/
Geeft andzen mu haer helder licht/

Eurijſt Weer op den morgen.
2.

Hoeſnel envluchtig is detjdt!
Sp vloet geljk de ſtromen/

IPP W02den Onze dagen quijt,
Die noitte ruggekomen.

TDe dingen op de aerd’/ oock wp/
Zijn losen ongeſtadig:
Den avond kommt alnader bp;
Blijft by ons Heer ! genadig.
Z

Gp hebt uw'goetheit dezen dag,
Zoo rijklijk gaen betonen/

Gp hoed 2 en voed ons als gp plag/
Hgunſt blijft bp ons women/

IPaaronzeoogeneemtzijn keer/
Hovergroote zegen,
Staat Ugo2ons allezins ö Peer!
Än alle on3e Wegen,
4

JlMaar als eens de gedachten gaan

Spalons werk enhandel/
UBatal verzuimt is/ of gedaan,
A

Än

Avond-gezang.

1o

n On3en Jantzen wandel/

oe onze Reek'ning met uw ſtaat?
IBat binden wº ai ſchulden?

Doe wilugoedthept in dienſtaat
CDns zoolankmoedig dulden!
5.

-A-

#FE#EF=FEF
WPp bidden uwe JUMajeſteit!

#EEEEEEF==
F

F

-.

---

Komt doch metons niettreden

WHaartoont barmhertigheden/

#FFEFFE
W.TV

–r-–-r

Neemt weg/ dektonzemiſſedaet/

EEEEEEE

EZ

Vergeeft alonzezonden/

FFEHE=====FEF

º

Geneeſt deziel van’t grootſte quaat/
-H-

EEEEEEEE==

TDooz Chºiſti Geeſt, en wonden.
6

Boud over ons getrouwe wacht,
MDanneer des lichaams ogen

TPen ſlaap bevangt in deze nacht-

ED
P

---–-–

Avond-gezang.

nF

Gp dat wp ruſten mogen/
Laat d'Engelenhaar leger-perk,
Wäondomonsneder zetten/

Berſtoozt den boozen/ bzeektzjn werk/
ZScheurtzjn verbogen netten.
7.

Dooz moordt en brandt, boo? dievery
GEn ramp, wiltonsbehoeden
TDat de verderver ga voozbp;
TBaakt over ong tengoede.
Beſprengt de deuren vanons hert!
Dett bloedt des Lams vergoten:

Laathaaſtedoodt/ omruſt enſmert/
Sijn buiten’thups geſloten.
Z

Wameerdan Heerons lichaam ruſt,
Doetſteeds deziele waken,
Dat die bereidt/ en wel-geruſt
Än Jezus bp unaake !

Asdam de Geeſtaan’slevensend
Zich in uw handtzalgeven/
Laat die in v?pheptvan elend

Envzeughdebp uw leven.

ZON

I3

-

-

ZON DAAGS-GEZ AN G.

Pſalm 118. 28. Dit is de dagdien de Heere

gemaakt heeft, laat ons ºp den Seven
verheugt, en verbljdt zyn.
Op de wijze van den 66 of 118 Pſalm.

ID

Es Heeren Dagis weer verſchenen/

#EE
Begeeft uö mijn ziel!

=Z

tot ruft,

A-4

F#=#F=

A

Dattaerds gewoemu zp verdwenen/

E====#=
– JLaar Godtte dienen zy uluſt.
4–4–A

#F#
CDHeere! geeft den Geeſt vamboven/
JMaaktons gewilligen bequaam/

4

FEEEEEEE
TBan zullen wp van hertenloven/

#
=
Emeere
------

n uwen grooten Kaam.
-

2. Gp

13

Zondaags-gezang.
2»

Gpziſtde oorſprenk, enhet wezen/
TDie 'taluit niettot wezen bracht,
TDe Aerdem Zemel zijn gerezen

Hit uwºoneindelijke macht;
G Schepper ! die totaller uuren

Alwatter is/ ofleeft/ enzweeft/
TDooz uWe handt zoo gaat beſtuuren
Als uwen Läaadtbeſlootenheeft.
3-

-

TDe menſch van Uzoo yoog verheben
JAet reden, boven al’t gediert/
Geſchapen om metute leven/

Emmetu evenbeeldt verciert:

Äsjammerlijk vanugeweken/,,
TDooz’sduivelsliſt geheelmiſleidt/

Danuwegunſtgeheel verſteken/
Beladen metelendighept.
4

Maargpö Godt! zoovolgemaden/
Lietomze ziele mietvergaan/

TDoewp der hellen-padt betraden/ "
Zaagt gp ons metontfermingaan:
Doodt en vervloekt, in onzezonden/
Hebt gp van uw genaden-troon

Cotonz' verloſſinge gezomden/
H eenig alderliefſte Zoon.
5.

O Jezus! die omonste vzijden/

Berliet des Hemels heerlikheyt/
Hoe willigdzoegt gpalhet lijden,
H onze Borge opgeleidt

TPat kond gp meerdervoo2ons geben ?
H. Ziele ſtelt gy tot Rantzoen !

Zou d'arme zondaar eeuwigleven/
JlMoeſt gp Vooz hem Gods recht voldoen.
6-

De

Zondaags-gezang.

T4.

6.

TDe Doodt had uwe zielontbonden/

Als’tlichaam wierdgeleidin't graf:
ZEEFSF

TF

-E

Ex-EQEEXZEEEEEE

Maargphebtzijngeweltverſlonden/

# EEEEEEE==
F

En bzaakt der hellen poorten af.

-

#EEEEEF
Dus zijt gp Heer!

met macht verreezen,

Enzege-p?alend opgeſtaan.
-L.

==HEEF===F
EEEEEEEEEEE=E
-

A-

ter doodtverwezen/
JNAijn
F==# -E-EF==
== zielom ſchuld
IT-

LEalnimmer ſterben noch vergaan.
-

7.

Cen Hemel zijtgy opgevaren;

TPaarheerſcht gpinu Koningrijk »

Als 'thooft van alle hepige Scharen/
TDie Godtaanſchouwen eeuwiglijk/
Dandaar hebtgy doenneder dalen !

TDe gaven van den Heyligen Geeſt,
UDiensover-rijke Hemeis-ſiralen/
Zoo blonkeninhet Pingſter-feeſt.

Pauze.
-

Zondaags-gezang.
Pauze.

15

8.

TDitisde dag! die van den Heere
Geheiligten gezegent is;
Laatons diennu (tot zijner eere)
Beſteden tot geheugenis,

TDat wpaandachtelijk bemerken
Godsliefde/ wijshept/goetheit/ macht
Än alle zijne groote werken

TDie hp voozonsheeft vooztgebzacht.
ºh

„.,

9.

WBelaam öziel! zijt opgetogen,
ZStuurt ugedachten hemel waards/
ZSpantin uw' krachten en vermogen/
Derheft u verre boven't aerds.

Ditiseen dagvan heyl'geruſte!
JWDijdtal watu beneden trekt/
Komtu geheel in Godt verluſten,

Bp is de ſchadt Daer’thert ma ſtrekt.
IO.

Dermaakt uin des Heeren Wegen.

Hoort, overdenkt zijnheylig Woogdt/
Hw mondt die bzenge lof, em zegen

CotGodt: en’snaaſten ſtichting voot.
Spreekt van Gods woogdt/zingt van zijn daden:
Helpt, trooſt, en dient die metelend'
Bezocht zijn. Leert ook's hemelspaden
Aamdien die dwaalt/ of Godt mietkeut.
II.

TDoetonsóGodt! danvaerdignadzen
Cen Tempel, daer uw heylig woordt,
Danuw volkdat'er kommt vergadzen/
uwe vzees werdt aangehoort,
aar uwe kindzenhaar gebeden,
Alan UW/ doennaden Hemelgaa

#

Danneer wpmethaervoo: uwtre
TRaet dan deziel met yver äan.

-

12. Be

16

-

Zondaags-gezang.
I2.

-

= ===== V

FEEFEEEEF==ÄTR
Bereidtons hert/ doorboortdeooren
-Q==EEF======
-LTE

--

-

T

Tr

-L-A-–-

Alsuwen Leeraar totons ſp?eekt/

E#FEEEE#
TDoet in deziel u ſtemme hooren/

E#EEEEEEE
-----

-----------

-

TDatdoch hetherte ſmelt, en breekt,

E==#####=#
Maaktons verſtandig, en aandachtig,

EEE z-TIEGEZ
EFEE
EIEEEXEVEHEA
-

Dat ook ’t geloofu woogdt ontfang,

=======–“
E==
Bewerkthetdoo? ugeeſt ſoo krachtig/
EEE#EEEEE==
TDatonze ziele uaanhang
ITR.

-

Opentö Heer! der Äa- monden,
Begaaft haarmet u Geeſten kracht TDatveele wozden vanhaar zonden»
GPp'tpadt der heiligheit gebracht.
TDat traage, blinde, droeve zielen n’t binnenſt' wozdem onderricht,

ok die zoolicht in zwakheit vielen/
Danzijn verſterkt, getrooſt, geſticht.
-

W

-

14. Maat

Zondaags-gezang.

17

I4.

-

Taat d'offerhanden, en gebeden
Gedaanaanuwenhep'gen Haau/

Dan uwe kind'ren hier veneden/

Ä

Poo2 uw'o Godt!
aangelaa!!! :
WDil’tdegebzelten dochvergeven !

Die wp in uwen dienſt begaan/

Die onzezielzoo vaſtaankleven;
Sietalonswerk in Chriſto aan.
I5.

TDaalt neerö Godt! metuwenzeget/
GPp?tvolk dat voor uw aangezicht

Derſchijnt/ enzoekt in uwe wegen
STe wandlen/ geeft dezielen licht.

Ap! vocdons met de rijke goeden,
Än u huys bp u weggelepdt/

JAeemtons vooz eeuwig in uw hoede/
liroomtons met goedertierenheit,
16.

Alsapons Beer hebtopgenomen/
Än'teelwig Pemels Paderlamt/
Danis de ruſt, endienſt volkomen/
Als wp aan uwe rechterhant

Wl met dehemes-ſcharen loven/
Enzingen ſteeds Haleluja!
Jºa d'eeuwig-duureud Ruſtdag boven.

TPaar/ daar! zuchtonzezelena!

B

ziels,

I8

-

ZIELS-WORST ELING,
In’t naadrentothet H. Avontmaal, en

de overwinning des Geloofs.

Matth. 11. 28. Komt herwaarts tot my,

alle die vermoeit» en belafzijt, ik
za u rufegeven.

Op de wijze van den 24. Pſalm.
I

#F#SF
W

Jezal-derwaert/dwie zalö Godt/

###

TT-TFTTF-WE-HEHHHEFEEE

F

-

Tr

TT–

Gptredentatuheiligflott

-

####F#
Omdaaru goedigheit teſmaken/

-

# ZEESEEFEF
E.

W)

–A----

UDie zalaam uwen ronden dºch

####
TDie volvan heil/ emzegemis/

####
KTotzijmer zielen trooſt genaken?
2.

Äk weetö Heer! hetis.de man
Gprecht ban hart/ enzuiver van
Geveinſtheit/ enverkeerde wegen/

Ziels-worfteling.

19

Gyis’tö Godt! en anders geen/
Dien gp verkieſt/hpis’t alleen
TDie uw gezicht zalzien in zegen.
-

Z.

Uw Cafel hout eenreinen WByjn/
Engp Heer/ Wilt geheilight zijn
Änaluw Hemelſchebeveelen/
BPet Hot der Moddeloozen Zal

lNet’t volk/ uw waert/enliefgetal
Dan uwe gunſte nimmer deelen.
4.

Perſtoutzich een verwaanden Geeſt

(Cenaken tötu Bzuplofs-feeſt
GEn ongeciert aldaarte i0nnen.

Hw Goddelijke oogen-ſtraal,
Doo?ſtrevende degantſche Zaal,

Zeeft Zooeen Gaſt welhaaſi vernommen.
-

-

5.

Hw Boden ſtaanook bn der handt
Gin hemte wijzenaaneenkant/
Envaſtaan handt en voet gebonden/

Ce werpen in den jammer-fuil/
Daar Wee-geklag/ en maar gehuſ/
Bezoldingſtrekken vooz zGildcn.

Indiengymurein-oogde Godt !
Jººp wouwt vergeldenzulk eenlot/
Gelijk mijnzonden wei zijn waerdig/
JAijn loonen zouw mietbeter zijn/

En'k moeſt gewo?pen in depjn
JNoch roepen/ Godt gy zjt Ähtvaerd

g

7.

TBout gp mp ſtellen toteen baak ,

JRauw gerechtigheit, ter wraak
Danuw geſchonden bond, en panden
Gp ſloegt Unp daar ik neder

#
2.

Ziels-worſteling,

26

En'tb?oot metuwe kind'ren ät/
JNoch niet vermo?Zelt Van mijn tanden.
8.

#EFEFFE#
Heeft zoo u grimmigheit geblaakt/

#########EEE
UDanneer een man alleenlijk raakt

reet handen onbedacht geſagen?

#F#FFE
ZSchoon goeden ernſt / aan d'heil'ge Kiſt,

# #EEF#E#
Dezoo U. uſe dan de tw

–--

--

#F#EEFEE
JlMetmp/ Wat Volgden nnp geenplagen?
9.

Gymochtmijn Zielop-epſſchen daar/
En't Lif in een gedenk-pilaar,
(Ccm baak Van and?en doen verlteeren/
Gp dat hethuichelachtig volk/
Uit zooeen ongewoone Tolk,
Uw vreeze beter mochten leeren.
Pauze.

Io.

JTNaar hoemijn Zielte zeerberoert!
Hoe bild’ilt u dus Verr” verboert

Än 't overwegen Van Gods rechten?
-

Deel
ge

voor 't H. Avondmaal.
IBeel beter ftof voo? deze ſtonde

21

IDas’t met Gods trooſtlijk heil-verbont/
't ?art necr gebogen/ op te rechten.
II.

TDateiſcht byzonderdezetijdt/
CEu’t Feeſt daar gp geroepenzijt/

Nettoegereltende vertrouwen/
Än d'aſch Vallougeioovigheit/
IPaaronder het bedolvenleidt/

-

WPeer optewekliendoo?'taamſchouwen.
I2.

En laat eens weiden uw gezicht
Dekamer doo?/ hoevolvan licht
En heilen trooſt zultgy die vinden:

Sie daar het Broodt, zietdaar de Wijn.
Dicenk'le liefde-panden zijn/
Danonzen Peer/ aan zijn beminden.
I 3.

Ziet ! elkis als een nieuwe blijk!
TPel hier emismietvzeezelijk:

-

JMaar alles is hier volvanzegem/ . .
Enliefd'/engunſt/ envzeed'/enheil/
Altzamenzondereen'gepeil/

TDooz ’t bloet van Godes Zoon verkregen.
I4

Geen and're ſtem/ geenander woogdt
En werdtop dezeplaats gehoot/
Als goedertieren, vol genaden

/

Äs Zions Jeer/ grootvan gedult/
Vergevende dezond', en ſchult
TDeš Zolldaars/angftigen verſagen.
I5.

DSiet! dat is'took/ dathy eiſchtmeeft/

Eemtreurig'/ en benauwden geeſt,

## gaved
ÄIBM
ÄWacht/
Ägºw
B 3
ASOC

-

––-

TDät

Ziels-worfteling,

22

Datis hetoffer dathyacht:
Welaau mijn ziel Wiltmietvertragen,
16.

#FFF#
Envindt gp miethet geen gp woudt

#FF
Y,

LL-

***
-------

-

miserouwt
E--WE-T
-i-+-----TY=-Y=-I=== ====
#EEE
Endat de Wetafeiſcht/

-

Daarom noch niet; voelt gp uwzonden/

#FFEEEEEE
Hier is cenwacrde Medecin

#FEEEF=E
(Tot lichtemis van Uwe pijn/

##EF=
FT –––XTFT-FF

IHier is een balzem voo2 uw wonden.
17.

Een Beek vanzuiv'rend harte-bioet;
Gelooftmaar / enzijt welgemoedt/
Hooptop u Godt/ waaromte vzezen?
TDat is de ſtemme meer geſchiet/

Än'tnieuw verbondt, envreeſt doch niet,
Än JE zu s is uw heil gerezen.
18.

Pindt gpuw gave mietvolmaakt/
2ooweet dat zulkswel Sinai wzaakt/
TPaaroudt/ en blindt/enkreupel offer/
In

-

23

voor 't H. Avondmaal.
ºn Godes Tempeltoegebracht
Danzijne hooghept wiert veracht/

Än kalf, en weer, en duifen doffer.
I9.

Maar Zion kent de ſtrengheitmiet/
Alwaarmenzelfs geroepenziet/
En blind'/enlamme vol gebzeken/

Perwachtend' dat des Zemels Leer/

KLot zjnbarmhertighedeneer.

-

CEenheil-woogt tot haarziel mocht ſpzeken.
2O,
O

MBelaam mijn Godt! zootreediktoe/
JFlauw in mp zelfs/ enzuchtens moe/
IAiet bindend waertuw opte d?agen:
IWNaar wachtend' uit uW rijke hant
GEengunſt-bewijsen liefde-pant;

CDchlaatmijnbeed'uniet mishagen.
S. Simonides.

-

Zondaars Klacht, Trooſt, Gebedt, en
Geloove ;te betrachtenvoor’t H. Avondmaal.

Rom.7. 24., 25. Ik elendig menſche! wie
Salmy verloſen ? uit het lichaam dezes
doods ? Ik dankeGoat door jezum Chri
ſum onzen Heere.
Toon: ö Kersnacht, &c.
Klachte.

-

--><

D###
Roefheit !

#
g:

eeft Ilijne ziel bevAn
heeft

Q en/
JHAI

-

-

24.

Zondaars klachte,

enz.

-

FFFFFFFÄHE
S

JDaruſtentrooſtis mijnverlan

gen/
=K z==F==o Etz–F======

FHEFFEEEEHF=
WDie

heipt mpuit deez' droeve ſtaat?

" WDie zal mjn kranke zielge me zen?

======FT

FEE
EEFFFFFFF
WDie byengt mptot een anderwe
Zen?

,-TS

FTE*

»">N

TEF== =FFÄFEE

####
######EEEE
Joe vind’ik trooſt? ap mp !
watraadt?

Trooß.
2. GP Eiel! metelendeu beladen/

IKomthaaſtten Troone der genade»
Gyvindt voozuw barmhertigheit»
Hw Zaligmakerzendt zijn boden»

Ja zelfs, komthp uviendlijk noden?
Tot zijne maaltijdt mu bereidt.
/

Klachte.

-

3. Hoederfſk armezondaar! maaden
Pöo? Bodt ? die ſteeds noch tooºm vergaadze/
TDiezondentot mijn zonden doe.

>

Pºpmagmp vanzin Aanzichtdzijven/
Enlaaten mp elendig blijven/

Epheefter recht en reden tCe.
Trosſ

Zondaars klachte, enz.
Trooſ.

.
-

4. Poud moetkomtnadertothemtreden/
Det Zuchten 3 ootmoet, en gebeden,
Legt VoO? hemi open 'tzondig hert/
Beijdt oprecht uw miſſedaden/
Zijt gp vermoeyt en zeer beladen,
Pieris verlichting voo2 uwſmert.
Klachte.

-

Ach wasmijn hardehertdoorſteeken,
Lion' dat doorcheuren, ſmelten breeken!
GDºnalhet quaadt/ van mp begaan/
Datik zog boozen Godt-verſmäder
Cegenmjn goedentrouwen Vader!
Euhepige wer, zoo hebmis-daan!
- Troo/.

N

„6. Ärügt muuw ſteenig hert gevoelen?
Merkt gpdaarineen ſtrijdig wöeien?
Boelt gpeenteere zielen ſmert?
KCracht gp uw 3ondente beweenen?

Hp hebt in plaätze vanhet ſteenen,
Een Week geöweegen buigzaam hert.

-

Klachte.

7. Apmp mijn ſnoode boezem-zonde,
Poudtmijmezielzoo vaſtgebonden!
't Goedt datikwidatdojkje
't Quaad welkikin mijn herte haate,
P

Beſtrijd' enzoekete verlaten,
Pangt myſteeds aan, ö groot verdziet!
8. Ach! hoeblootvindift mp Van krachten,

Asik het goede wil betrachten/

# eenig leben in mp voel,

s

w

§ hert tengoede is geneegen,
ºe trijdtet booze vleeſch daartegens
atišerin mijnziel gewoel!
Trooß.
e.

9. Srjdt den gecſttegen tvleeſch van binnen 3

. .

B 5

Zockt

s

Zondaars klachte, enz.

Zoekt gp uluſten t'overwinnen?
Poe lief? hoe aangenaam enzoet !
Cracht gp maa 's Ä heyl'ge wetten
In alles, uwen voet tezetten?
Godtwerktin uw/ hebt goeden m0et.
Klachte.
„-N

FFHÄFEFEFFEEH#
1o. Ach! quam

Godts Geeſt! mp banbo ven/

#FF
FFFÄFF
Gp datikmeteen vaſt
gelo

Ve,

## ===#####Fé
Je

zus! kreeg tot miſneygendom!

###
######
Maart ongeloof, komtmp beletten.
- --

FFFFFFFFFFF
Jitkammjnhertniet vaſte zet
/TN

TeU.

->\

Maar zweev in twijffel, om

LN ONN.

Trooß.

11. Dzeeſtmiet/Jezus! wil zwakkeſterken,

Die’t willen geeftzalvozder werken,
Gen

2x

Zondaars klachte, enz.
Een kleyn gelooff, verwerpthp miet.
JLaat uwe Ziele hem aankleven,

Houd hem maar vaſt, gp hebt hetleven/

Hy verbreckt noyt’tgekrookteriedt.
Gebedt.

-

12. Vader! Ikzalmijn ſchuldt beklagen/
*k Hebmp voo2 uw' mietrecht gedzagen/
Gelijlt een kindt ban uw betaamt !

Den Name zelfs! bemikniet waerdig,
Derdoet gp mp/gpzijtrechtvaerdig!
IW.Net rechtſtaik vo0? U beſchaamt.
-

I3

Jezus! weeſt booz mijn ziele borge,

ºk dzaagzeopin uwe zoge/

-

Geeft voo? mijn ſchuldtu duurbaarbloedt/
Aan’t läruisvergooten tot voldoening,
Maakttuſſchen mp/en Godt/verzoening,
Spreekt vreed'! in mijnontruſt gemoedt.
I5.

Trooſter! trooſt mijn verlegen herte/
Perquiktet in deangſtem ſmerte/

TPeert van mp ongelovigheit.
Werkt en verſterkt, het geeſilijk leven/

Ach wilt genaà en krachten geven/
Cotmeerder deughd’, em heyligheyt.
Geloove.

15. Waarom buigt gy Öziel! zooneder?
Enzijtontruſt? rijſtop/keert weder/
"tºs noch den dag der zaligheit!
TDe deur des hemelsſtaat noch open/

UPelaan! ikzal daar hene lopen,
Bp Jezus! is genaäberepdt.
-

16.

'k Saldien Heylandt, mijnziels-berlangen/
Aangrijpen doo? 'tgeloof omvangen;

'k Tal hemmietvan mp laten gäau/
-

D09?

Zondaars klachte, enz.“
Doo datik zijne gunſtenzegen,
38

Gver mijn ziele heb verkregen/

Ik houdhem vaſten kleev°hemaan
I 7d

/TN

FFFFFFFFFHHF=
maker!'k zalmp verza

Zalig

ken,

-

-

- »-«-“

-- --------

"- -

#=F====####
entbecht/ moet gp voma WBatmp

ken,

Y-”

MDant alle volheytin uywoont,

#

EE

#E

wat ik mietheb moet gp mp

geben/

EEEEEEEEFFH
===
######
#=
JFontepneban gemaad' en le
ben!
--

–D-D

–––»-

LA

FHÄFFHÄHE
º
wogdt

WDie tot uw komt,

verſchoont,

IÖ.

Uw'gerechtigheit !isdemijne,
TPaar nieézalik voo? Godt verſchijnen/ .
Y.

-

Envoozuw Croom rechtvaerdig ſtaan.
JWHijn Zonden zullen Zijn vergeben:

Gp wijſtmptoe heteeuwig leven:
TPan Zalik in die vreugde gaau!

L OF

-

L OF - Z AN G.
Voor Gods weldaden, in't H. Avond
maal verzegelt.
-

"

Pſalm 6: 13, 14 Ikzalu Dankzegginge
vergelden; want gy hebt mjne ziele ge
redt van den Doodt: enmine Voetenvoor
aanſfoot,om voor Goasaangezichttewan
delen in het licht der levendigen.
Toon Pſalm 105.
I.

FFFFF====F=z
##FEE================

El-dadig Godt wilt de lof-zangen/

#===#E
Booz uwe goethept nu ontfangen/

E#=F##=#
Gnš’ herte rijſt/ en is

#E=# E-

verheugt

-

=EEF===

-

TDe mondt verklaart der zielen bzeugt/ .

-

#EF====#=
- WPp roemende weldadigheit
»

-

#EF=#==
In uwen Föon ons toe geleit.
-

-

-

...

-

-

Sp

«ZO

Na’t H. Avondmaal.
2-

-

A

-

V.

Gp maakt ook baſt de

liefdebanden--

-

EEEEEEEF
- Alan oms : en geeft de heyl'gepanden,

#EFEEEE=#
Ban u gemaa en zalighept/

#EFE ===
Doo? Jezus kruys vooz ons bereidt.

EEEEEEE
- Gp voedt ons Zeer aan uwen dis

#=E
TPaar volheit aller zegen is.
------- --"

3.

Doe d'armezielezoo beladen/

TDoo2 veele zware miſſedaden/
ÄLagik in onmacht terdood gewond/
Vervloekt veroogdeeltom dezond/

MDašonze krachtenhoop ten end/
(Cot Gyuliefde totons wend.
-

4.

JW Maarſp/ö Godt! woudt mietberderben
TDezondaars/noch onSlaten ſterven:

Gpzondt veel liever uwen Zoon!
Opaerden neer van uwen Troon

Än’t vleeſehen hp wozdtons gelijk,
Äp arm. WP doo? Zijn armoerijk.
-

-

*

-

-

O Jezug

Lof-zang. J.

-

-

O Iezus! Wat hebtgy geleden ?
CDmonste loſſen ſoo geſtreden!
Hw'ziel was droevig tot de doodt,
TDeſmerten waren wonder groot/

Hw Hellen-angſtenzielenſtridt
Heeftons van doodt/ enhelbevzijdt.
6.

WPathebt gy alvoo! onsverdzagen?
TBooz banden, geeſſels, wzeede ſlagen.
TDoo? nagels, # ies 2 en doorne-kroon
TUDat laſtering, ſmaat, ſpoten hoon?
Aan’t kruysdzoegt gp devlocken ſtraf,
GEn legt voozonsuleven af.
7.

Gſnoode zond ! wat bittre vruchten

Dzaagt gp hoe moet mijn Iezus zuchten!
Poe doebig riephp in zijn noodt /
WPanneer hyſtreedtmet helen doodt

Mijn Godt! mijn Godt! waarom verlaat
Gymy? in dezen dzoeven ſtaat.
Pauze.

8.

Ziet aan het kruysuw Iezushangen,
Sijm armen reiften uwt'ombangen;
läomthierenſchouwtuws'levens-vorſt

TDie zoo maauw' verloſing dorſt;
Hw zaligheit iguitgewyacht/

ºp Tiep hetisnualvolbracht!
9.

Ziethier Gziel!de wonder-ſtralen/
TDie eeuw'geliefdenederdalen/

Änonzen Borgen Middelaar,
ZSchijnt Godsgenade wonderklaar/

Zjnrechtheefthp voo2onsvoldaans
Godt neernt OIF in genaden Ran.
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Na't H. Avondmaal.
IO.

-

TPe zomden zal hp ons vergeven -

-

zjn Geeſt begint een ander leven.
==FEHFZHE Y
-----

Y.
-r-

ZEH==x
z-,

F

YT.

w

Ingeef onshoop van bemeserfº

#=#E=F==
Deziel wodt bºp van't al verderf,

#E EFF

S
–---

G Godt!öalgenoegzaam Godt!

# EEEE
Gp zytons eeuwig deel enl
II.

't Bijn mude aangemametijden/

GD zielgaat uw in Godt verbiijden!
#
bang gemoedt/ endzeeve gecſt/
oegtmunietop dit Bruylofts-Feeſt,
Daar Jezustnetuw Bruyloft houdt/
Plwtot zijn Bruydt Voo?eeuwigtrouwt.
.

F 2.

MDat zullenwydan weder geben?
PtJs rechtdatoms geheeleleven
nuwendienſt; zP toegeb?acht.
auntal wat gp Van Ols Verwacht/

MBooz al uw goedtis dankbaarheidt
Ièaaktonso Heer ! daar toe berepdf.
=--

-.

Dank

33
-

-

D A N K . L I E DT,
Naa’t H. Avondmaal.

Pſalm 66. 16 Komthoerttoe, allegy die
Godtvreeſ, ik Salvertellen wat de Heere
aan myne Ziele gedaan heeft.
Opdewijze: Jeſu dulcis memoria.
Of van den 1ooſen Pſalm.

O
##
Heer wie kam uw loffmaa waerd
#####
Snz hert entong is onbequaam/.
FE=====FFEEE=

#

HTTP-TT"ü

CDm recht te pzijzen uwen

Haam

2

Mochtansdezelepoogten tracht;
JAa uwen lof metalle kracht/
KCgt uwe eer en dankbaarheit»

Maaktons doozuwen Geeſtbereidt!

-----

3

WBp zullen uwe goedigheit/
Aamons OnWaerdig koegeleidt/

Erkemmen met eenlof-gezang;
En dienen UWoméleven lang.
G
-

-

-

4

WPP

34

Dank-liedt
-

–“–

#########
UOp lagen in der zonden doodt,

###F=
Bam alle goedt berooft en jT
=t-ÄTT-

E-FFETS TE- –T----–“
----------

---

TTTT-TITTLT

Bp ons was ae

ne hup nochraadt

FE============F=======
== ===EE-ZEF=E2====E

- Ach! hoe elendig was dienſtaat !
Hw recht Heer! epſteonster ftraf;

EPen vloekſneedtal de hope af;
TBp haddenach! zoo zwaar misdaal/
UBpſtheenen alle te vergaan.
6.

Maaruweliefdeover groot
Die niet begeert deszondaars doodt.
SEntwgenadepleitons vºn/
CPUs gink detoornigheitvooz by.
7

-

Gnzende tot uweygen Zoon ! »
Daal neder uyt des Hemels Troon,

Legtaf uwgansen Majeſteyt,
Enb?engt den menſch totzalighept.
8

“:
-

-

MDodt gpvoozhareſchulden Borg,
Dzaagt voo? de arme ZOndaars zorg

ÄDaak gp de vreemetmpenhaar/
Ašeen verzoenend Middelaar!
-

-- -

9 Olieve.

35

Naa't H. Avondmaal.

-

-

-

- -

-

.9.,

-

-

-

Olieve Jezus! hoeberepdt

-

GMuaamt gh op d'aerd'innedzigheit/
GEn naamt opuwalonzeſchuldt;
Gp hebt Voozons Gods recht vervult.
IO.

-

E Gpgaaft uw dutmrbaar hertenbloedt/
IBaar doo2 gp onze Zondenboedt/
GEn leedt.de alderbogeedſte doodt/
CDnste verloſſen upt den moodt,
-

II.

-

Ogrootſte liefde die men vondt !
Gp maaktmetons een trouw-verbondr;
TBy zijn uw volk/uw deel/enlot;

Gp onzen äomink/Heer/en Godt!
I2.

Gp geeft aanons dit liefde-pandt,
TDeteekens Van zoonauwen bandt
CDntfangen wp aan uwen dis;

KCotonze Crooſt-gedachtenis.
13.

GPntfangt dänweer tot dankbaarheyt,
Eenziel gewilligen bereidt;
Totuwendienſt/genadig’ Heer!
Uwzpalleen den lofen eer.
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-

-

-

-

VREUG.DEN-G EZANG,
Op de geboorte CHRISTI.

Luc. 2:10, 11. De Engelzeyde, ziet, ik
verkondige u groote blyſchap , die alles
volke wegen zal, namelyk dat u heden

geboren is de Zalgmaker Chriſtus de Hee
. re in de ſtadt Davids.
Toon : Pſalm 89.

O#
#####
Langgewenſ dagovzeugde

te
nrijketjdt –
=#
Baar «3ich't Chziſten voll met redenzeerverbidt/

EEEE
==#E

EESE==#=EHEz==
Tr

TDameer des Pemelsbood'dietijdingedeehoozen/ «4

######
De Zaligmaker isopheden uwgebooren!

-

==Ä====FF=x=E==EF=====HEF
=== EFFEE*==EE=====HEFE

TeBethl'hemineen ſtal, wo?t uwen Heergevonden!
ERFEEHEF

Z===========

Daar lept’t klepn groote kindt/ in doeken om
–

gewonden.

-

2.

GD wonder Gods!o groot geheim der

zabº.

Vreugden-gezang.

37
Bier zietmenzaamarmoed/ootmoedten majeſtept.
Godtis e

menſch! enkomtbp onsin't vleeſch ver
eELEN

Godseen-gebooren Zoon! dienzeifs.deEnglen eeren
Dernederthem totknecht, enwil aan'tkruiceſtervgu/
GDºm voozzondaars genaabp Godete Verwerven.
3.

Hoe heerljk daalt/ em ſtraalt/de heplge Hemels
ſchaar!
TDie zu Äs lof / en maakt zijn wondzenopen
NHL

Godt zy de eer, in d'hoogſte Hemel! washaartaale/
Datzijne gunſten vree , op aerden meder daale!
IPp nenne in dem menſch/ een gunſtig welbehagen!

Gm dezen Middelaar! die alle ſchuldtzaldzagen.

dé

doch uw vrede daal
O Jezus Vrede-vorſt!
verveemt / datz' ir: 3' herte
Gp ons

Ä Fºt
Äden Hemel vreé, dat vpantſchap ver
VAA.

JW Maakt

-

UL.

Doetvrede overal/enzaligheit verſchijnen/
Aamons ontruſt gemoedtwilt uwem vrede geben;
TDatwp eendrachtelijkals Vredens-kindrenleven.
5.

Gziel! verheftutoon/enzingt der Englenliedt.
Zingt Gode eer , nu gp uw Zaligmaker ziet/
Än wiendatſtraalt Gods Macht, wijsheyt, genaad
en trouwe»

Goedheyt, enliefdeis in Jezuste beſchouwen

Recht sº

» gepaart met Godsbermhertighe

Il 3

MLaatzijn de ſtoff van vzeugd/en vanuwlofopycden.

C3

LoF.

38

-

L OF - Z A N G,
Overdekomſte CHR I sT I.

Ezai. 25. 9. Deze is onze Godt, wy heb

ben hem verwacht, en hy Zalzalºgma
ken : deze is de Heere, wy hebben hem

verzacht, wy Sullen onsverheugen, en

verbljden in zijne Salgheyt.
Toon: Hoeſchoonlichtons de Morgen-ſter.

#=
U
" Heer zylofen dankbaarheit
====
#=====
liefde ons berepdt/
Doo? uwe

-

#===#F=#
-

Die gp op ons aat ſtralen/

###t====
TDat gº

uyt uwen hoogſten Croon/

-

-

PI eeuwig een-geboren Soon/

#t=EFFFF

----------

----

Tot onslaat nederdaalen.
Äx-ET
--k- %A

-

-

E

==============
--- -

G Godt/onslot

--

.

----

. "

Lofzang

32

-

###
##
Hoe genadig ? em weldadig! zijn uw wegen.
#=EEEEEFEF=
“-A, -

-

--

-

-----------

---

Gzoot is uwe liefd'enzegen!
2.

WPat Zon beſchijnt den aerdenftloot ?
Zijn glans die iste wonder groot/
Alworthy arm gebooren,

Sijt welkom Allerheiden wens!
Sijt Welkom Godt geworden mens!
Doo uwe uitverkooyen/
GD Zon ! CD Bron!

ZDer genaden/ die dequaden wiltgenezen/
Welkom moetons Jezus wezen!
3

GIeztts! woont doch in mijn hert,
Geneeſthet van der zondenſmert/
Äk wil'tuovergeven/
ÄReemtetaan Heer! hetkomtutoe/
t Isnu der vreemder Heerenmoe/

-

-

Petzoektmet u televen/

Straalt dan/daalt dam/
CD min kioning !inu wauing/met genaden/
Gp alleenkontdat verzaden.
4.

CD heilig zaalig Hemels Broodt!

Doo?ons bereit doo: uwen doodt/
Omonze zielte voeden,

ZoeZullen wp metdankbaarheit ?
Uobergrootegoedigheit/
JPaar eenigzinsvergoeden?
Äl Jeer! 3p Eer

-

C4

Hier

40 GeeſtelijkeNieuwe Jaars Reekeninge.
Hier op Aerdem/maar naawaerde, utelsven/
Zalgeſchien volmaakt hier boven.

Geeſtelijke Nieuwe-Jaars Reekeninge
-

met Godt.

-

2 Cor. 5. 17. Die in Chriſto is, is een

Nieuwſeheºſe,'toudeis voorbygegaan,
ziethet sanieuwgeworden.
Toon Pſalm 90.

*OFF
Udº Jaarisheen/ en't Nieuwe weer verſchee
---

-

J

-

F#######
Alzoo veeltjt§ van’tleven nuverdweenen/

#########
't WPellt looptteneynd'; dusepſſchen onze zaaken

E=====ö========FF
Datwpvoo Godt/ ookſtaaten Reekningmaken/
----

---

–------------

-

FÄFEEF #FFE=

---------

Envolgen hierden wizenkoopmannaa.

L

###EEEE#EEEE
------------------"-

Dieoverweegtzjnh nde

--------

wmf/enſchää
2.

Als

Geeſtelijke Nieuwe-Jaars Reckeninge. 4.
2.

Als wp eens ziemtºomtfangen goedten zeegen/
MDatvzuchten winſt heeft Gödt vanons verktcegen?
Hoeſlecht is onzen handelaffgeloopen ?

„x

WPat blijfter altot onzen laſte oopen
Dan’t Oude Jaar? helaaš wat groote ſchuldt!
MLank-moedig Godt ! hebt doch metons gedult.

-

-

3.

JAoptkommen wp die zwaare ſchuldt betaalen;
GpJezus Boºg / moetgy u recht verhaalen/
TDie heeft zich tot voldoeuinge verbonden

Zijn bloedten doodt/ delgt upt alonzezonden.
Doetdan de ſchuldt Peer in u ſchuldboekt uit.

HuJezuszelfsvoozons de Reekeningſluit.
4-

- -

-

Ach goede Godt! dietijdendoetverjaaren,
Geeft uwen geeſt (die ong moet weder baaren

(Cotkindzen Godts die 'tleven van uerven/)
TDie d’oude menſch» emzonden uit doeſterven; "
De Nieuwe Menſch, werd in ons voozt geteelt/
Enop gerecht des Heerem Jezu beeldt.
5.

-

Vernieuwt deziel/de krachten/en dezimmen/
Vernieuwtetal/ Van buiten/ en van binnen/

Datherte/tong/emaldeslichaamsleeden/ ,
Doo Chºiſtigeeſt / van vooghuitzijnbeſneeden,
Än't Nieuwe Jaar gaa’t Oude quaat vooz bp
ſchepſel zp.
SHp datinouſsuw

NeT:

-

-

Zoo gyons Jeer noch langerwilt verdzagen
Hw.zegenblijv'opons alonze dagen/
Geleidt/ beraadt / bewaartons/ t’aller wegen/

Sterk/en bewerk'/ons hertenu geneegen/
In't Nieuwe Jaar, totlevens-Nieuwigheyt.
Cotdienſt eneer van uwe Majeſtept.
C5

-

Gezang

-

.

.

-

4?
--------Gezangover het lijden Jezu Chriſti,
--

“.

-

-

Volgensde beſchrijvinge der Euangeliſten.

Ezai. 53:4. 5. Waarljk hy heeftonze krank
heden op <ich genomen, enonse /merten
heeft hygedragen. ...
Hy is om onze overtredinge verwandt enon
onze ongerechtigheden is hy verbrieſelt:
-

-

-

deſraffe die ons den vrede aanbrengt was
ephem, en door zijn/riemen is onsgene
zingegeworden
Johan. 1. 29. Ziet het Lam Goas dat de
zonde der werelt weg neemt.
1. Cor. 2. 2. Ik hebbe niet voorgenomeniet
te weten onder udan Ie zum Chrifumen
diengekruß.
º

H

Chriſti ljden in't Hof

-

Toon Pſalm 2.

#
O
Ziel! met’tpalt der zondenzwaar belaän/
===###
EF=
Gedenktmetaandacht?s Heplands bitter lijden!
––––------

######

Gezangover't lijden Jezu Chriſti. 43

#EEEEEEEEEF=
/

Belaſt metſmertom uvam ſchuldt te vºijden.

-

##EEEEEEE

DIezusamuwienrecht raanſchouwen

#=====##======
Geeft uwen geeſt / die mijnen geeſt verlicht

#

==========
--T-T

ÄY ==#
SF

Dat ik op umet een needig vertrouwen

#EEEEEEE

#

Omingekruſte hechtmnzie gezicht.
2.

-

JAaat Avondmaalgezongen Godes Loff,
Gaat Tezus met de elff naa Cedrons Beeke.

(Cem lijden/ in Getſemane dat Hoff;
Daar hp gewent was veel met Godt teſp?eken.
Adam de eerſte viel in 't Hoff van Eden.

TDoo?’s DSatansliſt/ metzijn geheel geſlacht/
Jezus den tweeden Adam / heeft vertreden
Der Slangen kop in't Hoff, doo? Zijne kracht.
3.

Tiet hieruw Heylandt in degrootſte moodt.
.
Poo?them beang? , benauwt/zoo dzoevig klagen
Mijn ziel die is gehee/bedroeft ter doodt !

Bélaaš! hoezwaar vielhem dienlaſttedzagen.
Ezielbeſchouwt ditovergrootelſden/
Ziet Sezus zooberoert, verlaaß, bevreeſ?,
hemten ſtrijde/
Gods bloekentoorn verſchzikte zijnen geeſt.
Der hellen macht kommt
-

Ä
4.

Gpziethemnuzooroodtvaméleet ezweet !

TGoe

44 Gezangover't lijden Jezu Chriſti.
TDoehy depersvan Gods grammſchapmoeſttreden
Doehp der hellenangſt enſmertenleedt;
Zietdaar u Heplandt vallen neérter aerde.

TDaar kruppt/daer wºingt/daer wozſtelt HP in'tſtoff
Gelijck een worm vertreeden/niets van waerde/

DienHeerem Konink van hethemeis-yoff!

FEFFFFFF
Metuw beſuit/enheylig weibehagen,

#=
Dat desem beekermºy voor by maggaaw !

#
zjn/ tvaltmyzoo zwaarted?agen.
---

---

Ach kan het

-

#####F=#
Doch Vader mietmn wil, maar duw geſchiede! –“

#FäE=#F#
Moetditzoo zijn/enkanhet anders miet

#####
-------=-------------+------YTIT
-

- -

-

Ziethier benik/ ik zal hetmietontvlieden.

#E
-Kx

FHF=+EFF===
EXEEEEEEEEEEEEE

Iswei arasuwwigeſchiedt.
6.

Aerkt
in Zijn benauwthept
zgelheminzi
hept/ker
Cerw
jnbe

Een Engel

Chriſtus voor Caiphas.
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Cerwijlende Diſciplez zogloos /apen.

Als d'Tatantegen Jezumſirijdten werkt/
Danop de Wacht! danis’t Gebedtonswapen.
Äondt gp Öziel geenuurmet Sezugwaken?
Komt de verzoeker aanu zieltena
Hoept Peplandt! wilmp ſlaper wakker maken;
GPp datik waak/ enzynen ſtrikontgaa.
7.

Staat opzeydt Jezuslaat onsvam hierg«as,
Hy is naa 5y die my zuzalverraden,
Tietjuda komt daarmet de Bendeaan:
Mjºuurismu, mijnlaſtis niett'ontladen.

B Jezus! doozuw lieffdeaangedzeven/
Coton3 behoudemisenzalighept.
Spwoudtuwillig vooomsobergeven.
Gplaatu binden, enwozdt weggeleydt.
I I.

Chriſtus voor Caiphas.
Toon: Pſalm 35.
- =7-g

Z# ##EEBT
-

--

---

---

Äet nu uw Jezusis gevat

FEE=#E=

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

Als of hp quaatbedzeven hadt/

EEEEEEEF=
Zy-oh-ºhpietzchvinden
A-4

T"grºpe» hem, hplaatzich binden.

-

-

--

46

Chriſtus voor Caiphas.

ſ

F=#==
JAaa Annas, doe naCaiphas

-

-

#EEE===#FE
Die doenmaals Hooge-prießer was.

-

=#EF==F – FZ
– – – – –-––----------------

ÜDodthngeſleeptenheengeleydt

-

#= =EFEEEEE ==
--------“-----“------

–--- ------ -

TPaar wierdterſtondt zijn zaak beplept.
2.

-

Men onderzoekt/men vzaagthem zeer
Van zijn Diſciplen enzin Leer.
TDoch waar toeal dit ondervzagen!

Ältkanzeydt Jezus, mp gedzagen
Alan die miſnleeringen mynwoodt
CDok daag/jks hebben aangehoogt/
Äk/prak vry uyt in't openbaar,
Zelf, in dem Tempel, voor de Schaar.
3

Hier zat der Jodengroote Raadt,
Gedzeven doo? een bittren haat/

Die zochten tegen hem getuygen.
.
Dºn't Liechtterecht/nu kromte buygen/
’t Getuygen quam niet over een.
LZnkommen epndlijk methaar tween;

En tupgentegen Jezumaan/
JlMaar WathadhP doch quaats gedaan ?
-

4.

Gamtsmiets / t was daar optoe geleydt/
Gmtegen rechten billikheit.

Ät Omozel Lam» maar ſlechtstedoden/
Pier toe wasſchijndes Rechtsvannoden.
r
-

-

-

(º2

z-)!?

Chriſtus voor Caiphas...
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Einwoodendupdenze verkeert;
De Hooge-prieſter die begeert
Antwooz.de/maar ziet jezu zweeg!
Mud'onſchuldt geengehoo? Verkreeg,
5.

Äeert hem y God, die leef,
EnWildathp uuoping geeſt/
CDfhp3p Chrifusen GodZone,

Ditſteint Jeziºs, engaat voot tonen/
Dat zymet ſchzik zjz heerljkheit
Zien zule“, als zijninajeſteht
Komt inde Wolken ten Gericht/
Dooz Goddelooz en

"angesicht

De Hooge-prießer ſcheur: zjn kleeat,
Als of Goös Mäam hier laſter leedt/
Die vepnſert die het recht wi bupgen/
Zepd wybehoevenÄ getuygen.
IDp hebben zijn Go -aſerwoordt,

(Daſter) uit zijnmond

gehoort,

Dat dunktu isöit quaat niet groot
Saa! ſtemmenzp/diejj

?

7.

Pierop kommt het moetwillig Fot
Endoethem alle ſchimpen ſpöt,
Die bemö ſmaadt ! intje/pogen

En dekten ſpottelijk zjn oogen.
Elliſlaatmet vuiſez wjat hp mag

Duskrijgthy eenig kian-bak ſag
Danzeggen zy nochprofeteert !

MBieuwmetfſagenheeſ

zert

QºſchulgLam! dienbittrenhaat
Ärecht vomis/adj
Beſpotting/wzeede kinn-baks-ſlagen/

Lebt gpgeduldig

Verdzagen.

Als

Petri verlochening enbekeering.

48

Als ikook ſagen ſmaaten ſpot
IWAoet lijden om de zaak van Godt /

Ditzpmjntrooſt/gpgaatmp voo/
* Geev datik jdzaam vog’uſpooz.

Petri verlocheningen bekeering.
Toon: Pſalm 42.

#FFEEFFE=
–---–-----––F-TS-TYTWETT

-,

Ezus van den Raadt verwezen

EEEEEEEF===
Stondt verlaten en alleen

T-.

-à.

--

FE=EZ
Tijn TDiſciplem die voo dezen

F= =========
- -–-

E

Hernmaa volgden/vloden been.
==== = –- =====

#

----

Petrus vogt van verr’ enſtaat
A– A.

(Y.

-"A

===
EEEE===
T----------- --T-------CDmte ziem hoe’tJezus gaat/

FE#####F==#
Prießers zaal:

ö loſſe dziften!
==5==5=SF =ESF ==E

Im 's

---------– – – – – – – – – –---

- *------" -. --

–
----

TPaar komt hem de zatanziften.
2. Petrus

Petriverlocheningen bekeering. 49
2.

Petrus op der dieſmaagd frekes
Staat verlegenen vervaert
Symon! hoe zoolicht bezweken?
Sp die eertijds methet zwaerdt
HWen JlMeeſter voozoudſtaan/
Saamethem woudſervengaan?
ºp dienspverplagte blaſen/

-

Gaat uw Heer driemaal verzaken ?

-

-

Z.

Ächhoegroots'smenſchenbooſheit!
Diezoo lichtelijk bezwjt)

.:

Cot wat gruwe/zonden/ boofheit/
lºomthp miet? zoo Godt eens wijkt/
Peerbehoedtons voo den vaf
Als de Tatanziftenzal.
TPat wpmopt önszefs vertrouwen

*

Gnfteeds quaad gezelſchapſchouwen.
4.

