
Over dit boek

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

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

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

Richtlijnen voor gebruik

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

Verder vragen we u het volgende:

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

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

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

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

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

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

1

https://books.google.nl/books?id=DUJaAAAAcAAJ&hl=nl
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A A N S PR A A K

A AN DE

K R I S T E L Y KE

Z A N GE R S.

ÄZIet hier wederom, Kriſte

ºlyke Zangersen Zange- -

MÄG reſſen, voor de vierde

maal herdrukt het alom beken

de en uitnemende Liedboek, ge

naamt Zielverluſt gingenz, ſa

mengeſteltdoor verſcheideGodt

vruchtige menſchen tot eere van

den allerhoogſten God, tendienſt

van zich zelvenentot onderlinge

opbouwing en ſtichting van hun

nen evenmenſche. Voorheen

zaagt gy die gedrukt Ä ZCEF

ſlecht papier, met eene afgeſlete

* 3 letter



A A N SPR A A K.

letter en zonder eene vereiſchte

ſchikking en onderſcheiding der

Ä en Vaerzen. Nu

brengenwehet U L. te voorſchyn

met eene merkelyke Vermeerde

ringen Werbetering.

De Vermeerdering beſtaat in een

derde deel van geeſtelyke gezan

gen, voorheen gemaakt en op

geſtelt van eenen bezonderen

Vrient uit het gezelſchap der ge

nen, die detwee eerſte deelen ge

maakt hebben, en nu op j

aanhoudend verzoek van eenige

Godtvruchtige lieden , en om

derzelver nuttigheit en overeen

komſt met de voorgaande deelen

ten opzigt der geeſtelyke ſtoffen

en voorwerpen, hier achter by

geVoegt. - . . - - -

- - De
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De Werbetering beſtaat hier in,

dat het nu gedrukt is in een ander

formaat, op beter papier, en met

eene behoorlyke en noodzakely

ke onderſcheidingen ſchikking

der hoofttytels en vaerzen der

gezangen, behalven dat op zeer

veleplaatſende zin, door het me

nigvuldig drukken wat verduiſ

tert, is opgeheldert, en de Taal

en Spelling, oneindig veel totop

heldering dienende, merkelykis

verbetert. Eindelyk zult gy hier

achter vinden twee volkomen

Bladwyzers,de eene van de Hoof-

den of Opſchriften, en de andere

van de eerſte Regels der liederen,

in de drie deelen begrepen, mede

zeer dienſtigen noodig voor den

Kriſtelyken Zangeromaanſtonts

* 4 vol
–
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volgens de ordrevan't ABC den

Inhoudt der Gezangen en de Lie

deren zelvente kunnen vinden

en ontdekken.
-

Wel aan dan, gebruikt dezelv

Wederom met eenen vernieuden

luft en liefde tot verheerlyking

Van Godt en zyne oneindige

deugdenen volmaaktheden. Gy,

rechtvaerdigen, zingt vrolyk

in den Heere. Lof betaamt den

oprechten. Leert en vermaant

malkanderen met lofzangen en

Ä liederen , zingende

den Heeremet aangenaamheit in

uwe harten. Laten uwe zielen,

bewogen zynde door des Heeren

Geeſt , uwe tongen gaande ma

ken, enzoouwetongenen harten

overeenkomen in 't gene van u

gezon
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gezongen wordt. Zegt veel met

David; ik zal den Heere zingen

in mynleven; ikzalmynen Godt

pſalmzingen terwylik nogh ben;

ik zal den Heere loven naar zyne

gerechtigheit, en den naam des

Heeren, des Allerhoogſtenpſalm

zingen; zoo zult gy waarlyk on

derwinden dat hetu goet is den

Heere televen en den naam des

Allerhoogſten te pſalmzingen;

zyne goedertierenheit in den

morgenſtont te verkondigen, en

zyne getrouwigheit in de nach

ten, en gy zult ook kunnen zeg

gen met de Kerke; ik ben zeer

vrolyk in den Heere, myne ziele

verheugt zig in mynen Godt.

Als gy zoomet den geeſt en

met den verſtande zingt, endeze

C11
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en andere geeſtelyke gezangen

met vruchtgebruikt zult hebben

hier beneden op de aarde, zoo

hebt gy eenste verwachten, dat

het u hier na gegunt zal worden

meteeuwige Halelujahs den Hee

re in alles te verheerlyken voor

zyn aangezicht, en daar met

alle de heiligen en de zielen der

volmaakte rechtvaerdigen tege

nieten verzadiging van vreug

de , en lieflykheden aan Godts

rechterhanteeuwiglyken altoos.

Amen.

ZIELS
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Pſalm xLvII: 7.

Pſalm zinget Gode, Palm zinget: Pſalm

zinger onzen Koning.

* - - - Pſalm Ev: 33. - - - -

Ik zal den HeereÄ myn leven: ik

zal myn God Pſalm zingen terwyl ik

nogben.

-

-- Ephezen v. io.

Sprekende onder malkanderen metPſalmen,

ende Lofzangen ende geeftelyke Liede

kens: zingende, en Pſalmende den Heere

in uw herte.
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VERLUSTIGING.

HET LIED van MozEs,

Deut. xxxII: 1-44.

Stemme : Pſalm xx I v.

Hemel neigen leen ubo oo?/

pl ikzalſp?eken: geefgehoo?

Gp aard'/enletopmpne rede/

- TDie mpnewmond zälſpºeken uit.

(SÄ Mpn leering als eenregenſpzuit

Endzupt 7 zöo ook mpn rede mede.

II. Gelpk een dauw op d'aarde vloeit;

Als een ſtofregen 't gras beſp?oeit/

GEn op het kruit d?upt uit de WBolken,

WBantik/ ik zalten allen ſtond/

TDen naam des Heeren maken kond/

Geefonzen God grootheit gp volken,

III. Hp is de Kotſteen vdo? gewis/

WDiensWerk dat gantſch volkomen is;

MDant al 3pn wegen 3pn gerichten:

God die fs Waarheit / ja alleen/

En hp en is geen onrecht/ neen/

Kechtveerdig recht is hp in 't richten.