't Haan-gekray gaat Petro leeren
Denken/aanzjn JlMeeſters woordt,
2p begint mu weerteeeren /
Duhem Jezus 'thert doozboogdt
Ziende hemdus dwäen JAUll/
Keere zich omen ziethew j

P

Petzijn kracht-doozziende Ogel/
In genaatothem bewogen,

d

5.

ZDaarop Petrus boot aa éuiten.»
Zºchendend van hetboºzerot
't HertgeperſtwilZich ontſlimiten/
Sto?t zijn trazenjº U00? Godt.

Dit geraakt’verbzieſt hert/
Doet de bittre zonden ſmert/
Il2etzjn nºiſdaadt zwaar beladen
Boekt/enbindt/ bp Gohrgeuade.
TD

-

6. Jezus!

-

50

Chriſtus voor Pilatus.
-

1.

6.

Jezus! wiltook aan mp denken ?

Die zoodikwilsben verleydt/
Ach! wilmp vergeving ſchenken:
Gzootis uw barmhertigheit.
"kt Ben oolt van UW afgeraakt»

*k Yeb uw mijnen Peer verzaakt,
(Trektmp/. Wiltmp vaſter maken/
THat ik uw nopt Uneer verzake.

-

"

Chriſtus voor Pilatusin't Richthuis.
Toon : Pſalm 22.

S#

Chouwtmijn Zielhoehetmetuw Jeylandtſtaat/

----+-TTA-TAT-TT-t=---------

E#=#

-

EFSF

Wroeg met den dºg» woeltzeer den grooten Haadt/

#EEEEEEEEEEEEé
Want een hert ruſt niet dat bezwangert

sº

EESEEHEEFE
----------------Y

CDnnte beſchaden
EEE E#EEE =EF===Z

Jezusvanhaar belaſtmet veelmiſdaden

#EEEFEEEEEEFE#

Chriſtus voor Pilatus.

5r

F====

--

Werben/

«L-1

-

-

#E==FEE=
TDezaligheit.
2.

Poogts wierd hpmaahet Richthuis heengelepdt/

Diemaageen Hecht meer vagen nochmaawet/
Bljven huiten 2 omniette zijn beſmet:
CD vepmſers ſtreken !

Maareer den Richter vomiswiluptſp?eken/
Dzaagthphaar af/ wat/chuldt 3p op hem laden §
Sp zeggen/ was hyniet volvan miſdaden,
lºyſtondt hier niet.
3

Den Wiechter/ die haarhaaten booſhept ziet/
ZSlaat haaromrechten eps metreedenaf/

Denonmooſlem verwijſt hp miettotſtraf.
’t Wiecht moet mietbuigen.

d'Onſhuldt van jezus! moethy zelfs betuígen/
Lºpkeerten wendt/enzoekt verkeerde wegen/
Cot jezus V2pheit ſcheen hp zeer geneegen/
Enſtaat verſtelt.
4“

-

Mitskomt judas ! dien zijn gewiſſe quelt
IPpzepdt (benauwt/ dooz een beroert gemoedt/)
Ach het berouwt my datik’t omnoozelbloedt,
Dus heb verraaden !

Äp gaaten moetzich van't bloedt-geldt omtlaaden.
TDoch hp kam geen trooſt van menſchen verwerven.

?P 30ekt Godtmiet; maar gaatin wanhoopſterven,
CD gruwel-daadt!
Pauz
-

e.

5.

TDer Sooden Haadt verhardt in bittrenhaat/

Belaſten Jezum dathp had geleert,
-

-'

TP 2.

't Geen

Chriſtus voor Pilatus.

-52

't Geen tot Oproer frekt', ook hetvolk verkeerd'
Endaar benevell/

Verboodt den Keyzer ſchattingetegeven.
TDathp zich noemt Chriſtus, Konink der joden.
Op’s Lichters v?aag/ acht Jezus het van noden/
Dathp nuzepdt.
6.

-

FEFEE-EEF=#
Danzijn Koninkrijks geleegenheidt/

TDatgeeſtlijk is/en van de werelt niet :

#EEEEEEEEE
Sijnheerſchapppen Koninklijk gebiedt/
-----Z –– T––-t– – – –-––--Ä

E=EEE

#E

-º

Gaat’taerdste boven!

#EEEEFE FE
- --------------

-,

Sijn Koninkrijk heeft hp in die geloven.

EE EFEEEFEF
Coteen waarkets getugwabygeren.

FEE

EEEEEEEEEEE=

Die uit de waarbeit is Zalmaahem horen
–--A-

-- .

-

W

-

-ºrt
T
TET

*-----

--––---–– A-. --------

Als Onderdaan.
7.

Dooºtsdebooze Jodendzingemaan

-

Gm

.

vº-

-

Chriſtus

voor Pilatis,

53

Gmbonnis: maar Pylatus zend hem heen
JAaa Herodes, (als zijnd uit Galileen)
Die hem verachte,
TDieſmaadelijk zijn läomingdom belachte/
Hit ſpoten hoom doénd’hem in't wit bekleeden.

Lºp vzagende/maar Jezus gafgeen reden /
-

Hpliethem gaan.
Pauze.

8.

Jezus komt weer booz den Raubter ſtaan/
TSie voo? zijn onſchaldt met de Jodenpleit/
Gp bezwaarthem / maar'k zie d'onnozelheit
Zepd hp / öÄoden !

" Windgeen ſchuld, om dezenmenſchte dooden.

#

JHaar mugpdzingten wilt dat hp zalijden
Ikzalhem los laten doch eerſ kaſden.
-

Genſnoode vondt!
9.

-

Ach Pilatus ! udoemtuw epgen mondt/

Heeft hygeen ſchuldt ? waaromdan gekaſtijdt ?
Golt u huis-vrouw tuigt dathp t'omrechtljdt.
DEplaat ufpzeeken.

JWHaar’thielpalmiet Jezus die wogdt geleken
Met Barnabas ! zegt ö verharde Joden !
Salmen d'onnooſlen, ofeem moordnaar doden ?
Häieſtcen van bepd!
IO.

't Polköſchzik! doo: d'Overße verleyde,
TDie riepenſterkt Jezus die moet aan't ruis!
TDie haarroemden Bouw-heeren van Godshuis:
HNU gantz Verſmeten

Diem Waaren hoek-ſteen, zoo op hem verbeten
Als WYeede UDolven/ enraazende Honden/

Dpruſtenmietdit Lam moeteerſtverſonden
Tijn/ en vankant.
Pauze.

II.
I

Achziet Jezus met Raeden ſaan watſchandt!
TD

3

Cºn

54

Chriſtus voor Pilatus.

Enin zjn hoof gedrukt een doornekroom,
In't purpur-leedt, een Ried tot ſpotenhoon
JMoeſt hp nu dzagen.

Hetbooze Miot / geben hem kinn-baks/agen,
GEn groeten bem, dan noch voo? joden Koning.
Pilatus bzengthem uit toteen vertooning/
Ziet daar den menſch!
I2.

-

FEF=
Jaa zietJezus! ö zieluluſten wenſch.

EEEE E #E?

EÄEFFEH-E-SEE
-Y---

-----

Ziet dienGödt-menſch die hiertentoomeſtaat

EEEEEEEEE=
Loomishandelt! wat jammerljk gelaat
–––«

A____

---

#

EEEF

#

==========

T/

Ziet gy voozogen ?
A

-------

EFE

V.

Zººmerandacht jover hembewogen/

#EEEEEEEEE SEEFEF

Zehn Bewºhnehin vöſnerin
EEEEEEEEEF
doefheiten
verſcheurde herten/
Ziet hemmet
=-Ä-ZXT===
=lt-

A-L-

-

–

-

===FEF==E
Tietmet geloof!
13.

Hierſtondt’t Lam Gods ! den WDolventoteen
"-

#
E
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Chriſtus voor Pilatus.

Diedoſtenmaazijnbloedtmetongedult/
Den Hichter zepd noch al ikvindgeen ſchuldt,
JWHaar’t magnietbaten/

Pºp moeſt aan’t kruice mu zijn leven laten/

Wég! weg! methem! hierhelpt doch geen verſchonen/
IPP geft

zºg. voo? Koning,

en Godts Zone,
it Was de doodt.

Pauze.

I4.

Pilatus zocht noch Jezum te ontſlaan.
s
Ziet daar, zepd hp noch unen Koningſaam.
Hyzraſcht zijnhanden,
Doch albergeefs dit wäter waſcht geenſchanden

Panomrechtaff/k windgeen ſchuld, maarö Soden!
(Sepdthp)gM Witik zald'omnooſlem doode.
Dat gy toeziet !
I5.

Achdit verzethaar haatenboofheptniet
Sproepen uitmet een verſtokt gemoedt

Opons, enenze kiadren, mag zijn bloede
Pºpelijk komez.
JPaar Godthceftook zijn wzaak van u genommen
CD boos geſacht! is’t noch geentijdttekeeren ?
-

WDammeerzult gp met onsdien Chriſtus eeren
TDieu gp

vºr.

?

-

(

IÖ.

G mijn Heylandt! wat wasuw lief degroot?
(Cotons dies leedt gy’t alles met geduldt,
Gp onſchuldig; maar’twas voo2onze ſchuldt
-

(Coteen voldoening.

O Middelaar! gp maakt bp Godt verzoeming:
U bloedtzy ovefons enonze kindren!
Voor onzezonden, die den toegankt hindzen
’t Spvgeemet Godt!
-

- ---

-

-

*-

-

TP 4

-

-- -

chriſtus
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Chriſtus verweezen enuitgeleydt.
Toon Pſal. 35.

*WFEEFSF
Asmuint Richthuis uptgepiept/
EEE F

–H – E-º-H-H-Sz-HE
--------

- -"

- "-" -----------

-.

TDen Rechter van het Recht verlepdt/

#==========
Dienhy Hechtvaerdigh heeft gepºezen/

##=========
TDoch Wp mijn Ziel! lieert u gezicht

Z
„4

===#E

––---r-–---

-- -----Yº. -

--------

ÜBathooger/ ziet Godt in't Gericht ſº

-

====s====y==s=====

-----------

---

F-

-----------

WI

------- --

---

-- --

Töe dood was onzerzondenſioon
2.

JNu Jezus Voo2ons Borge ſtaat/
Hyonze ſchulden op hem laadt/
TDit vonmisistotonzen booxdeel/

„Hywas verweezen in Godts Oordeel,
CPp dat als Godt in't rechtzal gaan/

dBp dan rechtvaerdig voor hem ſtaan,
TDie dam dezondenmiet gedenkt/

JNaaronsöm Jezus! 'tleven ſchenkt.
3. Äp

Chriſtus verweezenenuitgeleydt. 57
3.

»

Pp moeſt tenkruiszonder genaa.
Mewleydt bem beenza Golgata.
Zooafgemat/ verwondt/geſlagen/
JBoeſt hp zijn eygenkruicedragen:

Cºwzeedheit! van dit boosgefpuis/
Als Jezustozſte metzijnkruis/
Dwongen zy Symon van Cireen.

Dathp aan't kruis zijnſchoudzenleen.
-

4.

O Jezus! dieuw kruice d?oegt/
Danneer gp mp ook kruistoevoegt/
Datik am uwent wil moetijden/
Ändezelaatſte booze tijden/
Geeft mp in alle dzukenſmert/
Een Willig/dweeg/en lijdzaam hert:
-

-

HAaakt mp dooºt kruis übeeldt gelijk/
TDekruis-weg lepdttenhemel-rijk.
5.

Jezus! op wegmaa Gogata,
Hem Volgden groote ſchaaren naa.

GDok wrouwen die bemzeer beklagen,
Als 3phem onder’t kruice zagen/

ºp keerdzich om/ 't was tzjne ſtem
Gy dochters van Jeruzalem !

Wéent over u» zier overmy,
UDant uwe plagen
naabp.

zin

Ja dagen van zoo zwaaren dzuk !
WPameer men'tachten zal geluk.
Eenzaam en kinderloosteeven.

Als Godtter wzaak zich zal begeben.
Permurwtö Jezus! ook mijn hert/
Datik beween met dzoeveſmert/
Dezonde die tenhemeſ ſchºept
CDM Wºzaalt. Ach toomt barmhertighept !
TD 5

Chri

18

-

-

--

-

Chriſtus op Golgata aan't kruis.
Toon: Pſal. 35.
I

-

F

M
Inzeſvögt#
Jezum achter aan
+

–--X-

X-W.

Y

FEEFEEEEEE=
Ziethemmuopden kruysberg gaan;

===
EF=#
Hochmethet ===
zwaare kruis beladen/

T

FEEFFE
Endzagenduwe miſſedaden,

============

w

WDameermen hem daar lavenzal/

«4

E>EGE
F=
HEEEF
=#
EEEEEE
=#
-

Mengeeft Edik vermengt met gal!

EE
EE
Als mem ubittregal
inſchenltt; EF
- D
-T-

-T

-

-T-j----Ä-------------

FEFFEF=
Oziele! damaan Jezus denkt.
-

2

Aanſchouwt wathy hier verderleedt:

Sijn kruice wasdaarnu gereedt/

JERengaethemeerſt ſmaadlijk entkleedez,
-

H?
Lº
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Menrekt/ enſpantmet kracht zimleeden.
En die met zaag/ew vaſt gemaakt;
CDſinert ! het lichaam ſcheurd enkraakt/
Alan handem voetenzoo gehecht.

WDerdt hp met ’t kruis omhoog gerecht.
-

d

d'Onmooſle zonder

mfäaadt.

-

---

MBierd opgehangen (ö wat ſmaadt ! )
In't midden van twee moordemaren;
-

.

" .

.

Als’t hooft van zulke boeven-ſcharen. “
Daar ſtondt den Titel boven 'thooft,
Jezus van Nazaret. Gelooft
Ditop ſchzift / ’t geeft getupgemis/
TDathy der joden Koningis.
-

4.

Sijn kleedren deelen zy door’t lot:

-

-

Hp wozdt ban ieder een beſpot/

Cºherdeenverſteendeherten!
JNiemandtontfermtzich om zijnſmerten/
ZSlaanzptothennhaar Oogen op;
Alſmadend' ſchudden zy den kop.

Paar Jezuslijdtet met geduldt
Als middelaar Voo2onzeſchuldt.
5.

Doo?tszeggen zy zijtgy Godszoon?
Zoo ſtelt uw macht mueens temtoon/

Komtaff van't krui? helptuuit’t jdev.
Die andren eertjdkon bevrijden,
TDie geeve mu getupgemis/
TDathy Wºraëls Koningis,

Enheefthp Godt aa zijne zjd'
TDat die hemmu van't

hºps bevzijd'.

JDeen Läden! Jezus moeſ niet gaan
Pan't kruisz totdathy had voldaan / ,

Den kruys-doodt moeſthy voo onsſterben/

Zijn

Chriſtus op Golgata.

6o

Zijnliſdemons genaa verwerven/
Äp geeft zijn ziel hier tot Rantzeen,
Ditoffer moeft hp eerſt voldoen.
TPaar doo? heefthp voo! onsberepdt
Genaade/leven/zaligheit.
Pauze.

-

7.

==
# # FFHFFEF
-->-----------------

---------

-- --

Zierhangtu Jezus noch tentoon;

EEEEEEEE
- L---

ID

TF

Panelk belaſtmetº

enhoon/

#EEEE E====# EEE
–-----------------------------

--- -

---------

---------

Een Moordaaar zelfsheefthem gelaſert,

E#EE#E
Eemgodloos menſchverhardt/verbaſiert

#EEEEEEEE
Maar ziet öziel! watonderſchepdt

EEEEE –--FT
-------

A)

Maakt hp/ dieherten buigten epdt

EEEE#E#
WDijl d'eene maa de helle daalt/

=#FEEFEEE
-

Dodt d'ander met genaabeſtraalt.
Z

Den Eenen dus geraaktaen't hert/

-

-

Is

#
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Isſpotenlaſtermueen ſmert/
Äp moet voo? Jezusonſchuldt ſpzeeken/
Wreeßgy Godt niet ? die 't quaat kommt Wzeken.
Wylijdez omde miſſedaadt!

Zepd hp / maar jezu deégeen quaat,
Zepot mietmeer / bidt/ envgeeſt dehel/
Zoekt Godt/ 'tistijdt! ometgezel!
9.

ºpriepö Heer gedenkt aan my
Skbentmietwaerd/uw gunſt isvºp/
Gpgaatuw Komiukrijk be-erven/
CDntfernt untjner in mijnſterven/
Jezusterſtondt ditſmeekenhoogt.

%orwaer, Zepdt hpgelooft mijn woogdt/
Gyzule noch heeden (vºp vanpjn/)

In't Paradis ook by my zijn !
Pauze.

IO.

Diethierö wonder! wat gebeurt.
Den Hemelzelfs, ſtaat hier en treurt
TDe Zom verbergthaar licht, enluiſer/
Enlaat.de wereit in het duiſter,

(Totteeken vande duiſterheyt/
GPp't Jodendom muuitgebzepdt/

Die haaters van het Hemelslicht,
Godt toonthaar hiereen gramgezicht.
I I.

Boot Jezus geefteen naar geluidt
Bp roeptmet luiderſemme uit

Inſtrydt beknelt; mag't klagen baten?
AMjn Godt hoehebt gymy verlaaten.

Z4jn Gode! uw vziendijk aangezicht/
Dateen benauwdeziel verlicht/
Berbergt gp nuin mijnen moodt/

Ditmaakt mijnſmertenangſt
zoogroot.
I2..
Maar Zietdat boosverbaſiert Kot!
ÄSc
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Beſpotten zijn geroep tot Godt/
ſchier van Dorſt verſmachte

Ä

Sphem Eedikmet Mirhe beachten
Äaar achhplijdtet met geduldt!
Dewjlde Schziftmoeſtzijn vervult. - GEn andrezeyden laat ons zien
Gºf Elyas bem hulpzalbien!
I3.

###
-

*

=-KE-TZ-

z=====

Doozts Jezus maa zijn bittre klacht.“
-X--T-F-H-H-X-Ä- ----#EE =E===
" Betuigt het it wualvolbracht!

EE

=======#
-------------

't Geen was voogzepdt. Ik heb geleeden/

#=#EEEEEE
Doldaan/minſrjdtsuit geſtreeden

F#####F#
–--–––--------

JlMitsrocpt hp Vader! in aw handt
EFFEFFSFFFFF======

EEE

=== ==F==
Neemt mijnem geeß: dat waerdepandt/

#EEEEEEF
=#E=#
–––E-EE
Pp buigt zijn hoofft, de doodtkomtaan.

######F=
Hygºef den geg?. mu iſt gedaan!

Pauze

Chriſtus op Golgata.
Pauze

I4.

-

TDen Zemelkommt als in de Louw/

TDe aerde beeft 2 (dat vaſtgebouw)
CDm Äezus doodt. wie moet miettruuren ?
d'Voorhang ſel, in dem Tempelſcheurex.
TDe Rotzen berßen zelf im zween.
ZScheur herten ! herder alseemſteen!

TDegravenoopnem haaren ſchoot/
En veel verrjzen van de doodt.
I5.

Eem hepdens booftmenſonde evreeſ,
Beroerten overtupgt van geeſt/

IHyzepdt (Äadezen wondzentoonen)
Waarlijk die ſtierf die was God: zoome !

Deelſtaan verbaaſt//aand' op de borſ :
Maargp die kent des levens-vorſt,

Alan't kruis gedoodt/ gp ſchouwthem Aan;
MLaatdit tot in uw ziele sº
-

I

Sijt gp mietgantz banliefd’ontbloot ?
GPfongevoelig levend-doodt ! . .
GD ziel! ontzet U / komtaamſchouwen/
H Heylandt met d’hepl'ge vrouwen,
Tomt meteen dzoevigdweeg gemoedt
ZSchouwtaamu Borge die voldoet:
Zijn kruis-doodt boet der zomden ſtraff.
Beklaagt Uzond en ſchepdter aff.
I7.

JMen ruſtmietoffmen weet gewis/
TDat Jezus nu geſto2venis/
Jºen moeſ aan bem geez beezen Breeken :
Paar ziet zijn zijde wordt doorſteeken.
TDuswoºdtdezaalt van Godt belepdt/

De Schrift hadditoolt lang voozeydt
Alan Jezus was’t mualgedaan,
En verderkondenzpmietgaan.

63
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Pauze.

18.

# EEEEEEEE ZE-E
komt hier özeeromruſtighert!

========
Derſaagen/doo dezondenſmert
E===#H==
Hier is’t Rantzoen voozuwezonden/

######FZ
Pieris de heeling Van uW wonden/

FE=EE EEE
- -

=====

--------

--

Hier voeyt uw Heplandskºrrekºrd,

-

=E##=#==
THat Dede geeft aan't dzoefgemoedc7
=2==E=XSEEEEE-F==z
ZEEZEEZEEE

F-F

Bier voeyt het water vanzjn Geeſt
FFFFHF== ====

FEEE
-

-

e

Dat zieleuhepligt/ engeneeſt:
„ ..

9.

.

G Jezustrekt inijn ziels gezicht.
JUNjn herte zytot uw gericht/
Stoztop mp diengeeſt der genaden!
TDatikgevoelmijnmiſſedaden

-

-

TDie oolt beklaag metherts-berouw.
TDatik u doo? 'c gelooff beſchouw !
GP Peplaudt ! dien Ält heb gewondt.

Enzoo doorſtecken metmijn zoud !
20 Jezts

-

-.-

z
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-

Äezus! mu doodt. men neemthem aff.
Pan't Kruis hp wogdt geleyt in't graff.
Jozeph zijn trouwevziendin't leven/
läonnt naa de doodt zijn graff-ſtee geven.
GDok Nicodemus quam daar bp/
HDetaangename ſpecery.
TPetrouwelieffd
indoodt.
den moodt;
WDant die isſterkerbykt
als de

v

2 I.

DSiet Jezus! wierdten graav“ gebzacht/
Verzeegelt en bewaart met Wacht.

DitpDeldoenzal Godt beſpotten/

MDant Jezus zalin't grafmietrotten.
Die levens-vorſtdienſterkenheldt/
Die doodten duivelnedervelt/

Die 3alten derden daag'opſtaan.
Jºetzeege uit den graavegaan.

Y

2.2 -

GHziel! dat gpaan Jezum kleefft/

H3even weder ganhem geefft/
Die zich uit lieffdheeftovergeven/
Cem kruis-doodt, op dat gy zoud leven.
Jezus! mijn leventrooſt/en ruft/

ilw lieffd'zpiumpmopt gebluſt/
Ält geeventp/omtfangt iny Heer !
Ikleev’/ ik ſterv'mp zelfs nietmeer.
23»

Ach Heylandt/ voo dezond gekruiſt!
Der 5onden macht doch gänts vergruſt.
2Heb?jdtonsarmezondenſlaven/
Achlaat dit Monſter zijn begraven!
Än doetons doozuw kracht Öpſtaaa.
GPP Dat wp 3ooten hemelgaañ:
Ä11 ware lebens-hepligheit.
JlMaalit ons doozuwen ster !

-

4

Ge
>
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Gezangover de zeven Woorden,
oflaatſte Reden Chriſtiaan’t kruice.

Spreuk Cap. 8. 6, 9. Hoort ; want ik za/

vorſteljke düngen freken en de openinge
mjner lippen, zalenkele billjkheit zyn.
Zyzjnallerecht
die ver
ſandig is , enz. voor den geenen
e
Toon: Pſalm 50.

O#######
Sie die Jezum voouw Yeplandt kent/
FFEEEEEEEEEE
Schouthemaan't kruis» daar hp zijnlevenendt/

#EFFE#EEEEFE
Im ſmert/en ſmaat/dzagendeeindoozne kroom/

#EEF======EE
TDoo?naagelt! Ach! daarhangt hp dusten toon.
TTTTTT-TÄT – TTTTTXTTTT
#E =EFEE ==ºEFFEF==
-

Begeerig hert; komttot u Zeplandt treeden/
T-

TTFTÄTTÄTTA – FT-PT_S-Ei

#EF====##EEE
Hyſpreckt, hoorttoe! ontfangt zijn laatſte Reden.
2.

TPaar hy noch hangt in d'aldergrootſte ſmert

Zietdaar zijnlieffd/enmededoogend hert/
Telfſ voo2 zijn haaters hp den mondtontſluit/
-

"t

–
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t Sachtmoedig Lam ſtotzingebeedenuit.
Bp bidt ö Pader! wilthaar dit vergeven !
Zy wifen niet, wat quaat dat zy bedreven.
3.

Diethieróziel! hoe Jezusliefdeleert.
TBoet goet/voo quaat. Hebt nopt geenwzaak-begeert.
Bidt voozuw Vyandt, als uw Beplandt doet.
1äomthierten kruis bezwaarde van gemoedt/

GPm uwe zonden/ Jezus ſtozt gebeeden
Doo? Zondaarsuit/die zwaarlijk overtreden.
4.

Hw Heplandtzietaan'tkruiszijn Moeder ſtaan.
Doozhaar bezo?gt ſp?eekthphaar v?iendlijk aan.

Zietdaardenliev'ling, die zalalsik ſchepd’
Zijnuwen Zoom, totuwendienſt berepdt
Sie hier Johannes ! zie daaris uw Moeder !
Siet Moeder! ziethpisuw zoggenhoeder.
5.

Gok Jezus zog isvooz die doo?dendoodt/
Ban menſchen hulpe ſchijnen gants ontbloot/
ZSiet hier öziel! hoe verr' zijnliefdeſtrekt.
Doozdzoeve herten hp weertrooſt verwekt/

Alsons’t verlies van d'onze zalbenouwen/
GPpzjne Zo?g kam menge

g

VeLtLOUWen.

Een Moordenaar, ö wonder ! wozdt bekeert

Aan'tkruis: hpſpeekt tot Jezum en begeert
GDotmoedigmaar eengunſts-gedachtemis

Banhem: hp die zoo goedertierenis/
Die gafhemmeer als hp zou derven denken/

TDes hemes-vzeugd'. öliefd! wilhphem ſchenken.
. 7.

-

Ä

Jezus, want ’t zouzeker zijn.
Waorwaar
Gy die muneffens mpijdt zwaare pijn/
Gy certijds Godloos/emeen hellen-hindt !
Gy een God hater/ nu van hem bemindt !
E 2

-- TOO.

Dezeven Woorden Chriſti.
Zoo wzeeden woeſttotbooſheptovergeven!
'k Schenkuwgenaa/gy Zultook eeuwig leben.

68

-

8.

-

#EEEFEF=EEEEEF
Gydie eertjdswaart blindten vzeemt van Godt/

#==F======é
Jn's TDuivels macht verzelt met’tboeven-rot/

#E#=EFEF=#
Dan’tergſte ſlag/een wzeede JMoozdenaar !

######
Zule zjnmetmy (dat zegik u) voorwaar

##FF=#
-

9.

Gzaligwoodt! Ö wandze goedighept!
d'Een Moordenaar ! den Hemeltoegezepdt !

HAaard'andze laſtrend ſterft endaaltterhel.
Eiet deze twee, enleert die leſſen wei/

FÄiſtrouwt Godsgunſtmietom uwe miſſedaden.
Noch miſbzuiktnoptzo?glooſlijk Zijn genade.
IO.

Hocgrondeloosis Godtsbarmhertigheydt!
WDiem iF die recht zocht/ opt gemaa ontzepdt?

't Gotmoedigherte dat tot Jezus gaat
JNet ziels-berouw/ allepöthetdiepin't quaat. TDat
.

-

d

#

Dezeven Woorden Chriſti.

69

Datkleve aanenmjdetwiffelpaden;
WZoe grooter zond te meer blijkt Godsgemaade
II,

G Heplandt ! trekt dan mijn weerſpannighert
Geeft dat hetook doo?'t kruis gebogen werdt/
’t Äshardt als ſteen! welkzond noch ſtraffen v?eeſt/
Ach! maakt het weeken bzeektet dooz uw geeſt,

Datik intijdsmijn Schepper vºezenleere/
Pan’tzonden padtweer totmijn Dader keere.
I 2.

Boozt aan mijn ziel! uws Heplandsdzoeve klacht.
Jn't lijden muten uiterſten gebzacht/
UHp dzaagt Godstooynen is met d’hel inſtrijdt.
(UDie vat wat angſt ? enſmertzijn zielelijdt!)
Pproept mijn God! mijn Godt! ('t gaat bovenmaten!)
Waarom my Godt! hebtgymy due verlaeten?
I3

Mijn Gode!'t balt bangiump uw tooºn verſchzikt.
Äk voel geentrooſt/ noch hulp die mp verquikt/
Äk zoek verlichting / maar ikvinde geen.
Äk ben verlaaten, em in ſtrijdtalleen.

Äk benomzetmetangſt ſmertenelenden
Als gp verlaat? Waar zalmenzich danwenden !
I4.

CD ziel! die Godtuwhepl-fonteyn verliet,
Gp bzacht uw Heylandt in dit zwaarverdziet/
Gp hebt verdient dat Godt ugantzontbloot
Dan alle goedt/en in elend verſtoot.

JPaar dank zy Jezus! die dit heeft geleeden
CEn Zoo verlaaten, voo2ons heeft geſtreedcn.
15.

-

CD Heer ! mijnziel doch nopt geheel verlaat !
Jnſtrijdten augſt/of in een dooden ſtaat/
Plw kracht/ genaa/uw geeſt/en aangezicht/

Geev'inmpleven/hupetrooſ/enlicht
E 3

Gr

zo
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Gp waart verlaaten om onszoo geſcheyden

DänGodt (doozond:)een toegänkteberepden.
*

-

16.

#EEEFEFEEFE
O Heyl-fonteyn ! ö Boºge! Pºede-vozſt!

##EEEE=#=#
–-W-----------

T---

Soo uit gedroogt! dat gp nu klaagt van dorſ !

#E##E#####
't Duur van Gods tooºn had aluzap verteert.

ZEEFEEE#E
----

Hw dorf was waarlijk lieffd'en ziels-begeert;

#########
Gm Vooz de Zondaars den kruis-doodtte ſterven;

##########F
------

-----------

Enonsgemaaenlevente verwerven.
17.

Gziel! dorſt Jezus maauw zalighept !
Hoegp zoo traag/zogloos/em omberepdt!
Wºoeis begeertenpverdus verkoelt ?
Datgy maa’t Hemelzluſt noch lieffdevoelt ?
Ach Jezus! wilt mpgraagen dorſtig maaken/
TDatik uw gunſten hepl Äs eeuwig ſnaken !
IÖ.

Bierepndigtmuôziel! uws Henlandsklacht/
Pwzepd (ö trooſt!) het unu alvolbracht!

Sºthebvoldaan't geen my was opgelepdt/
Gmte verkrijgen's menſchen zalighept.

Dezeven Woorden Chriſti

7r

"Ik heb vollbracht, wat van mp is geſchºeven/
Ik heb voleynd, mijn werk, mijnſmert, mijn leven !
I 9.

-

G Bader! ziet onsin genaden aan !
Hw epgem Zoon die heeft uw äecht voldaan/
Hebt metonsarme miſdaders geduldt/
Emreekent niet alonzezwaare ſchuldt/
JDu gantz betaaltdoo? Jezus bitter lijden.
Stjn dood moetons van doodten ſtrafbevzijden.
O
T.O.

Aw Offerhand/ÖPzieſter! Good'behaagt
Onſchuldig Lam Gods! dat dezonden draagt,
Jãeennt doch dezonde weg van mijne ziel/ .

IDeemt wegdienlaſt die mp zoobange viel/
JUNijmzielzoo maakt; metuw gerechtighedem

(Pooyons volbracht, ) wilt die öZeplandt kleeden!
2 I.

4

IHebt moedt Öziel; mu't alles is voléracht. .
Än zwakheptkleeft aan Jezus, want - in macht
ZSal Voogt volbrengen wat begonnen is/

TDooz zijnen geeſt 'tis zijnbeloftemis/
Doeltgy gebzek / komt wilt uw zelfs verzaaken/

Dertrouwthemmaar/hpzalzijnwerk
volmaken.
2.2.
-

Jezus op’t leſt als hp zijnleven ſuit/
Roept ſtervende met luider ſtemme uit/
Ovader! (ſteeds mijn toeverlaat geweeſt

Gp zijthet noch ('kbeveeluw mijnengeeſ?!
TDie gaatmu v?p/mubzeeken inijnc banden
JAeemt gp den geeſt ö Vader in uw handen!
2 Z.

GEedle ziel! die’s Hemelsbeeldnisdaagt
Änd’aerdzehut/zoo lang het Godt behaagt
WBoont gp / maarboven is uw zalighept.
Damhierte ſchepdenhoudt u ſteedsberepdt/

-

icertaf van'tſtoff/enklimttenheme uader E 4.
GDokt

72

Aandengekruiſten Je zu s.

Gokindedoodt/ beveelt uwaan den Vader!
24

-

Ikgeev mijnzielöVader in uw handt!
CDntfang die in genaa/ dat waerde pandt
Geefik uw Jezu! dienze epgemis.
JNeemtz aanen bzengtz'in's hemels erffenis/
Als in de doodt/mijn ziel van hier zalſchcpden.
UPildie ö Heer! in’s Hemels-glorilepden.

Aan den gekruiſten JE ZU S.
1 Petri 3. 18. Chriſtus heeft eens voor de
zondengeleeden, hyrechtvaerdig, voor
deonrechtvaerdige, op dathyons tot Godt
zoude brengen.
-

Toon: Pſam 5 1 of 69.

G
###
Eltruiſ Jezus heylig Offer
te

lam .

-

##########
CDm onzentwil gewangen en gebonden,
EEE#
Verwondt, gegeeſſelt, jammerlijk geſchonden/

####=E #####
E> Zoone Gods! die aus verlofſen quatn/

= = ============F=#
TDie zoo veracht, verſmaat »beſpot, gehoont,
ez

-

-

Ge

--- --

Aan den gekruiſten JE zu s.
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#===E==#F#
-

– r

Gedoemtter doodt, de Zonden hebt gedzagen/
=–FTFE-EEEEEEE-ZETET FT

#E========ºEF===
Doo2onsaan't kruis gehecht/ met doorn gekroont,

#EEEE=====F#=
joebitterkmoeſ op d'Heyland klagen
2»

Mijn zieleis geheelbedroeftter doodt!
Als gp de pers der gramſchap Gods moeſt treden/
Hoe worſtelt gp ? met tranen em gebeeden !

Än't bloedig zweer: ö angſt! ö ſtrijdtzoo groot!
Derzondenlaſt hoeheeft die ugepaamt ?
(Lot in den doodt / ölijdenbovenmaten!
Gnriept (als’tlichaam hing als een geraamt?)
Mijn Godt! mijn Godt! hoehebt gy my verlaten?
3.

-

G Heyl-fonteyn ! gezegend Lebens-voºſt!
ZSmaadlijk

Äs met nagelen doo? graven;

-

Gp hangt ten koon als de verachſte ſlaven/
Too afgematen flauw roept gp my dorſt !
WDaarlijk gyr dorſte maa dezalighept !

Dan d'armezondaars/ (buiten uw verlooren/)
Gp hebt volbracht 't geenu was opgclepdt.
Enſtierftuit lief de tot uw Uptverkooren!
-

4“

Dank zwu Vader! uw gemaad is groot !
H een'gen Soon hebt gp ten kruisgegeven
PCO2ons / op dat wp eeuwig zouden leben.

Dank 3p u Jezus! uw vervlocktedoodt/
Än onzeplaatzgewilliguitgeſtaan!
(Als gp bp Godt u voo?

"Bo?geſtelde)
5

Heeft

74 Lofzangoverdopſtanding Chriſti
Peeftons verzoent/en alle ſchuldt voldaan.

Hoe zullen wpö Heylandt dit vergelden!
5.

Gſnoodezond die mijnen Jezus kruiſt!

Gymoet gekruiſt, gedoodt zijnen begraven.
E> boos ged?ocht! gy maaktons Zatans ſlaven.
Gymoetjaa gamtſlñk zijn vergruiſt/
HAaar ö mijn Jezus! Inmpis geen kracht
TDoetdoo? uw doodt/ in my de Zonden ſterven

't Genaden-werk werdvoots in mp volbzacht
TDatik uw leve» em uw Heilmagerven.

L OF - Z AN G,
Over Chriſti Lijdenen Opſtanding.

Rom. 4. 25. Chriſtus is overgelevert om
onze Sonden, emopgewekt omonzerecht

vaerdgmaakinge.
- Toon: Hoeſchoonlichtons de Morgen-ſter.
fr=-M-Q--A-–r

R#####
Äſt opminze ap hebt muſtof
--

-

#===####=
Gmuitte zingens Heerenlof/
#####F

Lofzangover d'opſtanding Chriſti. 75

#t== =======
----“---"- -

Pan alle heil en hulpontbloot,

=
#
JWHet ſtraffen zwaarbeladen!
#EEEE

TE

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

JW Maakt hp/u vry

=EEEEEEF=#
#===
Van dezönden, die uwwönden/die ultmagen/
EEEEEEEE
#t=
Jezus moeſt die laſtendragen !
---+–

---à

2.

CD lieve trouwe Middelaar !

Hoe viel u dezenlaſt zoo zwaar ?
Hoeyeelemoeſt gylijden?
CPp dat mijn dooöt gewonde ziel/
Mieteeuwig in den Afgrond viel/
Hoevreeſlijkmoeſt gy ſtrijden?
CD Lam ! dat quam

Omte ſterven, voo! deerven/van hetleven.
Jezusmoeſtzich overgeven!
-

3-

-

Gp hebtö Heilandt ſterke Helt!

Doodt? Duivel, Hel, ter neergevelt,
Gp hebtze gans vertreden/

Cem derden dage opgeſtaan.
Poo?onzeſchuldt genoeg gedaan.
Godt is metomste vzeden
GP Borg ! wiens zogg/
-

Gng

76 Lof-zangover d'opſtanding Chriſti.
CDns doetruſten/en verluſten/zonderbzeeze/
Jezusis nu weer verrezen!
4

######E=
UBat zon rees op den Evenaar ?

#Ek=======
-

--

Zijn ſtralen zijnte wonderklaar/

###=
" Achmach dem beſten
##
#####
CDp dat mijn blinde ziel-gezicht.
-----------

-------

##
#t===
TDooz dezeklaarheit zy verlicht/
-+-

--

==-T5- –-L= -ÄT-A-Etzrt-F-TE

#======#==
--

TDat duiſterheit verdwijmc/
===-F.
#####F
=#
---

Ach daalt ! beſtraalt !

#EEEEEHFFF
't Hertvan binnen/en dezimmen/die zoo zweven/

##
###
mijnlichten
Jezusis

ſeven!

5.

OJezus! doodt doo? uwekracht!
Än

Lofzangover d'opſtanding Chriſti. 77
Än mp derzondengroote macht/
Opdat ikmetu leve,

Lºeb amjnzondeminuw graf,
Än beekthet Eijk derboosheit af/
Äkzalmpaamu geven/
Üekt dan/ trekt dan

Pnzeherten/die metſmerten/maauhaken/
Jezusmoethetal volmaaken
6.

GPgroote Heer der heerlijkheit,

JBijnslevens kracht mijn zaíigheit!

# #E

Gyhebt deaerdverlaten,
Sy voertten Hemel in uruſt/

ZDaars mijn ſchadt/mjnhertenluſt/
En V2eugde bovenmaaten/
Sº zucht/ ik vlucht

Met mjnkrachten/engedachten/naa die ruſe/
Jezuszalmijnzielverluſten
G

E

Z

A

N

G

Over CHRIs T 1 Hemelvaart.

Pſalm 68.19 Gyzytopgevaren in dehoagte,
en hebt de gevanken gewangen gevöert,
en hebt guven onder de menſchen uige
deelt enz.

Ioan. 12. 32. Wanneer ik van de aerde zal

verhoagt Sjn Salik ze alle tot mytrekken.
Toon: Pſalm 36: of68.

#

W#
Ehef
Mu Weder uwen toon/

.
-

-

JN11

78 Gezangover Chriſti Hemelvaart.

#EEEEEEF===#
JAu Jezus vaart naa’s Hemelstroon »
–T-T-TF-ETF

======

E=5=I

A

JWèet nieuwe lof-gezangen

#EE== ============7
EHF=====
----

–-

----------

G Zielzoo traagen laeg van aart!
-

EFEEEEEEEE
–-------Y–-W-- -->-------------- -/

Polgt Jezum mader Hemelwaart,
EHE

–T-T-

===F=======

#EF===#==

F

Büft doch aan't aerdsmiethangen.

#EEEEEEF===#
--––––––– –--

Siet hier een wolk meemthem uit’t oog.

Taargaat uw Heyland beenomhoog/
- ------ ------ --

#EFEE=#E==
JAaa's Daders zaalge wooning

#=#=F
In Eere Macht/ennaaſeſtept/___

######
(Die hybezitvaneeuwigheyt/)
##E
Beerſchthpnu7 uwe Koning
2.

Sijnwerk was op de aerd volbzacht.

D
ers

.

-

Gezangover Chriſti Hemelvaart.
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Dertreedenhadhp's Satans macht.

E

TDies moeſthpzeege-p?aalen/
JDu doods- en bel-gevaukeni.
Derb?oken engevangen is,
JLRoethp de kroon behaalen.

Zoejuicht ? enzong des Hemels-hof!
WPaar Wºsoptvzeugden-rijkerſtof

-

Doo? Zaalge Pemellingen ?

Als dezen Zeplandt (Criumfeert
CEnover Vyanden regeerr/

#E=#

WDie moetmietvgolijkzingen ?
3

Gfhpſchoom uit de wereltgaat,
SEnnaa3jn menſcheyt die verlaat,
ºp blijft geduurig woonen/

-

Retraadt en hupe / trooſt engeeſt.
Zanevolk dat hembeljdt/ envzeeſt/
Salhp genade toonen.
Jezusaan's Vaders rechterhandt!

G

Heeftons Zijn geeſt tot onderpandt/
PP Zendt zijn Gaven neder."

-

ZDie Yoorſpraak vooz Gods aangezicht/
Verſchijnvoorons in't Hoog-gericht,
Emmaakt de Vrede weder.
4.
GPZiel! met Jezusopgewekt,
Äawien uluſten liefdeſtrekt
Die hier leeft doorgeloové
-

##
*

Äger aan; ban Traptot Trap
Äaar sºw huisen Borgerſchjº“
H wandel zy daarboven

Äeplandt trekt mijn traage hert !
Än't aerdſeyde zoo verwert/
ºertny doch meeromhoje!
Fereyddaar wooninge Vo02 mp/
ºp datik eeuwig byu zy!
TDat is mijnzuchten POOgel.

-

a E

-

--

-

-

GE ZAN G,
Op de komſte des Heiligen Geeſts.

Pſalm. 103. 10. Uw.goede Geeſ geleide
- my in een ºffen landt.
Toon: Hoeſchoonlicht onsde Morgenſter.

-

O####
G2oote Godt! der Heeren Heer/
-

####=
uwer
Hoe zullenwp tot

eer/

#####F
Uwgroote dadenpzijzen!
======
#
Maaktdochmünhertentongbequaam/
- ------------“- "

Gln lofte zingen uwen JRaann/

##xE===FEF=
Achlaatmijn ziele rijzen !

g

-

#========#
–--------------

tot lof
#EE============
Dan 't ſof

A

Uwerdaden/en genaden/ die als ſtromen/
Dali

-

–----

+---------

Pingſter Gezang.
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#####EF= EEEEEE
----------"- ---------

--

--

Dan uomzen Pader! komen.
D.

Als de Zondergerechtigheit,
CDprees tot zijne heerlijkheit/
ijngeeſt quam neder dalen,
JAu zittend op3jn Koninks (Troom/
Häroom/

Ä
# ONS Ä Ä
U! ELTENADEN WACN

#
herrijken/
Ä Ä laben/en
blijke!
at u gaven » 'cherte laben/en Verrijke

Datu

in

3

Z##
#

#==

Oheil'ge Trooſter! Hemels Licht,
Die aan de blinde geeft’t gezicht/
käomtkrachtig in my ſchijnen,
Ach dat doch maar eenheldze ſtraal 3
Än mijn verduiſtertherte daall

GDp dat de macht verdwijne/
Ä?aaktmp/maaktmp/

4

Toreenwoningvoomijn Koming/voozmijn Pader!
Trekt mijn herttothemalnader.
4

OHemels vuur! Ontvonkt mijngeeſt/
Äk bentot noch toelauw geweeſt/
Doet my in yver branden,
Verteert in my hetpdelkaf/
252eektalde booze tochtenaf/
Verwarmt mtjningewanden/
Ontſteckt, en queekt/
LHeil'gezuchten/doetmp vluchten/zeerbeladen/
(Cot den Troon van Gods genaden.

#

5.

Oſterke Geeſt! die als eenwindt,
-

JF

(Cer

Pingſter Gezang.

8z

(Cer meder waeital wat gp bindt
DEichtegemu verheffen:

Werptin my neër derzonden macht/
TDie ſteedsna mijn Werderven tracht/

Ach kommt mijn hert zog treffen!

-

Werkt doch / ſterkt noch/

-

Äump 't goede/en behoede/mp vooz dwalen/
Dwaalik, wilt my weder halen.
6.

===
#=
Oheiligwater maakt mp klaar

======
##
Waſch afmünfmettengrootenzwaar
#t=======

–----------

----

käomt mijmeziel verluſten

#EEEF=======
–---------------------

Verkoelt doch mijnen bzandt endoſt/

##t=======
-

------

-

----

-

JlMijn hert verlangt inmijne boºſt/

EEE#==
#=E
TDoetmijn gemoet eensruften
–+A-4

F
zk

–4

--

– ––

-L
V

-

I

-

-t -

Sproeyt dänvoerdan,

--

–«4

-

===========
#t==
Levensſtromen, d0et dochkonnen/op mijn *#
-

Geeſtlijk May-liedt.

83

#E
EEE#EEF=
’t Zaalig water uit der hoogte
-

.

7.

Tomt mu ö Trooſter in mijn hert!
Pern urwtet eens / hetiszoo hardt/
Ach konntet heilig maken/

Perciertet met ugaven ſchoon/
Enblijfter eeuwig in ter woon,

#

ZStuurt mp in alle 3aken/

Leidt my , weidt mp/
Ändepäden/der genaden/hier beneden
Voert myin’t Palleis der vreden!
-

#
GE ES T L Y K

-

#

M A Y - L I E . D T,

over

de vernieuwinge des Jaars.

#

Pſalm 104 vers 14en 3o. Hy doethetgrar

#

uit fruiten voor de beeßen, enhet kruidº
totdienſt des menſchen, enz.

Gyvernieuwthetgelaat des aerdriks, enz.
Toon: OZaaligHeylig Bethlehem.

#

FFFFFFFFFF
JAtwaaktmijn tra
----"-"-

geſluimer-geeſt!

-----

##########
V-

-

Gutſlaatu van de

sºw
2,

TDie ugedachten aller meeſt/

FH-HHHHHHHEE
Danboventrekkennaa beneden.
2.

G groote heil'ge Majeſteit !

IIaatüwe Geeſt mp onderwijzen/
Ach! maakt mijnhertentong bereidt/
GPnn uwe werken ſteedstep2tzen.
3.

-

TDe vogelkens methaar geklamk/
Gaan onF in pverver'te boven;
Sp Ä Schepper dank/
Eupoºrenons om Godtte loven.
-

4.

-

TDe Boomen's Winters uitgebluſt/
Betoomen opetmieuwte leben/

-

JTNet Bladt, en Bloezem toegeruſt/
Bclovcn weder vzuchtte geben.
5.

WHet Velt met Gras, en Kruidt geciert/
Geeft metzijn geur eenzo vermaken/
Daar zwierthet wild, en tamgediert,
CDnn aan zijnvoedzel geralien.
Al wat men ziet ſchijntop zijn wijs/
Gods wonderheden t'openbaren/
Elk ſchepzel gaat Godslof emp?ijs
J.Net vollen mondtaanons verklaren.

Hoeis mijnzielzoolevend' doodt!
-

-

-

-

TDgt

E
E

t

-

-

87

Geeſtlijk May-liedt.
Dat die zoowepnig vuchts wildzagen?
Sp is Van luſt en kracht Zoo bloot/

Gm't goedtte doen naa Gods behagen!
8.

Vernieuwt mp dooz u Geeſt CD Heer!
CDp datmijn ziel in deugden groeje,
Endoo?u krachtal meerenmeer

CDp't padt des levens verder ſpoeje.
9.

Plant my / o Peer! in uwen Hof,
Alan Zionszuiv“re Water-ſtromen,
TDat ik daar waſſetot ulof/

Datveele vruchten van mp komen.
IO.

-

Laatdalen in mijn do?re ziel/
TDes Hemels Dauw vanu gemaden/
Endzijft daar upt hetboos gekriel

Danzonden/ die mijn hert beſchaden.
-

I I.

E> Jezus! die mijn zwakhept kent/
Geeſt binnen in mpkrachtenleven/
HLaat mp uvaſt zijn in-ge-ent ,
TDanzalik uveel V2uchten geben.
12.
van de aerd’ verplant /

All

Än

Ä

Paradijs daar boven/

2*

-

Zaliktotuwerechterhandt
Heeuwig/ envolmaaktljk loven.
---

F 2

DHR

s6

-

CHRISTELY K HOF-LIEDT.
Op't aanſchouwen van de groenende Velden»
bloejende Boomen - groejende
Vruchten.