IV. ºp Is'rel heeft het tegens hem

Perdo?ven/ en we'erſtreeft 3pn ſtem:

Wºetzpn 3pn kind'ren nu niet t’achten

Deſchandblek is met recht haar deel/

Zpzpn voo? 't meeſt ja wel geheel/

Perkeerten eenvº geſlächte,

- 2.

/



4 ZIELSY ERLU sTIG IN G.

V. Zult gp dit dan vergelden gaan/ -

THen Meeren geer/ wät Ä U dan/

Gp dwaas enonwps völk en is hp

AW bader niet/ die ubv verkreeg/

En uwe vooytkomſt bzacht te weeg/

En: uw beveſtigt heeft / wat zegt gp . . .

VI. Denkt aan de dagen van voo? heen/

En op de jaren van elk een/

Pan Uw geſagt: b2aagt 't uwen bader/

TDie zal het u verkonden gaan:

GEnzoo gp ſp?eekt uw“ ouden aan/

Zp zullen 'tzeggen u noch nader. -

VII. Coen d'Alderhoogſten aan het voll

d'Erfniſſe uitdeilde doo2 3pn tolk /

GEn het zaat Adams van een deelde;

AReeft hy de landpaal vaſt geſtelt

er volken/ na men kind'ren telt/ .

iens ſtammen Jacob voo2maals teelde.

VIII. WPants Heeren deel dat is gewis

Zpn volk: en SJacobs zaat dat is

TDe reeks en ſnoere 3pner erven.

AAp vond hem in een wildernis

Een land dat ganſch woeſtpne is/

TDaar 't w2eed gedierte in gaat zwerben.

IX. Äp voerd hem om en gink hem voo2/

Pºp onderwees en leerd' hem 't ſpoo2/

Dat hp voo2tgaande moſt betreden/

GEn als den appel banzpn odg/

(WBant God acht zyn bolk ſteets zoohoog)

Hoed' en bewaarde hp hem mede.

X. Gelpk den Arendt zpn neſt wekt

Gn beidzpn bleug’len wpt uitſtrekt/

GEn gaatzpn jongen over zweven /

En neemt endzaagtze methem heen: Zog
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Zoo leide hemde Heer alleen:

Mehº Was geen v?eemt God dgarneven.

XI. ºp deed hem rpden #Ä º:

ºdhoºgte van de aerd en't ſänd?" -

Ämtvan het ved teeten:

ÄÄthphoning zoog
Ät de ſteenrots en optöog "

Hitkiepen uit de rots gereten -

XII. Pan toejenen boter/ en mee

Jºelle en zuvel van 't klein vee

Il2et het vett' der Camrenen Kammen

ÄBazante weiden gaan"

Ä ºan Larweigraän/ _ .. ,
Gºantzoetſap der WSyngaart ſtamme.

Äaar als nuFeſchurim werdvet
Zoo oeg hp achter utfjeñme Tº Fº“

Ziet hp den God zyn maker varen -

Sº ging den rotſteen ook verſmaan Ä -

Ä3Ä ehemquam van daan.
Za ginkÄ ºaatſºg aan verzwaren.

ÄYaºver hebben shem gebºt

Ände Goden en met macht ſº

Ätoonontſtooken, -
Zhebben den Guivel en niet Fod“- –

Seoffert entegenºt gebod . . . . . .

Dººmbeenden Soon gaanrooken.
XV. En nieuwe die van dichte bpº

Geomen waren/ die dient gy“ “:1
Die uwe vadºren noit vervaardet -

ÄÄuheeftgemaakt/
Ägedachtens geräakt" - sº

EM. God vergeet gp die ubaärde. . . . .

XVI. De Heer verſmaad haar als hp 'tzag:

Zyn tooznigheit bzak aan den dag“ Ä

“ A 3 ... Tegen

>
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(Legenzpn Doehtren en 3pn Zoonen.

Äp Heid'ik Zal unpn aangezigt/

oözhem verberg'/en hoüden digt/

En Zfen hoe haar eind' haar zal loonen:

XVII. Want 3p 3pn een geheel verheert

Geflacht/en kind'ren die ontbeert/ -

Die oude trouw wel eer geblehen/

pnpver hebben zy berwekt -

oo? 't geen geen God is noch verſtrekt;

En mynen tooren aangeſtehen. -

XVI. TAooz t plegen van haar pdelheenz

'k Zal haarook even dooz die geen

(Tot pber wekken en ontſteken/

Ce Weten die geen volken zyn / -

# dgoz eendwaas volk lüſt het mpn

ok haar in too?nte döen uitbºeken.“

K U STE.

XIX. want een vuur reets zeer bevigrookt

Dat in mpn too?n is aangeſtooht/

Snzatºn hetº erſt b?anden.
Des helſchen gloeds: en zal hetland . .

2pn inkonſt Tooben doo? 3pn bzand/

*sºr ÄÄÄ. *it Ja nopen over hen:

ZWApnpplenÄ .

# mpnen too?n/ OP haar verſchieten/ . . .

an honger zulenze uitgeteert/ . . . . .

Pan den karbonkeÄ ; - -

2Bitter verderfzal 'k op haar gieten: -

XXI. Der beeſen tanden wzeeten zwaar :

Die zalik ſchiklien onder haar/

Gok het fenpn der vuurgeſfangen.

Bet zwaart dat zal van huiten aan - . .

25eröoven/ en de ſchzih 3al gaan ..........

jnenzºnenrjhevajxXI,
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XXII. Den jongling/dochter en't kleinkint/

Den grpzen man / ja wat hp bint:

Ik zeide ik zouw s'in alle hoeken

Berſtroopen/en ik zouw ook haar

Gedachtnis maken datze waar

Bp menſchen uiten verte zoeken:

XXIII. Ten waar dat ik de tooznigheit

ÄÄÄ / en nietÄ
at haarpartp 3 2eentnaogthouwen

Enzeggen: onz’ hand isÄ“ ". / - -

Hoog/ja hoog/ en de Heer gebzeeſt

GEn heeft dit alles niet geb20uwen. -

XXIV. WPantzp 3pn een volk/dat vergaat

Doo2 ’t volgen van haar eigenraat

En bp haaris verſtant noch kennis. . .

D! dat 3p eenmaal waren wps/ . .

Bp zouden dit dan wozden wps/ Y

En op Haar eind zien in haarſchennis.

XXV. Zoe zouw een eenig duízent ſlaan/

- (Twee doentien duizent blugten gagn/ :

't En waar haar Kotſteenhaar verkogte/

En d'Heer haar overlewert had. - -

WPant haar Kotſfeen is miet geſchät/ -

Als die die onze Padrenzöchte. . .,

XXVI. Dat zelfsons' vpandt vonnis uit

MDanthare WDpnſtok is een ſp?uit

äit Hodom/ en het velt geſpoten

Dat öm Gomozra heen zich ſpzeit:

In haredzuiven nietsen leit/ -

TDan bitt're wpn/bol gal gegdten.

XXVII. Haar wpnis vuurge d?aken galt

En add'ren dood'lyk gift/ en zal

Dit bp mp nietzpnopgeſloten ! .

Per3egelt 3pn nur,ſchat

- - 4 Dat
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Bat ik de w?aak alleen op bat/

GEn de vergelding zal begrooten.

XXVIII. Ten tpdeals haar lieder voet

Cen quade niet als wank’len doet/ ,

MDant wis de dagis na aan 't dagen/

2Beſchoren tot hun andergang/ --

GEn ook de dingen die eerlang -

Haar beuren zullen na’t eind jagen. ,

XXIX. Want d'Heere zal zyn volk en ſtadt

Wiegt doen/ en alle die hp ſchat/ -

2&pn knegten/zal 'them over rouwen:

WDant hp zal zien dat de hand is ---

Weg gegaan/en niet beſtantis -

"Ä of die 't beſloten houwen. -

XXX. Ban zal hp zeggen totelk een/

WBaar zpnhaar Godenº de Rotſteen -

Dp welken 3p zoo zeer betrouvden ?

WBelks offervet dat pder at/ -

Dan welüers wpn shaardzonken 3atz,

TPatzpop ſtaanen ubehouden/

XXXI. Teat daar verberging voo? u 3p,

2iet nu dat ik/en geen met mp.

Die God alleen ben; die daar doode

En make lebend; ik verſla -- --

Enºk hee/ endaar blpft niemant na ,

TDie uit mpnhand red zelfs uw Gode. . .

XXXII. MBantik za heffen myne hand

(Ten Hemel/, die ik heb geplant:

Enzeggen; dat ik eeuwig leve/

Indien ik wett mpnglinſtrend zwaart/ --

En mpnhandten gerigt aanvaart/ ---

Zoozalik loon naär werken geven/

XXXIII. En maken dat op mpnpartp

De weerkeer van de wºake zP

- - -
-

En
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GEn mpne haat’ren recht betalen.

*k Zal mpnepplen van haar bloet - - - -

Zat maken/ en mpn zweert dat moet

En zal vleeſch etenen vermalen:

XXXIV. Dan der verſägenen haar blost

GEn der gebangenen zoo moet . . .

Daar wºake van den vpand wezen. - -

Gp Heid'nen enzpn vollek juigt;

MDant hp zal wzehen zoo hp tuígt / .

't Bloet van 3pn knechten uitgelezen:

XXXV. Enzalook maken dat de wzaak

Zpn eigen volk ntet meer genaak

Maar op 3pn vpand weer zalkeeren;

GEn zoenen zoo 3pnland en volk. 2

Dit Lied ſpzak d'Meer dus tot zyn (Tolk

Die 't voo zyn dood ging’t vollekÄw

Van

G ODS GO ED H EI D

t'onswaarts in zyn weldoen.

Stemme: Hoe/eboon licht ons de Morgenſter.
. . . .

I. (TY &h! hoogſte goet contentement/
O Geh! was ik doch in u geënt/

Dmu volmaaktte ſmaken;

't Is waar gp doet mp hier veel goet

Genieten/maar oehmpn gemoet : ,

Hunt gp hier niet volmaken/

oe 'k meer / voel Heer/

Pan uw goetheit/ Fºo! .

- A

. . . .“

e
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Gp dees aarde/ -

Äaknaar ud waarde.

Van de Verkiezinge.

II. G heer: uw abſolute macht/

eeft mptothet getal gebracht

an uwe gunſtgenooten;

«Seen goetwas in mp dat het oog/.

3Hanu ö Heer tot my bewoog/ .

Iſèp zult gp niet verſtooten/ . .

ÄGant gp hebt mp : . . . . . . . .

-

Ärjrjeek geboren . . .

WDas op aarde/ . .

An uw Zoon zeergroot van waarde.

Van Chriſtus voldoening.

III. Die Zoonis hier van ugeſehikt/
Bp hem is*t dat gp hebt gemikt/

MDanneer gp om mpn 30nden'

Bºeer tooznde; Gch deppl vanſmert!

# gºgeehºjÄ/ I –.“

hebt dat Tam geſehonden. - *

GP ! Tann/ dat quam 12C

GPm mpn plagen/ Wegte d?agen/

TBoo? uw lpden/ . . . . . . . : cf.

GPm mp in ute verblpden.

IV. Gp hebt mpvoo?geſtelt dien. Zoon

Poldoenderen Perdiender ſch00n/

Danal mpn ſchoone ſchatten: . . .

Zpn pden heeft uw regt Valdaan/

MApn ſchult isdaar doo: afgedaan; . .

HApn ziel hoe kunt gp 't Vatten, ºi -

MBel hoo?t/ Gods woozt/ . . . . .

Quam eens zinkendao betºnen - En-

*. -2 - -

:
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gn mpn ooren/ - - - - - -

En hp heeft mp weer geboren. - -

Van de Rechtveerdigmaking doorºtgelaof

V. Daar was 't geloof/ God ſp?ak mp vzp

Panamyn ſchult en voegddaar bp
Gp hebt 't regt tot het even/ : . . . .