Pſalm 92: 13, 14, 15. De Rechtvaerdige
zalgroeſen als een Palmboom ; hy Sal

Ä als een Cederboom opLibanon. Die
in 't Huys des Heeren geplant Syn, dies

zal gegeven worden te groejen , in de
Voorhoven onzes Godts. In den gryzen
ouderalom zullenze noch vruchten dra

gen: Syzullen vet en groen zin.
Toon: Pſalm 8.
-

-

Z# =-EWE
--&--H-2A-T--

4–1–

Z ngtömijn ziel#
ETT-LÄTT

4

deheerlijkhept des Heeren/

===#EF==

Al Wat gp ziet/ isvaerdigh uw teleeren/

#EF=#FEEEFE
Gods alle macht, en groote goedigheit,
t;--Y==-H-H-

–----------

-Y

EEFEE

###EE

-

Elk ſchepzelzingt van's Schepperswijs beleydt.
2.

-

Dijn levend-woordt doetalleding herleven,
Het dorr” gelaat des Winters is verdºeben;
TDe ganz

aerde ſchijnt als weer verjeugdt.
<

/

Chriſtelijk Hoff-liedr.
Jaalwat leeftisopzinwiſsverheugdt.
3.

87

Joe groenthetveldt! 'tgebeomte ſtaatte bloejen,

TDe plant, em kruydt zijn wiliigomte groejen.
De knopomtſluit de bloem. danzet de vrucht.

DTiet hoe’t gewas als naa zijn rijpheit zucht!
4.

TDe ſchoone bloezem 't cieraadt van de hoven,
Komt overvloedig haare vrucht beloven.

IHoeveel vergaat die nimmer rijp en wo?dt!

't Geen heerlijk bloeit, ook lichteljk verdort.
5.

Alshaar de vrucht tot rijpen wil gaanzetten?
Pelaas! wat wilhaar was-dom, albeletten
TDevlieg, de riſp, miſt, droogt, ofguure windt,
TDoen datmen weinig
vruchten bindt.

ºf

-

Gp moet ö menſch! hier nutte leſſen leeren,
Cotdit gezicht/ verſtandt enaandacht keeren.

“ Diethoe natuur, herſchapen weder leeft,
Engp ! doozoekt wat vruchtuw ziele geeft ?
I Pauze.

7.

-

WDanmeer ik eens mijn leven had verloren/
WDierdt ik van bovendoo? Gods Geeſt herboren,

Den ſtam, en wijnſtok Jezus, ingelijft/
Än wien mijn ziele leeft, # eenig blijft.

s

JAu groei iſt aan/ en rijp, namaat'/intrappen,
Pandeugd/tot deugden/zoek ik vootteſtappen/
'k Jaagmaavolmaaktheit/tot mijnmerk gezet/
JMaar'kvind in’t voogtgaan veel dat mp belet.
***,

.

.

.

-

9.

TPkwis begint de deugdtalzeerte bloejen
Snzucht/ in luſt/ inopzetonte groejen,
Een goet begin! maar lichtelijk verdort.

Datiseen bloem, waaruit geen vrucht enwoºdt?
-

F 4.

19. TDe

Chriſtelijk Hoff-liedt.
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44

IO.

=======EE=E=
De Zaan kamtmet zijn vergiften vliegen,
–e–e–x–9–e–

#EEE##EF=
In’tzondig hert/gezetomtebedziegen.

#=

SESFEZ
d===
=#
TDooz werelt, veeſchmet haar begeertensluſt/
A-

4.
- WE

-

A-4

MDozdt kracht/ engeeſt tengoede uitgebluſt.
I I.

Als gpöolt Peer/verbergt de Zonneſtralen,
Danuw gemaa; en mietlaatmederdalen
GBp nuijne zieluw geeſt/ en’s Hemels-dauw.

TDan quijnt de vrucht, danis mijn leven flauw.
2. Pauze.

i2.

-

-

JMijnziel! dekrachtom veele vrucht tedzagen/
äomtmietvan u. Godt werktmaazijnbehagen.
Bidthem om geeſt / die udan waſſen doct/

Engp Werktook met vlijdtal wat gp moet.
I3.

Doo wie begeert veel rijpe vrucht teplukken/
Het ongediert moethy intjds verdrukken.
Gn ſnoejen af wat overtollig ſpruit,

Gok 't booš onkruidt moet alterherten uit.
I4.»

Gods wet doo?

poed'harde woeſte herten

't Genal-berbont/ verlicht derzielenſmerten
Die im Gods wooºdt endienſt zijn zielemeſt,

Groeit meerderaan/ zijn vruchten rijpen beſt. Tr
-

-

I5 Ält

Chriſtelijk Hoff-licdt.
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I%.

Än's Heeren hof, aan

éans waterplaſſen.»

TPaar zalde ziel/ im deugd engaven waffen;
TBaar ſtraalt gemaa/daar ſchijnt der zielen-zon.

't Zert Wogdt beſproeit doo? Jezus’slevensbron.
3 Pauze.

16.

Waſt danö ziel! in kennis; engelobe.
DoertuW verſtandtenherte meer ua boven.

Bedenkt/ omhelſt’t geen in den Jemelig.
ZSteunten vertrouwtop Gods belofteng.
17.

Laat’t vuur derliefde meerder zijn ontſtelten
TPatkouw en flauwte van Uzijn geweken.
TDatalu doen/ beroep / Gods-dienſtenplicht

TDooz liefde Gods, eu menſchen zijn verricht.
18.

Leertalhetſchepſel meer enmeer verzaken,
Gaat uit uwzelfs: en Äezus! zal uw maken.
TDzaagtook z!jn jok: genoegt umet uw Lot.
Geeft beter vrucht, ter eeren van uw Godt,
I9.

Hetbooze vleeſchmetzijnverkeerdeluſten
JlMoetzijn gedoot: laatnopt dezonderuſten/
Äaadatter geen' in uwö ziel! regeer/
JMaerzuivze deugd en heiligheit vermeer.
-

4. Pauze.

2,O,

G Levens Bron! deelt mp doch vanuw leven.
Hoe kameen doodeziel uw vruchten geven ?
Ach geeft mu geeſt! zoo wogt mijn geeſt verjeugt!
Dan groeit» en rijpt, im mp genaa endeugt.
2, I,

CD zon der liefde! doctuſt liefde dalen.

JAijn vrucht die groeit nietzonderuwe ſiralen.

Ä
mijn ÄÄ #
anleeft MijU
ziel als
als iktFuw
5 liefde VCel! 22,
j!! Ziel

-

CD ?ee

Sö

Geeſtlijk Veldt-liedt.
22.

G Heere! druipt doch neder mit de hoogte
Dan uwem geeſt, op mijner zielen droogte
Sto2tgy mietneéreen groote regenplas;

Zoo druip'udauw! op mijn teer deugdgewas.
23

Breekt 'thardehert/ tötdat hetzw vermorſelt
’t Onkruit van'tvleeſch/welkt tegen 't goede wozſtelt/
äoptuit/verdºijft ook't ſchaadlijk ongediert,

Jaaal wat doet datmijn vrucht nietentiert.
24.

G zegenrijke Godt! zoo mildten goedig.
Geeft mp gemaa dangeev’ik overvloedig

Vrucht tot uweer: Achlaatin Jezusnaam !
Jºl Rijn teere vrucht voo? UW zijn aangenaam.

GE ES T L Y K

V E L DT - L I E D T.
Pſalm 65: 12, 13, 14. Gykroomt het jaar
uwergoedgheit, en doet uwe voetſappen
drupen van vettigheyt. Zybedruipen de
weidenderwoeſyne, en de heuvelen zjn

omgordt met verheuging. Develden Syn
bekleedt metkudden, endalen zyn bedekt

metkoorn, Eyjuichen, ookzingenze.
Opde wijze: Pſalm 81.
–º

ÄTZ

7#FFF

– L.
-------T"

------

aendee GodTT
Hoe

Geeſtlijk Veld-liedt.

91

#=EEEE==#
DJoe zal ik u loven ?
WF-T

Allerhoogſte Tot!

#EFEE
Derheft

mijne ziel/

#==EF=== Eé
(TDielicht meder viel/)

#EEEEEFE=
E===ESEEEEEFFE===
Dan de Aerd’ na boven.
2.

TBaar mijn ooge keerts
Boven ofnaond'ren/
ZSteeds wo?tze geleert/
Danuwe goethept/
WPaar in al’t zoet leydt/
Altoos zietze wond’ren.
Z

-

"kt DSie op Bergen Dal,
Allerlei gewaſſen;
Gp geeft dat hetal

Zoo weeldzig op-groeyt.
Als gp 'tmaar beſp?oeit/

Met uregen-plaſſen.
’t Wild , en

eine Vee,

Laatgn daar op weiden
Elkin zijne ſtee/

H Hand die voedze/

Geeſtlijk Veldt-liedt.

92

TDemenſch verdoetze/
TDiengpz'hebt beſcheiden.
5.

-

P

#=F==
'k BSie de boomen ſtaan

Groepende om hooge

#E
T5

V

Z

z=F=SE
E
IT

V

---

JW Methaar

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

groene blaan

#EEEEEF====
Percieren de lucht/

#EEF
H
BeladenE
met vrucht
TT-

==
=#
==
#EE
====
====
#E==
Doo? de ſmaak, en'tooge.
6.

’t Vliegende gediert
äomt zijnhups daar veſten/
't Zingt daar/ 't vliegt en zwiert,
't WDeetvangeen onluſt/
't äam vermocgt metruſt/
WDonen in de neſten.
d’Aerde

daaaaar kruidt.»

Voedſel vooz de menſchen.
Schatten deeltze uit/
G20oten overvloedt,

-

-

Aller

–----–

Geeſtlijk Veldt-liedt.
Allerhandegoet
Geeftze/maa oinswenſchen.
Pauze.

8.

E>p danmingemoedt/
GPm uw Godtte pzijzen

Boo? het eeuwig goedt/
Alwat gp hier ziet/
Äsdaarbpalsmiet/
Gp moet hooger rijzen.
9

-

Benboo?
's wereld§ gromt
Än'kCh?iſto
verkoren.
"kt Staa in Gods verbomdt,

De Heer is mijn Godt!

Äkben van hemtot
Sijn kindtmieuwsherboren.
IO.

Zebhet Rijkſte erf.

lt Beneen Hemels-Koning,
"kt Peeze geen verderff
Doo?'t JAiddelaars Bloet/

Datmijnzonden boet/
Härijgik d'hoogſte woming,
II.

'k Hebhet vryerecht
Aan Chriſti weldaden,

k Benhem toteen knecht,
Die zijnen dienſtdoe/
ºp geeft mp loon toe/
Enkeluitgenaden.
I2

Watzalik nu Heer Pader! van delichten/

Doentotuwer eer ?
TDie 'theſiedeel geeft/

WPaar dooz dezielleeft/
Dooz

-

d

Veldt-gezang

94

Boozu aangezichte.
I3.

Mijnziel isbereidt/
ZSteeds voor ute wand'len
Än gehoozzaamheit/
JAa’t heilig gebodt/

ZSterkt mp doch ö Godt!
TDatik trouwljk handle.
I4.

Gensin't Hemelshof,
Zijnde opgenomen/
Salik uwen lof

Dolmaakt en vuurig/
Eeuwig geduurig/
KCotulaten komen.

V E L DT - GE ZA N G,
*

Op een vruchtbaare plaatz.

Pſalm 104. 24. Hoegroot zyn uwe werken,
ö Heer! gy hebt Ze alle met wisheitge
maakt, het aerdryk ü volvan uwegoe
deren.

-

Toon: Pſalm 24.
Ge wonder ſchoon is dit gezicht!

-

#EF
=E==F==HFFE=F?
=YEWE-HE-E-EE+=E
WBaar in Gods machten wijſheyt licht/
-

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

Eeden A

A

- Veldt-gezang.

95

ÄFEF=#=
Jaaeenvermaahljk Paradis,

#EFE EEE FEEFE

-

T

-,
-.

WDie isbequaam de Waerd'enpzjs/

#
=
TDaar vante uiten metzjn Wieden *
2

TDe bomen, velden, bergen dal,
TBe kruiden, vruchten, 'k ziehet al

Doo? menſch/em beeſtentoebereiden/
Alwat de aerde d?aagt / engeeft/

Hoeveele vzuchten datzpheeft/
't Isaltot's menſchen mutbeſcheiden.
3.

,

TDe oogenzien alditvermaak/
TDetonge proeft de Zoete ſmaak/
Danveelderhandelieflijkhedem.
Gp Heer! houdt voo2ons open Hof,

Engeeftons overvloedigſtof/
(Ceroemen uwe heerlijkheden.
4-

- -

WBateere / pzijs/ en dankbaarheit/
Läomttoeuw hepl'ge JMajeſteit ?
#Joe kommen wp gemoegzaam loven

HW goetheit, wijs-heyt, groote macht Die 'talvoo2onsheeft voozt gebzacht ?

Noch ſtraalt u gunſt op ons van boven!
-

5.

-

-

Doch gymiſmziele! blijftmietſtaan,
Gp dingen die doch alvergaan:
FºtUUrtUW' gedachten meer om hooge/

TDagº

>

Vermakelijk gezicht.

96

Daar is een Hemels vreugden-licht!
TPaar ſchijnt Godsheerlijk aangezicht/
Enzalverzaden hert, em oogen,

-

Vermakelijk Gezicht.

Palm 8.

5. Als ik uwen Hemel aanzie,

het werkuwervingeren, de Maane, en

Sterren, die gy bereit hebt. Wat is de
menſche datgyzjnergedenkt ? enz.
Toon : Naadien de Godlijkheit.
«-N

–

-

T

-

- TT

–

D#####F
Peeren heerheit
Es

=EEE##E=#
Derzeitmetgoedisheit

#=#
#
Blijkt in alle zijn werken,
#===###==
Gp moetö raageze :
„L

Aandachtelijk merken/

Udat voo?nwloogen viel.
2: Gy

–------------

T- --

---

/

-

-

Vermakelijk Gezicht.

,

97.

2.

Gp ziet den Hemel aan,

Daar Zon» en Maane gaan/
Än haar bepaalde kringen;

-

Zpioopeninhaar perk;
Gelijk alle dingen/
TDoenz'haar beſtemde werkt.
TDaar boven

I

ös

Stadt!

TPaar is mijnhoogſteſchat/
-

TBaar zujn de heerijkheden/

TDaaris mijn Bruidegom !
TDie voo?al zijnieden/

Bereidteen äoning-dom.
4.

-

-

TDaaris der zielen Ruſt!
P?edeen herten luſt,
Daar isalmijn verlangen/
TDaar is mijn eeuwig deel!
TDat zalik outfangen/
En mp vernoegt geheel.
5.

TDaarheeft de zond eenend/
Bypheit van all' elend'
Zal daarook eeuwig wezen/
TPaar is geen ſtrijdt, noch val,
GEn geen quaat te vzezen/

-

Godt is daar al in all
6.

TDer wolken ſchaduw byeedt/
Dektonsalmet cenkleedt/

-

-

Dooz heete Zonne-ſtralen.
B.

Dankomt een regen-plas,
Hit de wolken dalen/
Gp 't
-

Feses

geWas.

/

ermakelijk Gezicht.
-

7.

########
- -

Sois beſchermingwolk

#####
Dan Godt/ ſteeds op zijn Volk/
# E###=#
–4

- - -

TDatſchuiltonderzijn vlerken.

##EE===

-

E=#

Gok ſtraalt Gods goedigheit/

######E=
Binnen zijne Kerke,
#=####=
TPaar hp zijn kindzenweidt.
T

8.

Gp zietdat boom, en kruidt,
Groeyen teraerden uit.
(Totnut voo? Beeſten Menſchen.
Gwat een goedigheit!
Heeft Godt boven wenſchen/
Doo2 ons onwaerd bereidt ?
-

9

Wat is de menſch ö Heer!

TDathem uw'gunſtzoo zeer/
S. Enrijklijk kommt beſchenken/
DJW Metallen overvloedt ,

MBie kan’talbedenken/

Ziels Opwekkinge.

99

’t Goedtdatgpaanhemdoet ?
1O,
O

Gp geefthen metu Zoons
Een Zemels (Troon/ eukiroon !
Genade ! Ö-Genade !

WDat zullenwp dan Heer/
Doozdic groote weldaden/
Pergeldentotuw eer ?
II.

WBp zijn geheel verplicht.
Heylig boo? uaamzicht
KTeleven/maauw rechten.

JlMaakt ons ö Godt! beqUaanl.
CDmte zijn uw knechten;
TDan eeren wop uw Maam !

Z I E L S - O PW E K K I N GE,
In een vermakelijke plaatze.

-

Pſalm 103. 22. Looft den Heer, alle Zºne
werken: aan alle plaatzen zijne heer

ſhappy: Looft den Heeremjne Ziele.
Toon: Pſalm 104.

R
#
Jºſt weder op mijn ziel/ zingt Godelof/
#F
EESEF=EA
==
EHE #EEF
HE
––------------------------–Tr

A-.

Aiwatanzet geeftovervoedgſtof

===
EEF
== ======
E.=== EF
#E
F=
S
–W

God§ wijsheyt, macht, engoedigheyt, teppizen:
-

2.

Ziet

IOO

Ziels-Opwekkinge.
–4

#E====#
Eiet alledinguwnaa den Schepper wizen.

#E#EEE
Achdatmünzelmethaare krachtenvoog
=
SZ =FE EEEF=
HCHaa bovemtoe/ en nietzoolaege boog!
–--

-

-X- --

==SEELESEEEESTESZ
#EF
-X.-- W-

T–F

JAaa"taerds gewoel/ volſirierten pdelheden/

#E====#=
Zp bleefom hoog/enſchepdevan beneden.
2.

Alwatgpömijnziele hooºtenziet.
WBataan't Gezicht of Oor verluſting biedt/
WPatmet zijngeuren Reuke kam vermaken/
MDataan't Gehemelt' lieffelijk kam ſmaken.

Het vluggediert, 't Vee, bomen, ’t velt, en kruidt,

De water-ſtroom, die alleroepen upt;
Gods volheit/mietig menſch/geeft dezedingen/
Godt bzengt die voozt voozu zijn Lievelingen,
3.

G volle Bzon vamgoedertierentheit!

Diedaerd'en hare volheyt hebt bereidt
Poo! ons/ook in ditzondigleven

Hoelieflijk 'tis! gp zult noch beter geben/
Eeneeuwig goedt/vamonwaerdeerbepzijs/
CEen läomingrijk / in't Hemels-paradijs.
TDoo? Jezustoe bereidt. öZiel! maaboven!
JPMetalle kracht trachtuwen Godt teloven.
In

1or

-

Inovervloedigenen ſchadelijken
Regens tijdt.

Ezra 10. 9. 't Volk zat op de ſtraten van
Gods hui , Sitterende van wegen den
Jagregen. enz.
Toon: Pſalm 28.

#=#

O###
Heere! ziet van boven meder/
#============

S

Deranderteens dit droevig Weder

Sz======#
#EFEEEEE
E>EEEEEEEEEWES-ESE
Derdient doo?onze miſſedaden.
------- An

«Z

º- ------ Ax----Ar»

#E==EEF=#E
EEE
TT-

Gedenkt in'tſtraffen aan genaden.

#==========
WBeert doch’t verderf Van landt, en vruch

FT

-

E=====#E
-----------

Poot menſch, en vee, inhaar gezucht !
2

’t Heeft uw vanonszoolang verdzooten/
TDathert emooren toegeſloten/
Geen tranen om de Zonden gieten.
TDies laat den Bemelwater vlieten/

Dermoºſſelt Peer! onshardt gemoet/
TDanſtoztenwp een tranen vleedt,
G 3

3. Komt

1oz Ingoedten aangenaam weder.
3.

-

Komtoms ban onzezonden waſſen,

F. droogte doch op; de water-plaſſen,
!

tiltdez beujen enden regen
Perderftmietdien beloofdenzegen/
Perleentons Beer een goeden oogſt,
Jºaadzoefhept geeftons weder trooſt,

In goedten aangenaam weder.
Handel. 14. 17. Godt doet ons goedt van
den Hemel, ons regen, en vruchtbare
tjdengevende.
Toon: Pſalm 24,

tibeldaarznplaatsenwomingheeft/

#EEEEEEEEF=
Verheugdt zich n deheldze ſtralen/

#F##E#
Als’taangename Zonne-licht !

==

En's Hemels klaaren ſchoongezicht,

#####
-A.

------

Zog

--"- ------

liefejk komt

- "r-

E
-

neder dalen,
2. TDankt

Ophet Jagen, Viſſchen, enz. 103
2»

TDank 3p uw Peere! voo? dit goedt
TDat gpons van den Hemel doet/

Gpzendtuwzegen oponsneder.
Vetveldt, metal zijn vrucht, en kruidt.

De Hoven, bomen methaar fruit,
Derquikken haarin't groejend, weeder.
Z.

Gdatuw vziendlijkaangezicht
Im Jezus! 't droevig hert verlicht.
TDat zielen duyſterheit verdwijne/
Bevzeedigtons beroert gemoedt/

–

Jaaaal't onweeder inons/doet
BAwgumſt/ engoedheit weer verſchijnen.

Op het Jaagen, Viſſchen en Voogel
Vangen.

Pſalm 8. 7, 8, 9. Gy doet hem heerſehen

over dewerken uwer handen, gy hebt al
les onder zijne voeten gezet: de Dieren

des Welds; 't Gevogelte des Hemelsende
Viſſchen der Zee.
Toon: Pſalm 61: of Vroolijk wezen,
lachen zingen.

#EEE
-

-Y.

ſ

--------

-

EEHFFF
T
T

Ameer Godtdenmenſchfoymeerde/

=SEESSE====
En vereerde. G4
JAet

104 Op herJagen, Viſſchen, enz.

=====#=

---------a

Metzijnepgen heerlijk Beeldt.

FEEEEFE=#
UBashem heerſchappy gegeven.

#=
EE===
Bp verheven

T-

#E EFSF ==#
-----“-"

E====
-

-

-

Boven'tgeendewereltteet.
2

Alwat leeft onder den Zemel/
Al'tgewemel

GBp de aerd' of in de Zee»

Mietzich dooz zijnhandt Hegeeren;
Aanztjn Heere

Elk vanhaar zijnplicht voldee,
3

JWNaardemenſch van Godt geweeken
(Totgebzeeken/

TDoo? moetwilen hovaerdy
CDie maa Satans Waadt ginghooren
-

-

Heeft verlooren

Zijne macht/ enheerſchappy.
4.

Veele hebbenhaarontſlagen
Pan te dzagen/

't Jok van CDnderdanighept.
Spontuluchten / enzppoogen
-

’t JAaa vermoogen/

PBeérte ſtaan/ metwzevelhept.
5.

Doch de Leere overvloedig
*

-

-

EDie

#
E

#
E

-

- -

- -

Qphet Jagen, Viſſchen, enz.
TDie zoogoedig
CPns weer in genaäontfing/
-

"

-

Heeftonsin zijn Zoon gegeven
’t Eeuwigleven.
Enook recht totalle

Äng

Al Wat Lucht, Aerd', Water-vloeden,
(Ceelen/ voeden/

All die Schepſels maahaar aart:

Geeft Godt tot gebzuik des menſchen/
»

Jàaaonswenſchen

dHitzijn gunſt/wp zijn’tniet waerdt!
7.

Zietop Bergen/Boſſchen/TDaalen/
Achter haalen ,

Dooz de Honden miet geſtilt/
(Afgericht tot loopen Jaagen)
Eer 3p draagen
Cothaar Peer/ 't gezºgen Wilde.
Netten» Strikken, opgehangen/
CDmte vangen/
't Geenin't Veldt of Boſſchen zwiert.
Zoo verboggen vooz de oogen/
En bedzoogen;
Bangt de menſchhet vlug gediert!
9.

Viſſchen die in't water leben/
BSwemmen/ zweeven/

WDodendooz het Aas verleit.
CDfin Fuik, en Netgeſchooten
Baſt beſlooten/
Enzoo tot den Dis bereidt.
IO.

Laatons3onderte vertraagen/
Loopen Jaagen!
G5

–

--------

sos Ophet Jagen, Viſſchen, enz.
Haaa de Vreé en Heiligheit;

-

Ziel! wiltop uwpaden letten/
Strikken/ Metten/

-,
-

-

-

Zijnder in den weg geleidt.
II.

#EF==== S
Jezus gaat Gods Koninkrijke,

#EEE
Bergelijken

#E#Eé
Bp een Net, daar goetem quaat/

EEE EEFE

-

F

Taamen Werdtbp een getoogen;
TT

’t TDient gewoogen/

##EE

A
TV-

T

-------Y

A

I

Jº
I

-Tr
ET

Gmjn Ziel! hoe’tmetuſtaat?
12.

Die Gods Rijkemaa wiltrachten/
Moethem wachten/
Doo den Angel, en het Aas,
TWBelk de Datangaat bereiden/
(TCe Verleiden

TDem zo?gloozen blinden dwaag!
I 3.

Godt!
TDank zy
voo zijmezegen/
WDeer
verkregen/
ge

--

Ophetzwieren, en ſtecken, enz. 107
Dieons zulken obervloedt
Danzijn Schepſelen gaat geben/

-

Endaaar neven;

Än den Zemel beter goedt.

Op het zwieren en ſtecken der
Muggen. enz.

-

Nehem. 9. 6. Gyzt de Heeralleen diege
maakt hebt de Hemel, enalhaar heyr, d
aerºde wat daar op is, de Zee enwat daar

in is, engymaakt die allelevenag.
Toon: als vooren.

"HFEF=
GDoz die kleine vluggedieren,

##

Gmmp zwieren

Al-A.

Z

#

======

-

==
EE
EEFEE
EE
EF
FT-–
TFT"-ſcherp
––meteen
geluit/
Zuizen
Y

FEEEEEF=#
’t Liſktzpblaazen met (Trompetten/
----X-Ä-X

--

W.

V
T

I

-Vºm
-

W

't Ftaat teletten

m

*tj?erkt zpgevenleſſen Uit,
t

2, Spieſſen

108 Ophetzwieren, en ſtecken, enz.
2.

–
--

–

–-----------

- ---

=========
---X-------

T

ZSpieſſen wapens mietontbgeeken

EEEEEEEEE
WPantzp ſteeken

#EE# FEFFET
===========EEE
--4

-

GPns/ enzuigendan hetbloedt

EEEEEE
-------

WPaarze onßmaar kommen naaken
A-4

=============
Sp ſlechtsraaken!

E=====EEE
------

---

(Cot3p koeleuhaare moedt.
3.

Craage menſch! om uw teleeren/
Godt te eeren/

Gevendeze Diertjens ſtof:
TDie haar’t wezen heeft gegeven/
Endoet leven;

Geeft doch uwen Schepperlof.
-

4.

Vliegen zy uom de CDozen/
En verſtoogen

Wºwenſaap/enbekenruſt/
Ditmoet uwe zielewekken/
Zichte ſtrekken

Cothaarplichtmetmeerder luſt.
5. Laat

-

–--------

Chriſtelijk Water-liedt.

1oy

5.

3Caatons Godt in alles kenmen;
Emons wemmen/

KTotdienſtzijner Majeſteit/
Ban/ endooz/wiendatwp leven,
Hp wilgeven !

Meven totin eeuwigheit.

CHRISTELYK WATERLIEDT.
Op’taanſchouwen, ofvaren in de Zee,

#Z# #

ofandere wateren» enz.

3.

Pſalm 107. 23, 25. Die met Schepen ter
Zee varen, handel doende opgroote wa
teren.

Die ziem de werken des Heerenen

zºne wonderwerken in diepte, enz.
Toon: Pſalm 78. of90.

Z#
Ängtómijnziel! van's Jeeren mogentheden-.
H.-

A
A
WTTÄTT

E=sEEESEEEEE

SEE

sº werken gevenſtoffe aan uw'reden/
#########
grootheit
–

-

All watgy ziet wiluw Gods

wijzen/

#EEEEEEEEEEEE
FT

----

Enleeren hemin zijne ſchepſelspizen.
JNaakt

(IIO

Chriſtelijk Water-liede.

TT

MDaakt doch ö Jeer ! myjnhert/entongberepdt/

#=#EEFEF==
(Totroemen Cervan uwe JWèajeſtept.
2.

-

Die

"Ä-rº doo

uw Woodt ging

TDe Zonen JWAaan/ metzoo veel Pemels-lichten.
Deaerdter woom/ boo2 menſch/en andzedieren.

De Zee, de Waterſtroomen, en Rivieren!
Zoo in/ 3oodgo2/enom/de aerd'gevoert
WPaar in zich meeuig ſchepſelvoedt/enroert.
3.

TDe groote Zee, geplaatſtin hare äolken/
WDiens baren dikwisrijzenna de wolken/
Soo vaſtbepaaltinhareſterke Wallen,
TDaar’tgroot geweldt geſtut/ komt neer te ballen.
Poe zoude aerde voo2 haarvloedt beſtaan ?
Sooniet Godsmachthaar ſtutte Vocºtte gaan.
4

Daar zietmen op de grondeloozebaren
TBevolkerem zoo beezighene varen,
Een groot getal die op de watren wandlen/
JDa verre landen/ omaldaarte handlen/

2a Goſt/ en WBeſt/ ma’t Zuid/emkoude Hoogdt
Än't dryvend-huys; enim zoo engenboordt !
5.

TDaar vaaren zy/ bewaartdooz Godeshanden/
Poo2 ſtorm, en klip, vooz vyandt, breuk,en ſtranden.
Alsook de doodtſtaat voozhaar alleroogen/

.

Geen hulp nochraadt! alleene Gods vermogen
Stilt d'ongeſtuime windt, em’t woedend Meer,
GPp dat het volk / op Godt betrouven leer.

6. Sp

Chriſtelijk Water-liedt.

1 x

6.

2p zeilen heen, gedzeven van de winden,

=

Cotdatze haar gewenſte haven vinden/
TDan juichenzp: en die dem Heere Vzeezen/
Dielovenhem/ voo?'t goetaanhaar bewezen."

-

Dat Godthaar voertdoo’t woeſte Element.
Enal't gevaar/ van haare oogen Wendt.
1 Pauze.

7.

-

°t Aerdrijk verciert/ met ſchoone water-vlieten,
TDie methaar vloedt doo? bergenhene ſchieten.
TDeſterkte ſtromen 3 ook deklaare beekens
TDie ruſten mooit/maar loopen hare ſtreeken,

Spvloejen heen/ tot in het groote Meer,
Enkeeren zoo totharen
WECT,

ºben

TDebzuchtbze zee, de ſtrömen, water-plaſſen,
, Diebzengenvoo?tzoo veelerley gewafen.
Hoekrieit het Meer van Monſters, Waterdieren?
TDie daar in leven/ wemelemenzwieren.

Het water geeft de Vis inovervloedt/
WBaar dooz de menſch wogdtrijkelijk gevoedt.

-

jete

Langs d'oeveren van
water-ſtromen,
TPaar groejen zeer/ de cierelijke bomen.
Ent veldt daar bp/ geeft gröeme vette weiden,
GDokt
», Ä vrucht, vooz menſch / en beeſt be
-

sº

Clye Den;

-

Als eenvermaaklijk vzuchtbaar Paradis.
Jºl Rijn ziele rijſt/ geeft Godelofenpzijs.
2. Pauze.

-

-

IO,

WPatzietmen ſchepen heen/en weder varen,
Elk gaat zijnweg / beladen metzijn UDaren.
Ep zeylen heen 7 of moeten aan’t laveren,
ÄDaadat den ſtroom is / of de winden keeren.
Elk doetzijn beſttotzijner reyzen ſpoedt.

-

Tjee Äedt –
11. Wat

-

Chriſtelijk Waterliedt.

11-

IIa.

#=E#=##E#
MBatgroot vermuft/ enarbeidtiste merken!
EEEEEE #E=º-Ä.
#EšE
Än’t ſcheeps-gebouw, hoe veelderhandewerken ?

#EEE####

---

-----------

Maſt, touw, endiep-loodt, ankers, kabels, zeilen.

EEFEFSZ
F=E=HESSES
-L----------

EEE-E-

Roetobeur/ Compaommierte ſeien

#FFFÄ#=F=
----

-----

WDijſthaardenweg/ enzet zijn punt naa’t Noordt,
F=8==HFFFFF4 FFF=======
Eš==E==EE
#=
----

(Gwonder Gods!)zoo vaart den Schipper voozt.
-

I2.

Daar weinig helpen zeilen, ſtromen, winden,

WPeet noch demenſcheen anderhulpte vinden/
CDpdatzjnreps miet lange zou vertragen;
JWRoet riem, en paerdt, het ſchip of ſchuitjejagen,
t UDelk met der vluchtheen dooz het water glydt/
Betvolk komt aau/ op zijn beſtemde tjdt.
I Z.

WDilt gp ö menſch den ſtichter eens beſchouwen/
Bauzulienkonſt;'tis Godt/diezclfsdcè bouwen/
TDat groote Schip: daar Noachs gamts gezin.de/
Enzoo veel Peés behoudemis konvinden/

Centijdt des Vloedts, heeft hy de Ark bereidt/
Maa’twijsoutwerp Van Godt heum voo?geleidt.
3. Pauze.
-

Chriſtelijk Water-liede.
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I4
3 Pauze,
Kijſthooger op/mijn ziele! omteleeren/
MDat gº hier ziet/ kondt ghp temuttekeeren.
Ziet gp dezee, den afgrondt daarde ſtromen,
Der watren uit/ en wederhene komen
Daar inzoomeenig ſchepzel groeiten leeft/
TDie ook den menſcyzoo veele wutten geeft.

S

I5.

-

TDenkt wat een volheit, iger in den Heere!

Z

Hoeveel hpgeeft / noit kam hemiets ontbeeren.
TDie volle Bron! Fonteine van hetleven.

Äm wien de Schepſels leven, zijn en zweven,

Doo wien't beſtaat/ a wat de aerdomvangt/
Pan wien hetis/en

ne

geduurig hangt.
I

-

WDat geeft hyons uptzijme overvloeden,
Jaaa zielen lichaam/ veelerhande goeden ?
JWHaarwat hp geeft/ moet wedertothemkeeren
Gp moet öziel! den Gever weer vereeren.
Gp hebt van hem uwezenen beſtaan.
H dankten lof/moet weder tothem gaan.
17.
4. Pauze.

Gelijk de baaren op malkandzem volgen/
IWHetgroot gedºuis/ endzeigen zeerverbolgen;
Schip, menſch, en goed'ren dikwiste verdelgen

Saamethaar vloedt, deaerde te verzweigen.
Zooishet hier vol moeitenen verdziet/
CDp deze aerd’/ išonze

ze niet.

1 &.

Gp ziet de ſchepen dooz zoo woeſte baren,

JlMet veelgevaars entegenſpoeden varen,
TDan in dewindt, zooheenen weder zwaejen;

TDanhelpt geen ſtuur, 'tkam maa geen ſtrekendzae
eM1 :

't Schipkrijgt eenranp/ het lekt, het ſcheurt, en
-

-

kraakt,
-

-,

P

't Schijnt

114.

Chriſtelijk Water-liedt.

't Schijnt andersmietofdondergankgemaakt.
19.
A

Al_4

###EEFE=
Zoo moet de Kerk doozallerlep gevaren/
-

-

-

E###EEé
TDogz deze woefte wereldt heene varen.

##E######
Hetzaadt der Dlangzoo razenden verbolgen/

E== ===========Es==Z

---–

------

Laat nimmer af Gods kindzen te vervolgen/

#EEEEEF==#EEE
- - -"

Doozluſt / gewelt/

bedwang/ en (Cpramp:

=#====#E
TDoozvalſche Leer/ twiſt/ onruſt/ ketterp.
2C.

Gy ook mijnziel! terwiſl gp hier moetzwerven/
In’s werrels-zee, om't Paderlandtte erven.
Vaarttegen ſtroom, van wereltſe gezinden/
Entegen zwier van alle wervel-winden.
Poe woºden wy doo2 moeite omgevoert?
Beſtreén/ belet/ ontruſt/ enſteeds beroert.
2 I.

Als’t ecmc/ 'tandºekruis komt achterhalen,
Inzulken ſtamt/laat doch de moedtniet daalen/
TDe Heere helpr/enzalhet rsepenhooren.

In bittrewatren zultgyniet verſmoren
TDie zee, en windt, heeftonder zijn gebiedt:
TDie ſtilt den ſtorm» enhelptuuitverdziet.

22. Wº

Chriſtelijk Water-liedt.
22.
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-

WDp hebben moedt! in ſtromen banelende
TDie omons gaan/ Godt! zalze eenmadl Wenden.
Pp byengtons in de haven zyncr ruſte.
TBaar zal deziel maa d?oefheit/ haar verluſten !
WPp zijn geveſt op Jezus! onze. Rots!
Geen doodt/ noch hel/ruktons/uit de hantGodß.

# =#E

-

2. 3

-

Als Godt zijngunſt/ laat dalen op onsneder
In onzen weg/en geeft voorſpoedig weder»
Ban zonneſchijn, ook zeer bequame winden.
TDenkt./hoeontmoet de Peerczijn beminde ?

IDetgunſt, en trooſt, beſtraalt hp haargemoedt/
TDan vozdzenzy de reys, metgoeden ſpoet.
5 Pauze.
24.
Ziet gp de ſtromen zoo geduurig vloejen?
TBiezonderruſt/haar zee-waarts hene ſpoejen:
TDusloopt de tijdt, de dagen - Vanons leven
JAaa d'eeuwigheyt; daar ruſte Wo?tgegeben
In Godt! denoozſpºonk; aan die dezen tijdt
(Cot3jneeer / enzielen nut Verfijt.
4

25.

Leydt’t ſchipgereet? zijn zeylen op getogen ?
WBogdt’t los gemaakt; zal menter Viepze pogen !
MDaept goede windt ? paft menookop getyen?
EPftrekt een paerdt ? doen riemen ſchuiten glpen ?
TDooz vaart, en ſtroom ? neemtzoo dereys haarfpoet?
GD Ziele ! tracht/ dat gp dan ooltzoo doet.
26.

JW Maakt los den bandt van allepdelhedem.

Die thertzoo bindt, aandingen hier beneden.
Houdt UW gereedt/te varen, t'aller uuren/

't Genaden-ty! dat zalnietaltijdt duuren.
Spoeyt Wat gp moogt/enzietuiet achterwaart
Als Rocyers doen; Ziet voor uit, opuw vaarr.
s

2.

27. Breydt
"

Chriſtelijk Water-licdt.
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27-

-4

Breydt’therteuit, met vuurig ziels-verlangen

(Tracht dat gp moogtden windt des geeſts omtfangen

EEEEEEEF#
CDm ſpoediglijk/ recht aam/enzonderfeplen

Es=

=== EEEE=======

JRaaboventoe/ons Paderlandt! tezeylen.

#=EEF=EEEE

EEEFé

CDfſtroom en windt, aldikwijlstegenloopt.

E======= ===EE

E-----------

------Y-----X----- --

Poudt moedten kours, 'tis miet vergeefs gehoopt.
6 Pauze.

28.

Diet gp een Schip, dat menſchen heeftgeladen/
TPaar zamen varen goede onder quaden.
ZSoois’t met Godsgemeente hier beneden.
TDaar d'huych-laar ſchuilt/bp Chºiſtivroomeleden:

Än waan-geloof, en ſchijn van Zeplighept.
TDoch 'tepnde toomtvanbepde’tonderſchepdt.
29.

Cerwijl wp hier nochonder booze leven/
HLaat wponsnopttot harenweg begeven.

Maar dooz de deugd haartot.de deugd verwekken.
Haar metons voorbeelttotdevzoomhepttrekken.

Datook de vreé, en liefd, dehertenbind
Dan Zions-volk! en maak' die eens-gezindt.
-

-

30. Zoe

-

*

Chriſtelijk Water-liedt.

117

3O

E

Woeliefliſkis’t! wameer wponsbevinden ?
Cezijn verzeltmet Hemelſe-gezinden?
WPatglans! is daar ? als zooveel heldre lichten,
Doo eenen Geeſt malkanders zielen ſtichten?
Daar twee of drie zijneens in Chriſti Naam.
Wäomt Jezus zelfs ! en voegt zich methaar Zaam.
ZI.

Geliſk de Reyzers! op de zee, en ſtroomen,
All nader aanen bp de haven komen.

WPatmen ook doet/ goedt ? quaatofbeuzelzalter 2
Än ledighept / inſlaapen/ of met walten.
Jºen vaartal voort ! eneer den Reyzer dacht/
Äsmeenigmaal zijn reysten eynd, gebzacht.

##
-

32.

TDuš haaſten wpgeduurignaa het einde
GPnsleven ſtaat mietſtil/ noch’tzalopt wenden/
Laatons dientijd, die vliedt, danwelbeſteden,
GBp datonsuitganktzp in ruſten v?ede.

Die hier zijn tijdt verlieſtinpdelheit
Hemisdaarmageen eeuwig goetbereidt.

-

--

33.

’t ZSchijnt voo2ons / ofde oevers haar bewegen,
WPameer wpdaar voo? bpte Varen plegen/
°t sofzy vliên: zoois ditaerdſewezen/
Hoevaſthetſchijnt ? hoeheerlijk uptgelezen!

t Äsaite los7't gaat haaſtelijkvoorby;
TPaaromö ziel! mijdt’s wereitsflavernp.
7 Pauze.

34-

-

De ſtuurmaan,gaatdooz't Roereen ſchip regeeren/
't JWRoetmazijnwil zich heen/ en weder keeren,
Zoo gaat de Heer! de werelt ook beſtuuren.
Änzonderheit zalzijne zo?ge duuren/
JlMeeſt over’t volk / voozhem tendienſt beredt CD Sie! begee
geeft uonder iin 3beleidt,
35. Ziet

%

Chriſtelijk Waterliedt.
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35.

### #Fé
Sietgp't Compas, zoonoodig in het varen,

######
Talmen den wegrechtvindenem bewaren.

#===FEF#
TDus wijſt Godswoordt aan onsde rechte ſtreken,

E ZEE*===== EEEEEEZ
In onzenweg/ hettoomtook degebzeken/
--à

#EF=EFFEFFEFé
Vogwaar hetwiſt/viedº, daarhetvliedenleert/

# ===##FEFFEE
Dwaalt gp daar van/ zietdatgy wederkeert.
36.

-

Geljk de Naald'metzeyl-ſteen aengeſtreken
Als 3pmaariets van't Noorden is Ä
Äs3onderruſt! zytrilten ſtaattebeven
Zoo ook mjn Ziel! watkanuwruſtegeven ?
Als gp van’twoordt, envan uwJezus “dwaalt ?

TPaar is geen ruſt, tot hp uwwederhaat.
-

37.

GP3ieteen ſchipinzee, opftroom, em kuſten

In ſtorm en buyzeervaſtop ankerjej
Soo noet deziel in'tkruishaartoe gezonden/
Äe hoop op Godt! enzijn getrouwhept gronden.
TPathpbclöoft/ is waar7 Än eeuwig vaſt/

GPP de3en grondt, is ruſt, inzog/en laſt.
38. Als

Chriſtelijk Water-liedt.
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38.
en/ gen/
Als wp daneemsmaa
Deſtadt,
ofplaatze ziemlangen
ernſtigpoo
voo2onzeoog

#

WPaarom de reys vanons Was aamgevangen/
TUPaar hene ſtrekten onzesziels-verlangen:

#

TDanis zeer haaſt vergeten alleſniert.

#

IWAenis verblijdt ! wat is'er vreugd' in 'thert ?
-

39.

WBanmeer gp ziet dooz d'ogen van’t gelove;
't Jeruzalem ! van Godt berepdt / daar boven/
WGiens poorten ſtaan doo? Jezus doodt geopent.
Daar gp naaby komt, ſtrijdt/en wacht/alhopend/
Sijt blpenjuicht ! vergeet alhet verdziet
Dan uwe reys, nu gp de haven ziet.
G

E

Z Pauze.

B

E

D

T.

4O.

O volle zee! ö Godt ! uw goedthepts ſtromen,
WAw zegenvloedt! laatin/ emomons / konnen/
Schenkt uit uw volheyt aan de ziele’t leven»

Än uwem Zoon! jaakomt dns alles geven
(Totzalighept/en uwes Mamens-eer/

TDankeertu gaaf; tot uw ö Gever! weer.
4-I.

BlijftbponsHeer! in's werelts woeſtebaren:
OJezus! komtin ons gezelſchap varen;
Sitgpaan't ſtuur 2 en voert onsarme ſlaven
Hital ’t verdziet/ tot in des Hemelshaven!

Alsmoodt/ en doodt/ op reys, onstreffen aan
Behoedtons Heer ! op dat wp mietvergaan.
42.

Hw goedegeeſt ! wil onze zielen drijven;

Opdat wpmietdoo traagheptachter bljven/
Blaaſt in ons hert / dat liefd/ en pver/ bzauden.
liefd 2
Dat werelts
W

2

noch
banden,9
z- ſterffelijke
I?

GPuj

120

Op’tzien van den Hemel.

GPnsop den wegnietſtrekkentotbelet/
Maar dat de Ziel/ 3ichſteeds naa bovenzett.
43

Als gp ons uitde werelt volelende
Eenšover voert/ endoetdit leven enden.

WDoetonšnaa alhetpogenen verlangen/
Dan ruſt» en Vreugd, verzadiging Ontfangen
Boo! un aan3icht: in'tzalig Vaderlandt,
GPmtfangt deziel! ö Jezus! Tinu handt.

Op'taanſchouwen des Hemels.

Coloſſ 3:1, 2: Zoekt diedingen die boven

<jn - bedenke diedingen die boven zyn;
niet die op der aerde zyn. .
Toon: Pſalm 63.

-

-

O#=
Aerden-woºm! verheft uwoog
#F##=g
-

-----

“---

Dant nietigſtof/enziet om hoog,

-

#EF# FFE=#
FWF-FEEESZ.
---------------

Den Hemel komtbeſchouwen/

#F#E==
Sietmaauw Huis, eh Vaderlandt,

#====#
Delk Godtdoo?zijmeſterke handt/
-

-

TDus

\

/

Op’tzien van den Hemel. ,

12n.

=FESZE

EEF
=
EFEz==
#==#SE
TDus cierelijk ging bouwen/
FHFSE>Fä=FF-z
=-EEEEEEzºS-=

wTr

Daar boven is Godsheerljkheit!

#E#=#E=#
Daarisde Ruſt,
---- en Vreugdberepdt/
-z.

EHEYEASE
A-T

- -- Y-A-WM-ZW
–T
EVA
–

F

Daaris een zaligleven!
ºr

–T-

-----T
F.E

-

---_-_A –Ä

„A

- -,

T

JWTHW

--.
-–– L.

-A----

-

Z

-

-ETI

-

Een leven, zondermoodt/ endogdt/

ſ
A-4

-

EEEEEEE
2 --- TL-EL

F

TT-

H-Är
- --J.

z-Z
TT
-

F

-T

TBaar is eenzaet/ of goet/zoo groot !
Al-1

#

#EEEEE

-

TDat Godt daar mietzalgeveu

#

2»

,

Daaris.de ſtadt! zoo ſchoongebouwt/
Diensſtraten zijn van zuiver goudt.
Depoo2ten enhaar mUuren

-.

Paerlen en Eedel-ſteenen zijn.
geen Zon, noch Maneſchijn,

#

TDaaris geenzond’of elend meer/
Alles in allen 2 is de Heer!

#

TDie eeuwiglijk vooz zijnem Troon,

–

Ä
Haar licht zakeeuwigduuren.
Boozzijne Hemel-lingen.

#Ä

emels-toon
eluja ! ſtaaM ZUgen.
unge
H5

3. Waav
-

Op’tzien van de Maane, enz.

122

3.

MBaaromö menſch! dändus gewzoet ?
Daarom zoo laage van gemoedt?
Äsuwen ſchadt op aerden ?
CD meen! hetalderhoogſte goedt
TBaar eens uziel in ruſten inget
CDnepndig groct van waerde!
in den Hemel weg gelepdt.
oo? Jezus! Woo?onstoeberepdt.
TBelaandeziel om hooge !

#

13ergeet dat hier beneden is/

TDaar boven is uw erffenis,
Wieert daar uw hert/ enooge !

Op't aanſchouwen van de Maane
en Sterren.

Ezai. 40: vers 26. Heft u oogen ap, om
hooge - en Ziet wie deze dingen geſcha
penheeft, die in getalle, haar hervoort
brengt, diese alle byname, roept, em 2:
Toon: Pſalm 97.
-

-A-

-à-

–L

#EEEEF=#

Gé

Odt! dieden dag en macht..

#==# #
In hare oder bzacht.

#EEEEEEEF==#
ink aan

denveme ſtichten/

Op’tzien van de Maane, enz. 123

HEEEEEF==
DSoo veele zupvze

#=#

lichten.

SE======

ATA-º)

Z

-

Z

Wr

Dieomde werelt gaan
«A
º

––ZK-----ÄV-T LTTE

A

Ä.

Y

Tr

#

A
Tr
my

TDe Sterren methaar glans,

#EEEEEF==E
Die dooden Henne/gans
w-T

HEE#FFEE
Cierelijk verſpzept ſtaan.
2

-

.
ſ

#

D Man inhaarenkring
Zoo volverandering/
äomthaar geleende ſtraalen

Bant Zonnelicht onthaalen.
Zoo isöziel! uw ſtaat
Die 't oog’ op. Jezusſlaat;
GBp dat zijn lichten ſtraal,
Geduurig in uw daal/

KCot donkerheit vergaat.
-

Z

Datflikkert meenig licht?