MBant ’t lpden van mpn Zoon is nu F

En 3pn verdienſt van mp aanu/

GBp rekening gegeben. . . . ! 2

GB goet/hoe zoet / ; . . . .

(Trooſt gp 't herte/dat dodgſmerte -

Pan de zonden . . . . . . . .

WDas bp na geheel verflonden.“ -

VI. WPantdooz t geloofzag iſt deſwaet ºf

Derziele/ h heber opgelet . .

GEn riep/ ik heb gezondigt i... -

Poo? U/ Ö God/gp Hoogſte goet - ze r .

Sº viel belaſt vooz hemie voet. . . . . .,

Äk hooºd'/daar is verkoudigt/ 3:4.

Dºpheid/ blpheid/ 2 : :

Poo? de gaſten / em belaſten / 3 3 : -

H1Net haar qualen

Iezus komt voo haarberalen 1 :

- van de Heiligmakigſ.

VII. Akzoo belaſt greep Jezusaan -

Doo? geloof"k ethem niet gaan . .

Daar voeld' ik ſtraks de vzpheit : rs to :
- - >
ſ . . ;

- -

Än Pune/Sonden Met/
h Lºeb Jezus tot mpn Ärgezet -- - - -

Die daar terſtont in blpheid,“. - -

Zyk geerntet meer . . .

(Le perlaten/ ente haten: ,,
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"t Gdet der goeden/

Ghebt mp gekoft doo? uw bloeden.

VIII. Myn hert is nu Äwoon/
TDdo2 het geloof/ hp maakt het ſchoon“

TDooz 't water uit zyn 3pde

TDat is Jºm geeſt: d'Almagtig God . .

GBp dat ik nu na 3pnÄs Sº .

Goet doeenºt guade mpde/

/ . . . -

je

Doe goet/grpp moet/ . . .“

CD mpn ziele! weg gp viele

-Aardſche zaken;

WBeg gp kunt mp mietvermaken. -

Van de Heerlykmaking.

IX Mantziel ap Äorboºt
Die nU na grooter dingen do?ſt;

Äº
TDat zegt dieÄtzº
Geef dan het aardſche nu

Enzfet/ gp niet

TDat dees aarde/ kleinbän waarde /

Peelte flecht is /

Poo2 een kint Gods/datoprecht is.

enſchopt

De Hemel is Ä woaning *
\.

X„Zedoch Änd/ u is bereit
Die koſtelpke eerlpkheit“

Zout gp pets pdes achten. - F .

Geloof npn ziel/dat Godde kroon 5 : . .

Hopzal zetten tot een loon

ZStrpd dan/mpt dan :

Alle zonden/ die maar wonden

aatleben.

"w

Baw zielgeven/

Loop naar 't eeuwig vom

I.. I“

/ r, -

MBildan pneer betrachten. . . . . .
-

* -,

nſch
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A

Wenſch om hulp tot een Hemelſch

- leven.

XI. Gº God! mpnziel is krachteloos/

De Duivel is te bpſter boos/

ie weet doo2 d'aardſche zaken/

oetſchpmend' en zeer aangenaam/ -

En boo2 mpn bleeſch zoo 't ſehpnt/ bequaam

TPoo? liſt mp op te maken.

Gch God! dat zot - -

Endwaas herte/ dat 'k met ſmerte

Hoch moet dzagen/ . .

Doet mp/ ach! zoo bitter klagen.

XII. ÖJezus! B2uidegomen zeer/

JApn hooft krachtgeveren mpneer/

Ei wil mp hier in helpen/

Dat is mpn wenſch/gpweet het God.

Och dat ik maar naar uw gebod/

Der 3onden bloet mocht ſtelpen.

Htoom dan/ toom dan -

Dees' hertstochten/ des gekochten

TDoo2 uw bloede / -

Maakze gaande tot het goede.

XIII. Help dan/op dat ik op dees aard

Betoone/dat ik ben gepaart/

HAet u die hemelſchleefde/

Dch was mpn ſppste doen de wil

ILApn Baders/ hier ook / tot ik ſtil/

Tot u daar boven zweefde;

WBel mu/ Jezu!

ºk Zal de krachten/ van u wachten/

Lºter beneden/ - - -

(Tot dat ik tot u kom treden.

Optelling
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Optelling van Gods ſchatten ons gegeven.

xiv. Heer/ditzpn dan de ſchattengoet/
TDie 'k van UÄ uw Zoons bloet/

°ä Ben van u uttverkoren/ -

Fechtveerdig/ heiligen uw kint/

Päw erfgenaam diengp bemint/

(Tot zeerlphheit geboren.

TPaar na/ ik ga

tº Bwer eeren/ wil vermeeren

HApne deugden / -

Gmpnheit! Sp God der vzeugden.

Verlangen naar 't genot van 't hoogſte goed.

XV. Auſnak ik naar t volmaakt genot

Dan u/oalgenoegzaam God;

Hapn ziel is niette v?eden/

Als zu niet ziet/asz unietºelt/

Als 3 unieteert terwyze woelt

Än 't geen hier is benedent

Sch goet/ voldoet/ -

Sapn begeeren/ U ter eeren,

Ach! ik hpge - -

Äaaru/ Heer/ maak dat tk zwpge
J. Huur.

Uitſchietende

G ED A C H T EN,

ofte, Zielsuitboezemingen.

Stemme: Sofonie.

I. Itoote Jezus/ die zoo ſchoon

G @p den älderhoogſten troon T9

AaL



ZIELsVERLusT 1G1N G. f

TPaar Serafpnen /

Poo? verdwpnen /

TDoo? het ſchpnen/

Pan den glans/ van 't eeuwig ligt

Dat zig ſpzeit/ om uw gezigt

Pol HMajeſteit/ vol eer - -

SIn 't gloepend' purper 3pt gezeten

Goedſte Zeer /

Gewaardig toch ubv oog/ en doren

Gmte hooren / -

TPfeÄ Ä W /

etheptſchu

Ä hetſtof op 't aanzicht leit.

II. "Izdek mpn aanzicht/ eeuwig goet/

Schaamte verft mpn Wang met bloed /

SPk ſmelt in vzeezen

CEeuwig Wezen /

Zoud gp dezen

Zpn berouw/ wel nemen an;

Ä Ä uw goetheidÄn

pn zonden/ 3pn 300 ro

Äls gloepent purper/ of ſcharlakett

Ach! zoo groot / * - - -

Dat haar gewicht/ mp neer doetzinken

ÄÄ/dd O PLLL -

God voleer .

Hwe goedheit weegt noch meer.

III. Alderſchoonſte purper vloet /

ZStraal van water/ ſtraal van bloed/
TDie Uit de Wonden - V

Gnzes Heeren / -

ZSpoelt dezonden. e

Ach! beſpoel toch de3e Ziel/ TDie
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Die zoo diep in zonden viel /

Den kruisberg/ hart van ſteen/

MBilik om uwent wil beklimmen /

ZStap voo? heen /

Bed?oeft berouw met hpgen/ſtenen/

2Zuchten/ Weenen /

mart en ppn;

# Häarmo3pn - -

Zal eerlang als ſneeuwboit 3pn.

GODLIEFDE oF LIEFDEGOD

en een Ziele vol van 't gevoe

len des zelfs.

Stemme: Pſalm v 1.

I.A b?andend in den oben

TDer liefde van hier boven/

Zoo vong ik aan en dacht/ -

GEn kan ik dän niet Weten

WZoe God 3pn zyn te heten /

Zpn wezen en 3pn kracht.

II. Töen ihmp voo: hem ſtelde/

Was thp zich aan mp melde/

Als enkel lief d' voo2 mp ;

Dies hield 'k mpnmond beſloten/

ts anders uit te ſtoten

an 't geen hp kenn'lpk 3p. -

III. Ik weet wel/ dat’t geloove

Gns hem leert kennen/ loben

Ä # iSÄÄ hti

enadig/ eeuwig/ HYachtig /

Gnſterf



ZIELsVERLUsT 1G1Ng. 17

CDnſterffelpk en machtig/

Ceredden van de ddot.

YÄhº is racht/ vermogen
GEn wpsheit van om hooge/

e3agen Aajeſteit;

oo weloök eerſte wezen

Als hooge God gep2ezen/

Pan alle heiligheit.

V. Maar nu vind hem mpn herte

Een blamme zonder ſmerte

Dat is een Tiefdegloed;

Diens heldze glans en ſuiſter/

Ä en berlicht het duiſter

an mpnherten gemoed.

V. Jh. boe hp dºingt heel binnen/

En Ziel en lpfenzinmen/

Zuks datºmºn lighaamook -

Dat deel heeft aan die ſtralen/

Die mpne ziel bermalen -

Berteerd woad van haar rook.

VII. Maar verre bante klagen /

Iºach ik welſmeekend' vzagen/

Jeat toch dat Bodpk vuur/

JAP ſteets Jenoeg komt bzaden;

GEn met 3pn gloet verzaden/

ILMP liebend/ t'aller utºr.

VII Zyn bzändiszoeten geurig/

Als 't buur is regt en heurig:

Lºndoh 't Vermaakheel groot/

MBpl die in dien band räfen/

Ceen W2eedheit daar in ſmahen

MDanneerze haarzeſs doj -

Ä. Damals men ſterft in 't minnen -

Kan men welvzeugt verzinnen -

23 Die
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Die grooter heten mag;
Ent"eindigen zyn leben . .

In die them heeft gegeven /

Gneindig machten dag. . . . . . . - . "

ÄFöoſterven/ dat's herleven /

Zoodood/is regt verheven /

Bevypd van quaad en ſmert; -

Endan begint men 't minnen ,

Än vzeugt verboven zimmen / .

Äs die liefd is in 't hert.

XI. Men ſterft dan mer gendegen /

Mèpl het ist grootſte wzdegen

TDät men mieten bemint…

Jºaar die een God mag minnen /

äÖat vzengt komt hem te binnen

Zoo hp zyn dood daar bint ?

Xii Än liefden hee zyn even/

Alan Gödde liefd' te geven

TDie men oneindig tot

Spn eer en lof moet roemen

HMet hemÄ te nOeNen/

Godliefde/ Liefdegod.

Xiji 5een zie zich oit verzade

T9aar God 3pn liefd in lade/

Al riep zp al den tºd;

Tiefd) liefde/ God/ei liefde/

God is de opper liefde

En raakt zoo d'adem quºt.
XIV. Hºpnziel zalnietsna ſtreven /

Dan om gehee haar leven/

Als heilig 3pnde zot; -

Tºit eenig woo2tte noemen / „

Enzingen/ ſchzeeuwen/roemen /

Soditefde/ Tiefdegod! xv
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Ät anº/ e so op 't water/
oep met groot geſchater

Doo2 alde werelt uft

Tiefdiefde/ lief.de/liefde/

Ss God/ ja enkel liefde

Cºtdat mpn ſtemme ſtuft.

ÄW„Ey zielen wilt u voegen/
ºde hunt gp u vernoegen/

Datgyniet me roeptuit/

God seen zuivze liefde/

# liefde/ liefde lief.de/

ÄÄÄtna: Zegt het gp M /Berichte zielen mede.“ p

Zeg het gp Zonenaaan/

LHod is de liefd der iief.de/

Än't algemein zegt liefde

SIS Hod in 3pn beſtaan. " ,

XVIII. G-Sterren zegt den volken/

Dänhoven uit de wollten, -

God is de liefde/ ep!

Perkondigt het Planeten/
GBp Ä LtÄÄ weten /

TDat C50 L 3P.

XIX. Zegt het in uwe holen

En neſt/daar gp verſcholen

Zit Bogels dach en macht.

Zegt het Boom/ Bloemen Planten/
Dat Godt aan alle kanten/

Als liefde wogt geacht.

XX. Gp dieren op de Delden/
GEn in deÄ Wflt melden /

CENÄ dagÄ Ä/
Met d'Engelen en Menſchen -

MB 2 ZStagg



2o ZIELsVERLU sTIG IN G.