Sooklaer inons gezicht
Des nachts in düſterniſſe,

Mºwp de Donnemiſſen.
Äs’t Firmament zooſchoon
Poeheerlijk is Gods Troon!
TDAar

- -

Geeſtlijk Winter-liedt.

B4

Daar's Vaders aanzicht ſtraalt Laaronzen Konink pzaält
TPaarkrügt mijn zielderoom.
4

Gbºome! die hier leeft/
Enonderbooze zweeft/
Geeft uwen klaren luyſter,
Als Sterren in het duyſter,
. Elkbanu gebe licht
H tong, en wandel, ſticht'

-

«“ E .

TDe blinde kromme ſchaar:
Danzultgy Zonne klaar

Blinken, voo? Godsaamzicht.
GEESTLYK WINTER-LIEDT.

Pſalm 147: 16, 17. Hy geeft ſheeuw als

wolle: hy ſºrgt den rjm als aſche. Hy
werpt zynysheen als flukken: wie zoude

befaan: voor Syne koude?
Toon: Ozaalig heyligBethlehem.

DF##### #==#
wet/
\-/

-

S><–-

E groote Godt! heeft deze

FE====EF===
Poo? lent, en
GR –.

Ät, vooz hitt' en koude,
–––-tº

FFEF==##=#
-

V-

S-

PoO? dag, en macht, zoo vaſt gezet/

-

EUR

#
#

Gecſtelijk Winter-liede.

-

12;

EHEHF=
Gmtothet eind' teon der houden.
2.

De Zon muvanons afgegaan,

JPaakt lange machten/korte dagen,
Net plant-gewas moetſtille ſtaan/
2 alde guure winter vlagen.
3.

TDe koudelucht, en ſcherpe windt,
Doem’t vloejendwater zao verſtijven,

-

-

TDatmen betredenpaden vindt/

GPP't dunnevocht, daarſtromendzijven.
4.

Dewitte ſneeuw bedeitet veldt/
Datgroen/enliefijkplagte wezen/
Saa menſchen beeften zijn verſteit/
GEn Wachten op een anderwezen.

4

-

5.

Poeis’tmetuwö Ziel! geſtelt ?
Die dooz de liefde, plagte bloozen!

ºp dunktdatuw dekoudeknet/
H kracht/ engeeſt/

kº ook bevzoozen.

jaa! ik ben van kouw zoo ſtijf,
#GDchinnig
vuur is mpomtwelten/

-

ie koude dºingtdoo zielen lijf/
JWDijn krachten 3ijn bp naabezweken.
f"

7.

Mijn Zieleis zeer dorr” en doodt!
Ach onbequaam tot goede vruchten!

Daneben/luſt/en kracht/zoo bloot.

TDatdoetmp dikwils mº zuchten

OVader
mphebt gemaat
tt/
ader! die mph

-

. .

-

.

. FtstIt
. .“

Geeſtelijk Winter-liedt.
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komt doch mijn herte weer verwekken!
Als uwe geeſt mijnziele raakt,
Danzal mijn liefde totu ſtrekken.
9.

FÄFFEE=
#EE
Zonne
gerechtigheit.
FE=# Ef#Eé
S- ''

V-/

der

O

Ap! wijktvan

iſ

doch nu niet verder,

.

AMD

-–- ſº

FFFFFF##
min zielwoºdt doo

U

EZ

cht Fede

-

###########
-

S-’

A

CDp mijmen weg/ ö trou we Herder!
IO.

OHemels-licht ! dat neder quam/
Gm in dezielente ontſteken,
Een wederſtraal, een liefdevlam

Gm alle duiſternistebzeeken.
II.

Geeſthuſten kracht in mine ziel
Datuwen Geeſt / mijn geeſt verwerme.
Die ſchier verkleumt, in flauwte viel/
Ach wilt uw over mp ontfermen!
I2.

Hw liefdezp een krachtig vuur!
Dat koud' en lauwt' in my verteere/
Dan heeft mijn weder liefd' haar duur/

En brandtinyver, voozuw?eere!
-

13. TPan

==#
Z

Truur-liedt.
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IZ.

TDamzalikuw'met vuurigheit,
Dereeren inmijn gantze leben.
Mijnherten mondt zälztjnbereidt/
Heeuwiglof/ empzijste geben.

T R U U R - L I E D T,
Over den droevigen ſtaat van de Chriſtenheit, der
Kerke, en des Vaderlandts.

2 Chron. 7: 14. Zoomjnvolk, over de
welkemijnen Namegenoemt wordt, zicb
verootmoedgen en bidden, en mijn aan

geeicht zoeken , en Sich bekeeren van
hare boze wegen: zoozalikuit den He
melhoren, hare Sonden vergeven» en
haar lamt genezen.
Op de wijze van den 23. Pſalm.
H.-H.

E.

-

T #EE#EEE
Ruur Lionsvolk, indeze dagen!

E

EZ E=== E ======
–-– Z.

Hu Godt bezoektmetzoo veel plagen

======

#EEF===

Zijnhertenhardt geliſk deſteenen .

ZE====== =======
–-––---------------Y––-----

TDie OM d'Elenden mieten weenen,
JAtº

Truur-licdt.
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IP

F========
Dusºeerenhandtſaat ºg op lag,

EEEEEEEEE
FT

GP Wee ! wat is't een duiſtren dag!
-

2«

TDen Hemeldzijftvol gramſchaps wolken,
DieGodtuitſtoztop alle volken. - TDe Chriſten-wereldt is in Hoere:
?t Dollt dat Gods Name noch Wil Voeren

Lept gamts verdeelt van een geſcheurt.
Danrampenſtrafheeftelk zijn beurt.
3-

-

d'Gntſteekenbandt ban d'Oorlogs-vuuren,
Bam verr?/ en bp de Nagebuuren ,
Perwoeſtberdcrf nuland enſteden/

Gaat rechten ruſte gamts vertreden.
WDie weet waar dit noch einden zal?
't läomtnader bp / endzeigt den val.
4“

RA kerk en volk voeltook de roeden/
CDHeere! neemtze in u hoede.
TDen Antichrift, en Babels-volken,
Verleiders, rechte Zatanštollten

-

ZStaanop/ en quellenſteeds uw erff,
Tp zoeken miet als ons Verderf.
5.

-

Ons Vaderlandt krijgt zwaare ſlagen
Pan uwe handt: die beele dagen
Hw gramgezicht hebt laaten merken:

"

-

-

Gpſtelt uw wraake vaſttewerke/

Gptooyntenſtraftonsdag op dag/
Hw guiſte ſchijnt mietazeplag.
-

/

6

s
EBV

=

In Oorlogs tijden.
6.
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-

Epplagt boo Nederlande teſtriden/
CH Godt! gpÄ onSuit het lijden/

Awashaarſtaat noch zooverlegen
Deuitkomſtwasmet heylen Zegen.

.,

Ärach de Raadtenkracht bezwijkt/
Muuwen zogen vanons wijkt.
I Pauze.

s

JBenzietaluitmenwachtma vrede,
JDareddinguit de tegenheden.
Baar ach! dit goetblijftachter wege.

-

-

Devoorſpoedt wijkt/tgaat alles tegen.
't Hšdagop dagvam ongeluk/
Steeds quaat gerucht ºn nieuwe dzukt.
FS.

Ditdoen/ ö Heer! de grootezonden,

MDaar inwjvoj 3ijn bevonden/
Äezijn van't pädt gej
Dieskomitgponzedadeſ Wgeken.
GPng quaaten ongerechtigheit/

Weeft voo2onsdezeſträfjdt.
9.

Bp hebben tegenuw geboden,
ZSpons/ö Godt veej Godefi.
dienſt, en Eer Woºdt zeer vertreden.
met vloek, en Eeden.

H Naam gequetſt»

Wºordt, en Ruftdagkij geacht.
GPns’t heraan't ſchepſe toegeb?acht.
IO,

Zoe koudt, en dood Zijn onze zielen

Än uwendienſt mjr achhoekrieien
Iºanbimmen d'ydele gedachten?
Än booze tochten, Fondj krachten/
Ängeloovig, zorgeloos,

-

Ondankbaär, trot, Ähj / en boos.
1 I- Haat» gramſchap, nijdt # bitterheden,
-

-

-

»
-

Naam

13o

Truur-liedt

Naamſchending, achterklap, quaazeden,
CDmtrent den menſch is boozen handel.
WBaaris d'oprechten Chriſten wandel?
Voor Godt , die naa den Pennellepdt/

WPaar liefd', ootmoedt, en heyligheit?
I2.

#FFEé
---

----

U volk! iszelfs van't recht gewekeu/
.
oert==
ſtreken==
tot zonden
En weggev
=
==
==
==

mg

F======Z

EEF=#E
EEE
EE
=-WESFEE
EEEE

Dp die als ſterren moeſten lichten,

«Z

=EEEEEEEE=
In’tkromgeſlacht, emandze ſtichten;

EF===EF=

--- --------T. -----

Gaanoohheaas demdwaa-weam

#==#EF=
TDe WPereltfteelthaar herten zin.
-

13.

TDusleggem wp in zwaare ſchulden,
Hoe kondt gp ons noch langer dulden ?

Dennisdaat vanu bondt-genooten,
Heeftuallangen tijdt verdzooten:
Jºu aluw gunſten goedigheit,

Gms noch tot geen bekeering leidt.
I4.
Ach! 'tmeeſtequaadtvanal die quaden/
-

-

In Oorlogstijden.
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IBaarmeed'onhertegaat belaaden/

-

# dat het in al"tzondig woelen/

epdt levenloosinongevoelen.
’t Äszoo verſteent» en zorgeloos»
Gants zonderkracht, ja even boos.
2. Pauze.

I5-

.

WPaar gaanwp dan indeez'elenden?
WBaar zullen wponshene wenden?
TPaar is geen hulp als bp den Heere.
3Laatons Vanhertem Tot henn keerens

Dietachter blijvenzondermoedt/
hp goet.

-

UBietothem gaat dien

IÖ.

O Vader ! der barmhertigheden/

# Z#

#

Booz wiens genade-troon wptreden/
JMet zuchten, klagen, bidden, ſmeken ,
Daart doch mietboozt aan onstewzeken/
All't quaat van onsvoo! u begaan:

Heer ! helptons noch/ eer wp vergaan.
I

Gntfangtonsarme ! in genaden,
Alonze groote miſſedaden/
WOilt die/o Heere! nietgedenken:
JAaarons uw' gunfte weder ſchenken.
CDntſlaatons Vaude ſtrenge ſtraf
Ach! keert de plagen Ä OnSaf.

-

I

TSatuwe handt noch een verſchoone/
Om Chriſtus uwen lieven Zone!

Dat’t heiligbloedt uit zijne wonden/

Afwaſſche onze vuilezonden.
TDoo! zijn verdienſt, en waerdighept

Spons genaä enheplberepdt.
I

Laatoms mietlan

Hw Geeſt die koom’ons

n udwalen;

"F

haalen,
2.

TTC

Truur-liedt
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Maat dieons dwalend hertgelepden
Entot uw dienſtenlofbereiden.
zeertwedermetu aangezicht»

-

Damwozdem wpgeheel verlicht.
2LO.

TDoetuwe goedtheptweder ſchijnen/

===#==####

----

’t Gevoelde quaat vanons verdwijnen.

EFEEEEEF=
Goaliepagendenoch dregen

o/

Es=EE SEEHEEE
Gedenktö Peer!

wpzinuegen

–d–x–e–––«–

»

-----------

EE#=== ==
------- --

Zetvolk van uw genaa-verboudt/

E#EE

###EEEE=

–---Y-T---––– ---- PT-TTTT---

Berdelgtons niettot in den grondt.
3 Pauze.

2 I.

Laatuwe tucht onskrachtig leeren/
Damonzezondentotukeeren/
Datwp onstoteenbeter leven/
Alanu gewilligoVergeven.

Vernieuwtons hert, ſchrifugebodt!
In ’t binnenſte, ö goede Godt !
22.

CDHeere! komtdebooſhept ſtillen/
Dandie geen vreé, maar oorlog willen.
–

–

Geeft

Z

In Oorlogstijden.

I33

Seeft eendzachtonder Chriſten-Vorſten,
2Hedwingt haar die zoo gierig dogſten

Da roofen bloedt: bºeekt machten liſt

-

Dan den vervloekten Antichriſt.
23-

--

Geeft aan uw' Zyön ruſt en vrede,
HVolk heeft langzoöveelgeleden/
252eekt doch deroede der elenden.

Hit d'Zeme wilt verloſſingzenden.
Berhootu Bruidt! die tot uvlucht/
SP Weenten geefteenmaar gezucht.
24.

Laat udan Heere! eens verdzieten/
Petroven, moörden, bloedt-vergieten,

et. Yangen, ſchenden, en't verjagen,
Datdoevig ſchºepen/weenen/klagen/
Derwerpt doch miet/ wantziet de joodt
Pand'oologs plageis zeergroot.
25.

Beſiuurt/öGodt! all'onze Goden,
Dat 3phet volk nauw geboden/
Beheerſchen; die hoog-gaandezonden 2.
Gemeen/ emopenbaar 7 bevonden/

Hitroejen/ die ons Vaderlande
JAubzengen in dien

ºn ſtandt.

,

2. Ö.

Doet d'onderdanen in uw bzeeze/

Paar buigen; en gehoorzaamwezen.
Datwp met vreé en ruſte leven:
Än't goedelandt aanons gegeben.
Cotwaarheit/ liefd'/ gadp?uchtighept/
JMaakt d'herten van het volk berepdt.
2,

d

Bewaarts lands ſeien ſterkt de Machten,

Bºatin'tgebaarmetonze waj
Geleidt/enhelpt/alst

"

moet ſtrijden,
Z

Gccßt

Truur-liedt, enz.
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t overwinning t'onzerzijden.
Ä
ons Ä uwrechterhandt/

Achhelpt’t verlegen Nederlandt!
28.

-

#=FFE#
Gceftonsook Herders die ons leiden/
-

=======F#
F

Gp?trechte padt in zuivze weiden. -

##====F=#
- --

--- ---

Die ſtichten methaar leer, en leven,
=FE=S=SEF

#EEEEEEESE

-----»------

Die zelfseem heilig voorbeeldt geven/

======- WEF====
TDie met een hert, en recht verſtandt,
EHEFFE

EEEF====

T----T-

E=F====EE

H Tempel bouWen handt aan handt,
29.

Gmtfangt/ öVader! onze beden.
Sietop u ändzen hier beneden/
Cotonsgeroepleentuwe ooren.

# konntonsnu in gunſte hooren.
Poethuip vanu genaden-troom/

Amen: om Chriſtus uwem Zöon!
K LA CH
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KLACHTEN , en GE BEDEN
TotGodtonder de Peſt-roede.

#

2 Chron. 7: 13, 14 Zoo ik de Peß önder
mijn volk zende, en mynvolk, over de
welkemijnenname genoemt wordt, zich

verootmoedigt, en bidden, enmjnaan
gezicht Soekens en Sichbekeerenvanha
rebooze wegen, zoozalikuit den Hemel
hooren , enhaar zomden vergeven - es

kaarland genezen.

-

Toon: Van den 38. of 61 Pſalm.

EEEEEEEEE
Eere Godt! uwzwaare plagen
TT

#

SEEFE
TDie
wpdzagen/

#
-4

#=#EF=EE#
Treffen ons zoº diep in'thert.

#====#EEF===
DEal dannoch die felle roede

E=#E==
Langer woeden ?

=EEEFEHE==
Enonsbengenſmertopſmert?
Ä4.

2. JlMet

136

Klachten en Gebcden.

==#===#=

ºf

met uſcherpe toorne ſchichten :

#E=Häomt
=EF
gp richten

Z
-

TT.

#===EF=#
Gnze zond: wie kanbeſtaan!

#EEEEF

EFE====

----

– ---------

Doou doodelijkepijlen

Diedaarpen

4-1

E==#E=
-------"

GDmzooveele Neérteſlaan
Z.

Huys! aan Huys! wertvaſt geſlagen/
Alle dagen

Gaatdien ſlaanden Engel voot.
Mette quetzen/ wo?gen/ dooden/

Ach watnooden!
UBaarmen zieten waarmenhoozt.
4

MBaar wn teeren/waarwp wenden/
’t Sijn elenden.

Gver ſmert, benautheit, pijn,
Pootmenkermen/klagen/ſteenen/
-

Bitter Weenen.

WDiekanongevoeligzijn ?

><

5.

Bange koertzen, bloeden, braken,

.
't Sta

Onder de Peſt-roede.

I37

't Stadig waken,

252eeken alle moedtenkracht.
Etterbuilen, booze zweeren,
Duile zeeren,

Sijndeſtoffe van

º

klacht.

d'Eenezalomruſtig woelen,
TDoo?’t gevoelen

Ban benauwtheit om het hert.
't Ingewant wogt hemdoozſneden/
En de leden
Zijnverbºijſſeltdooz deſmert.
7.

IHochtik eens debrandt verkoelen!
TDienſt voele “

-

(Hoept dekranke) inmijnboſt.
Kanderniets mijnhert verquikken!
'k JW Moet verſtikken,

't Moet verſmachten van den Dorft !
8.

d'Anderlepdt geduurig raazen
Als dedwaayen/
Jºu’t verſtant en reden dwaalt.

GPfook zoo in ſlaap gezonken/
§ Verdonken.

WDodtdekrankeweggehaalt.
9.

-

TDe Bekenden, Vrienden, Magen»
DSiem de plagen/

Die van verre bliven ſtaan.
Als3ich menſchen vanonskeeren;
, Blijft dan Heere!
2BP ons/neemtuwonzeraan.
IO.

-

Ach! hoebeele gaander ſterven,
TDie verderven
-

Ä 5

In

Kachten en Gebeden.

gg

Inhaarzonden / zonder Boet:
Haaſtigdoet de Doodt haar’tleven
CDvergeven/

Sonder een bereydt genoet.
II.

A---X-------

Pee

bedroefde

Weezen klagen/

E=====E=#
Die derz'dagen

-

Banhaar Ouders zijn ontbloot.

=#=== ==z
---X

------

-

TDe verlaatmedzoeve Weeuwen

E#E
#EE
älagen
ſchzeeuwen/ ==#
FT

======
===
CDm't verlies haars echtgenoodt.
I2.

Mannen die als Hemels lichten !
And?eſtichten/
WBoden ſchielik weggerukt.

„Meffens boozen / worden vromen
CBnsontmomen/

WDelker doodtons therte dzukt.
I 3.

Godtſchietmet vergiftepijlen,
Ach de Bijle!

Onder de Peſt-roede.
Ä kappen toe geſtelt/
omen die geenvzuchtendzagen/
TDooz de plagen
WPozdem meerten vuurgevelt.
-

I4

Heere dus intoon ontſieeken/
Gmte w?eelen Alhet quaat van ons begaan;

Ach! wp roepen om genade/
Beert die quaaden.
Helptons eer wp gamts vergaan.
15.

WBp bckemmen'tzijnde zonden
TDie ong wonden

Die verdienen dezeſtraf/
Dader! Wiltons doch vergeven,
Laat onsleven/

Wieert doch uwem tooren af.
16.

###

Danubwpadt zijnwp geweken

#

Zorgeloos is onsgemoedt.
Cotverkeerdezonden wegen
Gantz genegen/
Traagen laauw tot't waare goedt.

(Cotgebzeeken

I7.

d'Aerde ſteeltons hertenzimmen/
UPp beminnen

sWeerelts luſt: Jaaydelheit
äanonsherte beter ſmaken/
Meer vermaken/

Dan’tgeen'ons nº bobenlcidt.
Iô.

Hwen Naam en ruſt-dag Heere!
. Tºponteeren.

't Heylig Woordt wogdtklepngeacht.
GDnze

Klachtenen Gebeden,

X4 9
*

GDnze trotze ſtijve herten, TDie u Terten/

-

-

-

WBozdem doo? geenſlagenzacht.
I9. - -

-

#===#===
VT

- -

––

TT

Hoog van moedtenhartvanneke

-

JAiet tetrekken/

FEFEEE EF=Z
TDoo? uw goedtheyt/

-

noch doo?ſtraf.

–l

EEF========
Boos, ondankbaar boozuw zeegen/

#

ZIESEESE
W

T/

IT

T

Steeds genegen

EEEEEEEE=
–4
-

Zijn wp/omte wijkenaf.
.

-

2C.

-

Geldtzucht 3 ongerechtigheden.
Quade Zeden.
Overdaadt en dertelheyt.
Haaten nijdt in bittre twiſten.
Booze liſten,

Daarmenmee verleydt en vleyt.
-

2 I.

MBaare deugden'thepligleven
Tjn verdºeven/

TPaar is mietdan woordt en ſchijn,

-

Chziſt

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

S

––

– – –

Onder de Peſt-roede.
Chºiſinen zijnder veelin Name,

I41

JlMaar zP ſchamen

Paarde kracht, entwaare zijn.
22.

Leer! wp vallenvoo?u meder/
läeert doch weder
Metugunſt/en weerthet wee.

Datuwwraak-zwaerdt uptgetoogen
Mietmeer moge

*

- - -

Saan: maar ſteektet3 indeſchee.
2.

d

Jezus!Hw
voldoening
maakt
voo? ons verzoening/

Maak'onsvan Gods Toren vºn;
äomtnuboo? den Wader treeden
JMet gebeeden/

TDathp onsgemadig zy.
24.

Gpdat wponstotuwkeeren;
Stozt ö Heere!

Elwem Geeſt (imons gemoedt)
Ban genaade en Gebeden,
TDoetons treden
In den weg van waare Boet.
25.

TPan verlaaten wpdequade
DSondenpaden.
Enwp zullen t'uwer eer

GPnsgeheelijk overgeven
Gmte leben/

Cotu wil en dienſt, öPeer
-

26.

Hwe Leeraars en Dienaaren,
UBilt bewaaren/

Die mu in de ſcheure ſtaan:

GDie met trooſt de kranken ſichten
-

CE?

II43

Nederlants Gebeden.
Enberichten

Doo het äruis tot Godt tegaan.
27.

-

WBiltonsin gemaa behoeden

oon die Roede.., .
WBeert die plage vanons Huis.
Gfzoo gp die7 Heer! doet naken

Gnsteraken/
Trooſt en helpt
-

". ditkrus.
2. Ö.

Laatoms alin tijdts bereyden »
Eerwp ſchepden

Hit die bzoſſe aerde-tent:
JReemt de Ziele upt de banden,
In uw handen.

Beere ! geeft eenzaligendt.
-

Nederlands-gebedentot Godt,
Over den Oorlogmet Engelandt.

Pſalm 122: 6, 7. Bidt om de vrede van
Jerusalem, wel moeten zy varen die u

éeminnen. Wrede zy in uwe veßingen,
we/varen in uwepaleyzen.
Toon: Vanden74, of 116Pſalm.

O#
FE
Heer! hoetoonigſtaat uaangezicht!
FEEEEEEEEEEé
Hſcherpe Koé geeftons zoo harde ſagen.
Gerſt

Nederlants Gebcden.

L43

#####
Eerſt Peſt, mu Krijg, 6maare dzoevedagen!

E=FEEF==#E
Creedt doch niet verder metons in't Gericht.
-

2.

Woninkrijken Bolkren damgroote macht/

Gaanzchten Oorlog tegen ons bewegen:
IWDiſgummendedien voozſpoet/ruſt/enzegen.
TDieuwe goedtheptons heefttoe gebzacht.
3.

Belaas! van Chriſtnen ! die dso eengeloof,
En Geeſt» tot Vreé en Eendracht

Ä. .

WBozt liefde/trouw/dooz krijgs-gewelt geſchonden.
Jºu do?ſtende maa Broedren-bloet, en Roof.
4-

-

T>it doen dezondenbanons Nederlandt!

:

Envan het Volk die uwen Maam belijden.
WDie wijktmietafin deze booze tijden ?
De deugd bezwijkt/ dezond neemt d'overhandt.
5.

-

-

*

TDenvoozſpoet/ Wijkdorn/Dzeed/en Gvervloedt
Pan’taerdze goedt; enhemelſe genaden/

Pereyſchen dank ! maer ach! al die weldaden
Misbzupken wp/en

Än ſteeds quaat vooz goet.

GP gruwe-zond! öſmoöondankbaarhept!
Isdit vergelding? poo?3oogrootenzegen!
Die Landt» en Kerk, jaa ieder, heeft verkregen?
-

Isdit de vrucht vooz Godt ? hoedus verlepdt!
7.

GP Peer ! boozu bekennen wpde ſchuldt

Danonsgemaakt / doo: zooveelzwarezonden/
Laat noch verzoening vooons zijn gevonden.
Berſchoomt/ vergeeft/ en hebtmet ons

"Äpn

Nederlants Gebeden.

I44

Z

-

####
Gm Jezus! uwemeen-gebooren Loon/

#=====#F#
Dietrouwe Boºg/die zelfsdoo zijn voldoening

E=====E###
Aan'tkruisverwierfeemeeuwige verzoening.
-

Dieboo2onsbidt vooz uw genaden-troom.
9

Caatons Gebedt u wezen aangemaam!
WPiltdoozuw Geeſtons herte buigen/bzeken/
<Im waare Boet: deziel in deugdontſteken/
TDatwp om ut'ontmoeten zijn bequaam.
IO.

. Als wpdam komem boozuw Aangezicht/
TDatonzebeed' u tot genaa bewege.
Booztons/ geeft verſpoedt/vrede, heplenzegen!
Zècheptuit decz' duiſterniſſe weder licht.
II.

-

Ach! ſtraftons mietmeteen vergramtgemoet!
Maarwilim liefd/ onsmaatiglijk kaſtijden/
Cot zielen uut./ datons uw handt bevºijde
Damalditquaat/en doe ons weder goet.
I 2.

TDoet welaam Zyon! ubeminde Bºuidt/
Bewaart uw Kerk, in dezelaatſte dagen :

Geeftdatu Volk veel Hemels vzuchten dagen.
TPeeltdoozuw geeſthaar meerder gaben uit.
- -

1D
13. HBer
-

Nederlants Gebeden.
-

I45

13.

-

Perſchoomingumſt 't Vereenigt Nederlant.
ÄMcpgt krijgs-gezindeherten tot den yrede:
Zoomiet; yeptons/ als in den tijdt vooleden/
Strijdt voor, en metons, doozuwſterke handt
I4.

-

-

JW Maakt gamtzte miet den trots en högemoedt
Tèer haaters, die nuzoeken ons verderven.

Z

Laat d'Antichriſt moptzijnenluſtverwerven.
ZStilt vpandſchap / verſchoonthet Chziſten bloedt.
I5.

-

WDaakt over’t Lant: geleit on3 oorlogs macht.
oozuwen Arm wiltons verwinning gewen.
CDpdatw'in ruſt en vrede weder leven.
totgeſlacht.
JW Net Broeders, Van

sº
I

Geeftons ook Heer! hiernaa de zaal'ge ruſt!
TDaar geenberoert / noch dzoefhept wozdt geleden/
Alwaar invzeugd en volle heerlykheden
Booz u Aanzicht; dezicle haarverluſt.

Nederlands klacht, en plicht in hare
nederlage entegenſpoeden. 1665.

Pſalm 44: 10, 11, 12. e WMaar nu hebtgyons ver

ſtooten ente ſchande gemaakt, dewijle gymet onze
krügheyren niet uit en trek Gy doet ons achter
waarts keeren van den wederpartjder: en onze
anden berooven ons, vöor Lich. Gygeef ont
over als Schapen, enz.
a_s

-

-

-

Toon: Pſalm 79.

T#
-

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

Läuur Nederlandt! om datuweereniuiſter
s

#

„ZU
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Nederlandts klacht

E========EF=====
-

jbanofuºrganswj

#EEE###
Khoogheit daalt/u voogſpoetis geweeken.

=###
####
tleidt
Wilmogenthep

muhelaaß! bezweeken.

EFEEF
Gwee des tegenſpoeds!

-

-

FEEF===
TSie herten zoo vol moeds
-

== = = ========

-

EEE-HFEEEE ---------

Zoolaegdeénederzijgen.

FE#

ESWESSESZ

Gm’tmaaremdzoev'gerucht!

E=

EEEE EFEZ
WPameer u ſcheeps-macht vlucht,

FE EEEEEEE
Engp moeſt neerlaag krijgen.
2.

Cruur Nederlandt! om dat uw'dapprehelden
TDiebol van moedthaar leven boog u ſtelden/

IAeer zijngevelt/ uw'zee-ſterkten doo?ſchooten/
Derbzandt/ gerooft/enzoo veebloeds vergooten.
Rheyr

-------

--

Overhaar Nederlaage.

147

H. heyrkracht wierd verzäagt/
Allg. ZSchapen Weg gejaagt/

WPan- ºder maakt verflauwen,
WPat hiepuw groote macht ?
DSoo haaſiter viucht geb?acht!
TDusvaltulos vertrouwen.
Z.

Die Nederlandt Gods gratnſchap bedderrooken
TDieuwe machtal meerder heeft verb?ooken.
Doo? ſtorm verſtroyr, de Scheepen heen gedzeven
Än's Ppaudshand/haartot een Roof gegeven.
E>ſmertelijke ſlag!
Noch was teen dupſtren dag/

"

TDevpandt komt te lande
(CEen ſlaaf van d'Antichriſt

Dolwyevel-maeds entwiſt)
In breeken 2 roben/ bzanden.
-

4.

O Nederlandt! ten Hemelhoog geſtepgert/
Gp hebt aan Godt gehaozzaamhept gewepgert.
TDateer endienſt heeft hp voo? aldienzegen

Doozoo veel goeds/tot dankbaarhept verkregen?
H trotz en hoogemoedt.
Pracht, weeld', in d’overvloedt/
TDie 't gantzelandr vervulde.
WA walg van't Hemels bzoodt.

Z# #

-

H zorgloosheyt zoo groot/
WBas langer uiette dulden.

Z

-

-

5.

O Nederlandt! dooz voogſpoedt miet bewogen
Cotbeterſchap : hoe hoogeropgetogen!
s

Än eeren macht/ hoeverder äfgeweken
Dan uwem Godt / totzonden engebzeken.
Als voofpoetunietbaat/

#U UÄ
geen Ä Ä
Van"
ROTTE tLLPLU13
tqUlla ## 2.

F.

TDanz

Nederlandts klacht
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TDandooz.de ſcherpetucht/
WPaar ondergp muzucht
Hbeter wegte leeren.
6.

#EEEEEEEEEE
KTruur Nederlandt! doch mietzoo zeerom plagen

#=========#
-----

-

Alšom Uzond' waarom gp Wogdt geflagen.

EEEEEEEEEEF
Gp hebt misbruikt Gods goedighepten zegen.

#######====
(Cotydelheyt, en werelts-luſt genegen.
---

-

-

--

T

--

Cenquadendziftig/ boos,
A
====== = = ==EZIEF=
T

T-

-----

Gewent van Godttedwalen/

F#EE
EEEE
äeerttotu
Pader weer.

Eé

FT

#EE

EEF
E=#
- HIT-F

-

--

---

-

----

-----

BeW jſthemdienſt
di
eneer/

Laat

#

Overhaar Nederlaage.
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=#EEEE
PLaat uwenhoogMoedtdalen.
7.

-

UHoopt Nederlant, geeft den moedt mietverloren,

CDm Jezus wiizal Godt uw ſneeken hooren.
2Bidt hem/die dzuk invzeugdekan verkeeren.

ZSteuntop geen vlees,maarzoekt.de hulp des Heeren,
Godtplagdit Nederlandt

Cereddendoozijn handt.
Hp quam voozhaarte ſtrijden:
MBaš Staat, of Kerk, in moodt

EnrieptotGodt/hpboodt

;

Zijn hulp/ die ubevºijde.
G E B E D T.
-

8.

Derhoozt ö Heer! deklachten engebeeden/
Doet Enon wel/ geeft Nederlandt de Vºede!
Lieertdienaa roofen bloedt, van Chºiſinen do2ſten.
Pereentin v?cé/ äoningen/ Staten/ 1D02ſten.
Byeek doch de Oorlogs-Hoe.
Epſlaat niet verdertoes

UBpſmeekenom gemade/
GDm Jezus onzem Heer.

Dntfermtuwonzer weer.
Bevzijdtonshan die quaden.
9.

JHaar Vader ! is tuheyligwelbehagen/
TDatwp die ſtrafnoch langer moetend?agen:

Tawilt gy tkruisopons noch zwaarder maken/
Geeft dat wponsdant’eenemaal Verzalien.
Datonze wilen luſt/

#Ä
§ Voegen/
U NRA UW ) UND OllHV0EJ
Ü 3

Js’t

Nederlands-Vreugd.

15o

#

'tbetertegemſpoedt?
atzich dam onsgeinOedt
Jmu/ ÖGodt! vermoege.

Nederlands-Vreugd, en Dankzegginge
aan Godt 2 over hare gezegende Overwinninge:
in den Vier-daagzen, Bloedigen Zec-ſtrijdt,
tegende Machtige Engelſe Vloot, den
11, 12, 13, en 14. Juny, 1666.

Pſalm 18: 47, 48, 49, en 50. De Heere
leeft, gelooft zy myn Rotſeen, en ver
hoagt zy de Godt mjns heyls , die my
volkomen wrake geeft - en die volken
onder my brengt : die my uit hept van
mijne wyanden; jagy verhoagt my boven

diegeene die tegen myopfaan; gyreadet
my van den Mandesgeweldts, daarom
zalik u loven

Ä Wolken,

en uwen

Name Pſalm zingen.
Toon: Pſalm 89.

-

V#
An der Heyrſcharen Godt, verheffen wp den
H

#

-

SEET

sº

Coons

WBp

Nederlands-Vreugd.
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F#EE EEEEEE
WBpzingen van zijneer/die heerſcht in's Gemes

#

H-

-Ä

troon/

#EEEëEEEEEEEF
TDie
Konink! bovenal/ die Richter van de aerde/
===============

A-4

EEHEx=XEE===F=====EFSFEE

Die groote Majeſtept!wiegeeft hemlofnawaerde?

#EEEEEEEEF#
TDie heeft wondren gewzocht/voor ons, in deze dagen.

WBienzoudenwp de Eer, alshem alleen op dzagen?

Gns Vaderlant,gepangt/benauwtaanelkenkant/
Gequelt/beröoft/gedzukt/te Water ente Land!
Bzachtſmeeking en Gebeën/ om hupe vooz Gods
DOTEN.

Die van den Hemel/eenshet biddem wou verhooren.
Godt! beekt het groot geweldt van forſe Dwin
gelanden,

--

Äp temthaar trotze moedt, en redt ons uit haar
handen.
TDie

tº

Z.

was nu verjaart,

van dienzoo dzoeven

Ag !

IBanmeermen Neerlands Vloot, verſtroPt/enbluch
LeM Zag.

It 4.

Zººaa.

Nederlands Vreugd.

T52

Maar dank zy Godtldiekcertmetzegenen genaden
25p Nederlands heyrkracht: wat kond' doe Vyandt
ſchaden!

Die zeer gevreeſde macht ! verſlagen; vliedt met
-

ſchanden.

-

Die ons verſlinden wou/ bzcekt Godt zijn ſterke
tanden!
4.

R

-,

#=======#
Hoe trots quam 't moedigheyr ! van’t wrev'lig

Z

SEESE

Engelant

––

/

-

#==######
Met ingebeelde Waan,

Van Zeege in haar

handt !

#=FE ====###
–L-–----------

Maar Godt aam wien alleen der menſchen zaken

#=SEFF
hangen

SZ
A

- -

F######
GafonshaarAdmiraal!metzoo veelvolks gewangen.
====
EEE

=====FFFFFFOF5X=FZ4=======
-

#######

Paar Schepen onsten buit. özegemrijke glory!

EFEFEE###
Naeenvierdaagze ſtridt»krijgt Nederlandt Victory!
-

-

5. Zoo

Nederlands Vreugd.

I 53

5.

Zoo

º # vyands Macht, niethad voogong
gekeert

MBp waren haartenroov'. wp waren oberheert;

MBp waren onder’t Jok. wp wierden hare ſlaven.
Zp heerſchten op de Zee. 3p flooten onze haben:
IWHaar Godt die overlaſt em wrevel wilbeletten:
BZakt
ſtrik ontWee/ en ſcheurthaar ſterks

bºg LttLN.

6.

-

Gedenkt ö Nederlandt! dat u Godsgoedighept
Perbindttotuwen plicht, en tot bekeering lepdt.
Dooz weldoen/wilu Godttothemalnadertrekken.
Haardſetrage zieltotyver meer verwekken.
HLaat damdevoog'getucht/ en nu die grootezegen!

K totafſtandvan zond, enmeerderdeugdbewegen.
7.

't Is Nederlandt! watgroots/datu de Heeredoet,
WBozdt mu miet zorgeloos, weeld'rig, of trots van
moedt.

In Need'righeyt, dient Godt, zijt dankbaar, doet
gebeden,

De Hoede is'ermoch! Ach! dat eendrachten vrede,
IBeer va den Jemelquam! dat Broeders en Ge
UUlrefl

JW Maakten een Vree-verbond; dat eeuwiglijk mocht
duuren !
8.

Perheugtu Nederlant! gy hebt mubzeugdensſtof/
Geeft dank aan uwen Godt! zingt hemmueeren lof.
Hygink metuten ſtrijd' en bzalt des Vyands krach
te
ten/

-

TDie volhoogmoedsen nijds, ute vermielen dachte.
Godt
Helden maoed ! hy leerdhaarhanden

gaº

rijden ;

De Overwinning is/ (övzeugd!)aan uwe zijde.
.
-

t 5

9. Onz'
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Onz' hulp

van den

Im2akt,

ſee

! die Aerd'en Hemel

-

TDie Herder Izraëls! die voo dezijnewaakt/
Dieseen ſterke Rotz! voohaar die in't benouwen/
GPp Zijne machten hulp/vaſtſteumenen vertrouwen.
Erkent dan Nederlandt ! uheplis van den Heere
Mietons/nietons/maar hen/behoozt alleen de SEere

Chriſtelijke Vrede Vreugd', en Bede
over het Verdrag tuſchenden Koning van Enge
lant en de Vrye Vereenigde Nederlanden:
- Beſlooten binnen Breda den 31 July, en
verkondigt den 24. Auguſti, 1667.

-

Pſalm 147: 12, 13, 14. O Jeruzalem !
looft den Heere: öZion!looft uwen Godt:
want hy maakt degrendelenuwer Poor
ten ſerk. Hyzegent uwe kinderen bin
men in u : die uwe landtpalen in Vrede
ſelt.
Toon : van den 89 Pſalm.

FFEEEEEEEEEEé
-

---

Sensºberfrieruierezijan Gºd of

#EEEEEEEEEEE#
eu d'aangemaame Vree geeft zoo vee wegde ſofº

#EEEEEEEEEEEF
Lethert bambpſchap vol/hoekandetonge
-

-

sº
g

Ä»

Chriſtelijke Vrede-Vreugd'.
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-A

-

#FFEEE#
w

----------

-------

TDeveugdemoeter uit/en binnenſt’oop'ning hrigen

#====#==##=#
TBelaam ö Chziſten volk ! laathertentongenparen/.

#EEEEEEEEEEEé
- Lingtop/ een nieuw gezang den Leere der her.
ſcharen!
2.

o Gm'tzondig wambedzijfdat Dziend / tot Bpand
(blaakt.

maakt:

Heeft Gods heetgrimmighept zoo veeſſelijk ge

En Landten Zee ontſtelt: deherten zooverſlagen/
CDmal die tegenſpoén/zoo bittre Oorlogs plagen!
Dan wreetheyt, Rovery, dat branden,bloetvergieten;
Pan

Ä zºo genoemt/wien moeſtdat niet ver
Dzleten

-

3.

TDe gantſe WPerelt dooz klonk"tmaare Krijgsge
(ZUcht.

rucht

TBaar Babels-volkom lacht”/maar Ziomklaegd'en
(Cerwiſldat Engelandt, en Nederlandt krakeelen/

2Zooſcherpenwzevelig!de wondſcheen miette heelen;
TDat Buur, en Bond-genoot malkanderen vernielen/

Die Broeders moeſtenzijn/vereentmetherten zielen.
4.

"

Godt die de Fechter is/gezetenopzijn Troon/
Deed' als een Paderdoet/in twiſt van zoon/en zoon/

ºphaat de wevel-moet/en geeft haarbepdeſlagen.
Äp wildatzp in Vree en liefdeweer verdzagen.
Booſloeg Godt Nederlandt, en Engelandt, die

Ä
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Gevoelden Paders wzaak/ die Broed'rentwiſt wil
-

ſchepden.

F=EEEF=s 5.

F===FFF

#FEEEEE=EEEEFZ
Godt die hetal beweegt! woonteeuwig inderuſt,

######FFF
Vpliefthetveedzaamvolk daarinneemthpziniuſ

###E=======#
Jezusis Vrede-Vorſt! Godt/is de Godt der Vrede

#EEEEEE####
Zijn Geeſt een Vredegeeſt ! in alle Chºiſtileden.

#F##
't Isook der Eng’len wens/(die Gode Eeropdga

EF
gen)

T-g

===z
4-A-–-A

-

#EEEE E#EEEEEEE
Opaerden zy deVreeldenmenſch Godswelbehagen.
6.

Woe zoet is Bºoederſchap! daar Vreed' en Een
dracht WOont/
. . (toomt.
»

TAaar JAijdt en booshept bliet/ daar zich deliefde
’t Äs’tmerk van kindzen Gods/ en Jezu Bondge
NOOtel.

ºtºs als een Balſemgeurop’t hooft Aarons gegotens
Die tot der kleedren zoomlieflijk quam nederdalen.
Datvolk kroomt Godt met gunft/ leven/enzegel
ſtralen.
-

-

7. Dankt
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7.

-

Dankt Godt & Nederlandt! metlippenengemoedt/
3Doog

nÄerzen

gunſt / ’t is groot dat hp U

0

Hw ſtaat/uv Eeren-glans/ onlangs zoolaegen
duiſter !

Wijſtmuem klaart weer op/tot ubooygaande luſter.
Godt zetrºu op het hooft een kroone vam Victory!
GEn nu de Vrede-krans; # groote Eeren Glorp.

Godt! voerd uzaake ut/totheplvan Staaten
Landt!

-

Gntmoet hem met ootmoet/ geeft weer aam hem
de handt.

Blijft trouw in zijn verbondt: maakt Godtu weg
Boogſpoedig/

-

WDodtmietlos/zoºgeloos/noch dertel/ofhoogmoedig.
Bemindt zijn UDoogdt en TPienſt/houd uaanzyme
Wegen;

Danig uw Vrede vaſt/ in zijn genaadenzegen.
9.

-

CDzegemrijke Godt ! nu gy de Vrede zendt/

Heeft Rovery, geweldt ,en vyandſchap eenend'.
Petarmgevangen volk,raaktuit der wzedenhanden:
d'Eenzal den and’ren miet beſchaden, doden,branden.

TDe Koopman zalterzee, zijnhandel bepligdzijven/
Änwelvaart ſtilleruſt/zalelk by’t zijne blijven.
IO.

GVrede! liefem waerdt/ eenmoederwanderuſt.
GDVrede zoa begeert ! vermaakten herten-luſt.
CDVrede, zoetebandt ! die boeit de CDozlogs-ſcharen.

Ehemes Vree-muzijk ! die wzeede kanbedaren.
GDVreé! die zegen baarten weert de booze twiſten/
CD Vredehepl'gebandt ! eencierſelvan den Chziſten.
II.

G Pader! van de Vreè, geeftzegen vanuw handt;
Geeft
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Geeft Vrede in genaa. TDoetdatdien vrede-bandt

Det Engelant gemaakten Neerlandteeuwig duurez
Dat-Chziſti

nannryk bloep'in haarbepder muu

TEN

-

Datzp eenärachteljk haar zamenzoo verbinden,
TD.at
haat/liſt oftwiſtnoptplaatze weder ven

nº

LUT.
IT, d

-

# EEEEEE

-

FZ

G Koningvan de vreè ! bzepd damuw kominkrijk

###EEEEEEé
epaerdenwjderuit/opdatuw Cereb:

-

EEEEEEEEEEEEZ
WPeert valſche leeren ſchijn, met yd'le menſchen

.#

F

F

-

vonden,

-

#=====##
EBEEx========F==EHEE*===
Hw.volkzpals een hert, enzielezaam gebonden
=8=ö==5FF-FFHEs=x==FEEF====

####EEEEEEFé
-------

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

Datkemis/heplighept/inuwgemeenten bloepen.

FEEEEEEEEEEEE
Datvzuchten van geloof/ enliefde meerder groepen.
13.

GÄezus Vrede-vorſt! maak Vrede doo? u bloedt.

Geeftons de zaal'ge Vreed! die ruſt geeftin'tge
UlOedt .

TDat

Bruilofts Vreugdezang.
TDat

Än
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devlam van'sPaders gramſchap

Z
UE.

Dat de Gerechtigheyt,enVreed malkanderen kuſſen!

Dat Goedertierenheyt, en Waarheyt zamenkleven!
Soo

zÄs

hier: 't Volmaakt'in't eeuwig

EUCI,

Bruilofts Eer-en Vreugdezang.
Pſalm 128: 2, 3,4. Uwe Huisvrouwezal

zjn, als een Wruchtbaren Winſtok, aan
de zjden uwes huizes, uwe Kindren als
Oläfplanten romtom uwe Tafel, Ziet,
zekerljk Zal die man gezºgent worden,
die den Heere vreeſ.
Toon: ö Kersnacht.

FEFF
EEFF
HHEE
Zºº
S-/

-

lig! is’t in den Zeere trou wen/

EHEEEEEE
EEE
hem tebou

Gmzaam' eenhusboo

Wen.

-

_e. zegent3nze in haar ſtaat/
#===
EEEEEF==#
Vaar twee vereentmetherten zielen
Gaal

Bruilofts Vreugdezang.
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FFFFFFFFF
FFF
Gaanzamen vo02 haar Pader knie len;
–AD

EG=

–

-4-P-

HFFHÄFFH=
FFE
Dienmiſtgeemgoed/noch ſchaat geen quaat.
2.

TDaarde deugden als ſterrenflonkren.
MBatnacht kam harenglans verdonkren !
TDie wand'lem in Godzalighept;

Zijn Erfgenamen in ditleven/

Dänzegen; of Godtzal haargeven/
Beel beter goedtineeuwighept.
3.

Ziet dit Paar! van Godtuitgelezen/
GPm d'een/ des anders deelte wezen;

Dereemigt tot een vleeſch engeeſt.
TDie twee! in Jezus! vaſt verbonden:
MBiens bandt weer nimmer wozt geſchondent/
Jãoch optgebzoken isgeWeeſt.
4

-

d'Algenoegzame Godt! uw Vader!
Dealderwijſte Ziel-berader!
Gelepd'enſtuur’uw overal/

IPp geev' uw raadtin allezaken/
Enſeeruw hoegp’t Welzult malten :
Jnalwat uw ontmoeten Zal.
-

5.

Jezus! uw Bruydgom! Vriendt; enBroeder!
Spvooz uw beyd' een Zielen-hoeder!

Symtrooſt zijnhepl/ genaden-bzon;
WPiluit de volhepdt der genaden/

-

Hw

#

Bruilofts Vreugdengezang.
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BIw Ziel verquikkenen verzaden.
BZyº zy uUV ſchildt/ eubzeugde-ZON.
6

-

d'Heylige Trooſter ! koom meder dalen
LÄp doe zyngaben meerder ſtralen
GPverdit Nieuw vereenigt Paar!
Hp help entrooſtz'in alle quaden/
CEn lepdze in des Heerenpaden.

lºp woon'en blijv’eeuwig bp haar.

Bruilofts Vreugdengezang.
Toon: Gezwinde Bode van de Min, enz.

###EEEE=#
Hienden ! opdit Bruilofts-feeſt,
-

-

-

---

FE
=======
Singt eens b?olijk
--

===F--- ==========

––

=###
Hier paſt mu geendzocVegeeſt/

“---

K.

FE====
TDie de jeugde ſtuit.
-- --A----x?

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

=#==
Zdtelt u Toon,

----

E-HEE-EE

maaktaccoodt/

a/

===
#######
Leftu ſtem: dat men't hoozt/zeerluidt/
W.

-

Pooz
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Bruilofts Vreugdengezang
oo

degom en Brüde

de Brui

E==!--##==
- -

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

-

WDaar de Oogen gaaU/

F=== =====
-

===######F===
T Stoffe vandeveugd.
TT
/TA TS

-

==== =f EHF=
TDie hethert en zielverheugt.
't Cierſel Van de Bºuiloftszaal/
Loovers, Palm, en Kroon;

Pyalen methaar glans en ſtraal»
Alle evenſclyoon.

TBatmen hoort, Wak mel1 Ziet »

Vreugde geeft/ vzeugde biedt net een/
Aandegaſtenin't gemºcen.
TDe verſcheyden ſpijs,
JNoodt de ſmaak Oil Pºijs/
Gott de Eele Wijn 2

Läoepenal tot bzolijk Zijn.
3.

JUNaarde geeſt invzolijkheit
Wätjze boven't ſtof:

Geeft de hoogſte Majeſteit»

Denge-epſtenloſ

1

Bruilofts Vreugdengezang.
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Boºzjn gunſt voo hetgoet/
Dar hp ons/rijklijk doet7 om miet;
Saaois noch veel beters biedt!
't Ismaarpdeiheit/
IPaarons oog u weidt:
't Aerdze moet vergaan;

»

JMaar jetbeſte deciblyſt ſtaam.
4.