Staag zingend / lovend' wenſchen /

TPat God 3p liefd' mer macht. - -

XXI. En gp mpn ziel/ bpzonder/

IToep uit gelpk een donder /

(Ten allen tpt en ſtont /

God die is lief.de/lief.de / -

Ep dat zoo God als liefde/

25eſterft ſteets in uw mont.

Een ziel

V E RL I E FT O P G OD

engenegenom hemte zien.

Stemme Courante la Bare.

I. 't I alte lang hetoo? geleent / . .

Aandiehetvleeſch inpdelheit bezinnen;
Dat hare liefd' en pdel minnen /

Geheel verteert het merg van haar gebeent/

GEn eindigt zöo haar lebenstpt/

WBpl 3p daar doo? haar krachten raken qupt/

Bonder dat ik aan al de werelt roeme/

TDat God 3pn liefd /

GDm zoo te noemen /

IWApne ziel doozgrieft.

II. Hetts van een tprannig oog

Gfhert/ ja niet dat 3p haar zoo beklagen/

HWAaar 3p 3pn 30t die zulks najagen/

Df als mer b?eeze her achten zoohoog/

MBpl hoe ſchoon ook een vleeſchen hert

CDf oog/ in 's Menſehen zin gebonden"g H

0
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Zoo zondigtmenmet herten zin in dezen/
Zoomen 't bemint/ - - -

CDf komt te v2eezen / -

Alwaar men't ook vint. -

III. Alle aangezicht/ dat ſterflpk fs/ .

ºsmaareenklomp/ban d'aarde voo2tgekomen/

Zoo ook het oog hoe ſchoon genomen /

HAaar enkelpk niet en glas gelpk is;

Het een we haaſt verbzoken woºd;

Het anderdat vergaat/ en wozd in't kot -

Tot ſpi en drei vertreden dooz de voeton/
(Tot wo?men aas / -

Htan dat dan boeten

Rhme liefd' helaas. .

IV. zet weergalooze minnebeelt/

Daardoompnzie/vanliefdentsaan'tbanden;

Hapnoog bezwpht/jawelkers banden;

HApn hert doet flauwen en mpnzinnen ſteelt/

Is v2p veel weerdiger geacht/ . . .

Tsatik verrukt dooz liefdensenkle kragt/

Cerwpl dat ik leef zonder het t'aanſchouwen

392p na de doot . . . . . . "

Map wenſchend houwen *

WAag uit liefdens nodt.

V. Bet Hemelſchoog/dat ik aanbid/

Datiseenoogdatmenzefs Godmagnoemen/

Zum ſehoonheit is, het ſchoon te roemen/ .

Dat eeuwiglpk onſterſphheit bezit; -

Zyn aanſehpnenzpnheldre glans.

Die 3pn het die diendaguitmaken: ganſehf

WPaardig vanons gelieft/ als uitgelezen

Äg zelfs de liefd' -

iSol op te wezen. .

Poo die 'tbess,s -

- - - - -

*. . . . . . . . .“

. . .». -

Dat
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VI. MDant dat men elders liefd en mint/

Sa wat het 3p datmen zouw kunnen loben/ “

TDatal/ en meerder noch daar boven

en op 3pn vooºhooft/mond/enwangen vint/

et 3p ook dat hp eeuwig is/

tans zoo is hy altoos nieuw en fris/

tzphp out of oah jonk wozd bevonden/

p is altpd : -

choon/ ongeſehonden ;

(Tot in eeuwigheit. -

VII. Seef/geef/ mp doch op mpne bee

Dit opper eeuwig Goddelpke wezen/ .

*t Magdan onmetelpke wezen/ . - - - -

Doch ſtelt mpn liefd mp het t'omhelzen ree/

Ä het ſehoonÄ h t wel wis
Ich nennt nun 3tel / te ge

Saºfhet ohonzichtbaar isvoo doogen/
Zºochtansik houw :::::::

TPat 'k onbedzogen,/ “ . . . . . .

Mºet ganſch klaar beſchoudo. -

VIII. 3peken wezen rpk en goet/

Gneindiglpk/ganſehzuiver waardte minnen/

Een vzeugt die naar mp komt te binnen/

TDurabel is3oo wel als hp is 3oet

Sk hebeen eindeloozedzift:

at een onendig goet/ welksenke gift

pn zielalleen vernoegt/ dies witt mp geden

Gen Godalieen / . . .

Ä daarÄ

Uſ Mº. 8 geen. . . . . . . . .

Ä heln mp mahlpk aan te bien - -

ekenteren zie/ een Engelhoog verheven/

HMet dezen al äunt gp niet gewen/Är"

TPaarmee de luſt/ genoegen kam geſchien'die
V- -
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Die in mp vind om zoo een goed

(Te hebben/ dat mp zalig maken moet/

Peniet als Höd het eenig goetkangeven/
TPaar van mpn hert /

Doo2 liefdens leben / -

MDeggenomen werd.

X, Die andre mogen voo? een tpd/

Deziel in 3pnen pver wat ophouwen;

darin de plaats vante verkouwen/ -

aar vamdäar dootemeeraan bandentpt/
Vºet welle:Ä bewpft/

Ät devodoening van dienluſt vereiſcht/

bebonden/

Die u als uit mpn armen houd geweſen

Gén naar mp klaärpk is gebleken/

3P002 alteÄ MPM oog gebloon/

Eben als zy oneindig wozt

Dok zoo een goet/ -

ZDatºngeſchondenz:
GPneindig zyn moet. -----------

Ähombiespornen

MDanneer zult peens doen geſchien -

Euw zoo ſchoonen oogte recht te zien/

Ätdºgºrº gehee wözd weggenomen/
Pan mpnen kant . . ---

CPflaat het homen

PÄtºrºhand...… .… ..
X. Dewphet is de wilvanu/

2Zoo wilik ook uwÄ nietloven/

Dan van ter 3pdent in gelove/"

@nder een ſchaduw en wolk vooz als nu;

Laer dies nachtans zoo maet hetzpm/"

ZDat totvulling vanmpnwenſch anſch rein/

eenmaa noch volkomentlpkäanſchouwe"
2Zonder belet - - - - - -

- 254 Of- -
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CPfÄ/ t

Paar toe tk mp zet, – ––

v - A. v. W.