Diet nu dit gewenſte Paar!
In de Echtebant

Crouwe minne ſtraaltiu haar
2erte / zielen haudt;
Dante vooremin tween,
ZEngevlochten in een ! welvaſi.

Doo.de liefde tzaam gepaſt.
TDaar den hinneruſt/

Dodtzenopt gebluſt/
Cotdat zy genet/
TPaar 3p haare ſtralen ſchiet.
5.

Denſcht den Bruidegom en Bruit;
d'Algenoegzaam EHodt!

Dieze inde Echt beſluit
Sp haar deel / en lot.

-

DSphaar ſchildt/ enhaar loon

Zphet heilende Kroon; van beyd.
ºp eemthaarin zijngelepdt.
Als haarleven end/
Pp zy daar ontreut:

HNeem haar beyder geeſt/
Inhet Zemeis Bruilofts-Feeſt.
IL 2.

Bru
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Bruilofts Vreugden Wenſch.
Toon: Rozemont dielaggedoken.

======#
#
Hoemende Godsheergheidt
ILaat de ſtemmen zamen uiten

============
–

semesws/ enhoog beleidt;

=?
####t====
dt/
Allerdingen epnd'enſtan

FFEEE==#E=
WDogdt beſuurt doo? 's

Heeren handt.

2.

Godt die komt tweezielen! voegen
Ände Echt, en maaktze een.
(Cothaar onderling genoegen/
Geeſtenlichaan wozdt gemcen.
Allerzoetſte ecnigheydt!

Cothaar bepder trooſt berepdt.
3.

Twee in-een-geylochtenherten!
Paſtgemaakt in d'Echte-bandt,

Pooſpoeds dagenrampenſmerten
Lialien beyd' gelijkerhandt:
Dzeug

Bruilofts Vreugden Wenſch, 16
Peugde/ doefhepdt/ zuurofzoet/
TPagen 3p met een gemoedt.
4.

Godtkomtzijnem mildenzegen!
Stoºten over zuiken Paar,
Dat3ich voegt nazijnewegen:
Pp doetſchijnen over haar
Dijn genadigaangezicht
Engeeftinhaar wandellicht.
5.

z

TDitisonzesherten wenſchen/
Aan de Bruidegom en Bruidt!

:

Tweevan Godt geliefde menſchen/
Die u in dienbandt beſuit:
Zp met u/ endoeu goedt;
Als hp zijne kind'ren doet.
6

Godt! de Algenoegzaam Bader

.

Zºutuw ſtaat! en/bouwuwhuis!
Allervzeugd'em goed'zenader!
IDeer/ ofzegen7 dzukenkrug/
CDokalwatu hierontmoet/

kieert hp totuw beyder goedt.
7.

-

Godt wilumu zamenbinden
In den bandt van Jezus Trouw
Daar gptrooſten heymoogt vindon/
Ditverbomdtheeft geen berouw.
Sºhoe zaligis de Bruidt!
"

DiemetJezus’t huw'lijk ſuit!
II 3

Ver

-

..

I66

-

- -

-

Verjaarings Dank-en Bede totGodt.
Pſalm 91: 16. Ik za/hem metlankheit der

dagen verSadigen, en ik Sal hemmyza
hey/doen ziem.
Toon: Pſalm 12.
-

O##
JRepndig Godt! Fonteyne van hetleven !
O

### === E#Es==#
Dies en leeft, van/en toteeuwigheit

##FEEEEF=#
Hit uwe volheyt! hebt gp ausgegeven
SEE

-

T

##EFFEEF #E

-

-----

Eem levens ſtroom ,
-

bepaalt doo uw beleidt.
2.

Cot dezen dag! verlengt gy onze dagen;

- Gp hebtons wel bezogt/ gelepdt/ geſpaart/

GDokuwianknoedigheit! heeftonsverdzagen/
-- Envoo veelquaadsen ongeluks bewaart.
Z«
-

-

-

Gp hebt ö Feer ! uw goetheit/ gunſt/enzegen.
Gponsonwaerdig'! rijklijk meergeſto2t/
Hw vziendlijkhept toont gp mu aller wegen;

't Schijnt dat gp’t Weldoen mininer moede wogt.

#

4.

MBp danken uw ! dat gp den tijdt ver Jaarde,
Ban die onsis zoo lief, en aengenaam !

Datgphet leven, tot opheden ſpaarde,
GDit geeftonsſtofte loten uweu àaam.

d

5. Per

Chriſtelijk Maaltijds-gezang.
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5.

Dermeerdert Heer! dentijdt, en's levensjaren,
Soo’t tot uw Eer; enzielen beſte is/
CDfzoo gp haaft ons totu wilt vergaaren;
Bzengtons danmaar
Pemelserffenis !

nº

Doetonsdien kortentijdt! danwelbeſteden.
Doo? uwen geeſt onsmaauw woordt gelepd';
Ach keertons hert! vanzond'empdelheden/
GEn tot een zaligeynd' maaktonsbcrepdt.

Chriſtelijk Maaltijdsgezang.
Handel. 2: 46, 47. Zyaten met verheu
ging, en eenvoudgheydt des herten, en
prezen Godt, enz.
Toon: Pſalm 23.

OÄ#
Gzoote Godt! die rijkzſtvan vermogen.
#########
----------

----

-

---

º goedthept zienwp weer voo2onze oogen/

========###
--

---

Gy kroomtons ſteedsmetuwen

mildenzegen.

E#EEE###E=
H gunſte ſtraalt op alle onze wegen/

«Z

==x=T===tz=t=TTE=======

#EEEFEF=
• Gp konntons dag/ op dag/ metuw'weldaden
L 4.

JAaa

Chriſtelijk Maaltjdsgezang
##=#EEE Ä
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–Q––
T

D:

JAaa zielen lichaam - ryklijkoverladen.

T:5

2.

-

=F==º

º

#
#
#
voo2onsmet
Gp dekt
veelga

#

-Ä--Ä----------

den Dis,

TTFT

zoo

ven.

==s=Es=====FSFFEF===

E=====###E==
Als of wp u vergelding weder gaven/

==
============
==
=--------- ========r--+
--v-De aerde, lucht, en't water moetengeven/

##########
Gng onderhoud, en voedzel voo? hetleven.
=F
=== #
#EFE==
F=
----------

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

TH --

===###

Dohda

miet ſchaars: maar mildt, en overvloedig,

EEEEEEEEEEEE
---

Verzaadt gpons als onzen Bader goedig.
Z.

MDatzijnwp Heer! datuwe goedtheitsſtromen/
All wederom op heden tot ons konnen ?

WDp zijn mietwaerd ! dat gp aan onszoud denken
JUNetzoo Veel gocd§/enzegensons beſchenken/
Deer als aan veel; van uwe lievelingen!

Kw gunſt alleen geeftons aldezedingen.
4.

Gp trektons hertdoo? zoete liefde-koorden.
GEn Voed deziel doo? uwe levenswoorden.

Gpſchenkt u Zoon, en methem'teeuwig

º,At

ir

Chriſtelijk Maaltijds-gezang.
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WDatkondt gpons/ 6 Vader! beters geben!
T2Die heyl-fonteyn volzegens/ en genaden/ -

TDt Pemels Broodt !kanonzeziel verzaden.
-

5.

TDat wpons hert geduurig weIbewaren/
Ennopt met

# ſpijs of drankbezwaren.

Doet doo? uw ſchepſes onze zielen rijzen,
@mu denoo?ſpºonk alles goedstepziſzen.

Seeftºp uw gaven, aanonsuwen zºgen,
Doo? Jezus duurbaarbloedt/ voogon Verkregen.
Pauze.

6

Laatdarme ziele! nimmer zijn vergeeten/
Een and're ſpijs heeft die van modden teej
Een Hemels-broot tot ſterking in genade/
Dat ziels-gebrek, en honger kan verzaden/

Geeftdat altjdt/ dangroept het geeſlijkeven

3

Dan leev’iku, enzalveel vruchten gewen.
7.

Laatuwe liefd'ó Vader! onsvertnaken;
QJezus! kommt bp onsu wooningmaken,
Metuwen geeft! enzijn genadengaven,
Äom Zoo onShert/enziel van bimmen laven,

Ät demeuwhaar Avontmaalmaghouwen.
Eneeuwiglijk uw

Herz

beſchouwen.

Heeftonsookplaatsin's Hemelsopperzalen,
Wilt daardeziel met yolle vreugdonthalen,
Det Abraham , Izaak, Jacob, gezeten
Aamuwe Taafel, laatons daar daneeten,
t Verborge Manna in die ruſt, envrede,
Daar völheytis van alle heerijkheden.
9.

Boeoverbloedig! komtuw goedtheptdaalem.
Die kanal’t goed'aanonsgedaan/verhalen.
Lºf, eer, en dank, zijnwp verplichtte geVen/

Met lichaam, Geeſt inonsgeheeleleven.
IL 5

JW Maakt

17o

-

Liefden-gezang

3

MAaaktons bequaam/dooz uwen Geeſtbamboven:
Danzullen wp u Naam / ö Peere! loven.

Liefden-gezang, op de gemeenſchap
der Heyligen.

1Joan. I: 3,4. Ditverkondgenwyu; op
datgy metons zoudgemeenſchap hebben,

en deze onze gemeenſhap ook zy met
den Wader, en met zynen Zone jezu

Chriſti, enz. op dat awebliſhapver
vult zy.

Hebr. Io: 24. Laat ons op malkanderen

achtmementot opfherping der liefde, e
goedewerken.
Toon: Pſalm 31.

W#F
Jeis/ enzal gelukkig wezen ?

-

FE=FFHF=====
EHEEE
HET:

T

#FF

Z

WDienszielbezitdat goedt ,

#
–Z
#=== X-XT-ELEFEEEEE
+

’t WDelkherte engemoedt

#E===EESEEFEFFEF===
–------+---------+-------------

Vernoegen kan? jaaook genezen»
-

-

.
Dan

Liefden-gezang.
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#F#E=#
Ban haargebzek en quaden/

=###E
En eeuwiglijk verzaden?
2.

"tºshp die metzonden beladen,
Gevoelend' zijn elend/
DSich haaſt tot Jezus wend!

Enkomt ten Troone der genaden,
CDm daar der zielen ſchatten/
Doo?'t geloof aantevatten. 3

4

Alan wien de Heer zich wil verbinden,
Engamtſljkovergeeft :
JlMet dat hp is, en heeft.

TDie zal genaad', em gunſte vinden/
2Bp Godt zijn Hemels Dader!
TPerzielen heils-ſp?ink-ader.
4.

Dijn zonden wozdenhem vergeven!
Gnvºp van het verderf/
TBoºthy Godskindt, en erf.
Zijn zielbegint in Godtte leven;

.
--

Äp heeft geen quaat te vzezen/
WPant Godt! wil methem wezen.
5.
(2)

Hp ſtaatmethem in gunft en vrede,
Doo? Jezus duurbaar bloedt,
TDatvoo? de ſchuldt voldoet.
Gods Geeſt blifttotineeuwigheden

Än hem; der Englen ſchaare
Zalhem veilig bewaren.

6

Hoe

Licfden-gezang.
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6.

EEEEEEEEF==#
zaalig! ishaar ſtaat bevomden/

-

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

------- --IN

#E##E=#
TDie doo? diennauwen bandt,

===##=
Pan's Beerenſterke handt/
-"

z== ============
Aan

Chriſto eeuwig zin verbonden.
E

-

EF ==z======== ==

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

–-3

JUAet alde uitverkooren,

#=#####E=
Dooz zijnen Geeſtherboren ?
7.

DApzijn kindren van eenen Wader!
GEn Moeder! opgevoedt.
Dan Jezus! Plees en Bloedt.
TDien aluiteemelevens-ader

Dit innig zielenleven,
Än Chºiſto wogdt

ggruen

“

- .

-

4

-

.

O

Ppishaar hooft! enzy de leden,
Än een Geeſtlylt lichaam,
Geroepen alte zaam;
Pereent in geeſt, tot liefd', en vrede.
(Löteen geloof, en leere,
Eenhoop, een Godt! een Heere.
-

Pauze.

Liefden-gezang:
Pauze.
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9.

WDelaan mijn ziel! gp moetnu ſcheiden
Dan's wereltsbooze Rot,

IHet welk zichkeert van Godt.
En volgen die die haar verleiden/
(Cot't padt van pdelheden/

Än alle booze zeden.
IO.

Poogtſteedseen metgezelte wezen/
Pan die Zemels gezindt/
Als een gehoozzaam kmdt/
WDilwandlen in Godsheil'ge vzeze;
Voegt utotdezer wegen,

Sookrigt gp heilen zegen.
II.

Laat ons malkandren gaanaanumerken/
(Tot liefd' in needrigheit,
(Cotweidoen zijn berepdt.
Endeen/ den anderen verſterken,

GDnnt goede maatepogen/
JlMetal on3' ziels vermogen.
I2.

TDatwp tezamenonze krachten
Gaan voegen tot den ſtrijdt,
Än deze booze tiſdt
Dtaan tegen’s Zatans liſt/ en machten/
Jºãet's werelts booze treken/

En eigenziels gebzeken. I Z.

Dood'een of d’ander/raaktaan't wijken,

Än voo? / oftegenſpoedt/
TDie lichtliſt het gemoedt/

CDp’t mauwepadt weldoen bezwijken !
"En eenigzins vertragen,
Pan't goedenaatejageu,

-

.
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Liefden-gezang
I4

-

EEE#EEEEEEE
Zoopemandtonder veel elenden
# EEz= ==SEESEFE
(W)

W.

A-»

Bedroeft, en moedeloos 2 :

#EF==#EE=2
--------

(Cermeer leidt hulpeloos:

Laatons de oogen tothem wenden/

FE#EEE====#
Met teereingewanden,

E####FEEE
En hulp-bereidehanden.
15.

d'Onwetende Gods kemis leeren,
TDie op een dwaal-weg gaan/
TDoo2ogiendelyk vermaan

Aanporren, dat 3p haar bekeeren.

-

TDe zwakke droeve herten
Vertrooſten, in haarſmerten.
I6.

IHoeliefſkis
dit zamem women
!
Alswy
in eenigheit,
A
KLot vreeden liefd berepdt

Lºnsbroederſchap zoogaan vertoonen;
Als herten zamenkleven/

Sueen Gods-dienſtig leveu.
-

-

-

-

---

17.

Als

Licfden-gezang.
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17.

Alsonze gaven andzen lichten,
Daronzer tongenpj

-

Steedsuitte van Gödszak.
Än dušmetonze reed'nen ſtichten;
GDok 3elfs met doen, en leven,
Eeu heilig Voorbeeldt geven.
18.

Datons eenimmig medelijden,

Cºm’s naaſten krisen ſillert/

-

-

Gaa treffen in het hert:
Enons Verheugen, met den blijden,
GDok droevig zjnmet Cene/
Metbºoeders bieder wjn.
- -

-

-

- -

-

I9.

-

Datwp gereedtte hupe kamen/

-

-

Demoodtvaniedereen
En goet doenin't gemeen/
Doch allermeeſt den rechten vromen;

ÄZºo zijn plicht witjen

.

–

-

.

"

Godt! zal'them Eellwig loonen.

-

2O,

ºts gemeenſchap van Gods kindzen/
Ban Chriſti volk/eot
Än hern vereentmet Gjt!
Die niemant beet hºchkan verhindzen.
Ep (ſchoonde wereit viele)

Finſteeds een herj Ziele.
2 I.

Ppbidden Vader van delichten
Setuwe kindgenaan

-

Die inubzeezegaj
Enzoekenſteedguj. aangezichte,
Doetuw' genaden ſtronnen/

Gn gaven tothaarij

-

az. OJ
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Licfden-gezang
22.

#EEEEEF==#
CD Jezus! als in uwen name

#EF=##=E#
Uw'ſchapen zijn by een;

#EF==== #====
Maaktuwmethaar gemeen,

#EEEEEEEEEé
läomtin't gezelſchap methaar Zamen:

======= ===========
--- E---

IT

Laat op haarnederdalen/

aw Geeſt met zijne ſtralen.
23.

TDoet bit're nijdt, twiſt, hovaerdye
Seer verre vanons zijn/
GBok alle valſche ſchijn.

Bedekte loosheyt, veynſeryen,
Met ergerlijk mis-noegen
TDie bp geen Chºiſt'nen voegen,

»

24

TDoetuw Woordt! rijklijkt in ons Woonen;
TDatde voorzichtigheit»
INDetyver in't belepdt
Danonzen wandel/ zich vertoonen.
Geeftons veel vrucht te d?agen.

Peer! maauw' Welbehagen.
-

25. Als

't Gebedt des Heeren.
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25.

Als gVonseen-maal zult vergadren,
Än ruſt, byuter woon/
Doo? uw heerlijkheitsTroon,

Daarwp met d'Hemels-ſcharen nadzen/
Zullen Wp eeuwig zamen/
Dereeren uwen Häme.
26.

TPaar zultgy al, in alles wezen,
CDalgenoegzäam Godt!
GDnz’eeuwig deelenlot.

Daarisdeziel volmaakt genezen,
HW lieflijk aangezichte,

Daldaar im vreugden lichten.

't GE BEDT des HE ER EN.
Toon: Onze Vaderin Hemelrijk.

O#

=#==

Vader! die in d'Heemlen woomt/

A

#EEEEEEEEEé
TDie daaruwheerlijkheit vertoont/

F============
-------------

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

Uw kindren zwak/ enonberepdt/

A-Ka

E==== EEEFEE=
Die ſmeeken om barmhertigheit.
Jº?

-

Hoogt

-

is

't Gebedt des Heeren.

== ###EF=
Hooztons vanu genaden-Troon,
---

EEEEEE
Gun Jezus! uwen lieven Toon.
2.

-

Verlicht deziel / maaktons bequaam,
(Ce Heylgen uwen grooten naam'.
maluwwerken die gp doet/
aar in uw heerlijlheptontmoet/

Doet herte, tong, en werken Heer !

In alles ſtrekken tot uw eer.
3.

Uw Koninkrijke koom' ons bp.
Meemtin deziel / uw heerſchappy!
Äm vrede 2. vreugd, gerechtigheit.
Cat 't Rijk, der glory ons gelepdt.

-

TDoet's Zatans macht, en Troon te miet;

25zengt’t dwalend volk» tot uw gebiedt.
4.

INHaaktdat uw wilvanons geſchiedt !
Doet onzem bozen wilte miet.

CDat wp tot onder-danigheit
Än doen, en lijden, zijn bereidt/
Vrywillig, trouw» volſtandiglijk,

Als de zaal'gen in't glori-ryk.
-

5.

MBp uwe kindzen ! armenbloot/
Perzoeken Vader! daaglijks-broodt.

Ap! doetons van den Hemel goedt,

-

PE
-r

't Gebedt des Heeren.
SEngeeftalwatditlevenvoedt.
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WäW zegen» bp uw gaven voegt/

TPanzym wp in onsiot/ vernoegt.
6.

---

Vergeeft ö Heer! al onze ſchuldt.
(Toomt uw gemaade/ hebt geduldt/
JL2etons om Chriſtiduurbaar bloedt;
Derzekert dit / aan ons gemoedt.
Dat quaat den maaſten ons oit deé/
Vergeven wp/ dooz liefd’tot vreé.
7.

Laat doch geen quaa verzoeking toe !
Zend gp onsuwe tüchtings roë,
Dertrooſtons / doetonsonderſtandt/
Än’t ſtrijden/ biedt uw ſterke handt/
Dat d'overwinning by onszp/
Ach! maakt ons van den boozen VMP.

-

8.

Hw is ö Pader! 't Koninkrijk.
Hw mogentheit heeft geengelijk :
Hw isook alle heerlijkheit!
Dannu tot in der eeuwigheit,
Maaktonsberepdt tot uwe Eer,
Amen! dit3p alzoo / ö Heer !

Jº 2

-

E ER

18o

-

-

E

E

R - Z

-

-

A

-

NG,

Over Godsvoolmaaktheden.
lovende en
Van een Godt ijerlijkend? ziel.
-

Pſalm 145. 5. De Heere is groot - en
zeer te prijzen, en Synegrootheit z on

doorgrondeljk. Ik Saluit frekende beer
lykheyt der eereuwer Majeſtert, enz.
Toon: Pſalm 18. en 144.

T
#
F======
zie/van'taa
Hekt
Heer! mijn

rds gewoelnaa

===
-

boven.

S

«

#FFÄFEFFEF
Datik met's Hemelshepzuw Naam magloven;
Gphoud u Troon in't on-toeganklijklicht.

##===#
––W----––––––

– – ––----------------

Daert mp omhoog'enſterktmijn ziels-gezicht!

#=====# =======
-----------

HW aanzicht geeve zjº genaden-ſiralen !

#=========EEFFEF=é
HW Geeſt koomin mijmherte neder dalen!
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Van Godsvolmaaktheden.

#EE FEEEEF
T---------

---

IPpmaak deziel (die noch zoo vaſtaan’tſtof
-

==FEFE ==SF*=EFFSFÄFEEF=
L---

–L-

E-TEHEEHEE
F

1äleeft) los/ envaerdig tot des Heerenlof!
Lovende.

2. Jehova! Bron en aller wezens-wezen.
Hitwelkers volheit alleiss gerezen/
d'Eenige oorſpronk! waardoo?ieder ding/
All wathetis7 en wezenzal, omtfing.
- Verheerljkende.

Drieeenig Godt! die leeft van eeuwigheden.
Die zijt, zult zijn, en waart altoos Voo?leeden;
TDe eerſt’, en leſt', voo! uw'isgeen geweeſt/

Geeuwig Vader ! Zoon, en Heyl'ge Geeſt!
Lovende.

3. Ogeeſtlijk wezen! zelfshet licht: en leven.
Alan wiens völmaaktheit niemant ietskangeven;
Verheerljkende.
Altijdt.de zelfde, onveranderlijk:

Gok eeuwig, vaſt is Heer! u Koninkrijk.
-

Lovende.

Hw Raads-beſluit kam niemantopt verhindzen/

JDoch uwen wil verandzen/ nochvermindzenz
emelen aerde zullen eens Vergaan :

och uwe woorden blijveneeuwig ſtaan.
Werbeerljkende.

-

4. Oneyndiggroot Heer! boven alle machten!
TDie geeft enneemt/denſchepzelenhaar krachten/
Almoogend'Godt! uallerſterkſtehandt/
TDoetalledingenzondertegenſtant.
Lovende.

Alwijze Godt ! uwal-doozziende oogen/
Sienover al/ op aller
.

.

Ä" PO0geN;
3

Ep
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GBp weet wat is/zalzijn/of heeft geweeſt/
Gp ziethetallerbinnenſt van den geeſt.
Verheerjkende.

#===E======
-----

5. Onmeetljk suw weezen, Veerder Heeren!

#EEF===####E==#
Än alleplaatzen daar wphemekeeren/

###########
Zijtgyö Godt! en toomt uwheerlijkheit.

#==========#
------------

WBp zijn ſteeds in uw' tegenwoordigheit:
Lovende.

#####====#
Poouw aanzicht kanniemamtzich verbergen.

###=#EEE5
WDie uw vertoont /

of eenigzins gaat tergen/

==FEIEEEEEE EF==
W--

-

Gp vindthemhaaſt tot zijn verderfen val:

EF=#===EEEFF
Maar d'uwe hoed’em lept gp overal.
Verheerljkende.
6. OHoogſte goetheit, barmhertig! genadig!

Pol trouw” en waarheit; daar toezeerweldadigÄs
-

N

–

Van Godsvolmaaktheden.
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Gpziſt een Godtvan voalige
Teiegnvoo d'arme menſchen hebt bereidt.
Lovende.

oalgenoegzaam Godt! gplaat deſtromen/
Daruwe volheit tot onSneder komen.

Teatdoetgpäluit liefd' aans menſchenkindt!
t MDelk in uw Zoon' genaad' en leven Vindt.
Zamen.

7. OHeilig! Heilig Gadt! vol Heiligheden!
Poo. wiensaanzicht, die Englen'thaar bekleeden!
Diens reineoog, het vuile Zonden quaat/

Perfoept/ beſtraft/ vervloekt/ met toorn en haar
Verheerljkende.

Uw oordeel išenbliftaltijdt rechtvaardig,

TGezondaarisma recht, waak / enſtraffwaerdig/
Plied danöziel! tot Gods barmhertigheyt;

THooz Jezusbloedt! is daar genaad' berepdt.
Zamen.

8. MDandelt ö Menſch! danvoo! des Heeren oogel.
Oprechtelijk: vertrouwt 2,vreeſt, zijn vermogen/
Anbidt, en dient dehepl'ge Majeſtept!
Looft, eert den Name zijnerheerlijkheit!
Taat uwen Toon zich met des Hemels-ſcharen»
En't Choor der Ä tezamem Paren;

Ästhier gebzeklijk! trachten wacht/ hier na*
Eingt gpoolmaakt/ 'teeuwig Haicluja!

Geeſtelijk Vreugden-liedt, des
Oud-Vaders BERNAR DI.

Over den manvejezu.

Alsmen detweelaatſte Regels vanieder vaers afflaatz
(dieniet van den Oud-vader Bernardus zijn») Zingt
men 't op d'eygen Toom. Of als den 1ooten Pſalz
Maar de twee laatſte Regels by ieder vaers, oP de
wijze van Onze Vader in Hemelrijk.

Hoog.

1:3. Uwen Name is een oly die

uitgeſtort wordt : daarom hebben u de
maagden lief
-

J

-

=#EEE===

EZU, die uw's gedachtig is/

#=========
Eijn’s heren bzeugd'zeer krachtig is:

F======== EHEF =s=====Z
Perr” boven! hong/ bovenal
------- -

#EEEEEEEFE=
Js uwbp-wezenliefgetal.

#==##=#
-"-

---------

OJE ZU zoet, öliefſtemijn,

E##E=
Wanneer zalikeensby u zijn ?

Over den Name Jezu.
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2.

Menzingtzoozoete geenmuzijk/
Il2enhoozt geen Liedtzoo b?eugden-rijk:
JlMen dicht geenlieffelijker Coon/
Als vam on3' Jezus Godes Soon.

JE ZU mijnlof, mijn's hertenzang.
Ikzingual mijn leven lang.
3.

Jezu, dezondaars gy bekeert:
Seer vziendlijk voo? die u begeert/
iPoe goetzijt gp / vooz die umint ?
JW Maarwat doch vooz de geen' uvindt !
JEZU mijnhoop, mijn wenſch, mijn luſt,
Welis de ziel, die inuruſt.
4.

Jezu der herten zoete ſchicht/
JFontein des levens/ Zielen-licht!
Gp overwintal's werelts vzeugt/
Enal datiemant hier verheugt.

Beſtraaltmijn Ziel, doorſchietmijnborſt,
En laaft mijnhert dat nau dorſt.
5.

Geem tongeheeft hetoit vertelt/
Gcenletterheeft hetoit geſpelt/
TDie 'theeft gepzoeft/ die weet gewis/
Jezum teminnen/ wat dat is!

Die JE ZUM mint (Ohoogſtelot!)
Godt blijft in hem,

º hy in Godt.

Än't bedd' mijnghertenzucht ikſtaag/
Jlèijnziel verwacht hem alle daag/
Än huisalleen / op'tlant/ enſtraat/
Zoelt ik mijn Jezum vzoegenlaat.

EZUS die mijn bemindeis,
*

’thert alleente vinden is.
WA 5

7. "kt Zal

Over den Name Jezu.
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7.

-A-

-

-4.

-

–&–

EEEEEEEEE
'k Zalmet

Maria voegopſtaan/

i
En’s mo?gens totten gräve gaan/

# EFF –$ =HF
---

-

–L
TT

Metvzagen/ klagen/doefgemoet/

#EE

E=EEEE EE

Hemzoeken/tot datikhem groet.

#E===========
Die JEzÜM den gerufen min,
---

- Dº- º

- -

T

L

--

L

- --

#EEEEE#EEE==
-

Envrezeniet want hyhem vindt.
8.

*k Sal’t grafmettranen maken mat/
lèetzuchten / wand'lem doo den padt/
Boo? Jezus voeten vallenme'er/
TDiekuſſen/ en omhelzen we'er.
By zijne voeten heel door-wondt,

Dezondares genade vondt.
9.

Jezus een Konink wonderlik/
SsBeerlijk/ Machtig / Edel/ Wijk:
Deel zoeter en volmaakterdam

Eenſterflijk menſchuitſpzeeken kan.
Minttoch, 6 Ziel! dient dezen Heer,
-

-

-

7

-Grootisu loon, uvreugd, eneer.
10. UBp

Over den Name Jezu.
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IO.

MBp Heere Jezus bidden dy/

-

-

IWYaaktdatong hart verzadetzp.
Geen duiſter macht daarimme dult:
JWPaar metulicht/ en liefd vervult.
’t Hertdat Godt naadert nieten deert.

Die Godt geniet nie meer begeert.
I I.

Peer! alsons herteuonthaalt/
Als uwe klaarheit ons beſtraalt:
TDam wozt des werelts luſtverfoeit/
En’c vuur der liefden in ons gloeit.

OliefdeJezu! my verteert,
En alwattegenubegeert.
I2.

Deliefde Jezu over zoet/
Äswaarlijk eene Zomig-bloedt/
Peel zoeter duizentmaalen mecr/
WPamt niemantzeggenkam hoeteer.
Proeft, ziet, en ſmaakt, dat Godtis zoet,

Geen waerder ſchat, geenhooger goet.
1 Pauze.

I 3.

Dijn lijden iszijns liefdenpandt/

-

Peel grooter als menergensvant/
Pnheeftons metzijn bloedt gekocht/
Devzeé met Godt voo! onsgewzocht.
Geen meerder liefde iemant heeft,

-

Als die zijn ziel voor vrienden geeft.
I

Jezum tekemmentracht/ ö menſch!

Hemte beminnenzpuwenſch:
J.Net blijtte zoeken/ mietontb2eekt/
Änt Zoekenmeer u liefd'ontſteekt.

Die JE ZUM kentzijne Ziele leeft:
--

Die JE ZUM mint, houw, dathy heeft. –
15. Die
-

-

-

–-

Over den Name Jezu.
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15.

-

#EEEEEEEEF#
TDie Uzoo mint/ met minn'onthaalt/
H-

FFF
=9EEE

E==FHF=
---

p
--

Zijn liefd'/ öziel! met d'uw'betaalt:

###
Än dezen geUr U blijtigſpoedt/

AL-A

=== ===== #E
Godsliefd' metwederliefd’ontmoet.
EEEEEEEé
Naa Godes liefd’u hertenvoegt,

-

#EEEEEEEFFE=
Zijn liefd' heeftzich in ons vernoegt.
16.

Jezus altjdt genaadig is/
Geeft blijdſchap die geſtaadigis/
Gprechtemtrooſt hp medebzengt/
CEnvzeugd' des hertenonvermengt.
Des werelts vreugd' in druk vergaat:

Des Heeren blijdſchap eeuwig ſtaat.
I7.

-

Jezu! my dezegumſte doet/
Geeft mpuw's liefdemovervloet:
ZLaatltonnen dien gewenſchten dag.
TDatik uzien/enleven mag.
Zaalig ishy die in uhof

Woont, ënuzingt een eeuwig lof
-

18. A.

-

–

Over den Name Jezu.
18.

Allzijnmijnwoodenonbequaam/
Dochtans verbzeid’ikuwen Haam:
Deliefde mp v?pmoedig maakt/
Gmbuitenu devzeugdeſtaakt.

O JE ZU ! die gezegentzijt,

Uliefd, enlof my ſtaag verblijdt.
I9

Jezu ! uover zoete mim'/
Permaakt des menſchen herten zin/
Derzaadt deziele zonderlaſt/
Als geeſtelijken honger Waſt.
Dien Godt verzaadt, gants nietontbreekt,
Alsmen hemſmaakt, den luſtontſteckt.
2O,

Aldieu Eeten/ hong'rem Heer!
All die udzinken/ dogſtenmeer:

Dochzpbegeeren anders geen/
TDan Jezum d'alderliefſt’alleen.

Eet vandit Broodt, drinkt dezen Wijn,
't Is zaalig 2 hier in gulzig zijn.
2 I.

JPaar diendeez liefde dzonkenmaakt/
Die weetterechthoe Jezus ſmaakt.
Joe zaaligishp dienzevult;

.
z

IBanthpmiet anders in hemdult.

Watkanontbreeken in 't gemoet,

/

Als’t Godtbezit, onshoögſtegoe: ?
22

Jezu der Englencierzelrijk/
Ämthoorenzoeter als muzijk !
Än’tp?oeven boven alle ſmaak/

In tharteen Hemelsblp vermaak.
ietiszoo waerdt in’taerdze dal!

JEZ US alleenis’t Al, in Al.
-

-

-

23. Äkt

19o
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23.

==FP=

EEE ZEITE

=====SE=======
Ält roep welduizentmaalenmeer:
-

FEEEEEEEE===
--

MinJezu omtgpook mijn Heer!

E#EEEF=#
-

-

I

WDanneer maakt

--- --

opmijnhertzoo bp

.

#EEFEEEEEEEE
TDat'etbam u verzadetzp.

# EEEE#FEé
Ik queel van liefde, (roeptu Bruidt,)

#EEEEEE =###
Voerteensmijn herts-verlangen uit.
24

Jezu 'tgeſtaadigminnendijn/
Geeft mp geduurig quaal en pijn:
Doch vooz de zielis’t Honig zoet/
H liefd'alleen mijn leven voedt.

’t Verlangen is my weleenſmert,

't Omvangen, geeftweer vreugdin't hert.
2. Pauze

25.

Jezus! op 'thoogſte goedertier/
IAijns herten vzeugd'/enleven hier:
WBathebt gy alvoo! ons gedaan ?

Maat doch u liefd mijnziel omvaan.
-

O Ziel! die Godes liefd’omvat,

Watgoethebtgy? O Rijke ſchat!

- -

26. Je

Over den Name Jezu.
-

26.

Jezum teminnen smp goet/
Aammiemant/ hechtmeer mijngemoet/
Sk werp mijneigen wilvan mp;
GBp dat Jezus myjn leven 3p.
Hetſterven is my groot gewin,

J EZUS mijnleven, heft enzin.
27.

OJezu alderzoetſielief

.

Htrooſt mijnzuchtend hert verhief:
Als bitter ſchzepen ugemaakt.
En's herten roep u ooren raakt":
Ikzucht, ik ſchreye dagen nacht:

Komt Bruidigom! u Bruidt die wacht.
28.

WPaar datik gaa / of waarikſtaa/
JWDijn hert jaagtaltijdt Jezum maa/
Hoeblp benik/ als ik hem vind !
Emhp zich aan mijn ziel verbindt !

JE ZUM te derven is myſmert:
Zijn ſchatte erven zockt mijn hert.
29.

-

't CDmhelzen dat ik dan bekoom/
szoeter als een Honig-ſtroom :

enbandt/ waartuſchen ik danhang/
Js Jezus arm : maar 't duur miet lang.
Ovreugd! Olot ! Ozoetebandt,
’t Omhelzen van Gods rechterhandt.
3O.

Muziek/datikhebgezocht/
F.

Ä begeert' wozt nuvolwzocht:

Ä
eeft mphethert doozwondt/
oo? liefd’ontfieeken in den grondt.
Wie vat hoe zich dezielvernoegt?
Als Godt zichzelvenbyhaar voegt.

19r
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#F###
31.

===z

BL-

Als Jezus dus in't herte ruſt/

#========

Dº

Zijnliefd'enwoºdtmietuitgebluſt:
=-H-

- -

==F=======z

Maarblijft geſtaadig onverflauwt/

FEEEEEEEEE
En waſttemeerwathaar benauwt.
T

-

-

-A-

#EEEEEEEEFE
-------

Benauwtheit, pijn, hoegroot, hoefel,

EE
$-- --#FEEEEEEE
T-

L-E--

T

-w-

Godsliefd verwintook Doodt, en Hel.
32-

-

-

TBeliefde Jezu immer brandt/
Enwonderzoctisharenbandt:

Derheug'lijk isookharenſmaak/
Gnzeergeneuglijk haar Vermaakt.

-

-

Deez'brandt verteert debooze luſt,

Enbrengt ook aan deziele ruſt.
-

33.

-----

TDeez' liefde uit den Hemeldaalt/
En't merg miſns herten diep doo? ſtraalt:

-

*-

z'Gntvonlit mijnziel/emkoudt gemoet:
TDendzoeven Geeſtzpvzeugd aan doet.
Die Godt bemint, zy vry verheugt,

Gyzijt Godskindt, Ögrootevreugt !
34, Gbzandt!

(

Over den NameJezu.
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34

E> bandt ! ö hepl'ge Hemels-bzandt:
Geen liefden-Vuur men heeter Vandt.
CD trooſt hier in dittranen dal!
Gods Soon te minnen bovenal.

Mint Godes Zoon» zoovliedtupijn,
Zijnliefde doet u zaalig zijn.
35.

GP Jezu ! bloem van’t maagden-velt/
H mium’nlet Zoetheit wogt vertelt:
Lofeer zy u/ en Majeſteit/
Hw Lijk duurt tot in eeuwigheit.

JE ZU uzingen d'Eng'len lof;
Wantgy den Vorſt zijt van haarhof.
6
36.

Itomt koming! komt mijngoede Peer !
Häomt Zeplandt! U kommt alle eer.
Beſchijntmijn zielmetuwe ſtraal:
Gp zijt Verwacht Zoomenigmaal.

Mijn tranenzijn mijn Broodt. tot ſpot
Men dikwijls zegt, waaris u Godt ?
3 Pauze.

37.

Jezu klaarbovemzomeſchijn:
Geeu balzem kauzoo ruiftend zjn/
Zoet! zoetſte boven alle zoet:
Enliefſte boven alle goet.

Die kent watgy van binnen zijt 2
Umint zoogyteminnen zijt.
Z
Z8.

Jezu uſmaalt deziel verwekt/

Plgeurhethertetothemtrekt:
JLMijn geeſt in U geheel verzijgt/
Al§ZP U tothaar deel verlirygt.

Vreugd, eer, gewin wordtalverſmaat»

Wanneer Gods minn' hethert verzaat.
-

-

-

39. Jeza

Overden Name Jezu.
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39.
--

ZFEEEEZ

######
T

z

Jezu mijns herten hoogſteluſt/
E-= = =7. FE-FWTF

EEEEEE===#

#=##E=###FE
Uw'liefdevlam wozdnoit gebluſt/
–------------ ==========
=SEL===
V-Zu

sy
-

Doo umju ziele wozdt verblijdt:

#EEEEEEEEEE==
En eeuwig van de doodt bevgijdt.

#EEEEEF =z
T

ID

-

O JE ZU zoet, onstoeverlaat

##======#
-

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

-

- -

Gygeeft al’t goet» en weertal’t quaat.
4O

Komt tot mp/ öbeminde ſchoon!
Die zitin uwes Baders Croon:
Den vpaudt hebt gy overmogt/
CDen Hemel doo: ubloedt gekocht.
JE ZU ! ditis u Teſtament:
Ik ben metu tot’s werelds endt.
4. I.

Ält volgalom u achteraan/
Baar'tis/ gp zult mp nietontgaan:
TDant gp hebt mp mijnhertontrukt/

En uweliefddaar ingedzukt.
Die JE ZUM vogt, gaat welgewis;

Wanthy den Weg, en Leids-manis.
-

42. G De

Over den Name Jezu.
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4-2

G Hemels Burgers komtmetſpoedt/
GEn uwe poo2ten open doet:
Atomt uwen Heilant in't gemoet/

Hoept koming/ Jezu ! Weeſt gegroet!
Vuur, Lucht, Zee, Aerde, Berg, en Dal.
JE ZUS Regeert! maakt blygeſchal.
43

CD Koning! machtig / glorieus/
CD läoming! zeer victorieus:

Gemaadigoveronz misdaadt!
O Jezu! 's Hemels meeſt cieraat.

Rijk, en grootdadig machtig, wijs:
Maarmeeſt genaadigisuprijs:
44.

JFomteine der genaaden bloedt!

GZon! wiemslicht Gods ZStadt behoedt/
TDes d?oefheids nevel vanons jaagt/
JWHet ’tlicht uw's blijdſchapsons bedaagt.

Fontein» ukracht Gods ſtadt verblijdt:
O Zonne ! die geen nachten lijdt.
45.

Jezu! upziſt des Hemels Choo!/
Enzingtu lofmetzoet gehoo?:

TDe WPerelt hebt gp gantz verbljdt/
JWHet Godt verzoent/ van't quaadt bevºijdt.

De Eng’len zingen altijdt we'er,
O Heilig! Heilig! Heilig! Heer.
6
46.

Jezu, u Piiſk in bºe'e beſtaat/
TDiehert enzin teboven gaat/
GPchof mijnziel die eens bezat !
Poezeer verlangt zymaa dienſchat !

Gods Rijkisſpijs, noch drank: maar meeſt
Recht, vreed, en blijdſchapin den Geeſt.
A 2

-

47. Je»
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47.

#######F#
Jezus išuuin's Nemcis Croon/
=HTIEF
FEEF===
E-EE

F===F FÄFFH-T-

F=

––

-

TDaardzaagt hp d'hoogſte Eeren liroon.

=======

FEFFE=Z

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

JUNjn Ziel Wilmp geheel ortgaan;

########
WPantzy volgt Jezum achter aan.

#E======sEEEé
Mijnziel! wat doetgy hier op aerd'?

======#==
U Schatis JE ZU Shoog van waerd'.
48.

Jezu, metbidden/zangenlof/
Möy volgenu in't Nemcs-hof.
Géefcons tot een genaadig loon/
jYetute zitten in u Croon. ,
Lof j EZ EU: om’t verhoogendijn
- -

Moet alle knie geboOgen Zijn,
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-

Zamen-ſpreekinge, tuſchen een God
zoekend, en vindendherte.

Ezai 55: 6. Zoekt den Heere terwyle hy
tevinden is.

Matth. 7:7. Zoekt, engy zult vinden.
Toon: Pſalm 5o.

OÄ. #
Zoekezde.

#EEE=#
v. --

–TF –F

-- -

Ach! mochtmijnziel / die ſtecds begeert'em luſt'

E==#E##E#
Naa Godt! eens vinden op dit zoeken ruſt!
----------

----T ––-

- - -- - - -- - - -

–

---------

-

#EEE======###
JMochtik maar naaal?tzuchten en Verlangen/

#EFÄE#####
Hem totmijn Deel, eneeuwiggoedtomvangen!
Windende.

2. Welzoekendhert! daartoeis hulp/enraadt.
Äst umaar ernſt ? gplomttot dezen ſtaat.
UDie God wilzoeken, die # heil geWiS/
-

-

A Z

U
«r

Zoekend hert.
Jeuhp naaby, en noch tevinden is;

198

Ä umaarvoozt/ engaat derechte wegen/
Gp vinthem daminzijne gunſten 3egen.
Zoekende.

####
-- *

--

3. Apmp!ik bemzooverre afgedwaalt,
--

Ik ben zoolaegma d'aerde toe gedaalt!

FEEFEEEF
V

Hoesminiuſinſtrikkenzooverwert

EEEF#=
Panpdelhept ? eenrechte zielen ſmert ?

#EEEEF=####
Hoeraak ik los ? hoezalik mp ontwinden
=== PTPTT-AFHE-ZEEF====ET===== ===

##EEEEEEEFEEE
Pandezenbandt ? omdien ikzoek tevinden!
Windende.

(bloet/

4: Hootma zijn wooºt/volgtnopt geen vlees noch
’t Vernuft, en epgen wil, moet onderboet.

TDie Godtzoekt» moet eerſt uithem zelvengaan.
Zoekende.

JWAaar hoezalik zoo zwaren werkbeſtaan!
JPyzelfs geheel / in alles gaan verzaken?
Eerik tot Godt ! en hp tot mp zalnaken ?
-

Vindende.

5, Sa 't Padt iš ſmal, hier is een enge poort. i
ler

Zoekend hert.

I 99

IHier moet geweldt zijn/of memraakt mietboozt;
TÜDie Godt welzoekt, die heeft veeltegenſtandt.
TDevpandt komt van d’een en d'ander kant/
CPp dezen weg valt arbepdt/krups/enlijden/
TDoet wapens aan! om moediglykte ſtrijden.
Zoekende.

6. JWDoetditzoozijn ? ach waar krijgik dekracht!
TDe wil is goedt: maar’t ſchozt mp aan de macht.
Windende

(Tartſtuwen wil, want't liſtig hert bedziegt.
’t Zept wel ikkan niet! waariu't veeltjds liegt;
Än dit kanniet! komt wil niet! zich verbergen.

Eentraage wilzal zich miet groots gaan vergeu.
Zoekemde.

7. Zelaas! Äk vinde in mp zelvenniet.
-

-

Windende.

Keert utot Jezus! die uw krachten biedt.
JRiets iste zwaar voo? die in hem gelooft.

Zijn geeſt werkt indeleden daar hp 't hooft
Dan is:

Zoekende.

Ach! kond’ik vaſtelijk geloven !
JlMaar’tongeloof komt mp dekracht beroven.
Windende.

8. TDetwijffeling moet onderboeten meer.
Boozt gy / en ruſt op’t woo:dt van onzen Heer:

Pproept/ komttot my ! zijtgy zwaar belaän ?
äont gyniet loopen ? konntmaar kruipend aan!
Hw ziele bindt in mp genaä en leven;
Äkzaluw kracht/jaatrooſt! en ruſte geben.
Zoekende.

-

9. TDit zoek ik maar/ en 'tismujn engen Wit.
GB groot geluk ! hoeraakik aan't bczit ?
Vzdemae.

JReemtaanö ziel! wat onzen Jezus zepdt/
Ikbende weg! die tot den Rennellepdt.
Ikbende waarheydt, jaa
zelfs hetleven!

#

Z
06?

4.

-

Zoekend hert.

2SO

Zoekende.

-

Skzalmy dan metſpoedt tothem begeben !
Windende.

>

#ESEEE#
I0. Jahaaſtu maar: dit is het rechte ſpoo?/
==== = =Ä

EFFEFEFÄFEFH ==

FEF========== EEHEF========

Volgt Jezum naa, hp gaat Uzelven voo?.
Zoekende.

#EFEEF===#E.
JDoetik hem volgen waarhymp gelepdt ?
Windende.

-

#E###E?
Ja : in den weg van deugd/ en heiligheit.

# ##
TDzaagtook U kruis/gpraalt dan Vooztennader/

#===#####

–-------------------YZ-Ä–Äl
-- 2-ÄTH

- ---

Cotuwen wenſch: zoo komtgy tot den Vader!
Zoekende.

11. CotGodt komt niemantdan doo: heyligheit.

JWYaarasik merkhoe mijnen wandel lepdt ?
WZoe noch dezond'in mijne ziele leeft ?
WHoe wepnig vruchten dat mijn leven geeſt ?

Zoe memigmaalik afdwaal in mijn wegen ?
Danvalt de moedt/enik ſtaagants verlegen!
»

Windende.

12. Derlegen Ziel! Jants billjl: išuklacht.
»-

G

Fie

Zoekend hert.

2O I

Sie toe/datgy mameer volmaaktheittracht;
Derlaat dat achter is/ en u belet:

Äaagt ma den prijs 2, op 'tepnd uvoo?gezet:
DaltgP danneer / ſtaat op. raaktgpaän’t dwalen
Keert weer OP Weg. gp Zultdeliroon behaalen
Zoekende.

3. TDitneemik voo? / en hier oplegik toe:
Jºaar ach! hoehaaſt/ benik van arbepdt moé/
Hl?ijn hert wogt zwaar met aerdſe beezigheyt.
DCO2 werelt, vlees, bemiltzoo haaſt Verlepdt.

Tºe Zatan! wilmp doente rugge wijken;
Ikſtaa verſtelt/enveez'ik zäbezwylten!
VZndende.

4: Dietmoedeloos! vzees miet voo: dit geweldt/
Gaat VCoºt/b2cekt doo2/ betoomtuälseej Heldt.
Waakt in't gelegf/ſtrijdt met kloeknoedighept/
Jezus heeft overwimmingtoegezeydt.
-

EPnd Zal den arbept enü zoeken kroonen/

Volhardtgy maar: Godt is uzelfStenicone
Zoekende.

-

15. UPat noodtis’t noch!alsik den Heermaar vond?
Maart allerd?oevigſt'welk mijnziel doo wondt
Tsdathy ſchijnt van mpzoo verr” envreemj 2
Sºn3jnen trooft en gaven van myneemt.
Ich! hy verlaat my! Zooraak ikte valen/
Al watik doe/ tk bozderniet metallen
Windende.

6 CD3iel! kent gp nochs Heerem wegen mict!
Äpis niet verr”, ſchoongn hemnieten ziet;
Senko?tentidt/ bedekt hy't aangezicht,
JNad2Oeffeniſſe geeft hy troöſt en licht:

20ekthlopt/en bidr/gpzulthem wedervinden.
Dit3aldebandt/ veeſterkerzamenbinden.
-

Zoekende.

17. JDjn ziele rijſt/ mp dunktik voelemocdt!

Daar koom watwil / 'tz voo öftegejt
-

JA 5

't Blijft

Zoekend hert.

2O2

t Blftmijnbegeerten eynd', jaditist flot.
Äk moet noch nader zijn by mijnen Godt !
JWDijnziel verlieft, op Veugd euhe ligheden/

Salmetdit beeld al Zemelwaarts gaantreden.
Windende.

#FFFEEEE#
18. Gp hebtö ziel! tendeelhet geengp zocht.
Zoekende.

FEEF===#####
IHoe weet ik dat ? ach of ift ?t voelen mocht!

###FFEF=# #E#
DEoekt im ubimmenſt’t geeft getuigemis

-

Windende.

#EEEEE###==#
TDatuw'begeerte Godrte zoeken is.
ETTTTTTT- - FT-T

##
Gp wilt uw zelfs/ enepgenluſt verliezen,
T-

TTFTTHTTF-FT-T==T==TTF

####EFEEE
-------

--- ---

--

Äahepligheit voo? alle goedt verkiezen.
Zoekemde.

19. Gaat ditalbaſt ? dat Godt gevonden is/
Pau die hein waarnkt zoekt?
Windende.
TDit is gewis.

IBiezoekt doch Godt! als dienhy heeft gezocht?
Ons zoeken, hceft Gods Geeſt in'thert gewzocht/
Godt zocktons eerſt, eerwp heln zoeken konden:
Zoekt

Zoekend hert.
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Zoektgydan Godt, gy hebthemalgevonden !
Zamew.

2o. Ggroot geluk ! van die den Heere heeft ?
WDiensziel in Godt, enzijngemeenſchap leeft!
TBantalle goet dat men begeeren kan/
Äsal in hem! daar ruſt die ziele dan!

Die hp omhelſt im liefdeen genaden;
Hs Godt metons! watzalons danbeſchaaden ?
Zoekende.

2 I. Naaby den Heerte zijnis'tbeſte goedt!
TDat middel is’t dat ik gebuiken moet .
Gmdus altijdtte blijven bymijn Godt?
Windende.

Fºchlºwteerſt des wereltsydel, boozerot.

Hoedttdwalendhert. ſteut’tzwerven van dezimen.
't Geen't hertverlepdt / dat komedaar miet binnen

Äeeſoverdenkt/doozoekt/Godsheiligwoor
omt in Gods Huys, daargpzijn ſtemme hoo?t.
Haar’t volkhemäamroept7 däÄr hp 3egen toomt/

Ände Gemeente, daarde heerewj
ºegtuwin liefd'bp Hemeſſe gezij
GP3ultdaar Godt en Jezus methaar vinden.
3. Stelt udan Godt geduurigvoo uw OOg
Poertugemoedt vamaerd gewoej hoog.
leeft doo? geloof, toomtdatin heyligheydt.

Bºgt zijn beftuur; waar heen hp geleydt.
Speeltweel tothem! metzuchtenen gebeden:
Godt bljft byu. Engybyhem, invede.
Zoekemde.
Äy Vrienden Godts! laat mp dan metu gaan?
Asik vertraag/ofwijk/ voert my weer aan !
Sºzal uyolgen, metal mijnemacht
In dezen weg: mjnziele hoopt/ en tracht

Das?eeren hup: hpzafmpvorderſteren.
WPie't Willengeeſt/ zälöothetgºedej.
sº

---

Zoekend hert.
Windende.

-

F=====#=#
25.

Zoo doet de Meer! ditis zijnepgenwoodt;

#========FE
läomt laatons gaan; entredenzamen voort.
Zoekende.

#E######
- ---

- - --

Gods Geeſt/enguiſi/blijb’ ons geduurig bp !

E============
iPp neeme Weg alwatonstegenzp!
-

Viudezde.

####
t Iszin verbondt/ dat nimmer zal bezWijken;

#########E##
GodZalvanons, cn wy noit van hem» wijken!
-

Zamen.

O Heyl-fonteyn! Oalgenoegzaam goedt!
Eiendig is y / die u miſſen noet.

HHOczalig ? Ja zalig in eenwighept ?
3 hy / diengn tot in gemeenſclaptcpdt;
TDie u geriet / in Jezus onzen Heere !
UBieza ? en itan ? die heyl genocg waerderen!
Windende.

TIe volle vreugd' wodt in d'Hemel bewaart;
TiBanneer w; boo? Gads aanzicht zum vergaart,

TD.at: HeBBC! Wº van ſtrijdt, cin zocken rüſt

In

Kinder-bede.
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In Godt: wiens glory onzeziel verluſt.
Zamezz.

-

Danzingen wp Haleluja! te zamen.

Haleluja! Haleluja! Ja Amen.

Kinder-bede tot Godt.

Prediker, Cap. 12: 1. Gedenkt aan uwen

Schepper in de dagen uwerſorgeling.ſchap,
eer dat de quade dagen komen, euS.
Toon: O Heylig Zalig Bethlehem.

F
#
FF
F##
!
O Hºepli ge! dzie eenig Godt
T-C –-----------T

.

A-

S

k

#=====#f=#=

---------

---

\

Ik ben in u wcm Naam getcekent
/-N

-

##F
F##
===
F##
====
E
#EE
#t==
\-

> –>/

In mijnen Doop: laat mp Dan tot
–– –-T-E------------------Ä-T--T-T

EF=## ###
S

Plw Kindt! em Erve, zijn ge reeltent.
-

2.

't Gedichtzel van mijn hert isboos!
Ik ben inzondenal gebooren.»

Tot

2o6

Kinder-bede totGod.

Totquaat genegen/zoºgeloos!
TBooz de natuur een kint van tooren.
3“

#

####

E

S>–-

JWDijn luſtis ſteeds

n ydelheit

F====== #====
S-/

* Äk dwale heen! op quade wegen/

V-/

V

Cotondeugt benikhaaft verlepdt.

LA

FEEEEEHHHE=
JW Maartothetgoede on ge negen.
4.

„Ik geeb'helaas! mijn teerejeugt!
ot beuzeling, en quadezeden,

Zoe3waar! baltmpide waare deugt.
Ik ben gewent totpdelheden.
5.

Waſcht mpö Godt doorJezus Bloedt!
Vergeeft doch alle mijmezonden.
HLRaakt reyn mijnherte engemoedt/
TDoo? Chºiſti Geeſt/ # dUUre wonden.
WDie ook ten Hemel n zal gaan/

lºoet door uwgeeſtzijn wederboren!
Ach ! werkt dit in my: neemt mpaan
(Coteene van uw
u
en!
UW'Uitverkoren

7. GP Zo

Kinder-bede tot God.
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7.

GZone Gods! ömenſchen Kindt!

Geeft aan mp zondig kindt! uw zegen.
Älºp teere, zwakke ! doch bemindt.

Sijtmet mp/lepdt mp in uw wcgen.
8.

Leert mp den wegderzaligheyt!
(Terechte en van herte kennen

Cºtgºedt en deugt: maaktmy berepdt
Datik mp aan uw dienſt geweime."
9

Behoedt mpvan het dwalendpadt.
TPaar werelt, Zatan, ’t vlees minleyden
Räit d'enge weg, van's Hemelsſtadt!

GPm mp Wan't goed', en Godt, te ſchepden
IO.

Bewaart mp in mijn jongejeugt!
C? Leer! Boozaldampkanſchäden.
Heeft datik in genaà en deugt,
9P was: engaauw hepgepäden.
II.

Pfhaalt gp mphier vroegvandaan!
WDilt mp de yreugd des Hemels geven.

Doet dämmijnziel invede gaan!

Doo? dezendoödt, inteenwjeven!

-Voor

2o8

Voor d'Oeffening van Gods woordt.
Pſalm 86: 11. Leert my Heere awen weg.
Ikzalin uwe waarheyt wandelen: ver

eengt : mjn herte tot de vreSe uwes
Naams.
Toon: Pſalm 130.
#

-

#
XETTX-TY

Bäderbandeſ C

#EEF#=EE
Leert OnF UW woordt Verſtaan;

FFÄ======
TPatkande zielen ſtichten,
TT

#E = EEEEEEé
-T

TT

GPok die noch dwaalem gaan
-----------------;

####E==#
- ---

Cotu doen wederkeeren,
4–4

#EF=#===
Danzonden tot de deugd.

#
Es=FFE=
===EEEEE ====ÄSEEZE==EE
-

TDittam de flechte leeren.

EE=#=#E=
't Geefft waare Trooſt en Vreugd.
2. Uw

--------

Voor

–-
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2.

Uw woordt is enkel waarheyt!
’t Äs zufver en volmaakt.

't Geeft in deziele klaarheyt,
Geen honig Zoeterſmaakt.

t Is voedzel vooz de ZSchapen;
tºs op den weg een Staff.

't ZSonseen zwaerd en wapen,
En't keert devpandtaff.
3.

Geefft doch uw Geeſt vanbobcn !
't Perſtandtdat duifter is
Verlicht. En werkt’t Geloove

Alan uw Getuigenis.

Dathpaanons betuige,
TDatin't verborgen leydt;
En onze herten buige,
ot swoords gehoörzaamheyt!
Schrijfft Heeruw w van binnen !
Emhepligtons gemoedt.

“

Bewaartons hertenzimmen;
Beteugelt vlees en bloedt.
De Zatan, wil ontrukken

'HW woordt inons geplant:
TDC werelt, wil'c verdrukken.
WPatiſſer tegenſtandt !
JNoptvalle uwe

Ren:

CDp een verſteende grondt.
Jºach weg, daar’t wogdt vertreden,
Eºffdaarmen Doornen vondt.
Die’t goede zaadt verſtikken,
Achmaaktons 'thert bereydt!
Derb?eekt der Sonden ſtrikten,
Engeefftzoo weiteres!

"

5. Dan

Om welte Bidden.

2 IO

6.

TDanzaluw waarheytbloeyen!
Als gp den waſdom geefft;
En alle deugden groeyen.

MDaar doo? mem heplig leefft;
(Totuwen Loff em Eere.

Danſchijnt des wijsheytslicht.
TD'een’, zal den and'ren Leeren,

TDen rechten wegenplicht.
Om welte Bidden.
Offom den Geeſt des Gebeds.

Pſalm 14.1: 2, 3. Mjn Gebedt worde ge
ſelt als een Reuk-werk voor uw aange

Zichtes de Opheffinge mjnerhanden als
het LAvond-offer.
Zach. 12: 1a, Overhethuys Davidsende

Inwoonders van Jeruzalem Sal ik uit

forten den Geeſ der genaden en der Ge
beeden.
Toon: Pſalm 34.

#EF
====
=======
E2==E=F=
ä“EF====
Hepl'ge JW Majeſtept !

-

===# EFFE
Die woontin't ontoeganklijklicht.
'k Tal
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#FFE###Z
Om welte Bidden.

'k Salmaadzenvoozuwaamgezicht/

#==EF==Z
Maarvind mp onbereydt,
F==E#
FH

G-

t’Alamroepenuwen HNaam/

#=#EEEEF=#
---------- *

-

JWAet mijn Gebeeden zoo’t behoozt;

EEEEEEEEEEFEZ
- EEEEE

------

---

-

GDmvoottebzengen zucht, off woordt,

#EEEF

FHE

E-º

Benikgantsonbequaam!
2»

WDeldikwijlsbidt de mondt;

IPaar Ach! waar vliegt en blijftmijn hert!
Soo traag, in d'pdeihept verwert!
En Wilniet van de grondt;
Dan moedt en yver bloot/

ÄLeptet zoo twijffelmoedig meer/
ºet klimt en rijſt niettötu Peer!
Alis'er Biddens-noodt.
3.

Ach wp maar ſtoffen aerd !

Zoo mietig/ enkelpdelhept/
Ceſmeeken voo2 uw JBajeſiept!
Dat Zijn wp gamtsmietwaerdt.

es ED 2.
gere
sàa d'Oñgerechtigheyt!

T9aar

Om welte Bidden.
Daargruweltgpöhepl'ge! aff/
Diebaart de voek/en byengt deſtraff/
Die Godten Menſchen Ä

2 I2

4.

#F

F

O Jezus Middelaer !

#====EEEEF=#
–---------------------

Doo?'s Vaders aanzicht devoorſpraak,

#EEEEEEEFEF== –z
L-

TDie

n de

Hemelonze zaakt

„4

#ESEE====#==#
- Bepleyt -en daar neemt Waar/
-

EFEF=======
Geefft aan ons vry geleyd;
- -

EEE

EEEEEEE ––z

WDatwp verzoeken in uw Naam

#EEEEEEEEEEFE=#
FVT
v

Zp bp den Daderaangemaam !

#EEEF=#E===
„Aaa zijn Barmhertighept.

-

5.

Beſtraalö Godtmijn ziel!

Ach dat doch uw Genadengeeſt;
Die’tzwak/ en doodig hertgeneeft,

Jºu

Om ons zelvente kennen.
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ÄDuin mp mederviel!
CDm mijn gemoedt (gezet
Hheplig Godt! te Roepen aan;)

KCeſtuuren/ om berepdtte gaan
KCLtu in mijn Gebedt !
6.

-

Ä

Legt Reednen in
Mondt,
Leert my» gelijk men kindren doet;
Datik metaandacht en ootmoedt,

J2U ſmeek uit's herten-grondt !

Dijn zieldan uitgebreydt.
Derlangt/ em zuct/ totzpomtfangt
Hw Geeſt, waaraan't welbiddenhangt.
Ach die maakonsberepdt!
-

Om ons zelvente kennen.

- -

2 Cor. 13: 5. Onderzoektu zelvenoffgy

in't geloove zijt, beproefft u zelven, off
kentgyu zelvenniet ? enz.
Toon: Pſalm 15.

H#=
Glaas mp zelfs zöoonbekent!

-

#=EEEEEEF
--–X

-

–V–

YTTL

Gaa buiten met gedachten dwaalen.
-

F=F

EE=HESx-

A-

======#=
JWRijn hertis’t zwerven zoo gewent/
S 3
---

ÄNac
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Omonszelvente kennen.

EFEFEEEF==#
JAaa ydelheyt» daaris’tomtrent/

#E# E#EEEE
Hethoudt geenoder/maat/ mochpaalen.
-

2.

G ziel! keerttot u zelvenin.
CD dwaas wilu in huys gewenmen!
Letopuw zelfs, toomt herten zin.
Geen kennis geeft aanutv gewin;
Als gp u zelvennietzoud kennen.
3

Gp die onskent! en't hert doorziet,
Doet lichten waarheyt inons ſtraalen,
TDat zelfs-bedrog, endwalingvlied'.
Batzijn wp ? Jºiets. Jaamin dan miet!
CDusmoet de hoogmoedtnederdaalen.
4.

CD Godt! maakt u bekentaan my.
WDilmp voo? d'uwe ook erkennen.
TDatik mu van myzelven vzp;
J.Net u vereent; Än Äezus zp.

En mp gemeenzaam Aan uwenne.
*

Over

M

2 15

Over't Ongelove, ofKleyn-gelovigheyr.
Marc.9: 24 I geloove Heere, komt my
neongelovigheytte hupe.
- Luc. 17: 5. De LApoſtelen Seyden tot den
-

Heere, vermeerdertons hetgeloove.
Toon : Pſalm 42.

"

«

EF==EFEEE=========
O ZESSHE===EESEEHEIFFE
Godt l WDiezal tot uw kommen ?

ZFEF=

H

HEF

Z.

Wie verkrijgt Barmhertighept ?

FEEE#=#
UDie werdtvam uaangenomen ?

#FFEF==#
Wiemssemesveugdberepdt
/

E

E=º ==========

-

A-–-–-–-L----––-------

WDie heefft Jezum! tot zijnhooft ?

======== =============
't Ishp/ die in hem geloofft.
=s====SHEE ==FEEZE= –
----------------------------------

Die daardoo?hemaanzalkleven;
Es=====EFFEE-EEEEEE

E===EEEEEE==
Heefft genaaden eeuwig leven.
d

E> 4

2. JW Maar

–z
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Over Ongeloovigheyt.
2.

#EF=##==EZ
Maarik moetal weder klagen/

EEEEEEEEZ
Overt Ongeloovighert;
======= EE#EF
---

-

-----

-

--------

----------

---------

JLange binnen mp gedzagen/

-

F===EEEEEE#
Metveeomruſtfridtenſmert.

#EEEE == ####
Moedt en hoope leggen neër.
–e-A-S===
---

-

SEEF=
-

----L------

-

thertonvateerthermenweer

#EEEEEEE

-r

=Z

----– – – – –– –– –------------------

Als cen Schip in ſto2m en windcm;
EEEEEEHAFFWE
EEEEE##E==
EF

HPoezalilt noch ruſte vinden?
3.

TDilwils komt de Zatan zifften;
Mijn zoo zwak enteer geloov”!
Doo? bedzog / endwalings-dzifften
Zoekthy'mp geheel tenroob'.

Ach mijn ziele zoo onvaſt;
Daltſchieronder dezen laſt.
-

TDooz

-

<–

Over Ongeloovigheyt. , 21)
Doo?’t gezicht banal mijn Zonden/
TBozdt mp hoop en trooſt verſlonden.
4.

Itoom ilt tot U ö Godtnader !
Als een arm verlaatenkindt;

"lä kam nietzeggen ö mijn Vader!
Ik ben een, diengp bemindt.
Buitenu bind ik geen ruſt.
't Äsalmijnbegeertenluſt
GDm opuwö Godt te leunen!
Als gp mp zultonderſteunen.
5.

Dtraaltop my met uwe waarheyt/
Geefft mijn duiſtre zielelicht.
Boet mp ziem uw woordt dat klaarlepdt:

Zètelt mp Jezus in't gezicht.

-

TDoet mp uit myzelven gaan,
Gnniet langer ſtille ſtaan/

TDen gekruiſtente aanſchouwen;
Endoo?hem opuw vertrouwen.
6.

TDoetmijn ziele uaankleven.
A

Reemt doch weg. de wijffeling;
Datik doo? 't gelooff mag leven.
Geefft aan mp verzeekering,
Dan ugunſten zalighept.
Zoo getrooſt benikberepdt

Snuwwegenſteedsteloopen;
Envan uw mijn heplte hoopen.

G 5

Over
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-"

Overeenhardtongevoeligherte.
Ezaia 63: 17. Heere waarom doet gyons
van uwe wegen dwalen ? waarom ver
fokt gy ons herte dat wyu niet vreezen.
Toon: Pſalm 6.

=
#
H
DAarlept
een quaat
Inwendig;
EEEEEEE
A-

pzeer Elendig/
Datmaaktm
- ------A-"

–=H

EFEEEEEEE
Een hardt en ſteenig hert!

#====

ESSE

Inaerdzedzifften woelig.

-

#=#==#
#==
Dan’t
Hemelz’/ ongevoelig,

-

F#=#E==
Craag/zoºgeloos/ verwert.
2.

Godswoodtkan’tmiet bewegen
Pet acht op vloek, noch zegen.
TPehamer van Gods MPet;
Saldeze Rotznietbreeken.

Daar helpt dreygen noch ſmeeken;
't Blijfftevenonverzet.
3. Jet

-

-

-

–--

-

Over een hardt ongevoclig herte. 219
3.

Pet wozdt niet licht verlagen,
Dooz ſtraffen noch dooz plagen.
TDoet
zijn grimmigheyt»
TDooz Godt
oordeelen
betuigen.
TDitherte wil miet buigen,
Doo's Läichters JW Majeſtept.

»
e

4.

-

Gods vriendelijke woozden/
JAetal die lieff.de

Ä

3

Zijn goedertierenheyt,
WHaar dooz hp’t hert wiltrekken/
TDie kam het mietberweklten.

-

-

>
-

-

't Blijft hardt en onbereydt.
5.

Zalikten Gods-dienſttreeden/
TBit herte wil niet mede;

't Js w?eevel-moedig / boos!
(Cem goede onbewoogen»

Hetleydt in dnvermoogen:
Gantz traagen
!

-

leere

G Godt gp hebtbehaagen!
Än eenen Geeſt verſlaagen,
Gevoeligdweeg enteer.

Gebrooken engeboogen»
Oprecht voo uweoogen.

Ach ſchept dit in mp Heer!
7

WDie zal dit hert verzachten?
WDie buigt dezielen-krachten?
Als gp dooz uwem Geeſt.
Doet danmijn Geeſt herleben!
MBiltmp een herte geben/

Dat U bemint en vreeft.
8. Dat

z2o

Over de ydele

-

8.

TDatboozuwhoogheit beve.
CEmaanu goedtheyt kleve.
Verzacht doo? Jezubloedt !
Giet d'Olie der vreugden;
Än'thert. en maaktter deugden
Berepdt mijnhardt gemoedt!

-

#

- -

-

Over de ydele ongeregelde Gedach
ten» enZ.

Spreuken 23: 26. Mjn Zoone geef my
uwherte, en laat uwe oagen myne wegen
bewaaren.

I Chron. 29. 18. O Heere Godt bewaart

dit (namelijk d'oprechtigheyten vry
willigheytin't goede)in dereeuwigheyt
in de herten uwes volks: en Richthaar
hertetot u.
Toon: Pſalm 130

F=#=#
Godt ! ik doemijn klachten/

#F==FFEF==#
-

CDber

min booze hert!

–*

#EEEEEEEE
Poldwaalende gedachten,
Wer

--

-

–-

---

ongeregelde Gedachten, enz. 22x
=== ====F======
––– -

------- -"-----

Verſtroyt enzeer verwert,
- H==S=S=====

F

1.

S======L=s=FE===

TDie zwieren, zwerven/ krielen/

TDie loopenheen/en weer:

###
---

Entrekkengeeſten ziele;

#EEEEEE

-

Gantz tot deaerde neér.
2.

Pliegende ongebonden !
Als vogelen naa ’t Aas:
Zoo driftig tot dezonden.
Zeerpdel zot endwaas.
Den Coomte los gelaaten
Slaanzp geheelop't wildt;
Sphouden paal noch maateu.
Hoe woºdthaardzift geſtilt!

-

-

-

Z.

Als ik die wil vergaadren;
GDm uöheplig Godt !
Met hert, engeeſt tenaadzeu:
Damwil’t weerſpammig Läot

Pan ſtrevige gedachten,
ÄPiet komen tothaarplicht:

Zºoch blijven, in't betrachten,
SP 3jute los, en licht.

4. Die

Over de Lauwigheyt.

222

4

-

Wie zalzedam betomen?
WBiebzengtze in den bandt?

GD Godt! uw geeſt moetkomen/
(Ceftuuren het verſtandt.

GEn wil en tochten ſchepden
Pan't pdel / 't quaat/tot goedt.

GDok myn gedachten lepden:
Enzupvzen mijn gemoedt.
5.

JWDijn ziel! gp moetook waken.
Meemtopuzinnen acht.
Zet’thert, op heplgezaken/
Bedenkt die metaandacht.
Acht alhetaerd§ gewemel.
Doo?enkelpdelhept.
Verheft dezielten hemel !

Daar ude hoopelepdt.
-

TT“

-

Over de Lauwheyt of Gebrek vanyver.
Rom. 12. Zift niet traag in't benaerſi

gen. Zijt vuurg van Geeſe. Dient den
Heere.
Toon : Pſalm 1oo.

Majeſiept
EDES==FEEEEEEEE

Godt! uw hooge

#E#
Derepſteen dienſtnuet vuurigheyt.
t.

-

TDie

Over de Lauwigheyt.
#E

=======

--
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===ö==z======

-*
»-------" -"

LTT------------

TDieuw Englen tot Geeſten maakt.

#E FEE ==# =
Emuw Dienaars als vuur

datblaakt.

2.

TDen Peplandt die zich overgaf
(Cem kruis/ en leedt der zonden ſtraf.

Heefteen eygen volk hem bereydt,
Datyv'rigzy in heiligheyt.
3.

Bw Koninkrijk lijdtgroot geweldt.
TDie’t wimmenzalmoet als eenheldt

Loopen, ſtrijden om’s hemes-kroon/
WDie verwint/ zet gp op den Troon.
4

Helaas! Wat loometrage geeſt
Äs alte lang im mp geweeſt;

TÜBatzijn mijn krachten zwaken flauw!
Mietkoudt noch heet: maar traagen lauw.
5.

Aymp ! watlaegen doffgemoedt !
Zoo luſteloos in't geenhet doet.

Ach! ’t vuur van yver ſchijnt gebluſt/

n laſt , als luſt.

En’t goed doenmeer

G Godt! öleven! vamwatleeft.
IWAtyn zieldie wepnig levens heeft

Wekt tot u/ en trektz' uit hetſtoff/
Maaktze vaerdig tot uwen loff.
7.

Hw Geeſtverwekeen yver-gloet!
Die zoo verwarm' mijn lauw gemoedt
-

Booz

224 Verheffinge boven't aerdze.
Doo uwhuis/enuwes Aaams Eer!
Diemp in uwendienſt verteer.
Z

Als dan mijn hert in yver bzandt:
Doet die verzelt zijn met verſtandt.
't Zp geen wildt/maar een heylig vuur
(Noytuit gebluſt,) dat eeuwig duur.

Verheffinge boven't aerdze.

#

Pſalm 4:7, 8. Veele zeggen wie Salons
't goede doen zien ? verheft gyoverons
het licht uws aanſchijns ö Heere, gy hebt
vreugde in mijn herte gegeven, meer
dan ter tijat als haar koorn , en haren
moſ verzseengvuldigt Sijn.
Toon: Pſalm 65.

#
W
nſt/enzegen!
Altgroote goedtheytgu
#EFE EF=#
WPat Goedrenovervloet?

-

==####
Geefftgyö Godt! totonsgeneegen?
--------------------------

=FFEF=Z
Meer/ als gp andzendoet.
-

-

-

Dan

Verheffinge boven't aerdze. 225
========== EF=
Danzoo veelramps/dzuks / en elenden
X----

T

T

–L

#EEEEEEE E#
Lebt gponslang bevºdt.

E=====#EEF
Hw weldoen duurt noch, 'theeft geen epnde.

=EEEEEEE
PW goether ſirekt zeer wijdt.
---L-----x-T-T-E-T-TI
T-––T

2.

IAaar al die goedrenvandit leven 3
Gpin’t gemeen ö Heer!

(GDokaanden wereltling) wilt geben;
TDoch dan hier naa miet meer.

Gezondheyt, leven 2. vreugd, welluſten,

Staat, rijkdom , Eer» en ſpoedt.
TPaar is geengrondt in/opteruſtens

WBp.zoeken beter goedt.
3.

-

WBp zijnmet’taerdzeniette v?eeden/
Höe aangenaam hetis!

Geeſtnetöns deeſenſchadt beneeden!
HNAaar’s Hemels-erffenis.
't Isuwe lieffde en genade,
Än Jezus weg gelepdt.
Die kanons hertalleen verzaden/
Än alle eeuwighept!
ſ

4

Dezielte Eel;tegroot van waerden/
Cothooger ſtaatbevoegt;
Dind niets in Hemel nochF gerden

226 Opwekkingetot vergen 9eginge,
Dan Godt; die haar geºloegt.

Jn Jezus wilzeuw aan-kleven;
Sp zoektuwaamzicht Heer !
Dchenkt in u Zoon aan ons het leven.

-

TDan luſtonsook niet meer!
5.

WDat gp hier geefft/ 3p ons tot zeegen,
En nimmer tot een ſtrik:

Geefft datons hert tot't aerds geneegen;

-/

Zich in uw gunft verquik';

Verhefftet wilhet hooger trekken.

Cotuw ö hoogſte goedt!
Doettochtenen begeertenſtrekken:

TDaar ruft danonsgemoedt!

Opwekkinge tot vergenoeginge.
Philip. 4: 11, 12. Ik hebbe geleert verge
moegt te zijn in'tgeene ik ben.
Toon: Pſalm 103.

W#
"
Aarom zou knuniet geruftig leven
-*-----

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

#=#=#

--- --

Emmp.zooſteeds tot zorgen overgeven *

######
WPaaromzouik zoo zeer bekommert zijn ?

#EEE###
Hamilt doch metmijn ziele dušte quellen, 't
Der

Opwekkingetot vergenoeginge. 227

#FEEEEEEEEE
Verdiet ontgaan? of mtjnen ſtaat

herſtellen?

#EEEEEEEEEEE
Ach neen !

ik maak vergeefze ſinert/ enpn
2.

't Gaat naa Gods wil, ein heyligwelbehagen
WPat heeft de menſche van zijn lot teklagen?
Pp handelt miet naa onze waerdighept.
Hp geeft aanonszoo veelerlep weldaden:
Alan zielen lichaam enkeluitgenaden.

Pp neemt, of geeft, 'tisons totzalighept.
3.

Doekt’t hoogſtegoed! dat zielen kam genoegen.
CEen Zuiverhert, 't geweetenzonder wroegen,
t UDelk van Godsgunſt/enliefd verzekert is:
Ruſt doo?'t geloof op Chziſtum tot voldoening.

Zgeht vreé inet Godt/en inztjnbloedt verzoening.
Wacht dan hier naa noch beter erffenis.

-

4-•

Äm Gods beleydt, Ä uwgantzovergeben.
Blijft aan geen ſchepſel hier op aerden kleven.
Alwat Godt doet isvooz zijn kindzengoet:
lºp zalonskruisende elenden weeren,

CDf alle quaat totonzen goedekeeren.
Dijt dan geruft, Öonvernoegt gemoedt!
5.

Ach! mocht ik doch eenmaal hier toe geraken;

Hºp zelfs/en alle ſchepzeste verzaken! ..
Tebuigen Ä wil, maa Gods heylige wil!

Danzouikal mijntegenſpoedt verwinnen.

,

Danzou mijnhert/ enmijn beroerde zinnen/

Tu Godt! vernoegt zijn/envan onruſt ſtil.
--P 2

-

Gods

228

-

Godskinderen Roem, plicht, enzucht.
1 Joan. 3: I. Ziet hoegroote liefdeons de

Vader gegeven heeft , (namelijk) dat
«ey kinderen Gods zouden genaamt wor
den.
Toon : Ö Kersnacht.

G

Roo te

liefde, van mijnen Bader!

FFFFFFFFÄFF
S

Än Chiſto’s heplš- enlebens- a

der;

FFEEEEEHF=
Benik van eeuwigheptbemint.
###
Als kafkeerig van hemdwaal.de/
-

FEEEEEEFEF=
Zijngunſtengoedheptmpbe ſtraal de/
,-N

/-N

- RT--Ä-----

#########
Y-/

Lºpmaakt/ en ſtelt mp tot zijn kindt.
.
-

2. Go

Godskinderen Roem, enz. 229
2»

-

-

Gelukzalig! is die verkooren;
Danboven dooz den Geeſt herboren

Äs; Godt tot zijnen Vader! heeft.
TDie Jezus is ten Oudſtenbroeder!

-

-

Die Zyon heefttotzine moeder!
TDienGodt des Lennes erfgoedt geeft.
3.

G Ziel! gp moet uw Vader eeren,
Hem vrezen, totzijn wegen keeren,
Äm liefd' en onderdanigheyt. . .
Komt in vertrouwen metgebeeden/

-

Vrymoedig voo! zijn aamzichttreden;
Genaad'en hulp Vindt gp berepdt.
4.

Bader uw Geeſt daal inmyneder.
Damrijſtmijn hert/ danroepik weder/
Abba! mijn Vader! Äk uw kindt!
Ban mijn kindſchap zy hp getuige.

IDijnherthp maauw Vader buige.
TDaarilt mijntrooſt/ en vzeugde vind,

9 3
h

-

T ROOST
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-

-

-

-

-

T R o O ST - L I E DT
Ingedreygde zwarigheden.

Pſalm 42. Wat bugt gy u meder é myne
ziele ? en wat Zytgy onruftig in my?
hoopt op Godt ? want ikzalbem noch lo

ven, hy is de meengvuldige verloſing
mijnsaanzichts, en mijn Godt.
Toon : Pſalm 61.

###=#
Altis de menſchvolelenden/
======
WPaar wp't wenden?
A

EFEEEEEEE
TTYZ---X----------------

't Leven is voltegenſpoedt.

EEEEE EEF=#
Wie kanalde dzuk en quaden/
--

=======

r

---

TT

Kampen ſchaden
#E==EEEEE
TDzagen/ even welgemoedt?
2

Zorge, vreeze, konntonsquellen/
CSnontftellen;

TDſkt

-

Trooſt-liedt.

231

Dikwiſsook een quaatgerucht

–

't Bertberoert/enmaaht verſagen,
't tanmietdzagen/

-

-

-

Aldenlaſt daar’t onder Zucht.
3.

Hoeverdwijnenzielen krachten ?
Dooz’t verwachten!
't Teven wozdt dooº ſmert verteert.

Zooſterk is des luſts verlangen.»
JAaa'tomtfangen

Panhetgoedt datmen begeert.
4-•

Geziell alsuw d'ongelukken/
Neder drukken;

MDaaromzoud gpslevens-luſt/
Änzoo bitt'redzoefheitspynen/
Gaan verquijnen ?
En verſtooren uweruſt?
5.

Of Godt wilde uw begeeren;
DanU WeeTel 5

Al neemt hpdoo zijne handt/

.

't Geen uwis van groote Waerde/
CDp de aerde/

Hp blijft noch ubeſte Ändt

.

.

.)

Achde Heereis rechtvaerdig!
UPpzijn waerdig
GDuaattelijden omde

Äudt.

WBozdtet goed van hem gekomeM/
ns ontnomen,

---

-

Taat’tons.dgagen met geduldt.
7.

.
*

TDenktookeenshoe veel genaden?
-

CEn Weldaden

esnºbskººg-

#

--

4.

MDat
-

-

Trooſt-liedt.

232

Pat genietgpnoch al3egen?
Än uw wegen/
TDenkt eens Wat gP

wº

-

-à

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

A/

zijt!
-A.

A –7.

KE-K

–-AW

--A"
T
-–T

TV

----T-

-L

A
Y

#

Gphebt (ögunſt!)Hemels-ſchatten,
F=WESTÄTTE====

=

EEEEEEEEE

-

Z

WT

Akante vatten/

F#EE

=

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

Jezus! heeft die uw berepdt.
-

-----““-" ---"
"-«---

-W--Ä--

–--

------

-

#

---------

--- -

Tr

Y.

Hier mag’tdoevehertinruſien/T
============ ---

Zichverluſten/

======= =======
«

TGigoedbjffineeuwigheit
9

Godt iszelfsuw heil-ſp?ink-ader;
Lieve Vader!
Batvermoegteen anggemoedt/

JWRoetgpiets op d'aerd’omtbeeren ?
In dem Heere/

Isuw algenoegzaam goedt.
I O.

Ä

Ziele! zijt
emſtille/
’t Is Godswille.
Alhet geenu hierontmoet;

-

-

Äpzalgoederedding maken/

Banuw'zaken/

--

–

-–

Trooſt-liedt.

–
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En die ſtüUren tot uw goedt.
II.

Äga verlieſt gy'taerdeleben/
't UBas gegeven/

Doozeemtjdt/ vanhem bepaalt.
Geeft.de ziele, in zijnhanden.
Hit de banden

WBogdtze in de vreugd gehaalt.
I2.

Heere! geeft datik mp voege/
Än genoegen,
JPaa’t beſtuur van uwe handt.

Help mp doch mijn kruice dragen,
JWPetbehagen/

Geeft gedult in dezen ſtandt.
13

Dat dan'thert/ enziels verlangen
JAimmerhangen/

Aan hetſchepſelklepn van waerd'.
Doetmp alle pdelheden

Gantſch vertreden,
Poertmijn ziele boven d'aerd.
I4.

Äktzalmpin doodt/enleben
Overgeven.
Alan uw/ die watrecht is doet;
All wat quaadt isvoozuwkindzen/
DSult gp hindzen/

CD mijnziell zijt welgemoet,
I5.

Ältzalmu booztaan vertrouwen;
Äm’t benouwen/

GPpGodshulp/engoedigheit.
Hpzal goede uitkomſtgeven.
Än ditleven!

Anders in der
".

.

-Yº
5

BL Y

134

.

-

G,

LY - GE Z A N

B

Overbyzondere verloſſingenuit gevaar.

Pſalm 30: 6, 12, 13. Des avond vernacht

het geween: maar des morgens iſſer ge
jug. G hebt müne wee-klage verandert
in een Reye, gy hebt mynen Sakontbon
den, en my met blyſhapomgort; op dat

mjne eere uw Pſalm Zinge, en mieten
zwjge : Heere Godt in eeuwigheit Sal
ikuloven.
Toon: Pſalm 6I.

#
G
en/
Feer uwgoedighed
Hoot zuE
F==#E#=

==z

TDie gpheden/

F#EFE
En ook eertijdg hebt gedaan.
––-X

1_L-

-

-

-

HFF

E#E##EF=#
Nieuwlijks doetgpuw gemaden/

E=EEE

TT-T

==

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

Cn weldaaden

#==== ESSEEFEESE
Weder voo2omz'ogen ſaan
-

-

-- -

-

-

2,

-

Gp

Bly-gezang.
-

2»
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-

Gp voldoetmu Beer der Heeren!
Gns begeeren,

Gp verhoort der zielen klacht!
Gnzedzoefheit komt gp wenden;
En Volenden

-

't Geenzoo lange was verwacht.
3

Als deziele was beladen/
CDnder quaden/
PIwe handt deë ong beſtaan?

Räwe gunſt/ quam ons beſchijnen/
Gnder’t quijnen/

Endeé't quaat als rook vergaan.
4.

Heer gp wildenoch wat ſparen,
Cºn bewaTen

't Leven; van die tot uw riep.
Gp verhoozde't klagen/zuchten/
Dan die bleichten

(Cotuw/ in het elends-diep.
5.

Gpwft aller toevlucht wezen/
TDie U Vzezen.

Ände zeer benauwde tiſdt
Zs uw Jàaam een ſterke Toren !
d'ÄitverkOren'

Bliedt daar heen/en

ºt bevrijdt.

Gp toomt in benauwtheitstijden/

JlMedelijden;
Än de vreeze van de doodt/

äomt gp weer verloſſing geven/
Alan die leben/
-

S

Znde allerdiepſtenoodt.
7. Want

Bly-gezang.
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7.

---–a-

-

A

-A-

#FEEE#E=
--Y---------

T

WPamtalliep ons alles tegen/

E =-TH- GEFEF-EEEEEFEEFEFE
Hwe wegen/

-

-

-

-

=====EEFEF=====F======F
====== --Y--------------T

Gaam ver'boven ong verſtandt.

E####E=é
Gp kondttegen al’t vermoeden/

EE EHE

4

====

CDng behoeden

Doo? u wijze ſterke handt.
8.

Gp doet de benauwthepts baren,
Bene varen/

-

TDie onsdzeigden groot elend/
Euwilt die in mooden zwerven,
JAiet verderben:

WBantgphaar Uwhulpe zend,
9.

-

Gp geeft Heer! op onze wegen,
Jºãoch uw 3egen/

Dagaandag im overvloedt.
WDienszielkan uw goedheitsſchatten
Hecht bevatten?

Die gp aamuw'kindzendoet.
10. Joe
„

.

–

–

– – –

Bly- gezang.
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IG,

-

Hoegp'tdan metonze zaken,
Boot zultmaken/

Geven wp in uwe handt.

Geeft gp ? of wilt ap beroven?
WBp beloven/

Gmste voegen mag dienſtandt.
II.

WPp verplichten onze dagen/
Gpte d?agen/

d'Offerenvan dankbaarheit.
Doozzoo veele gunſts bewijzen/
PA te prijzen,

Dziendelijke JWAajcſtept!
I 2.

Taaten wpons muten tijden/
TDan verblijden,
Loven Godtonsleven lang.

Komt dan’s Heeren lievelingen!
Helpt ons zingen,

Dzoolijk uit/ dit bly-gezang.
I
"A

-

-

-

3.

GD mijn Ziele ! rijſtmaaboven/
Godt teloven

Js uw werk, in dezetijt.
Wäomtmetalle binnen krachten/
Engedachten/

SCoomtdat gp recht dankbaar zijt.
I4.

Gp verloſte! looft den Beere/
TDoethem Eere ,
Pioemtnu zyn Weldadighept.

Gaathem ziele, lijf, enleven,
Overgeven.

Looft hem mder eeuwigheit,

-

238

-

De Chriſtelijke loop-bane.

Hebr. 12: 1,2. Laatons met lijdzaamheit
lopen, deloop-baan die ons ivoorgeſelt.
Ziende op den overſen Leids-man, ens
voleinder des geloofs. enz.
Toon: Vandetien geboden.
N#

AA

Jetongejkiss menſchenleven/

EEEFFE
Eenrenbaan/ofeen loopersperk,
EFE-HE H

Tº

--

TDaarongelijk

demenſchen j

Elkmaa zijnvoo?geſtelde merkt.
2.

Een Chriſtenſtrektznooge leden/
Hit's wereits ſlijk-poel Hemel waert/

-

Het wereltskintzietmaabeneden/
Enzoekt zijn deel hier op.de aerd'.
Z»

Een ſchooneprijs sopgehangen/
Dienopt zaldoºren ofvcrgaan/

Booz die naabovenſtrekt zijn gangen/
Belooft in'tepnde van de baan.
4.

Maarwaerdt daer bpmietistenoemen/

„Die

prijs, die d'aerd haarlopers geeft/

Cº
LN

- DeChriſtelijke loop-bane.
Een Krans van flechte boterbloemen,
TDie mietbeſtendigS bp zich heeft.
5.

--

Ggunſtig Godt! wend gp mijnoogen/
Envoert mijn logge geeſten aan/

-

Aaa's Hemels overzaalge bogen/
CDm naa die waerde

ve te ſtaan.

min open Veer ſtaataanu trekken,
TDaarzomderik geheel bezwijk/

GDch wilt mpdoch uw hant toeſtrekken/
Datik mietzinkin't aerdſeſlijk.
7.

WDilt mp vereiſchte krachten geben/
EPm in uw wegen VooYtte gaan/

-

WPamt ziet Heer! hoe mijn ſchenkelsbeven/
TDie Voo? hetminſte

ſtaan.

-

Ochmp 'kzalnimmerteindehrgew
't Sp gp begUnſtigt mijnen tredt,

Wanzietmpnaaden adem hijgen/
CBp ellten voetſtap voo?t gezet.
9.

'k Moetſtorten neer / ter halver wegen/
Enſmooren in het gulle zant/
(Cenzpgp Heer ! tot mp geneegen/

Jlºpſtutten zultdoozuwe handt.
IO,

Jaa/wilt gp Heer! mijn traagheit merken/
Gp mocht mp werpen uit hetperk/

JlMaar neen/ Godt wilt mp liever ſterken/
En Vozd’ren uwer handen werk.
II.

Ach ſtaatdoch uwen knecht! dees beetoe/
WDilt met de Oly van uw Geeſt/
-

: Pan den hooft-ſchedeltotdeteetoe/

zin

240 Dezoetigheit van de goede Weg
Einledenzalvenminſtenmeeſt.
IT,
Loozalhy wakkerder voort lopen Enjuichen hier in uw genaa3
CEnnaa’tuit-eind der baane hopen/
TDekroom der heerlijkhept hier naa.
S. Simonides.

Dezoetigheit van de gocde Weg.

Spreuk.4: 18. Hepadt der rechtvaerd
gen igeljk een ſehjnendlicht voort
gaande» en lichtende tot den

vollen mid

dag toe.

Op de Wijze van den 9. Pſalm.
"“
–. ------““
A-.-A-

H

A)

-à-

TL-.

#EFE

W

7."
VT

Z.
"

WT

FH

-

Gogt vomeziel! het deugdenpadt,

#=========
Hetwellt daarleitma d'Hemels ſtadt/
FZ
=FEEE*=EEEEEz
----

Alis’t gepaſt voo enge treden.»
--

EEEE

==F===

Yº

-X-----

Dat miſtook nietzijnliefjkheden.
2.

Hetis geennaar „e donker ſpo02/
Gejkhet wereltskint geeft vooz/
Äoivan licht, van vºeed./en zegem/,
EUUUUU boven alle Wegem.
W
Beminlijk

\

-

Jet
-

Dezoetigheit van degoede Weg. 241
3.

TBeglars/ die zelfs Hodshuisdoozſiraalt/
CDok hier gantſchlieffelijken daalt/
Emſteeds alwaſſend wert bevomden/
Als’t licht des daagstotelkenſtonden.
4.

Allgatet ſchoon gelijkniet op/
IHet klimt allenskens tot dem top/
Emruſtmieteer’t tot trooſt der vzomen/

ZSp tot het middagpunt gekommen.

*

5.

Gch! Hemels reisman! treedt danaan/
Siet voozuoogen'tlicht opgaan/
Pet welk uw zonderlangte beiden/
Än's Hemels vzeugde# zalleiden.

TDaar't eeuwiglijk zal ſtille ſtaan;
Creedt Hemels wandelaar ! treedt aan/

Enjuigt in Godesgoedigheden/
Die u hier tegemoetetreden.
-

-

7.

De dag komtaan/ennadertal/
TDie’t volle licht eensbzengenzal/

Eneen gewenſte klaarheit geven/
TPaar machten ſchim vanzpverdzeven.

S. Simonides.

Q-

God?

242

-

-

Gods herderlijke zorge over zijne

S C H A PEN,
E-Wriendejkenthaºlvenza
HU IS - G EN OT E N.
Getoont in den 23. Pſalm.

I.

D E E L.

Vers 1. De Heere is mjn Herder.
z

Geſteltineen Zamenſpake
ſ Roemende
Tuſchen een- Vertrauwende >ziel.
Begeerge
UÄ.
Opdewijze van den 23. Pſalm.
FF======+=-TE=&=====

L# EEE

FS

- Aat Herten Cong/ ö Hemels lievelingen!o/

#==E === EETSTE=
- -------------Y---T-----------------

Woembaerdig 3jm; om Godelofte zingen.

EQ–––
ILF

L
T

A

Q--QT

Y
–Tr

LT

-

WT

-4

V
T

WE
T-

F

Ä-EEFE
- A.

-

TKV

* Gheyl-fonteyn! Genoegzaam All hoe.goedig

-

w-Y

#EEEEEEEEEE

----- -----

–L-

UTT

Genadenrijk/ van liefdeovervloedig!
DSijt

---

--------

Godsherderlijke zorge, &c.
-------
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–––+--+–––«

#EEFEEEFEF===
Zijt gp aanons / muen totalle tijden.

==========EHE
–

IT.

»-F“---

T–

Ach! komtonshert/ tot uwen lof verwijden!
Vertrouwende.

2. JEH o vA is/enblift/ mjnepgen HERDER!
Panmijn Geboot“/Roemende.
tot aammjn doot/ en verder;
Y

Apis mijn Bader. Lepdsman/ en Behoeder
Daniijf enziel:

Yºrtrouwende. . . Jahy is my veel goeder;
Als eenigmenſch / over zijn lievekindgen...

-

Äk misgeengoet/geen quaat kam mp osk hindzent
Roemende.

3 Ikarme Sc H AAP liepheenenweer/afdwalen
Namijn verderf: wie zoumpweder halen ?
2iet Jezus! trouwe HER DER van mijnziele!
Die ziet mijnſpoo?/hp volgt mp op de hielem/
Äp zoekt, hp roept, endoet mp weder keren!

Ban't dwalendpadt: tot inde kooy des Heeren.
Vértrouwende.

4. TDie Goede Herder, liet voo?mp zijnleven !
ºpneemtmpaan/ engaat zich aan mp geven:
Roememde.

JDiſnmaag'reziel voedthy in vetteweyden.
Pijndwalendhert komthpin wijsheyt lepden.

Albenik zwak/ in’tgeeſteliſk betrachten
(tei.
Dijn macht, verſterktmijngeeſtmet nieuwe krach
Vertrouwezde.

5. Dusruſtik vaſtin d'algenoegzaarn Hoeder.
GPp Jezus zog; mijn Heylandt/ en mijn Bzoeder.

244

Gods herderlijke zorge,

Cot zijne Tent! die hp doet tothem madzen!
Vértrouwende.

Fazalig! is hp / die hy kentvoo! zijne,

Die doo ’t geloof ook zegt hp is de mijne !
V.

Begeerge.
-T-T--T-T------+-z--

==

–

-

=====Fºx

EF==EF===

6. Ach! kond’ik mp van dezen HERDER roemen«Z!
-––-«
--

#===##==#
-

---

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

Mochtikhem mijn, emmpweer zijue, moemen !
>

Verzekerde.

##EF===== =
Keert van uwſpoo?/laat uw doo?hem geleyden,

##EEEEEEEE=#
----- ------- -- ------ -

“-*--------

Gp moet van’t Liot der vuile Bokken ſcheyden,

Z

#====#####
Komt

daar hp Wepdt / voegt ubpzijne Schapen
Begeerge.

d

##########
Coont mp watishaar Liechte Merk en Wapen!
Verzekerde.

7. Dee3'ScHAPEN zullenharen HERDER kennen
Aanvzeem.de/ willenzphaarnopt gewennen;
Maar volgen hem: wäar hp haärvoo gaat treden.
DSP gaante3aam/ in Eendracht, Liefd'em Vrede,
-

JNet

r

over zijne Schapen.

ºet Ljdaamheit, Goedaardig, en Zachtmoedig
Laar Woll, en Melk, gevenze overvloedig.
Zamen.
Poegroot/enveel'zijn Heer! uwgoedigheden/
Diegp aan onsonwaerdig'gaat beſteeden/
GBp hebtonstot uw ScHAFEN uptverkoren.
Endooz uw geeſttot kinderen / herboren.
GP3ijtonsdeel/ en wpuvolk ö Heere!
Nietons, nietons, maar uwen Naamzy Eere!

-

-

DE EL.

I I.

e_%yen zalniets ontbreken.
Roemende

Zamenſp?ake/tuſſchen cen

Ä F-ziel.
Kergenoegd

Opde wijze van den 24. Pſalm.

#FFEEF=#
–------------------Y--VLTE-T

Neyndig Godt! Öhoogſte Goedt!