S AM ENS PR A A K,

tuſchen een droevige Ziel van wegen

hare zonden, en Jezus.

Stemme: Lachryme.

De Ziel klaagt.

.DÄ ziel/ deerlpke ziel/

Die º2 uwzondº/Gods Majeſteit/

Geſchonden hebt/ Godt Heeft uaangezeit/ -

Rozaa van kermen;

Äneindig vuil/ Dneindig vuil/ --- --

Bpt gp die nuf geſcheiden 3Pt/ . . . . . .

Än, bºgegdeidat die alleen verblptt
k benterbarmen/ , -

ch doemwaardig;ben fk/ -

Äeſcheppn/afa! iſt ſchik! .

Äeſeheºn/ Theſeheppnd heiſcheppn/
Webinach verdient““ . .

'k Beb ja d'hel verdient!

Lehmaar hinth nueen bzient ! ..

Dziel! wie zouw in deeſ' elende!

F grootſt elende! - - - -

Äefhet d?oefheit/zp. zondº ai mp;)

Zieht uwaarts wenden. “ " "

r

Jezus

--

A
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N

Jezus antwoort, op wie zal zig wenden

t'uwaarts. - -

II. Arme van geeſt/ arme van geeſt;

Sk die den bloek van uwe ppn/

Gedzagen heb/uw ſmert is maar een ſchpn)

Pan mpn ellende ! - -

Sk voelde meeſt/ ik boelde meeſt/

ÄÄÄ mpnÄ akt

pn Vader zweeg/ Wanneer ik/d20e

WDilt u doch wenden/ ? sw /

Zoo "t wezen kan mpn God/ - - -

tºpwaarts 'k hooz.de/dit suw lot.

k2weetebloed/'kzweetebloed/'kzweetebloed

Deſmert waste groot/.

Ach 3p was zoo groot !

Gods Zoon, was in den noot!

irr'nde duif/ 'k riepom uw zonden/

#####/vranorm.Pn God/ mpn God/ verlaat “ :

At! welke wonden. erne -

- '; .

De Ziele antwoort.

III. Dziendrpke God / Dziendrpke God/

ÄÄ aaaneeeriphthett/ hebt gp een tpd ge

ÄÄ3pt ot/ Gp 3pt beſpot /

TDezwaarſteppn/ Ä guttgeſtaan/ .“

Gmmpnezond' Godter dood gegaan/

C9m mp beken ik/ - -

heit/ ſchaamte waſt/

.

MPaſcht d?o Ä

Äusser
- met uwzond/ metuw zº

- - - - * * . 255 G'hebt
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G'hebt zpn glans geſchent/ . . . . . –

G' hebt zyn vzeugt gešnt /

Ä zpn hand/ noch tot u went/ -

nroept v?indinne/gp 3pt wpne/

Zielgpzptzpne / - - -

Juigi Sod/Juigt God / mpnziel blp/ fn

plaats van qupne.

W Ik hoop zoo lang ik leef.

s AM ENs P RA Ak

tuſchen een zoekende Ziel, en Jezus.

- - - - - - Stemme: Als voren. :

I. 'K Zoote des nachts zogebesnachts

dem die myne ziele lief heeft,

Alan wien dat ook mpnziele zoo vaſt kleeft

Gp myn ſaapſtede/ . . . . . ."

kzogte hem/ik zogte hem/. - -

aärken vondien von hennie
# was bedwelnat/ np ziendein’t verd2iet/

n heel t'anb?ele 5 . -- . . . . . . .

### FººN UL “T "T„„ T . ." - f - ... -

Als een muſch/ #eenÄseen muſch/

TDie 3pn gà verloren heeft / E. --

Ä%(raa/S ..?! > ---- - tº /

#Ä## y :

onder bezWpH?n/ . . . . . . . .,

JWPaar# gar nch ſpºndbein net/

Äheen
--- C

. . . . . -

- : .

. - " . -

aat/:
-

; 1 : )

sº"ei i zoe
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„Zoehende ziel/zoetendeziel/

Dieuwen Jezus? vierig mind /

ºn Waar gpzeekt/hemnergens niet en vint/

Endus gaet treuren." - - -

Sºft ſchoon geviel/ of't ſchoon gehiel/

Tºat guwen Heere/ niet haeſt zag/ --

SEnzo verdubblen moſt üw doefgeklag;
Ä ’t langeÄ en ſmeekt/ . .

dagt/ roept/zucht/

at het da ## beeht..….. ...

Ähºº! leere/help/ºeere help/ -
Iºantik mismpnhoogſte gºe/ -
Ä Werteert ÄÄm ----

mpn achtelooze --- * vºr . . .

Sºetbeter en bewäarde ; -3

Ähin waarde! „ . .

Ä revoot/gp zulthem zen/
Hw luſt op aarde.“ “ -

–

KL A C H T E

van een ziele, leggendete worſtelen,

one ºr pak der zonden, als
hulpcloos! ende des zelfs er-

. . . . . . . . . . -

. . : * -

antwoord.

stemme es vºrer« –

Klagende :
I. dat trouwen aan hethooaſtegaet;

AÄFÄF
Keweten/ eer/ vermaakenzoetenen os
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Des werelts ziet/ nu leef ik in 't verdziet/

In ppnen ongeneugt.

Antwoordende.

II. 25etrouwthet uap b?indin tezpngetrouwt/

Wºad gp wat beters als gp nu beſchouwt/

Ce weten eer/ vermaaken 'swerelts vzeugt/

Dat's u een niet haar ſehoonheit is verdziet/

En ppnen ongeneugt. -

Klagende.

III. Want mpneBºuidgomJezusisnuheen/

De wereit kent mp nietik zit alleen/

Ik wilde werelt/en ik wilze miet/ . .