#=#EEF=
TDaareens deziel in ruſten moet:

A

==EEEEEE#E
------

MDat heeftuwMajeſteptbewogen?
-------

--

EFEEEEE#E
J.Net onste makendat verbondt/
-

-

-

CA 3

Daar

.
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Godsherderlijke zorge,

#EF=#
Daarinons zaligdec gegrondt!

#=##F=
Hiets. danuw liefd'en mededogen.
Roemende.

2. Gpgeeſt uzevenaan my Heer!
Als ik uheb/ wat wilik meer ?
Vertrouwende.

Haijn ziel! gp meugt met recht muſp?eken
JE H ovA! aan mijn Sp'/

Ä
pis/enheeftet al Vocº my

Jlºp kan/en zaldan miets ontbreken.
Roemende.

3. Godt ſpaartzijmepgen Zone miet!
Maarzendthemneer; enmethem biedt
Bp mp genade, voo? genade,

(Cot Wijsheyt, en Gerechtigheyt;
(Cot heyligmaking , zaligheyt !
Äshp mp; ö groote weldaden!
Vertrouwende,

4 JMijns H ER DER s bolhept is3oogroot!
Än watgebzek/armoéof moot

Diſnziel/ oflichaam/ mochten ſtehen.
IHp zogt/ hvvaedt/enzalſteedsvoën/
GEn geben wat ik heb van dsen/
TPaaromzoo Zalmyniets ontbrekes.
Klagende.

5. Ontbreekt dannopt den bºomenyets?
Die zoo veelarmoeden verdiets/
Hier op de aerde moeten

Ä

Dan tegenſpoedt en ongeluk,

Dan krankheyt, armoed, ſmaat endgult

Lootſmen haarveeltjdsdzoevig klagen!
Wér

- -------

over zijne Schapen.
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Vergemoeg.de.
6. Zoo d'Heere optzjn kindzenlepdt

Änveelgebzeksen tegenhept ;
* Is dande uurevanbeproeyen!
THän toetſt hp eenswaar 'thert aanhangt/
Pertrouwthem maar: em gPontfangt/

Gewiſlijk wat gp Zult behoeven.
Klagende,

7. TDitqueltzeerdikwils mijn gemoedt/
Soomp de Heer als HERD ER hoedt/
Hoekan mp danzoo veel ontbreken?
Äk denk dany bezogt mp niet!
Skbljfin'tkrups/endzaag verdiet/
Ejnzegenſchijnt van mp geweken!
Vergemoeg.de.

8. DenhandelGodsis wonderlijk!

Hp maakt dezijn'doo armoérijk,
Än doethaar hierzoo veelontbeeren/

Gmhaarte gevenbetergoedt ’t WBelk herten ziele eeuwig voedt/

Als dit/ ontbzeekt/zaldat/ vermeeren.
Vertrouwende.

9. TDatwepnig'dat d'oprechte heeft/
TDie in des Heeren vzeeze leeft/

Js beter als der boozenſchatten.
Vergewoegde.

Godt geeft mp een genöegendhert!
TDatdooz geenzo?g geb?oken Wert/
Dit kam in Godt! zijn ruſte Vatten.
Vertrouwende. „

1o. Ontbreekt danpetsin’ttſdeljk/
Godt maakt weer nade ziele rijk.

TDas’ttijdlijk mut/hp zoudmy geben.
Vergemoegds.

Skkrijgdan vooz mijn kooper» Gout!
GB dwaashept! zoo mp

"Äº

Kla

248

Godsherderlijke zorge,

Zijngunſtisbeter dan hetleven!
Klagende.

#==F==#
II. Ik zorg, en v?ees! hoe’t noch zal gaan!

##
######
CPaarkomenquadetijde
naan

-

F###==
#FFE =

E#EV=

Derdzukking/ krankhept / arremoe/

##EEEFEF=#
TDiedzepgen mp ! Äk weet niet hoc

##
###
Äk 'tmet demijne danzalmalten!
Vértrouwende.

12. GP ziele! queltuzelvenniet/
JNet ongeloovig zog-verdziet/
Bekommerniſſen voor den morgen.
Piuſtin de wijshept/goethept/ macht

Entrouwhept van uw Herder, wacht;
ºp kan / en WiluW wel bezogen.
Wergenoeg.de.

13. Dat ook geen ingebeeldenoodt,
MAYu zielberoer?/ of nederſtoot/

Alhebt gp niet watuw.zaliuſtem.

-

Bp Gode ſtaat de wijz”, en maat.

ºp heeft genoe.gvoo?ieders ſtaat/
In3jn bedeeling mroetmenruſten.
--

-

--

-

-

We'

over zijne Schapen.
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Vértrouwende.

14. Zijtgy zijnkindt ? miſtrouwthemuiet/
't Is Heydens, zich met zulk verdziet
(Te quellen.
e

Vergewoegde. Gok tenmag niet baten!
Vertrouwezde.

-

Godt! en de Gods-dienſt Wogdt ont-eert.
Vergemoegde.
-

epgenhert ontruſt, verteert/
Alis zozg/ em V2ees/ Maan buitenmaate.
Klagende.

15. Maar ach! mijn geeſtelijke ſtaat,
Js zeer gebrekkelijk: watraadt!
HDiſn klepn verſtandt / mijn zwak geloove/
Mijn flauweliefd'/em wankel-hoop/
WDijn vallen/en mijn tragenloop/
TDoen mijne zielhaar trooſt beroven !
Vertrouwende.

2

.

16. Ep ziele ruſt ! zijt mietberoert/
WPat Godt beginthpook volvoert.
Genoegende.

Gp hebt des geeſtes Eerſtelingen!
Än zwakheyt werkt des Heeren macht/
(Totalles in uw isvolbzacht.
Vertrouwende.

Godtzal uw metzijngunft omringen. »
Klagende
gewae.

-

17. Ach! kondik mijn bekommerthert!
CDntlaſten van die zogen ſmert/
TDat is mijn wenſch!
Vértrouwende.
Gpmoetdan trachten/
Ceſtaanin's Heeren Heyl-verböndt!
’t Geloof, zpop zijn woordt gegrondt.
TDe hoop, moet beter lot verwachten,

#

18 Bedenk
t
18,
25edenkt eens of de Zeere Opt!

-

2yo

Gods herderlijke zorge,

Aw/ of de zijne/ gamtsberopt/

i

# arremoebe heeft begeven ?

oo miet; legtaf bekommermis.
Vºrtrouwende.

Soektmaar meternſidat bövenis»

TPaar is verzadiging’ten leben.
Zamef,

-

19. Tofzpu/dieuw ScHA PEN hoedt!
Die ons met zulken overvloedt

Derrijkt/zoo dat wpmogen ſp?elten/
JAugp Heer! onze H ER DER 3ijt/
Soozalons doch tot geener tüdt/
MBatmut/ of moodig is/ entbrekew.
II I.

D E E L.

Vers 2. Hy doet my neder lºggen in een

grazige weyde, hy voerº my Sachtjens,
aan Seerfille waterens.
Dankbare

Zamenſpaketuſchen een

## § ziel.
de
ergewoeg

-

Opdewijze van den 65 Pſalm.

EFEF=SEELSF
MÄ Hoeder!

O TÄÄrge

z.

#EEE====
Awatterieeft/enzweeft

#==EF==FE
Fiet Rauw handt/ enwachtzijn Voeder
Dan

over zijne Schapen.
251
#EEEEF===

" Danuw deales geeft;
E#E##E#
"

FT

TDoet gp uw milde handen open.
EZ

#EEEEEEEE
Damwoºdtekeengevoedt/
-

EEEEE==

EEEE

Sz

EFF=-º:
=v-I-x

Zoo komen alle ſchepſelsloopen

(Cottawe volhepts-vloedt.
-

Dankéare.

2. JWDiſn trouwe Herder! gaat mp lepden/
't geurigjongegras,
m groenevette Klaverweyden
In’t lieffelijk gewas!
Geruſke.
TDanvoerthp mp in zijne hutten,
Poogheete Zonnenbandt/
Doo Wolf/en Leeuw/komt hybeſchutten
Elk Schaapjen, doo? zijnhandt.
3. Daar magik danzooveplig ruſten,
Gp's Herderstrouwe wacht.

#

-

-

Dankbare.

Saamp in d'overvloedt verluſten
En weyden dagen Hacht;
Danmeer ik dan in dorſt omtſieken
Håa ’t verſche water hpg'/

-

"
-

.
--

Lepdthpmpaande ſtille Beken
TPaar ik verquikkingkrjg'.“
Ge

Godsherderlijke zorge,

253

Gerufe.

#=E##EF==#
4. Zeer zachtjens komthp mp danvoeren

EEEEEE

#

TPaar’t zoete water blinkt/

EHEEEEEEEEEFE.
Dat vloedt/ noch Baren mietberoeren!

EEEF#E#
Ast Schapendaaruptdinkt
Dankbare.

#EE#EEEEEEEé
TDusvziend'lijkhoedt de Beer zijn Schapen,
ESEEEEEEEEEEE

Z

Hp doetze maa haar aart

==#=#
---

---

Pet keurlijknutſtevoedzel rapen.
Geruſe.

/

EFFEEEE===
--

---

Metvzeeen ruſt gepaart !
Dankbare.

5. Izraëls bergen! Zyonsvelden!

2ijn onster UDepd'berepdt;
TPaar Godt zijn wooning nederſtelde/ .

over zijne Schapen.
TPaarruſt zijn heyligheyt!

253
-

-

.

Daarſtraalt zijn vriend'lijk aangezichte!

TPaar ſtoºthp zegen meer.
Daarkomthnhert/enzielen ſtichten,
Dooz zuivze Hemels leer.

S)
-

Geruſe.
6. TPaar woon ik ſtilin vreed' en ruſte?

CDf ſchoon de wereltraaſt.
Daar kommt de Heer mijn zielverluſten/
Pp zepdt weeſt niet verbaaſt!
Ik ben uw als een teere Moeder !

Dies ſchuplik inzijnſchoot:

Epis mijn zogen trouwe Poeder!
Äkvzees geen ſchzikofmoodt.
Dankbare.

7. Dielieffelijke Waterfromen !
Päpt’s Heeren heyligaom,

Doet hytotonze zielen komen;
Envloejenin/en om.

-

-

Wergengegde.

*

Hier kam zich’t dorſtig herte laven!
JlNet trooſt/ en zielen kracht/

Petzalige genaden gaven/
Als’c Schaapjen ſchier verſmacht.
„ Dankbare.
-

-

8. Ozalig !, zijnwp die noch woonen!
Än't zegenrijke Landt,
TDatvette Erfdeel / jaadat ſchoone!

Doos Heerenarm geplant/
Een Paradijs van overvloeden!
Gerufe.

Daarek zoo veylig leeft;

CPnder devleugienvan Godshoede/
Endaar zijn voeding heeft.
-

e

Dankbare.

9. Hoegroot is’t goedt? dat Godt wilgeven!
*-,

Aan

Godsherderlijke zorge,
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Alan lichaamen aan geeſt/

# in dit verganklijkleven/

CBolt

Dienwezijn

Name V2eeſt.

Vergewoeg.de.
In dienhymp nietovervloedig/

Iaaar Spaarzaam ſpiſtof denkt/

.

"Ik ben vernoegt, em wachtlankmaedig/
Tothp mp beter ſchenkt.
Dankbare.

-

#

D- TTFV

=E

º-

EF

TT
-

10. De volle volhept/ somhooge;
T

EEE

ESET ESF

Bp Jezuss Levens-boom.

Vergeºog.de.

EEEEEEEEZ
TFT

TPaar wozdt verzadigtherten oage;

#=

H

-

EEEEE

“

FZ

TPaarvloept des welluſts-ſtroom !
-

Gerße.

FEEEEEEE
A.-A.-

TPaarkrijgt
deziel haar
volle ruſte/----Z
FÄ--- FTTH-

E==EEFE

---------

Panmoept'enongeval.
Wer

-

-

over zijne Schapen. -

255

Vergewoegds.

EEE
EEE
zadtvanEEE
alle luſten/ EE
Paar wozdtze

T".

- TTÄTTÄ-----------

--

=#=#F==
-

In Godt! 'teneyndig Al.
-

Dawkbare.

11. ö Sc HAPE N ! Van Zoo bette Weyden;
Ä
Bergeetuws
%
Draagtyruchten, laatuw vanhem leyden,
TBaar heen hp uw gebiedt.
Vergewoeg.de.
Gezegent bolk ! laat 'therterijzen.
Totlofen dankbaarhept/

Dat tong, en leyen, Godepºijzen/
Dooz Zijne Vziendljkhept.
Zazºuene.

-

Ä

ierenheden.
12. Ö Heer
! toontgoedert
Aanuwe
enhe
Kerk.
en

Ach! geeft doch aan uw Zyon vrede!
Bebeſtigt haren bandt.

-

Hw Schapen! die zao zoberleven/
Derziet doch meer enmeer.

Blw.goedigheptzeer mildtin'tgeven/
Gutfangt danpzijsen Eer !

IV. DEEL
-

256

Godsherderlijke zorge,
I V.

DE E L.

Vers 3. Hyverquikt mjºe Ziele.

. ziel.
#
Ä
z

-

F

Samenſpaketuſchen een

-

de

Uen ÄJ
Opde wijze van den 42. Pſalm.

O#

=Z

TÖLTE-- =E

Tz-TTT-T-

Peer Herder! Trouwe Borje !

#EEEEEEEF=Z
Dieuw ScH A PEN zeerbemindt.

SEE

SEEE#E=#

In wiens gunſt/ en mauwezoge/

Sz=
Es============
------T

Elk vanons gemoegen vindt.

E#EEEE

EZE–

ZondaarstrooKYſt! eu’s herten Ruſt!

E#EEEEF=
-

Vreugden bron! ö Zielenlaſt !

Laatdochinonsbangegunen
EFSFZEW
--E–HE

H

ſ

-

z==#E

FEEX-EWEEEE

Hwentrooſt Tenvzeugd"verſchijnen!
Vºr

over zijne Schapen,

-

257

Werquikte.
2. Zwakke Schapen, teere Lammers !

Krank/Amechtig/ zeer benauwt/
Pijnlijk/ ſchilkig/envoljammers
Doo2 dekouw/ of hitt’verflauwt/
Afgemat / maa bp de doodt/

äomthier/ totuws H ER DERs ſchoot!
Daar hp U zieltoogend ſnilkem

Hoozt/en wilu zielverquikken.
Flauwe.

3. JWRijne ziel/ van Godt geweeken/
Gamts beſmet met zonden quaat/
Äs een wooning volgebreken,
Zeer elendig is mijn ſtaat!
TD2Oefhept/ angſt/onruſt/ en ſmert/

Dzeez'/benauwthept/bzeektmp’t hert/
Dit doetmp dan treurigzuchten!

Waar zaliltom hulpe vluchten?
Getrooſe.

4. Jezus Herder van de zielen/

Heelt die zeer verwondt van geeſt,
Dchier in flauwt? / enonmacht vielen;

Komt tothem: enhy gemeeſt
Hwe wonden/ doozzjn bloedt!
Enzijn Geeſt, zalin't gemoedt
NieUWektracht/ en vzeugde geven.
Äa de doodedoethpleven.
Flauwe.

-

5. Ach mijn obergroote zonden!
Zijn mp zulken zwarenlaſt!

Moch alkrijgilt dieper wonden/
Au’t getal noch grooter waſt !
Dus verteert mijn levens-kracht
UDant mijn hertmetſmerte Wacht;

(Cot de Heer dit woozt zal geben/
Kindt ! uwzondenzijn vergeven !

-

.
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Gods herderlijke zorge,
Verquikte.
–4–

----à---

L.

#=#EEF=
6. Ziel! met3ondenzoo beladen/

EEEEEEE--Z
TDatuwherte ſmelten beet

EEEEEEF=
"A

A.

YZ-VETI

Gaatten Troone der genaden,
EEEEEEEE

T

Hoazt watuwen Herder ſp?eekt:

#========== FE ===
Komttotmy, ik geev’ uruſt!

#=====IEF
Zondaars doodt» is my geenluft;

E##EEEE
TAT-

-TÄTH-FTSTÄ– TF
=-z

TT

Geeftumy, engP ZUlt leben;
E===E

E===#=EEE

1E

Aluwzondenzijn vergeven!
Flauwe.

7. Ach! hoedzoevigmoetik zuchten!
Onder’tjok van d'oude menſch,
't Perte d?aagt Veelbooze vzuchten/
k TDoemiet7 watikwil/ of wenſch.

Wilhet goed'maar doe het quaat/
Ik bedzijve’t geenik haat,
-

TDit

over zijne Schapen.
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Dikwijls valik neer in'tſirijden;
Ach wie zalmp eensbevºijden!
Verquikte.

8. TDzoeveziele ! zijt gedachtig/
In watſtaat gpheden zijt.

*t Vlees, wozt welden geeſt te machtig/
Doch den geeſt wint weer den ſtrijdt.

Jezus! maakt doo? zinedsot/
-d'Oude menſch, van krachten bloot,

TDag/ aan dag/zal die verdwijnen
INNaarde nieuwe meer verſchijnen.
Flauwe.

9. Ach! mijn zielisaan't verflauwen!
Traag, enlauw, in’s Heerenwerk.
Tiefd'/ empver/ gaan verkauwen/
Boozeluſt/ werdtheet enſterk/

Wäeer ik mp/ ik dwale weer.
ZStaaik op / ik valleneer.
WPatik doe/ of waarik’t wende/

't Äsalzond’’t begin/ en'tende !
Verquikte.

10. Bange ziele mietklepnmoedig!
ZDchoon dezonderaaſten woelt/

Jezus volheptovervloedig!
Äs/ Voo? die zijn armoe voelt/
TDie in elendzich verzaakt/
MDogdt in Jezusgants voImaakt!
J
ſ
ft zwakhept krachten!º
ezus! geeft
in

wäÄ

'k Houd hem vaſt, enzalhem wachten.
Verquikte.

11: Staatmaarop/enkeertdoch weder;
länelt voo Godsgemadentroom/
sPaders liefdeiszoo teeder
Hy verſchoontuwalseen Zoon !
d'Oprechte wil' die neemthyaan
IF 2.

PoO?

26o

Gods herderlijke zorge,

Pooz de daadt; noch mietgedaan.
Alswpſteeds naa beter ſtrekken/
Aſt gebzekzal Jezus dekken!
Flauwe.

#EEE===F

=z

11. Ook de Zatan ! leyt zijn ſtrikken,

==z=F=========

==Z

--------

Aanderecht emſlinkerzp.

E===

====s-F====

Zorgloosheit, of zielen ſchrikken !

=====EEEEE

--

MBerpthpupt: enzepttot mp
= ====== ===== – T----T-

<T----

T------

Zoudewel een kindt van Godt;

=======FE=
- Y-Tr

„

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

Zoo vertredenzijn Gebodt?

#E=#EEFE

Z

Asowdoet ömiſſedader

E====E#EE=
Denkt gy noch ? Godtis mijn Vader!
Verquikte.

14 Steurtuwaangeen Datanslaſter/
Jezus! geeft zijn Geeſttotpandt,

Die maaktuwenſaatte vaſter.

-

wUPIE

over zijne Schapen.
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WDiebgeekt dezen vaſten bandt ?
Jezus heeft zijn eygen beeldt,
Doo: zjn geeſt in uw geteelt;
TDaarom zullende gebzeken/
Huw van’t Kindſchap mopt verſteken.
Fauwe.

14. TDie mp zachtjens moeſten voeren/
JMet verſtandt: vermoejen't hert/

Door hart drijven. 3p beroeren
JAijn gemoedtmet angſtem ſmert;
Gek der bozen ſchimp, en ſmaat,
TDikwijls dooz mijn herte gaat
TWPameer zy als w?eede honder
Baſſen/ methaar laſtermonden.
Verquikte.

15. trijgt gp wepnig trooſt van menſchen/
IHebt gedult. enleerter bp;
Wat is van den menſchtewenſchen !

Godt alleen/ heeft trooſt voo2 mp !
CDok de laſter/ ſmaat/ emſpot:
CDm dezalte van uw Godt/

Zs geluk, ja die teiijden/ .„ ,
Geeftonsloon! endget verblijden.
Flauwe.

16. Ach Elende/ der Elenden!

Als Godslieflijk aangezicht,
Enzijn Geeſt, haar van my wenden »
d'Een'getrooſt/ en zielen licht !
Als hp my alleenelaat,
Samp gamtste mozſſelſlaat !
Metzijnfelle gramſchaps ſtralen/
Die hp meer op mplaat dalen.
Verquikte.

17. Bange ziele ! dit verlaten,
Entgevoe Van
el
Heeftzhnpalen/ epnd'en MATZT!
W 3 ;

Ä

Ä

y

Godt

Gods herderlijke zorge,
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Godtvertoonteen oogenbljk.
Iſèaar zijngunſt/ emgoedighept:
TDuuren weer in eeuwigheyt!

Heerenlieflijk aangezichte/
TDöethp nadedroefheyt lichten.
Aanklewende.

E=E#EF=#
18.'k Zal dan Jezus! gaanaankleven/

=E EEEEEE
In mijn bange zielenflauwt'.
-- Y-#
QL

===z= =
––-O

I
WETZW
-v-V

-

-

Z

z

r

--

Jezu smytrooſt/ eneven
E

EE EEH =

Es=ö=====

--

#
Alis’therte zeer benaUWt.
Verzekerde.

# #=––
WPepgerthp: enlaatu gaan/

=======
Onverhoort! houdt ſterker aan,

E =º=EEEEEFE
Y

T

TL-

JºNa UW

bidden /

ſº

/

V7

IT

en verlangen

F=#EEEEE
---

E

IT

Fultgphepl/ entrooſtomtfangen.
19. Haat

over zijne Schapen.
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19. Haatdeongerechtigheden,
Hebt uw luſt in't heyligdom:
GEn bp 't volk dat Vzomighedem

Tiefd / voegt u: gaat daarmee om.
Aanklevende.

GP mijn ziele/ neemturuſt!,
Patt uw Jezus! die Ukuſt;
Verzekerde.

Jaziſmkus van vziendlijkheden!
Geeftmijn ziele trooſt, en vrede.
2o. 'k Ben

Trooſ,
Ä Godt)
uw trouwe Vader!

TDie ikeeuwig blijvenzal.
Pk Ben uw heyl ! en's Levensader.
ILuſtupets ? im mp is’t al.
'k Ben metuw! en vzeeft dan miet;

Pk Help uin/ em upt’t verdziet/
*k Zaluna"cellendigleven/

Volle Ruſt, envreugdegeven.
Zamen.

21. G verquikker onzer zielen!
Dank zpuwe goedighept . .,

ZSterkt doch (die zoolichtlijk vielen)
Dooz de wankelmoedighept.
Als gp ons hethert verwijdt'.
Zullenwp deez"levenstijdt/
PAwe hepl’gepaden loopen.

Ennoch beter goedrenhopen!

M 4.

V. DEEL.

264

Gods herderlijke zorge
DE E L.

V.

Hyleydt my op 't ſoor der gerechtigheyt
om zins Naams wil,

9
-

)

Dwalende

-

Samenſpzaaktuſſchen een- Ä“- -ziel.
UÄh
J
-

Opde wijze van den 80, of 105.de Pſalm.
SFz====Z
#E ====+EFE= =EF---Y
–-

O
Ä
Heer! doctuwe Jemels-ſtralen/
-

-- --

–« ––----–-------

#EEEEEEEFE=
Opons/ in onze wegen dalen
EZE=====

=EF===z

Want in uwlicht, zien wy hetlicht,

##EEEF=?
------

Derlicht dochonzeziels-gezicht!

#####
Gaatonsſteeds als een H ER DER voo2/
=EF=
= =
##===E
#
#

-

--------

A---------

------

Dan volgen wp hetrechte ſpoo? !
Dwalende.

2. Jºijnziel altijdt geneygt tot dwalen,
Zweefthieren daar/ op berg/en TDalen/
Zp keert/ en ſuppthet doolpadt in/
-

D
ZU

over zijne Schapen.
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Mant vlees: ems werelts luſt/enzin.
Hoekoomikop.de rechte ſtraat?

Waar door men langsten Hemel gaat!
\.

Rechtwandelende,

3. Polgt Jezus! d'Opperzielen wepder/
Poo?'t dwalend Schaap, eentrouwe Leyder.
Ikben (zepdthp) des werelts licht!
Die namijn weg/ zijn wegen Richt,

Die wandeltnoptindupfterhept;
JWRijn licht hemtothetlevenlepdt.
Dwalezde.

4. Gants/dom entraag, zijn mijngangen/

Ä blijb’ik op den wege hängen!
aar ik mp keer' daarlepdteen net.
WPatiš'eraldat mp belet !
HDijn ooge zwiert: Ält blijve ſtaan.
Ik benzoo traag im voorttegaan.
Ver/ichte.

5. Als gy op wegzoud achter bljven/

Ziet Jezus! Zalu voozt gaamdzijven.
Zyn Geeſt, zijn woogdt/ zijn Herdersſtaf,
Die Wemmen uvam traagheytaf.
ZDoo?hrups/vervolging/ſmäaten ſpot/
Voert hp unader bpuw Godt.
Leerewde.

6. Poedikwijlsſtaatmijnzielverlegen!
Äkzie zoo veel verkeerde wegen,
'k UBeet nauwlijkswaar ik keerenzal.

(Den weg valtmy zoobangen ſmal)
Zegt my waaris de rechte baan?

Die il tenleven in moet gaan!
Verlichte.

7. TDe Herder Jezus! wiluleyden,

Sn't rechte ſpoor: terzielen wepden/
Än waarheyt, engerechtigheyt,
In deugd', geloof, em heyligheyt,
-

L 5

Pu
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Gods herderlijke zorge,

voertonszelfsop's lebenspadt/

Ä en in/ des

Zemeiš ſtadt!

Rechtwandlende:

=======EFE
T
Tr

ºpeydt met wiehertenmet Oordee,
-

#EEEEEEEF=#
Mapedersaart/tot meeſe voozdeel.
Verliebtede.

#SZ
-

EEEFEEZEEFEZ
T-XTXTTYTV –XTA-–S

Dezwalke

doethp zachjens gaam/

#EEEEEEEEE
De ſterke; dºijft hp meerder aan.
Rechtwandelende.

EEEEEEF=#=?
Hp ſterkt die moede zijn/ entnatt/

EEEEEEF=#E==
CPpdatter geeu bezwijk'op 'tpadt.
9. Äp maaktomsook de paden effen.
TDebergen die zich hoog verheffen/
Vernedert hp. entlaege TPal
Verhoogt hp weer:
Werlichtede.
-

TDienvolgenszal

Dieziele op Godsweg gezet/
Steeds verder gaan, doozal't belet !
Recht

over zijne Schapen.
Rechtwandelende.

1a. CDns tothet dwalengamts gemegen/
Hoepthy danmaa / keertin mijn wegen!
LKomt hier/ ditis hetpadt, datlepdt/
STot ware deugd» en heerlijkheyt!
Verlichtede.

Dolgtmadenregel van het woozt/
Dat is de weg! gaat daar in voozt.
-

Rechtwandelende.

11. Äp gaat ons rechts en zekerleyden!

Hyzal/ hp wil noptvanonsſchepden.
Hp ſtuurt/ enhelptons ook im moodt.
Verlichtede.
.
Äa voert en brengt omg dooz de doodt/

Hptal't gevaar: in zaligheyt!
TPaar ruften vzeugde isberepdt.
Leerende.

12. Wat maakt den Heere dus genegen!
Zijnoog / teſlaan op onze wegen?
WPiezijn wp ? wat is ons geflacht ?
TPathp op onswilmemen acht?
Verlichtede.

(Tenis ö menſch ! uw waerdemiet/

WPaaromdathy zijn aanſchijn biedt.

13. De Heere wilzijn Naarn verklaren/
Zijn epgenſchappen openbaren.
Rechtwandelende.

't Äszijn genaä2 en goedigheyt,
Zijn wiisheyt, macht, die Ugelepdt.
Verlichtede

#n'tomrechtefpoor:
zins Naams wilvoert u d'Heer/
totzijne Eer.
Rechtwandelende.

4.Q ScH A PEN! van zoovette wepden;
Die Godtzoo vziendelijk gaat leyden.
Perheftu ziel./enzingthem of

267
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Godsherderlijke zorge»

Zijngoedighept beſchiktuſtof

-

#

Verlichtede.

Doegthert/ enmondt/ ö Bºome! zaam!
Roemt zoo de hoogheyt van zijn Naam
Zamezz.

-

13. O HERDER ! wp zijn gamtsgenegen/
Hnate volgen, t'aller Wegen.
Ach was doch onzen weggericht !
CDmvoo? uw hepligaangezicht/
(Te wandlen na UW zupvge Wet/

Boo2onzenpadttenlicht gezet.
16. UBp zullen ons verſtandt verzaken.

-

En uwen wil, den onzen maken

WPp gevenons geheel, ö Peer !
(Totuwen dienſt: ukonnt De Eer!

Voertons in't padt der heyligheyt,
JAaaktons tot d'eeruws Naams berepdt,

V I.

D E E L.

Vers 3. UAlging ik in een Dal der ſcha
duwe des doodts, iken zoudegeen 4uaat
UrééZ672.

Zamenſp?ake / tuſchen een
-

§ Kloekmoedige)
äß ziel.,
Vreezende
Verzekerde

-

Op de wijze van den 7, of46 Pſalm.

I#
EEEEE=#
sº Herder! Zoer tep2ijzen/ .
----------------- - -

F#EF=
HW zegenis een

zon mt rzen.

-

Gy

over zijne Schapen.

#=# EEE

F
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==s==7

V

Gp voede - verquikt, em leydt uw Schaar/

=#===
Gok gp bewaarze in’t gepaar.
# E ========s===
Gp zit een Burg, een
–A –– e–

#EE

-

Schild, en Wapen !

-à-

-A

EEEEEEEE

Een Hoeder, vauuwlieve Scharen
EEEEEEE =z
Uwmauwe zorg, en trouwe macht,

##E#F=
---

Houdtoberhaar geduurig wacht.
Kloekmoedige.
2.Algingik in deduißre Dalen,
Diezon/ noehlicht/ moptkomt beſtralen.
Gok in de ſchaduw van de doodt!
All was ’t gevaar noch eens zoo groot;

Algaapten namp Leeuw, en Wolven!
Aldgeefik in d’omſtupmegolven!
All quamenſtroomen van verdiet;
Daarkoom wat wil» ik vreeze miet!
Vrezende.

3. Helaas ! als ik aan 't Kruys gedenlie/
Die vreeze, kam mijn herte krenken!
Watraadt als’teens mijn beurte viel?
Kloekmoedige.

Mochtansis’t dienſtig dat deziel/

Gods herderlijke zorge,

27o

(Te vooren ziet de quadetijden.
Eich wapene tot ſtrijdt/ enden
TDitbzeekt de trotze zorgloosheyt;
GEn maakt den menſch totkrupšberepdt.
Vrezende.

FEEEEEF=#
. Einmpatdtgeenweelde-dagen,

E========F=
Daarkomen dºws duiſe vagen

=FäEEEEEEE==
Dan

tegenheit

enongeluk/

=F=EEEEEEF==ö=

3E

Pandzoefhept/ angen/ ſtrijdt/ endzuk !
Kloekmoenge.

#==== ======
-

ºd geeft welzomtjds vreugde ſtralen:

ZEEEEEEEF===
Envoert danweer in duiſre Dalen.
Vrezende.
------

EEEEEE
TT

Wº

T-

IT

FE-VW

XEHEWEET
Y.

Z
-

Wat is dereëndier handeling

#E=
Van Godt in die verandering?
Kloek

over zijne Schapen.
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Kloekmoedige.

-

. Als Godtna vreugde: komt bedroeven,

zö

hp de deugdzijnskinds beproeven!

Dooz lijden bzengthpaanden dag/
MDat in deziel verbo2gen lag.
Verzekerde.

Än zwakheyt Wilhp krachten toomen.
TDen ſtrijdt metmeerder glory kroonen.
Dit is de handel van den Peer!

-

(Cotonzen nut/ en zijne Eer.

Koekmoedige.
6. Alsude Heer in't kruiskomt Boeren/
HLaat Udat niette Veel beroeren !
-

Vrezezde.

Ach ! hoe ontſtelt? enzondermoedt;
Benik in klepme tegemſpoet !
Hoe word ik ſterk? hoe krijgikkrachten!
GDm meev teleggende gedachten/
Ban ongedult - en wrevelheyt?
Als mijmezielzoo nederleydt!
Kloekmoedige.
-

7. MPaaromöziel! dus neer gebogen?
Godt die u flaat heeft mede-dogen!
Leuntmaar op Jezus, enziju kracht.
In zwakheyt , wozdtons werkt volbracht!
Verzekerde.

Benkt aanzhn goedertierenheden/
Aam U getoomt den tijdt voorleden.

Ppheeftuzoo veel goeds gedaan.
Kloekmoedige.
Dijn trouwe zal noytvanügaan!
Vrezende

8. JPaar's doods gedachten doen mpvzeezen;
Skdenk/ hoezal't dan metmp wezen ?
Als ik de Aerd’enal verlaat ?

Vér

Gods herderlijke zorge,
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Wérzekerde.

Godt voertu dan tot beter ſtaat!

Een vaſte hoop/ van'teeuwigleven !
TDoetdit / gewillig over geven.
Vrezende.

-

Ach! was doch als de doodtmp ſchepdt;
Mijn hertgetrooſt, mijn zielbereydt!
Kloekmoedge.

#E#EEE==#
9. WDilt gp van deze vreeze ruſten!

-

=EEEE##
Zoodoodt by tijds des wereltsluſten.

EFEEEEEEZ
-- --

JlMaakthert/en zimmen los van d'aerd.
E-ZEIFEZEEFEF
=FESFEFEF===

--------

#=================

------- --

WBat Hemels is/

houdt dat in Waerd !

„Z

EEEEEEEEEE=#
Haat

en verlaatuW ſnoode Zonden.
Verzekerde

4-

A

-"A

-A-

+-------

EEEEEEEEFESEE
-----

Vliedt heen, en ruſtin Chriſtiwonden !

#####
##
Die’t alles voo2ons heeft volbzacht.
#

S#E

-----

Zjºdoodt benºemdendööätzinmachtſKloek
-

over zijne Schapen.
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Kloekmaedge.

ro. De doodt die zal geen Sc H AP EN ſcheyden,
Pam Chriſti liefd'! maar die geleyden,

TDoozmoodten doodt, ter Hennelruſt.
Daar volle vreugd haarziel verkuſt!
Zamen.

MDat! zoudem wy's doodts ſchaduwvrezen !
WPp gaan daar doo? tot beter WeZen.

Hpt’t jammerdal iu’t gloryrijk»

By Godt! in vreugdeeeuwiglijk !
V - I I.

D E E L.

Want gy zjt met my: uwen Stok en Staf
-

troofen my.

{

Zwakke

Sterke
Samenſp?ake/tuſſchen een Getroo
ßeen >ziel.
A

UÄ

J

Opdewijze vanden 77 Pſalm.

A
# EEE
ICs een Leeuw noch jonk / en moedig/
#EEEEEEEEEE ===
Fier/ in krachten, obervloedig:

#EEEEEEEF
Too zijn die (oprecht van geeſt)
E--------------

=-LF-T-ÄTTTTT“

####F=
Godt vertrouwen/ gerſ

Godsherderlijke zorge,
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–«–A–S–-a––-a–«

z.

EEEEE==
-T

- TTTTL

FT

oeve

Än benauwdedz
dagen
===
E==9–s-e–H

x

--

Indenſtridt/ enzwareplagen:

EEEEEEE

EZ

Jnramp/ elend/ tegenſpoedt/

EEE==
===F====
--

- -“

X-----

TT

Houdthaarziel noch goede moedt!
Zwakke.

2. JW Maar wat ſterkt haarzoo van bimmen ?
WDat doethaar de vrees verwinnen ?
WDat geeft zullien moedt in noodt?
Selfsinvreeze van de doode ?
Sterke.

-

't Isóziel/ om dat de Heere!
Methaar is/ watzalhaar deeren ?

Hp trooß haarmet Stok en Staf
TDatneemthaar de vreeze af.
Zwakke.

3. d'Oneyndig Godt ! hoog gep?ezen/
Wºtan ban niemandt verre We3en.

Bp allen/ en overal;
Boven/ enin't aerdſedal/
Is de Heer !

Getrooße.

JUYaar hp wilwoonen/
BEjn genaa em heyl, betoomen/
Änzijn liefds-gemeenzaambeyt.
Aan d'oprechte toegezepdt.
Zwakke.

4. Maarwat trooſt is hier telezen!

G
e

over zijne Schapen.
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Getrooße.

--

Als de Heer! metons zalwezen/
JUDaaktonsgeengebaar verbaaſt.
Zoezeer oolide werelt raaſt !
Godt! geeft trooſt, en zielen krachten!
(Tegen alle vpands machten.
Sterke.

ºlt Äuſt ophem/ in zulkenſtandt.
*k Voelhy onderſteunt mijn handt!
Getroofe.

5. Allaagt gy in water-ſtromen !
Äa moeſt in de vlammen komen !

Wreeſ miet! hp wiluw bp ſtaan.
Geen van die zaluw beſchaän.
Sterke.

GDok vooz dunzenden vpanden!
JReemthp U in zijnehanden.
Getrog/e.

'k Ben (zepdthp) uw heylen kracht!
Dchzik danmiet! ruſtin mijn macht.
Wrezende.

6. Maarhoe ? Ik ſtaa gamts verlegen!
GBp de duiſtrenaarewegen
Ach de Heere licht myniet !
Hulp, noch trooft , hp aan mp biedt!
Zalde Herder my begeven?
Myalleene laten zweven ?
Zoodwaalik van hut, en koy,
-

'k Haak den Wolven toteenpzop!
Sterke.

7. Ppheeftnopt/ noch zal verlaten,
Die im zijne ſchaduwzaten:
Al verbergt hp’t lieflijklicht!

Danzijn goedig aangezicht!
Aoptzalhp van Bzöme wijken,
Lijne 302g/zalniet

sº

2.

A

Pºp

Gods hèrderlijke zorge,

276

chuilt
:
Ppſch
Getrogſte.

Naeen oogenblik!

Komthyweer: dan vliedt de ſchzik.

#==EEE EE

=4

=s=HEx=

8. Jaaook in het droevigwoelen !

#E EEEEEEEEE
Doet

hp in deziel gevoelen,

EÄEEEE=
TT

Zijnetegenwoordigheyt!

EEEE
##
==
H=====E=##

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

CDok den geeſt die bimmen lepdt/

=s============
-

IM

Hoe komt dichetherteroeren.
#E====
==FF=s=d====e
E-FE+-HEE

I--

W

Tr
-

Endezetot Jezu voeren

E## EEE=Z
-

- -

-

-*

Doo

’t gebedt, gezucht, en klacht!

EF==#EEE

“--

Kleeftze aan: em houdt de Wacht.
Sterke.

9. Den Stok, en Staf inzfſnhanden/
Geeftons trooſt en flaat vpänden/
LDP dat geen Wolf, Leeuw, of Beer,

SCH AP EN ! ſcheureof verteer!
Wre
-

/

over zijne Schapen.
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Wrevel-bokken, kommt hp ſchepden/
Gm zijn kudde welte wepden.

ºp voerten drijft, met verſtandt/
Peder Schaapjen nazijn handt.
Zwakke

Io. Als hp mp dan hardt komt jagen!
Metzijn Roe, en Stok, ('k voelſlagen!
Zoodattin mijn zieleſmert!

Achhoebeeft entrilt mp'thert!
't Staa verbaaſt/ in mijmepaden.
Gamtsbedwelmt/ metangſt beladen.
'kt Peb geen moedt/ 'ken känniet Voogt/
Als mijn Herderis verſtoort !
Sterke.

11. Ziele ! ditzijn liefdeſlagen:
Sp3oud in uw weg vertragen/
Daarom ſlaat hymetzjn Roe;
GPfdzepgt metzjn Stºfeenstoe.
Getrogſte.

Somtijds raakthpmaarde vachten
Dam3jn Schaap, en Jßt hetzachte.
Sterke.

Enzoo hpdatſtraffer doet/
’t Isom dathetwezen moet.
Getroofe.

12. Laatditnoptuw trooſt vermindzon/
Godt die doetzoomet zijn kindgen/
Dooz de tucht, entegenhept/
Boerthphaartotzalighept.
Diet/zoo zijn des Heerenoogen!
Opuw. hp wil mietgedoogen
Dat gp ban zijn kudde dwaalt;
Dijnen Stok uwweder haalt.
Sterke.

3. Godtismetons! in genaden!
Die ? of wat ? kanons dänſchaden:
ZD

3

Zwak

278

Gods herderlijke zorge,
Zwakke.

Pockrijgik dem Heer met mp ?
TPatik in zijngunſtezy?
Getrog/e.

-

Ilàaaktdoo? Jezus methem vrede !
Wijkt Van ongerechtigheden/
TPieons ſcheyden van den Heer !

TDwaalde gp : keert tot hemweer.
Sterke.

#EEEEEEEEé
14. Än't genaà-verbondt, komttreden;
–x?

EEEE ========
JNet

gelove,

en gebeden,

EEEEEEEFEF#
Wäoepthemaan/ dan nadert hy !

========
===========
– – – –– – – – – –*––--«----------- --

Dchepdt uw vandes
wereldszy.
H
---- -

A"A

F

F============
Naderthem »

met d'heylge Scharen,

E# =========
-

Die znwoodt/ endienſt / bewaren.

-

Getrooße.

F#EEEEEEE
–T–====== +-+--†

Z

----

Fijnder zamentwee, ofdry,

In

over zijne Schapen.
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tt=============FESEESEE

#EEEEEEE

-

w-T

Inzijn Naam'; daaris hp by!
Zamen

15. Daligzijnze/ die de Heere !
Dich verkieſt, omte verkeeren

Inzijntegenwoordigheyt!
(Tothaartrooſt/enzalighept.
CPnzezonden maakten
3
Jezus! dooz de vree-bereyding
Bäant den weg totGodttegaan.
JAuhp voo2ons heeft voldaan.
16. OH ER DER! blijft bp ons woonen!
Komtuw gumſte verder toonen/
ZStaatons bp in alle moodt/
Trooſtonsin de bangedoodt !
Als gp epndelijk zult ſchepden

Äg

Schaap, em Bök: komtons danleyden/
(Staände aan uw Rechterhandt)

Inhetzalig Vaderlandt.

A

S 4.

- -

vIII. DEEL

28o

Godsvriendelijkonthaal,

VIII. D E E L.

Gods vriendelijkonthaal,
van zijne
Huis-genooten.
Vers 5. Gyricht de Tafel toe, voor mzin

4a gesicht zºgenover müne wederpär
iders : gy maakt min hooft vet met

Olye: myn Beker “overvlojenze.
Dankbare .
G-Z

-

Verheugde

-

Eamenſpake/tuffcheneen ÄÄ., 23el.
en Gezafde J
Op de wijze van den 40 Pſalm.

O#######
Heere! 1naaktons hert/en ton berent
E ##EEEF======
-y

–––––--–-––.––– LTTE-TT------

-a
*---

Die anders zijn gamtsonbequaam/

-

EF==========
–x-T-TT
-

(Cenpzijze van uhepige JNaam/
–-Ä-Ä---=# d=5====–
#
- - -

"F
»

Ceroennen uwe goedertierenhept.

-----

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

ÄT--- --– 5

HEEEEE==

- --

“““ - - - - - --

== EEEA &
-----------

==Z
“-"-r

Zendt doch uwgeeſt vanboven!
GBp

van zijne huis-genoten.
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=#=#
---X-----------------------

Gp dat wpmogen loven:
«-A.-- E)--

-

---

HW zoo genadenrik !
p

Pooz't menigvuldig goedt/

-

E#E
====
onsdaaglijkß doet/
TDat gpE==

TT-

EFEEEEEE

-------

2<TOO overvloedig.

-

Dankbare.

2. Gelijk een Herder die zijn ſchapenweydt,
Verquikt, geleydt, en rijklijk voedt,
Toois de Heer! tot mp gemoedt.
Verheugde.

Sag noch veelhooger / repkt zijn goedigheyt!
Pp heeft mp met de vzomen/
In zijn huis opgenomen,
Welonthaalde.

TDaar hp nnp Wel onthaalt,

Nietſlechts als een die dient:
JPaar als eenimmig Vriendt !

Gp wienzijngumſteſtraalt.
3. Een Tafe, dekthy voor mijnaangezicht;
Pp zet mp meer / aan zijnen Dis,
TPaar volhept aller dingenis.
Soo obervloedig voo2mptoegericht
Äa Koningslekkernijen!
"..
-

Im /Pjtvanweer-partjen,

Godsvriendclijkonthaal

282

"theerliſkſte
ſte berepdt.
GPp'theerlijk
Är.

Dam geeft dezoete ſmaak.

Aammp eenblp vermaak/
Zn's Heerenvziendlijkhept.
Welonthaulae.

FEFE
EFE
ZEx==ESE
z

EEE

–-

4. Hy/beº in jnem eeker overvlºede-

1

EEEEEEE==
Dan’t Eedle vocht: dat’thert verheugt;
-T

#EEEEEEEFE
Enrijzen doetin dankbgebzeugt.
4. Ä
E#EEEE
== ==ESTEF==
TF

ö Heere hoezjtgyaanonszoo goedt

EEEEEF=#
Gptoomtetallenthalven.
Gezalfde.

ty“

E#EF=#
Met welruikende zalven,

-S=-

–1

-A-

===
======
E
-

----

-

Maakt gymjn boof ook vet !
-

Ä--Ä-Ä
--ÄT-TY-------Y-TV
--------–
-

pº
VW-V

Muben ilt als een gaſt !
(Op

van zijne huis-genoten.
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–A
ZA

EEEE

w

(CPp wien.gp Heere paſt!)

EFEEEEEEEE
Alanuwen TDisgezet.
Wélomthaalde.

-

5. Godtheeftopzijnen Berg der heyligheyt!
Eenvettemaaltijdt aangericht:

Äp 3etons voo?Ziinaangezicht/
Aan's Konings Tafel! rijklijk toeberept.
Verheugde.

Äainzjnbimmenzalen!
äomthp mijn zielonthalen.
-

Welonthaalde.

Mijn Jezus’slevensbroodt;
WApgeeſten krachten geeft.
IPaar doo? menzalig leeft.

•Ä º deÄ

lang b
VOO2O
H
Ä
2onsgeſlacht

. H1Cr 1ST
LaMl UOdS
Cenoffer
/ Jezus!
vlees,! AenGI

Ä Ä # leben Ä Ä
Hongrig
gerepkt/ entoegebzacht;
TDitO2dt’t
kam den
Geeſthert
Ä
egebzacht;
TDie hongert ma gemaden.
Verheugde.

Dem Beeker die hy ſhenkt!
Is volvan Vreugde-wijn
TDie heeltmijnſmerten pijn.
Als hp mp daaruptdzenkt.
J

-

Gezalfde.

7. TPe Vreugdez-Oy van den Heyl'gen Geeſt;
Geſto2topieder TPisgenoot.
WDiens geuren kracht is wonder groot!

Geeft harenreuft/ op'theplig Bruylofts-Feeſt z
Z?"
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Gods vriendelijk onthaal,

Verheugele.
Zp vult deziel met vreugden!
Genaden/ gaVen / deugden.

Spgeeft den moeden kracht.
ZEptrooſt » in dzoeffemis;
Enmaakt deflauwe fris,
Äja doodt derzonden macht.

Gezalfae.

#EEEEEF=
8. TDe zalving die van Chrißumedervliet.

EEEEE =======
Gp ons genoemtnazijnen Daam.

#EEEEEE
-

EFE

–--YZ-----

JW Maaktons gewillig/en beguaam

=E####EEEEEEFS
Totzinedienſten die hºonsgebiet

F#EEF
Ben eeu

Propheet des Heeren/

FEEFFE
GDln zijnenwegte leeren/
––

=== ==

==HT---=#

-- ---

------»A.- - - - -

-"

-

Pan't Koninglijkgeflacht!
FT-TKÄTTTY-Ä--Ä--T------------x?
X
A
-------- -TTTTTTTYT
--------

---

Damt heyig Prieſter-Rot!
TDie

van zijnehuis-genoten.
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E==####==#
–------------===========Z

TDie dienevooz mijn Godt/

===FEHE===
Ennaa zijn eere tracht.
Dankbare.

9. Gods volle Bron van goedertierenhept!
Ploeptoverons/ in onzen ſtaat/
Eem groote opgevulde maat/

Äsmp ook in dit leven ! toeberepdt.
Verheugde.
Zijn ſchepſels/em weldaden/
Perquikkenen verzaden

HWÄp :
Dankbare.

Ja! noch dag/ aan dag/
TDoethp dat mijnen Dis»
Volvan zijn gaven is.
JDietminder als bp plag.
Welonthaalde.

10. Äp opentvoo?mp zijne mildehandt/
Endoetmy van den Hemel goedt!
Peelmeer als hp aan andzendoet.

Voor’toog’tot ſpijt van mijnen dood-vyandt.
Dankbare.

Paltook mijn deelwat minder ?
’t Endoet aan mp geen hinder/
Äkzetdaarom geenſmert.
Pet wepnigje met ruſt,
Verzaadt begeerensluſt;

't Vernoegt mp ook mijn hert.

11.'k Berblympin Gods ſchepſels/alsik denk/
't Isaldoor Jezus my bereydt !
Gehepligt/ en mptoegelept;

TDat

286

Gods vriendelijkonthaal,

MBatiktontfange/iszijnb2P-geſchenk.
Dankb 27°C.

’t Zaadt doet Godt/ voor my zaejen;
TDevzuchten/ groejen/ Maejen.

Mijn Broodt, wijn, vlees, en vis.
Jawatik drink» of eet,
Mijn wooning» en mijn kleedt,
Alvan mijn Vader is!
Zamezz.

12. Dankzy uwvriendelijke Godt,
WDiensgunſten goetheptons beſtraalt/
WBienszegemvloedtſteedsnederdaalt.
TDieookuzelfs/ geeft tot ons deel, enlot!
Poe kommen wp vergoeden ?
Alle deoverbloeden/

Danuonstoeberepdt/

"t Äsrecht: diengp onthaalt,
TDathy uw TDankbetaalt.

CEnroem'ugoedighept !
I X.

D E, E. L.

Vers 6. Immers Sullen my't goede ende

vzeldadigheden volgen alle de dagen myns
- levens.
Vertrouwende

Samenſpake/tuſcheneen-

Äz, ziel.

Uterzeerd

J

Opdewijze van den 33 Pſalm.

=
#
O
! #
Volheytaller
goedigheden
Goedt
-

-

-

van zijne huisgenoten.

#=#=##

287
EF.

Goedtinu zelfs» aan allen goedt;

#EFEEEEEEF=#
Uwänden die hierzjnbeneden
E-EEEF-EVEHEE-FEEEEEE
EEHEWEYEEEEE

/

-----

TDeelt gp van uwen overvloedt:

#=#EE FE#
Deelerlep weldaden,

g

#F# EFE-SE=========E
ATV-Vº/WTFV
Yº-YÄ

-

Zalige genaden !
#E=SEE ===========

–
--

Geeftuw goedigheyt;
== = == ZEEF===
TDie/hoe veel gegeven !
-

#EF=E E=====
CDom-epndighept!
Vértrouwende.

2, Saade weldadigheyt des Heeren/

Entgoede, dathy aan mp doet/

Diezaik nimmer weerontbeeren/
ºp was/hpis/ embljft/ mp goedt!

Hier

288

Gods vriendelijk onthaal,

ier is geen verandering.
k invzeemde hand'ling!
Verzekerde.

Eeuwig blijftzijn trouw !
JDietsenkanons ſcheyden.
ÄHochzijn liefd' verlepden/
Hp heeft geen berouw.
Roemende.
A-H

=

==EEEEEF=#

TL-TTTQ –------T! – TTT

3. Godsgoetheytsſtromen, uit de hoogte

#EEEEEEEEEF
TDie bloejenſteeds / engeben uit.

-

FEEEEEFES
FFEEE==EEFE>SEHE=
Dp wozden noptdoo? hitt’/ of d?oogte/
A

V

TDoo2 TDam/ of TDjk/ boo?

ons geſtuit.

Vertrouwende.

HF=EEE===
E=======
---- FA
W-EHE
=Z
TF-

Y

Goedzen uit Godshanden.

Sijnvoo? vzoome panden!

/

E#EE==
Intoekomenheyt,
L===-W–H-B-H-A----------

#=EEEEEEE====
TDattot alleruuren;
Gods

van zijne huis-genoten.
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#EFEIEEEEE#
T-T

---T-

AA

-

-

Gods goedtheytzalduuren.
TT-

2-º-ATA

«-H

(Cotin eeuwighept !
Wankelende.

4. JNeemtook de Zeer mietzijn genade !
Engaven/ vande menſchenaf?
DEp miſſen goedren, en weldaden!

Gmtmeemthp weér? dathy eerſtgaf?
Verzekerde.

Sadikwijls bambooze !

CDndankbaargodlooze!
TDie Gods mildigheyt/
Enzijn goedegaven.
Gaan verdoen, (als ſlaven/
Dam depdelhept.)

5. Godtiseen Godt, zoo overgoedig!
Dathyaan allen quaad en goed,
Danzjmegoedgenövervloedig/
Paar een gedeelte overdoet.
Verzekerde.

Maar zijn uitverkoren!
Doo? den geeſtherboren/
Goeft hybeter Lot!

’t Iseen goedt inwendig;
Eeuwig/ en beſtendig/
TBeggeleptbp Godt.
Wankelende.

6. Poedfkwijlsis-erreënte klagen!
CDmhet verlies van eer, engoedt.
Änplaats van voogſpoedsvölle dagen:
äomtoveryroomen tegenſpoedt.
Fdchijnt Godtmietverbogen#

Pg

29o

Godsvriendelijkonthaal,

Ais hp niet laat volgen.»
Zijn weldadigheyt?
't Goed, dat HP te Vooren

Gaf/ wozt weer verlooren/
Enaan haar ontzepdt !
Verzekerde.

-

7.

Gprechte die den Peer gaat Vzezen.

#FFEEEEE
Izraëls Godt is aan uw goedt!
Vertrouwende.
-A

F#E==F=#
Zooishy 2 en zal, altijdt wezen.

#
5

E==F=F==H=EF
E===E

Z

m

CDok in gebzek / entegenſpoedt
Verzekerde.

#

=

W

ZE

-Y.

ºy

A

"F-

–7
w

Komthp 'taerdſemind'zen/

#EEEEEFE
’t Daluw geenzins hind?'em/
4

=== HE=F-FF
2-ATXT

w-*

Aan uw zaghept !
-

Roe

van zijne huis-genoten.
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Roemende.

-

e-–Q--–9–r--

#==EEEEE
Bp heeft vooz die ſchade/

Betere gemaden!

-

#EEEEEEEE
Doog uw Weg gelepdt.
Verzekerde.

8. Strafthp onsdan metmenſchen roeden?
Bezoekt hp onze miſſedaadt/
TDie ſlagen zal hp weer vergoeden/
(Cen beſten van der zielen ſtaat.
Roewende.

Zijne goedigheden !

CBns getoomt voogleeden;
Staan z00 baft gegrondt/
TDatzenopt bezwijken.
Verzekerde.

Godtzal nimmer wijken,
Danzijn hepl-verbondt !
Wankelende.

9.'t Pertis mpbolvandzoeffeniſſe!
Als ik gedenk aan d'oudetijdt!
WPatrüſt/emtrooft/ iknumoet miſſen?
Poezoet/enlieffelijk/ verblijdt!
-

Äk met Godt verkeerde,

Pem in vreugdvereerde!
Maar muis mijn ſtaat!

Än een anderwezen;
’t Äsmietals voo? dezen.
JRU hp mp verlaat!
(T 2.

Ver“

Gods vriendelijkonthaal,
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Verzekerde.

-

#====#F=
10. Gziel! Gods zalige genaden,
T-TT- ==S=SEE====

===
-----

---

-

-

SEEWEEEEE

Än Jezus!

voo deziel berepdt.
------------

#===FE

EEEEEEFES

De Zemels goedren» em weldaden,
==FFH-H#EFE
#
-

--------------«

-

Z

TDieralten aan de zalighept/

#=#==F
Dan de Uitverkooren.
T----LTT-----------------x?

###
-

--------

-------

------

-

UPozdennopt verloren/
++--------x-----

--

#E==#EE=

-4

------

--

Än der eeuwighept.
Vertrouwende.

#EE ========

Ä

Zdchoom des trooſts gevoelen,
--------

Äm het ſtrijdig woelen/
TT

EEEEEEE
-

Gants termederlepdt.

van zijne huis-genoten.
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Verzekerde.

11. Als's Heerengumſte ſchijnt geweken.
Beproeft hp onzer zielen ſtaat:
Hy heelt.de wonden; door gebreken!
Roemende.

Äſa nadert, als hyons verlaat!
Siet des Heerem wegen/

ZSchijnen ons Weltegen!
JW Maar zijn wijze handt/
WDonderlijk in’t werken/

WDil in zwakheyt ſterken!
2Bovenons verſtandt.
-

Vertrouwemde.

12. Äkzal den Heere danvertrouwen
En ruſten in zijn goedigheyt!

Als moodt/ of doodt/min ziel benouwen/
Dlied' ik tot zijn’barmhertighept.
Verzekerde.

Die zalmy verſchoonen/
Bp mp blijven woonen!
Gods weldadigheyt !
Volgt my almijnleven,
CEeuwig zalhp geven/
TDe volkomenhept.
Zamen,

13. OHeere! zijt doch miet verbolgen!
Gpons; die uw goedt doen met quaan
Dergelden: komtoms achtervolgen»
Metugenaä2 of WP Vergaan;
In uw lieven Zone !

Wiltontfermingtoonen,

Omuw goedigheyt!

Die wyzullen loven;

Hier/ennamaals/ boven/
Haineeuwigbept!
KC 3

x. DEEL

––

294.

Gods vriendelijkonthaal,
X.

D E E L.

Ik zalin't huü des Heeren bljven, in
lengte van dagen.

ſRoemende

)

Standtvaßige

Samenſpzake/tuſſchen een - Lovende

se

Hopende

UÄt- J.
Opdewijze van den 146 Pſalm.

O
#
Getrouwwelda
dig Vader!=
EFEEEEFE

==Z

Hºwe goedertierenhept ?

=================
Komtons daaglijks by, en nader.

FÄ=EEEEE===
-

Hºwe volhept die verſpzepdt

==# #E#ES
Zooveel goeds van alle ſooºt.

EEEEEEEE
-----

Nochgaat gy in waldoen voort !
Roemende.

2. TBoeiltalseen vreemdlingdwaalde;
Uit mijns Vadershuis ! cm Erf
En oolt mageen Vader! taalde:
JENaer

van zijne huisgenoten.
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INHaar liepheenna mijnberderf.
Ärn mijn

Ä

TDooz den boozen afgelepdt.
Lovende.

3: Dos zach mp mijn vader! dwalen.

# was een verloren zoon!
och hp quam mp weder Halen !
Än zijn huis, daar ik mu woon,
TPaar iſt zijn genaä bevind'.

Aiseen weërgevonden kindt!
Standtºvaßigs.

4. Zijne goedrez entveldaden;
Blijvenmy vooreeuwigby!
Nóyt verlies ik Gods genade.

Ziſne gumſt die woontby my!
's Vaderstrouw! daar ik aanhang/
Duurt mijn gantze leven lang
Roemende.

5. 't Huis vanlevendige ſteenen!
Peeft de Heer vooz zich gebouwt;
Zijnen geeſt gaat die vereenen:
Liefd', em vree, die zahnenhoudt.

In dit huis! daar woont de Heer !
't Is de Tempel van zijn Eer.
LovendG?.

6. Gok hetvolk dat Godt! wilnaadren»
Lomt hy doo? zijn Geeſt, en WoO?t;
Zamentot zijndienſt vergadren»

Änzijn Tent, dien heil'genoort»
TPaar hcm metaandachtighept/

WBozdtlof/ eer/ empzijsgezepdt.
Roemende.

7. Indithuis vertoomt de Heere!
Aandeziel gemeenzaamheyt!
Äe volktotzijndien
Ä wilhp Ä
By’t
Ädt

TPat
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Datzjn Pamelieft/ enººeeſt /
WDoomtook Jezus! metzijn Geeſt!
Lovende.

==5=EFEESFSEHSEZE=====

EEEEEEEF===
8. Hitdeftromen van genaden,

#EFEEEEEEEE==

-

Vloejend in het heyligdom !

EEE=E#E=
tomen 3egens/ enweldaden.

EE#E==#
Jezus! deelt hier goeden ON1

-

EEEEEEFEZ
Goedzeningenoegzaamhept

-

=
weg gelepdt, E
Doo de vzome#
–r

A-

Roemuende.

9. TPaar zijns Heeren Lievelingen!
't Konink-Prieſterlijkgeſlacht!
TDie den Heere! alsomringen/
Houdend in zijndienſt de wacht!
O Gezelſchap! lief/en waerd/
Almijn luftop deze aerd'.

-

Lowende

-genoten
djet Godtggeben/
enkan;
10. d'Huis
Poedze
ldat verzad
ºt UDell dezielen voedt tenleven;

Pet Verborgen Hemels-Man!
Zijnen

van zijne huis-genoten.
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Zijnen Geeſt, en's evenswoort!
TDeelthpaanonsrijklijk voozt.
Roemende.

11. Hepl'ge kleedren die ons dekken»
Jezus! zelfsgerechtigheyt !
Salons tot verciering ſtrekken/

Dooz Gods Troon van Heyligheyt;
Jezus! epgen hepl'ge Beeldt,
Äs deziele meé gedeelt.
Lovemde.

12. In dit huis, zijn overvloeden !
Beter dan het beſte goudt.

Zielen ſchatten! Hemels goeden!
TDie zijn hier zoomenigvoudt.

Datdeziel / emharenluſt/
TPaar in zich genoegt, en ruft!
Roemende.

13. Daar wordtook mijn ziel! genèzen
Alis die zeerkrankter doodt!

-

Hier krijgt zp een anderwezen Geen gebzelt ook noch zoo groot;
Jãeemikmaar de Medicijn »

’t Salwelhaaſt geneezen zijn.
Hopende.

14 t Is mijn hope, en begeeren,
Ach ditis mijn ziels verlang!
CDm Godsdienſtigte verkeeren,
In Godshuis, mijn levenlang,

Gumt mp dir / ö Peere Godt!
ILaatditzijn mijns lebenslot.
Standvaſige.

15: Eltvans Peerengunſt genoten:
Die hp in zijn huis opneemt;
Zalhynoytdaar uit verſtoten,
Sijne liefd' wozd niet vervreemt!
-

KC 5 -

-

WPant
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Gods vriendelijkonthaal,

WPanthpheefthaartoegelepdt/
Wooningen in eeuwigheyt.

Hepend.

-

#=#F#
16. JWRoeten wp Gadts huis ontbeeren,

FEEEEF=
TDoo? vervolgingen/ofkruis;

-

Jºoshtans bven Wp des Heeren

EEEEEEE=#
TT

Tempel, en zn

eygen huis.

EEEEE- #EE HEFE
TDgarwoont Jezus! in deziel:
--- TTTP-Ä–F-PTTT ---=
T--

=E# =EEE

Ofſchoon'tuiteriijk' verviel.

Werbeerljkende.
17. Zalig! zijnzedieten leven!
Än des Heeren huis , en Tent.
JERethaar Damen zijn geſchreven:
Gok in Jezus! zijn ge-ent.
IPaar geluk is3ondermaat.

Eeuwig/heerlijk/ is haarſtaat !
Hopende.

18. Als Wp uit Gods hui ! beneden.»

Daren nahet glery-rijk,
Pºp van quaadt/ in vreugd', en vrede !
TDgar

van zijne huis-genoten.
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TDaar wp women eeuwiglijk !
In dat buis der heerlijkhept!
Heeftons Jezusplaatz?bereydt!
Roemende.

19. 't Nieuw Jeruzalem, om hooge!
LPeeft Godt zelfs voo2onsgebouwt.
Daar deziel wogdtop getoogen.
Daar Woºdt 'taanzicht Gods beſchouwt!

Daar geen goet omtbzeiten zal.
Godtl is daar in allen al?
Lovezzae.

2C. EPaar is vreë, enzoete ruſte !
Boven in oms Vadershuis!
Vreugde zal deziel verluſten!
Zonder droefheyt, ſmert, en kruis!
Zonde, doodt» noch eenig quaadt.
Sueltonsdaar : ö zaalgeſtaat!
Roemende..

21. TPaaris Jezus! ende ſchaaren;
Au volmaakt in heerlijkhept!
Diemet d'Engelen vergaaren.
Dijnde zamen toe berepdt;
CDmte zingen voo? Gods Troon,
Meteen blijde Hemels Toon.
Zamen.

22. Heylig! heylig! heylig! Heere.
Roemende.

Groot, is uw gerechtigheyt!
Lovende.

Wijdt, ſtrekt uw genaden Eere!
Roemende.

Diep, gaat uw barmhertigheyt!
Lovende.

Hoog, rijſtuwe goedigheyt!
Verheerljkende.
Heerlijk, is uw Majeſtéyt!
Zayzew.

3oo

Godsvriendelijkonthaal,
Zamew.

#===#F
23. Eer Zp uw gemadig Vader!

F#F=#
Lieve Jezu ! eeuw'ge Zoon!

EEF=#E=#
Heylge Geeſt ! der gaven Ader!

EEEEEE
Tofzpuw in’s GemesCroon

EE

ESEE

E#==
v----

Drie, ineen, ö eenig Godt !

Lovende.

24. Haleluja! looft den Beere;
Roemende.

Haleluja! Hemels-Hot.

Verheerljkende.
Haleluja! zingthem eere!
Lovende.

Haleluja! looft mu Godt.
Zamen.

Haleluja voo?ennaa;

Halelu! Haleluja!
Loſk

3o.

Loff-zangaan’t Lam Gods.
Johan. 1:29. Ziethet Lam Gods , dat de
zonde der werelt wegneemt.

Openbar. 5: 18. Den Lamme zy de dank
zegginge, en de eere, en heerljkheyt,
endekracht, in alle eeuwgheyt.
Toon: Pſalm 133.
I«.
A_4

FEEs

A

FHE

TE

s

T-GTX-TE-

O

EZ

---

-

Heylig Lam! zoo lang verwacht.

#EF=#
---

TT

T

V

E

========

XT-X-TVE-TGT2

w

Alan't kruis geſlacht / voozonze zonden.
ET==TE== ===FH-STEFFF

#==========
O Lam! dat vooz de misdaadt boet;
T----

Ä---------- -T------------x?

ESSE FEE= E-#

--------"Y--“
-

TDoo?'t Waerde bloedt, uit uwe Wonden.

#= == ====z
Onſchuldig Lam gp draagt de ſtraff.

FEE#EF
En neemt onsaff/demiſſedaden.
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EFEF========E

---5-T-5-

----------

Zachtmoedig Lam! 300 Vol gedult.

=FEEEEFEF=
===FEEE===EEF

JWAetonze

ſchuld waartowbeladen.

-

"-,-*

2,

Dolmaakte Jezus! trouwe Boyg;
Aanuwe zoºg/ Wililt mp geben.

Än Godsgericht plept doch voo2 mp :
Enmaakt mp b2p. WPijſtmpten leven.
WDijn zielgedzuktmet zondenlaſt.
Perſtriktzoo vaſt. Boozt die doch klagen!

Neemtweg de ſchuldt/de ſtraf/deſmet.
Endwinglands wet/ mietomte dzagen!
3.

Ziet hier mijn ziel! dit Offer-lam!
TDat op hem nam, alonze quaden.
Ziethem hier voo?uwoogenſtaan.

Komt neemthem aan! hier ſtraalt genade.
Zingt een Ger-liedt/ methoogentoon;

Poo zijnen Troon. Coomt dankbaarheden.
Zietopdit Lam! waar’themegaat.
Hoogtmaa zijnraadt/ en volgt3ijn treden.
4.«

Loofthem ö zaal'ge Hemels-ſchaar!
Än openbaar. Engpö bºomen!
Dat eere, macht, enheerlijkheyt,
In eeuwigheyt, het Lam toe komen!

# is

ÄÄ
Ä Äs

hem eer doet.
Waerdt
antdoo?
geg
alle 2 totPºiſs gegeben.
Peeft
by zijn bloedt

(Cot Godtgebzacht: in 't Hemels-leven.
Ver
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Verleegen Zondaars-klachte en Beede.

Pſalm 130. 3. Zoo gy de ongerechtigheden

gadeſaat: Heere wie Salbeſaan?
En Pſalm. 14.3: 2. Heeregaatmiet in't Ge
richte met uwenknecht, want niemant

die leeft Sal voor uwaangezicht recht
vaerdig zyn.
Toon: Pſalm 42.
I

A# ====F

-Y-Är-

-

Chrnijn ziel! beroert ! verduiſtevt!

EEEEEE
Gantz bekommert in haarſtaat.

F=====#
T

Aan het vleeſch zoo vaſtgekluiſiert.

EEESSFFEz=====
Meer gedukt/
4

#
TT

dooz’tzondig quaat,

A–4
Zºº-A"7.
FA
- TTVT
TV-TT

–A-

MW,

VAW

„Z

V

TDoettotu öGodt! haarklacht.

E========
--

Laatmijn ſmeeken zjngedacht !
Goeft

-
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=============
Geeft mp licht, danzien min

Oogen »

F====EEEEE

Y

Werkt ugeeſt/ ik krijg vermogen
2.

-

Krachteloos, enzeer verleegen,
Staatmijnziel! meemtzphaärkeer
t’Hwaards; wilze haar bewegen/
Jaaa omhoog: dan zijgtzeneer.

ik leven! evens-bºon!
eeftu glans özielenzon!
Trektmy doch / danzalik loopen!
Sluitu volheyt voor my open.
3.

Aldervziendelijkſte Bader!

,

Gphoudtuzoo verr” en vreemt!
äoom iktotu goedtheptnader;
Zoo mijn zieldevºpheytmeemt

Jºijmeklachten in uw ſchoot
Hitte gieten; en mijn moodt

Doo?geſmeekenzuchtteuiten.
Schijntgp deur, en hert, teſluiten.
4

Als u kindgen tot ukomen.
TBerdenzp zoo welontmoet;

Blwegunſten liefde-ſtromen/
KTrooſten haar ontroert gemoedt
ÄMaar ik koom, en keere weer /
'k Vinduw aanzicht nietó Heer?

'k Toeke kracht, en trooſt; ja leven !
Doch gpſtelt myuittegeven.
5. CDmijn
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-

5.

GB mijnziel! keertin uzelven.

Zoekt, doorzoekt 2 gp vindt.de ſchuldt.
Hondt gp diep in’therte delven!

-

Siet wat gp daarvinden zult.
Goºdeelt danen maaktu ſtaat.
Zijn de Zonden! ö datquaadt!

ºmtºws Baders goetheyttergen.
En zijnaangezicht verbergen?
6.

Ach mijnſtaatiszeer elendig!
Ben verdwaalt van'thoogſte goedt:

Rebbe luſt2 noch kracht inwendig.
Een ontruſt, verwertgemoedt
Äk hebuw verſmaadtóGodt!

En vertreeden ugebodt.

THWaa3eziel waar gaan u oogen?
Jºdelhert! waartoe bewoogen?
7.

Ap mp ! 'k benzoozwaar beladen,
Gants verdorvenzen bezet/
JlMetzoo vcele miſſedaden,
Onreyn» boos, geheel beſnet.

Pind een blindendwaas verſtandt;
Cegen Godt, en Wet gekant.
'k Bind mijn wil, en’t ziels begeeren,
ZSteed§ van Godt. tº ſchepſel keerer.
Ziel! is dat u Vader eeren ?

Äsdat dank voozal zijn goedt ?
andtgpdanzjngunſonſtbeeren ?
EPaar dezielin rufen möet.
Godt verlaat, dehemjerſmaadt.
Pºberſtoot/ die hennveraat.

ºer die zijn banden breeken.
Bodt Zijngramſchapzeerontſeelten
1D

-

9 Over

-
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9.

#E=====#===
CD vergift der ſmoodezonden!

EEEEEEH#
Da de Eedleziel mima

-

FEEEE#=#
TDaar doo? is Gods beeldt geſchonden !
FF=FEHESEFREE
–-AEEE
T-

Z

wº

Jezus! aan het kruis geraakt.

4

##=EF====
H

-

T

EL

E------

O! zijn wondendzoefheptſtuert!
--&-H-A-.-H. ---Y-X--

Wr--

T/

Byeeken die miet’t ſteenig hert?
</

EEEEEEEE
Ziet watvloek/ ſtraffen/

enplagen

=EEE SHEF=ZEEZEE==
HE====EESE==E

Jezus! Poozuwheeft gedzagen.
IO

'k UBeet mijn zonden zijn de banden.
Roeden, nagels, doorne-kroon.
Die hem quetſten / ö wat ſchande!
aſtering, ſmaat, en hoon,
D2oegen leed 'tomooſle Lam !

Datdezondenop hemmam,
Mijn
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Mijn misdaadt heefthem doorſeeken.
Salmijn hert van rouwmiet breeken
II.

Als mpook uw Geeſt wilraaden,
Engeleyden nauw woogdt.

Die mp wijſt derechtepaaden/
TBogdthp dikwijls niet gehoort.
CD mijn wederhorighert
Cergd’u geeſt endoethem ſmert.
-

Ashp mp komt overtuigen;
WDilhet nazijnraadt miet buigen.
12.

TBiltgp my doo? dreygen wekken/
Coomtg. roeden, zenötgp ſtraf.

ºt gºinydoo goetheyt trekken;
t Perte wijktvanzond nietaf.

't Peltnaa's werelts-vleyery,
Daar komt dam de Zatan bpr;
Die het vleeſchterzondgemegen;
Poºt/endzijft/tot booze wegen.
I 3.

*.

-

Schandlijk quaat! datonskan ſchepden;

Panhetallerhoogſte goedt! .
t Quaadt dat eeuwigzalberepden
't Quaadt der ſmert7 in de Heiſe gloet.
Gruwelzond! hethoogſte quaadt.

. WPaarom Godtdeziel verlaat.
Die verſtoot van’tzaligleben.
Enten vloek wil overgeben.
I4.

Ach wie zak mydan bevryden!
Pandit quaaten zwarenlaſt! .
Gozzaak van mijnſmerten lijden.
äleeft aan mijne zielzoo vaſt.
JMpte helpen kanikniet.
D 2.

,"

Zoo

308 Verlegen Zondaars-klachte, enz.
Soogp Heer! geenhulpe biedt.
Zoo 'k van ugeengunſtverwerve/

Moetikeeuwiglijkverderven!
15.

EF

#EFSF

Z

F

T-T

GyóJezus! moetgenezen

F====E==?
JWRijne ziel

gequeſt ter doodt,

FEEEEEF=#
TDan krijgik eenander wezen.

#EEEEEEEEE

E#

Al zin mijne zonden groot.

-

#### #==
--------

_------------

O mijn Borgen Middelaar!
–-A

- WY--

======
Gp meemt wegde ſchulden zwaar.

Es =====F= E==
TT

TDoo? ukruis maakt gp voldoening.
--

-Ä-Z-.-º.-- X--ÄC---------------

#E EEEEEEEEEE
------TL----

----“

Embp Godt voo2ons/ verzoening
16.

Vader wilt het myvergeven!
't Geen ik hebaan uw misdaan !

Dchenkt mp armezondaar’t leven!
FHeeint
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Jaeemtmpin genaden aan
TBatuvziendlijk aangezicht 2
Iaijne dzoeveziel verlicht.
Spreekt in JÄ myrechtvaerdig,

-

Maakt my s hemelserffnis waerdig.

-

17.

-

Apmp! die noch vaſt gebonden
Ben/ aan't lichaam van dedoodt!
* Gind de krachten drift der zonden
Zs in mp noch alte grºot.

FÄaakt doch vootsmijn ziele vry,
Dan der zomden ſlavernp.

-

Achdoetmphet quaat van binnen!
JLeer verzwakkenen

Finnen

IÖ.

Jezus wilt in my regeeren !
Buigt geheel tot uwgebiedt/
Wil, gedachten: luſt» begeeren,
Maakt der zonden machttemier.

Geeftmijnziele vreed en ruft.

Doo ugeeſt, meer krachten luſt.
TDanzalikop’shemels-trappen
WKlimmen/ en alhooger ſtaPPen.

B 3

Een

3 IO

Een Liefde-liedt en zucht tot den
Heere fezus.

Hoogeliedt 7: 1o. Ik ben mjns liefen :
en Synegenegentheyt is tot ney.

Openb. 22: 10. jakomt Heere jezu!
Toon: van den 36ſten gf 68ſten Pſalm.

-

G#=
IP hebt mp dooz uw geeſt geraakt.
#=#
oeffe die miete baat
FF====HFF===========
==========EFSFEg
=Z

Dekracht vanu gekomen;
T-----E-TEEEEEEEEEEEEEEH
#E=======
ESE==

Die mp als met eenzepl-ſteen trekt,

EEE==#=#
Mijndoode zieltenleven wekt,
L
/

Heeft mp tot ugenomen.

#===EE#==

---“

Aptrekt my meer! ikloop unaa.
-

Doogt
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#EEEEEEEEE

Z

-I-T

Doogtnimmerdatik vanugaa
TTA) --v."

IL-

--W) - W.
AW-/A.
YT-Yº

ST

-X

JW Magik uw liefdeſmaken!

===

===
======
===
FE=E>
===
-L- -9-ITPaar in lepdtal mijn vzeugd' enluſt.

=EEEEEEEE=#
Zoo gp övriend! mijn ziele kuſt;
-

#EEEEEEE=
---------X-----Y --V.

Tü-F––

Mijn liefd' zal weder blaken.
2

WPanneer ik uwen balſemgeur.

Den Adem uwer liefdeſpeur
Dan werdt mijn geeſtontſteeken.
U olyheelt der zielen bzeuk/
Enwekt in mp een weder-reuk.
TDie krachtig dooz zalbzeeken.
Oliefſte ! ſchenkt de nieuwe wijn.

TDie in uw häoninkrijk zalzijn.

Dzenktmpuit uwe.yleſſchen!
TDan woadt mijnziel(numeer gedzukt/)
Derquiktenhemel-waard verrukt/
TDaarzp haar do2ſtkam leſſchen.
3.

Uoogen-zalve geve licht!
Gn klaarheptin mijn ziels-gezicht
TDatilt urecht

Ä Ä.
*, ,

ÄRNEUAUL liCtikheyt

uar

-

TDie

312 , Ecn Liefde-liedtenzucht
Die 'therte trekt, en tot uwlepdt.
Zalmpaanu gewemen.
Sendt needer in mijn traag gemoedt.
Enmeerder krachten Obervloedt.

Danubve liefde ſtraalen !

Danriſſt mymziele totu Heer!
TDankleeftz'aan d'aerde zooniet meer.

Als gy die op komt haalen.
4
Al

==#EEEEEF=#
OJezus! als gp't hert doo?grieft.

#E=

EFETEFFÄ=======

- TTTTT- EYEHEHEWE
TYZ-wº
-

Gp dzingt mp tot uw wederliefd:

#
Ältzaluvaſtaamitleven!
HT-

A-

"

T--

-.

#EEF==# =EEEEEEEEE
TDit vuur wogdt nimmer uitgebluſt/
FA
==FE
E#Eé
-------“

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

Oliefſte ! mijner zielen luſt!
#FF#

r

===*=-V==2==5=Szz====

Mijn heyl! mijn al! mijn leven !

F#E #EEEEEE=#
--

--–––––-----

Koomt by myin, metuwen geeſt.

#EEEE EF==Z
IUt
Ach waar hebtgy zoo lang geweeſt!
0

===

“TT“--------------------------

–

tot den Heere Jezus.
Ef

HE

3 I3

FFH

#E====SEF==#

–4

tomt bljft doch in mp Woonen.
---- TTTTTT-TIPTT-T-TT-

----

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

---

=-Y--------------

–-Y-Är-– – –

- AK---

PIgunſten liefds-gemeenzaamheyt»

#EEEE=#EF=#
WPaar inmijntrooſtenvzeugdelepdt

#EEE

-

– u. --------

UPilt die geduurigtoonen.
5.

Kloptaan mijn hert! tothetontſluit.
Komtgy daar in; endzijfter uit/
Alwatu kam mishagen.

WDacht ilt (wanneer gp klopt) te lang.
Gaat doch nietweg; dat Valtte bang/
Enlaſtig omte d?agen.

JAijn ziele die zooomme zweeft
Pindtnergens ruſttot datz' uw heeft.
O Jezus mijn beminde!
INäa uw is’t datik zoek en wacht.

Achdatgy wederaan mp dacht!
Enliet U Van Imp

vnº !

Alsiltudie mijn ziele mint!
JAaa lange zoeken weder Vindt.
Dalik u binnenleyden.

JUAijn zielhangtute vaſteraam.
Ilt laat umopt weer van mp gaan.
Gp zult ook nimmer ſchepden.
Oliefſte Jezugy zijt mijn !
Eeuwigzalik de uwe zijn!
D 5

Oheyl!

Een Liefde-liedtenzucht
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CD hepl! mietuitte ſpzeelten.

Geen tegenſpoetzooſterhof groot.
Geenduivel/ hel/ noch felledoodt/
. zau onze liefdebreeken !
7.

=== EF==EEEz=====
EZGT-ATV-EX-TV-TYTX
-

Oliefſte! metmijnziele een,

F#======
FE
TDie’t uwe, aan my, maakt gemeen.
=#=#
Ä
Jk kometotuzuchten!
=#
#=#
o?
Mijn toegeſlotend gemoedt/

==#EE EEEEEEE
Soo ledig noch van hemels-goedt.

EEEEEF=
Zoekt bp u hemel vruchten:

-

#E=#EEEEEEE=#
Mijn Jezu! datuw heylig beeldt,

EEEEE===FE
Danuwerdinmjn ziegetect!
--

F

#F#EEEE
Magik die günſtomtfangen!

---

-,

TDat

tot den Heere Jezus.
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=#=#
TDat gp zoo totmijn ziele naakt,

###======
Endoo?u Geeſtzoo vruchtbaar maakt.

========EF=
TDit is mijn ziels verlangen!
8.

Geev liefſte ! my getrouwen raadt

WPanneer mijnziel in twijffelſtaat:
Gn in haar doen verleegen.

A

Als zy ook t'uwen dienſthaar Plicht
CPfeemighepligwerk verricht.
Derleentdam uwenzegen.

Doetuwen noordt-of zuiden-windt,
Zoo als 'tu wijsheptmoodig vindt.
Doch mijnen hoffdoor waejen!
Dan waſtde aangename vrucht,

Danzal der ſpeceryenlucht.
2Sich wijd/enzijds/ verſpreyen.
9.

Mijnliefſte ! waarik gaaofſtaa.

Polgt mpden oudenman! noch naa.
Gnzoektmpteverleyden/ .

Ilaetvleperpen/ ſchijn, enliſt/
Pºpſtooktonruſt/ beroert' entwiſt/
Gmons van eemteſchepden.

HAijn Heere! diemijn zwakhept kent.
Ik bentotdwalengamtzgewent.
Faijn Leydsman, Zielen-hoeder!
Dntſlaat mp van den ouden man
-

-

Gn
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De klagende Kerke, enz.

Enzijnverzoek ! helptmpdaarvam/
JWRijn Heplandt! vziend! en bzoeder.
IO.

Oliefſte 'tis mijnlaatſte Bee!
Koomthaaſtlijk tot mp als een Wies/
Äk Wachte met verlangen.
„Aaa't eeuwig zalig Bruilofts-feeſt.

Komt daar mijnlichaam ziel engeeſt
FÄit dezen ſtrijdtomtfangen!
Koomt Jezus Hemels-bruidegom !
Koomt voert mp in ukoningdom !
Koomt haaſt om mp te geven/
KCe zitten op dem Eeren-troon!

Perciertmethepl/ en’s levens kroon,
Än’t glorprijkeleven!

De klagende Kerk, als een bedroefde
Moeder treurende over hare zwarigheden.

Pſalm 129:2. Zy hebben mydikwjs van
mjnerjeugdt afbenauwt.

Klaagl. 1: 2. Zyweentſteeds des nachts,
en hare tranen loopen over hare kinne
bakken, haare vrienden hebben trouw

loosljkmet haargehandelt, zyzin haar
tot vyanden geworden.

-

Toon: Pſalm 79.
ºt

I #FEEEEEEEE
Äſteedsmnistuerdjüflingentebagen/

#
#
#
#
=jn=
=
herpe plagen
tmetſc
bezoch
Jeugd
Ben van mijn
etſch
TPzaag
zochtm
J
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E=#ET=##
-------

*k TDzaagaltijdt Wouw/ entreuromald'elenden/

FEEEF
===#-- EEEF
–S-RE=====HE
-------------- -

TDie 'klijden moet/ Want Waar ik d'oogen wende.
------ZEHSz=

F==s======

TDen kindren van mijnhuis!

FEEE ZESSIEE
Creft ramp en

EA

kruis op krus

#E==#E#
ºÄºmº !
E=

't Äs

dagº ſmert/op ſmert.

4
Z
-

E=====EF=#
Hoezou een Moeders hert!

-

E=#=FEHF=
Mietſchepen? treuren weenen

-

2

Denoudendraak! ſtaagbpamdtvan mijnkindren:
Lept daar optoe/dathymijnvoofpoedthindze.
2Begintmijn zaadt eenshieren daarte groejen/
Pp Woedten raaſt/omdat weer uitte roejen.
Den Antichriſt zijn zoon !
Permeten op zijn Troon/

Berbitterten verbolgen/
-

TDie met liſten geweldt.
Map
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De klagende Kerke, enz.
JWDpaltijdt heeft gequet/
Polhardt mp te vervolgen.
3.

#EEEEEEEE
Bp ſchenkt zijn Tower-wn denkoningen enDoºften:

FE#E===EEEE#
TDiedam verhit/ ma't bloedt der mijne dogſten.

#FFEEEEEE EF==
En't boosgefpuis! uitd'helſche poelgerezen/

EEEF=#==EF=
T

Do liſtenſchijn/ van eenzeerheplig weezen!
Een Äotdat geeſtlijk heet/

#

=========
W

V

TDie onder’t ſchapen-kleedt

=EEEEEE
----“

EEF==

DZoo veele gaan verlepden/

#EEEEE=
"TÄn't ſtrikvan by-gelöof,
==ESEEFEEEF
Aaa Babel tot eenroof!

F#EEE
ZU die Van Zyon
yon

ſchepden.

4. WPat
-
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4»

MBat kettery endwaalinguitderhellen

Bechtmynietaan .enkomit miſnkindren quellen?
JWDot sºÄ wijshept ? waarbept ? vzoomhept .
tLN

Enwooden-ſirijdt. met yyandlijketwiſten.
TBaar in de Chriſtenheyt,
IZugant3 vervallenlepdt/
Polbittere krakeelen/
(Cotlaſter enomeer/

Pan Jezus! enzijn leer.
WDie Zal die wonden heelen !
Pauze.

5.

TDie in mijn huis geftelt zijnomte waken;
Entoe tezien/hoe’tmijne ſchapen maken.
WDie dwaaltof valt/ telepden/ ente ſtichten. !
JW Met’t zuivre leer, en vroomheyt booz te lichten/
Zijndikwijls zonderwacht!

Enſlaanteweynig acht
GBp's Peoren lievelingen.

TDankomthet boos geſpuis !
CDokſluipen in mijnhuis;

En aan mijn tafeldringen!
6.

ZHelaashoe veel / die mphaar moeder noenten/
TDie van geloof, en's Leeren liefde rGeWien,
Eenpdlewaan ! zp zijn als doodeleeden.
Genadenloos! vol loſſe booze zeeden
TDoo? hert/ enoog Verlepdt;
(Tot wereltsydelheyt!
Haar eenigſte vermaaking/

Js pracht, welluſt, gewin!
TDie hebben?therte in.

Bp kennen geen verzaking-

-

7. Een
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7.

#=========#
GEen ontrouw volk! ſchandvlekken van mijn name

#====E===#
Geheelontaart waar vanik mp moetſchamen.

EEEEEEEEEF#
W)-ÄT

A

-------X-Q–-----

TBie onbeſchaamtzich totmijn huis begeven/

#EEE=====#EEF
Enonder ſchijn van Gods-dienſt/zondigleven,
E
===========
CEen volltdat mijn verbondt.

EFE

Sz========

TDerfmemen in den mondt»

#=EEEEEEE
EF==H-EH
-

-

Endat danftoutlijk bzeeken.
=============s

44

FFZ

- --"
-

TDuškomthet huichels-rot,

E=#EEFE=#FH
----X.

WM-A-

Met mondten ſchijn totGodt.

#=#EEEEEE
Emneemthet heyligteeken!
8. Ach
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8.

Ach Epons! eer glamenhygººº
Lendt neerintſtof/bezwalktwoºdtzpgantz duſter.
Hoeplag Godsyruchten liefde dooz teſtralen !
Äräch.hoeishaarheerlijkheptaan'tdaalen!
Têen yver zoo verkoudt!
Dezonden meenigvoudt/
Band'eerſte liefd geweeken!
TDekerk wozdt overſtroomt/
Perbaſterten ontozoomt
JWDet allerlep gebzeeken.
2. Pauze.

9.

Enhoe zou doch miynſmerte nu vermindzen?
TDÄrſmoetziendatvan mijn eygenkindeº
Haaruitmijn huis en van mijn Tafel ſchepden.
Enwillenhaar van vreemde latenlepden
Zp doemmpalle ſpijt
HWÄygewende’t verwijt/
TDätook onreyne komen!
In't huis aan mijnen dis»
Totſmaat energerniš/
Eneeten met de V2OME.

-

IO.

TDeez'ophaar deugdenheplighept bermeten/
Gjaminp een Hoer! een Beeſt?.en Babel heten!

JÄBéliaſ! enveele andzelaſren. …
Äshoemeerverözeemden/enverbaſiren
Eenzwaarenſmertljkkruis!

-

-

TDat kindrenuitmijn huis!

JApſchandelijk verlaaten»

Enweygren haarenplicht!
't Permäanen onderricht/ -JDagmuaamhaar mietbaten!
II.
TDooz Ä genaädoogſtraalt noch Hemels waar
-

eyt

**

-

F

-

-

-

Mijn
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JlMijn zijn
huis3pen’t
en geeftherboren!
dezielen klaarhept,/
Daar
zelfsvolk,
tot kinderen
TPaar dee hz goetheptproeven, zien en hooren.
2V Voed'-ze aam zijn dis

Daarbroodt des levens is.
Datkondhaar zielverzaden;
Doen washaar hert geraakt
Daar hebbenzpgeſmaakt!
De ltrachtvan Gods genade.
I2.

E# =s EoEºE #=#ZESsEF=EF
Maarmuhelaas! verachten zy den zegen/

####=#=

Z

-- „-- --

=-I-

-

T
-

Enalhet goedtdatz in mijnhuis verkregen.
EEE

EEEEEEEEEEF ===EZ
OTT
-w

't Perſtaudtmiſlepdt/ ſtrektmutot nieuweleyding,

## EEE
=I==?EEEEE#
L

-

En't hooggevoel. oozaakvandzoeve ſcheyding:

EFFEEEEF
MDaar dooz de liefd' vergaat!

E ============#
I

Afkeer, vervreemding, haat,

4

#EEEEEEE=
Inpaatzvancendachthomen
T.

Men
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«A-

V

TW

A

--A

-

WE.EF

-

-W

-

a/

-

JWRén ſcheydt, menſcheurt, mem dec,
A-4

T-T

======FEEF
Veroordeelt; en krakeelt !

#

-SE

- -- - - “-

=E#EFEEF===EEF
# H
Y

E

JMen bzeekt den bandt der vzomen !
IZ.

Ik ſmcektotuw mijn koninkl heer en hoeder!
Derhooztdeklacht ! van mp zoo d?oeve moeder!
Ach! bengt doch weer! mijn afgedwaaldéſchapen!
TDie buiten't huis, haar voedzelwillenrapen;

TDie tegen wilvan Godt/
't Dieuw afgeſchepdenrot!
Gaam volgen / buitenpalen.
Haalthaar doch weder Peer !
Emlaatze dan niet meer
Noch verder! van uW dwalen !
I4

Berlicht ö Heer! haar ſchemerende oogen !
TDoo2 vooroordeel vervoert/ enzoo bedzogen/
TBooz maam van lichten geeſt in'tmet gevangen/

En't hert verlokt, om menſchen aante hangen.
Buigt haar mislepdt verſtandt!
B?eektlos/ dien ſtrikten bandt/
Geneeſt die breuk, en wonden!
Panergernis enſmert/
TDatu volks zielen hert!
Weerzamen zijn verbonden!
I5.

G Jezus! komtindezebooze tijden! . .

#

Geeft meerdergeeſt! aam Volt die UW
TF 2,

begº.

324.

De klagende Kerk, enz.

Cotheplighept. Send veel getrouwe Boden;
TDie tot uw huis noch Veelban buitenmooden.

TDer Heydnen volheyt kom!
’t Perharde Jodendom !
TDoet doch eens totukeeren,

Derbzepdt uw koninkrijk!
Geeft van uw hooghept blijk
TDatuwide volkten eeren.
16.

#E EEEEEEE EF
-T

G Zpons volk! mijn kindren! huisgenoten !
HE======F=

#

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

==Ö---SEW------

=EEE

--

JMochtik doch ziem uw yver meer vergrooten!
==+=== ===+====-S
#=======
=#
-

Blijft in mijnhuis! laat uw geenſchijn verleyden,

#==#EEE E#

EFS=
--------

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

Gaatmietvan vroom', omdeonbºomeſchepden.

E=#E======#
Zijt tegen't quaadt gekant.
------ EEEEE
#EEEE

7.

--

#

mT

Geeft mp tw herten handt!
ZEEEF= =========

1A.

-

#

-

Empoogt mijnhuis teſiichten!
Lgat

- T-–
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B

A

A.

F.
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7.

º-EW----Y
-T-T-

V-Är

-Tr

T

Laat Jezu heplig beeldt;

=##=======F
In uwem geeſt geteelt!
E= ZEE==ö=HEE
-

Ä-TVE-TZ-T--T-----------

TDoo? gantz u wandel lichten.
17.

-

Bemindt Godshuis verkeert by Chºiſti ſcharen!
TDie Gods verbondt, zijn woordtem dienſtbewaren!
Gaat uw Talenten gaben hier beſteden!

Än't huisgezind metChºiſtivzoomeleden.
Zoogzoepen liefd en deugd!
Datgeeft mp trooſten vzeugd.
Doegt herten zielen zamen !

Geeft van uw trouwhept blijk/
Doo? Chziſti Volk en Rijk.
Komt dan Peer Jezu ! Amen!
18.

Ja / gy zult Peer! eens van den Hemel komen.
Enſcheyden uit de booze/ van de vzomen.
Hit uwekerk» doen / ergerniſſen/ſchanden.

’t Onkruydt, entkaff, doot vuurgeheel verbzanden,
an zult gp 'tonderſchepdt.
TDatmuverbogen lepdt/
Dooz allen openbaren.

Dan werdt'toprecht geflacht !
(Ter ruſt en vreugd gebzacht/
Bp al de Pemes-ſcharen !
F 3

Chriſte
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Chriſtelijke Reyze, door de Werelt, na
den Hemel.

Heb. 13: 14. Whebben hiergeenblyvende
Stadt, maar wySoeken detoekomende.
Toon: Pſalm 91.
ZEFSF
E ====X=F=Z
E-HEEEH
ZHE

*t

MA

Y

-

Jàſtaat nietin des menſchen macht,
EFE

#EEFE
F

-

(Te Richten zijne wegen.
H
UT

-------HTW
- -

IL

TT LTY
WM------

A-

J
-A-

Z–-º.-Tr-

..

IWF

AY

Y

T-

F

-w
-

TPoo2ons belepdt/ beräadt/ of wacht.

#EE
EF=#
geenheplverkregen!
WBogdt dochEEE

TT-

FSE===== ===º
W.
TT

Geemongelukken/ Hampen quaän

EEEEEEFE=é
E-

- W

–

-T

Geenpzikkel/ noch elende/
FEEF
F==F
H==F
=#
ÄFEFS
HEFFÄ
=HF==
F5

äaniemant doo? zijnzorg ontgaan.
L

A-

--

–4–

--

- -

Tºr

#=ºEEEEEEEE=
Moch doo? zijn wijsheyt wenden.
2. Soo .
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2»

Zoo mietdehaogſte Majeſtept!
Bp / en metons zal wezen/

Oponzen weg, metzijn beleydt.

UBatmoetenwpal vezen?
l Maar waar wpzijn/op zee, oflandt;
WDie ? of wat/zalonsſchaden
Is Godt metons! zijn ſterke handt/
WDeert Vanons alle quaden.
Z.

Hp doezijn vaderlijke oog!
Gponsſteedsnederſiralen.
ºp doezijn Englen vanom hoog/
(Totonze hulpe daalen!

Datz’ons zo?gbuldiggade ſlaan/
Geleyden en bewaren.

Envaerdig onsten dienſte ſtaan,
Än allerlep gewaren.
4

GºGodt ! uw bziendljk aangezicht,
Derlichte onze wegen.
Datwp volvoeren onzeplicht/
TDoozubelepdten zegen.
TH geeſten Woogdt ſtuur ons gemoedt.

Än alle onzezaken:
Doe die maarnoeptentegenſpoedt;

-

-

•

Cer goeder uitkomſt ralien.
5

CDns leven is een wandeling!
Een loopbaan die wp loopen.
Een vremdlingſchap, in’s wereltš-kring
Eºn s geen ruſtte hoopen/
TBp gaan naa 't Hemels-vaderlandt!

J2aa d'eeuwige Paleyzen!
TPaar wp verwachten zaalgerſtandt/

GPp't eynd vanonze Reyzen!

6. TDat

Chriſtelijke Reyze.

328

6.

TDat Jozus! onzen Leydsmanzp)
Gp dat wp mieten dwalen.
(Cerrechter/ ofterſlinkerzp.

-

TDathp ons wederhale,

Soo wp van's Hemelsweg afſlaan/
(Tots wereits breedepaden!
TDen Satan/ofonsvleeſch naagaan.
En loopen zooten quaden.
--

7

Cerwijlwp zwerven hier beneën
malhet aerds gewemel/
ezielmoetdooz al"twoelenheen.
GEn wandlen in den Hemel !

TPaar 3p behoogt/ en Borgeris.
Daar Jezushaar zal geben:
TDezalighept/ter erffenis.
Daar zu met Godt zalleven.

Auaero Spaero.
E
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t'A M s T ERDAM -

Gedzukt bp Daniël Bakkamude, op 't Hokkin
naaſt de dzie gzoene Papegaeyen.
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