TPaar is een zaak in mp die geen vermaak/

Meer in de werelt ziet.

Antwoordende,

IV. Js Jeſus heen! neen doo?detraaljeziet/

Achter den want hp u zyn lief.de biet/i.

T9gar hp niet wil / dat gp de werelt Wilt/

Bw rein gemoet/ kan in het hoogſte goet;

Bºet beſte 3pn geſtilt. ,

Klagende. * “

V. MDant al het wereitſchis mäar pdolheit

Dernaeging is daar in niet weg geleit/_

Hºwn zie begeert wat/ ºk weetnietwathetis/

SIs 't heiligheit / ik hadhaaſt ja gezeit:

Ach! had ik lafenis, : -

Antwoordende,

VI. MDant pdelheit der pdelheden s .

Des werelts roem/en haar begeerten is/

äw ziel begeert/ met regt t geen 3p begeert;

Dats lafenis/doo Chriſtus doät gewis/

ä die ook wert verteer. . ſº vi,

- --
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Klagende. -

VII. Wäom Jezus weer/ ai kom mpn Byui

degom ! - -

@mhels uw bzuit/ hiethaar weer wellekom/

MDaärom verlaat gp ºp/ en dwaal ik af.

Bat mpnehandeneid mp naar uw land/
Eer dat ik daal' in 't graf.

- Antwoordende,

VIII. Sproeptuw lief/uw! Jezuswederomt

- Als een jong Kee! komt uwen B2uidegom/

Beſchuldigt hem niet/3oo gp van hemdwaalt/

zpu vervult/en zal met ongedult/

2épn liefde zpn betaalt.

Klagende.

IX. Gp quaamt mpv2pen/ziet nuzoek ik u/

Zult gy mp afſlaan Bºuidegom Jezu?

°h Heb mºrs ja gezegt/ gp 3pt getrouw /

GPfis t bedzog geweeſt/ ai! 3eg mp dog

25en ik dan niet uw V2ouw,

- - Ä - -

X. Hp quam u 30ehen / eer dat gp hem zögtGp v2eesde zeer/ en hp heeft 3ichÄ gt/

Hit jalouzp over 3pn liefd' en trouv;

Pºp u verwagt/ komdan v?pdagen nagt f

MBant gp blpft ſteets zyn vzouw.

XI. St k lagende.

. Jk 3eg / ik zoek u neen/ ik zoek unfet

(Te recht/ ik kan ook niet: Ö ÄÄ
JApn hert getuigt mp en mpn ziele zeit/

Gp 5pt niet 3pn/daar is niet dan de ppn/

Pan hem utoebereit. '

Antwoordende.

XII. Zegniet ik zoek u/neen/ikzoek untet

Dat ja en Neenſ de Luſte ons verbiet/

g'?ebt
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g'Hebt ja gezegt/ en trouw gezworen baft/

Jºet ziel / en pf/eeuwigte 3pn 3pn wpf/

GEn is 't unu een laſt? -

- R U ST B.

Klagende.

XIII. Ik zoek mpn ziele numet aardſeh

bermaak/ -

Te ſtillen en merzond'/ die 'k zelve Jaak/

Gp dat verga ziels bangheit ppnen ſmert?

JPaar ach! dat pak 1 dat dzoevigongemak

TPaar dooz noch zwaarder wert.

- Antwoordende.

XIV. Zoekt gp vzindinnendeh in't aardſch

vermaak / - -

t Geengp zelfs laakt/datiseen vzeemde zaak/

De beſt op aard' u ſomtpds wel bedziegt -

Ilºpn zuſter! teer 1 gaat tot uw Jezus Heer!

TDie nimmermeer en liegt.

Klagende.

XV. Zie dat is d'öozzaak van myn aroote

- ſinert ; - -

Dat doet mp klagen ach! dat b?eektmpnhert;

TDat doet mp dbvalen ban 3pn wegen af.

Ach! Wat een pak/ ach! wat een ongemak

TD2ukt mpne ziel naar ’t graf. -

Antwoordende. -

XVI. 'k zie doozzaak van uwſmerten ppn.

- 't is goet/

Zoo 3p u leid tot Godmet uw gemoet/

WDehop u zwak gelooftot beter ſof! - - -

Än kruis/en ſtryt / uw ziel in Chziſtus leit/

KTot Godes eeuwgen lof.

Klagende.

XVII. Ach! leven bang veel zwaarder dan

de d00d / Ai
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=m

ÄÄÄ UitÄ#
U pnztel! zwpg Gode! grppweermoet

MBil, naarÄ zfen enhem uw zonden bien

Pºptsomeindig goet. - - - - - -

- Antwoordende.

XVIII. WTaat het bang leven hier/ daar fs

geen dodt/

àw man heet Kaat/hpdzaagt u in zwnſehoot

Als d'Arend zpn jong op 3pn veders d2aagt;

GDlpen wpn heeft hp voo wonden ppn/

TPfes nimmermeer doch klaagt.

- Klagende.

XIX. Isäldatgoedzpn. hp smp niet goet/

ZIeen! en dat is 't dat mp Wanhopen doet/

ZWpgziel gp raaſt! en weet niet watgpzegt/

ABezoek het eens/ daar is Wät ongenaeens

ILicht voo2 u wech gelegt.

Antwoordende. -

XX. TDat gp wanhoopt/ om dat ubw God

niet goet/

Alan u zouwÄ Wpl’t unfet boelen doet/

SIs mis Öziel/ gp weet niet wat gp zegt /

Doozzoek u maar/dan zult gp vinden klaar/

WPaar in uw dbMäling legt. - - -

Klagende. - - -

XXI. zeelmeeſter achhelaas! ik ben gewont

Ter dood/doozzonden/ppn/ maakmp gezont/

Ikkan’tniet klagen/'kweetnietwatmip ſchö?t

Gp weet hetzeer/ aanzfetuw ſchaapken teer/

Hw balſem in mp ſto2t. -

- Antwoordende. -

XXII. TGieheelmeeſter/ è die is wondergoet

In noot en doot/ geluk entegenſpoet -

Itunt gp miet klagen/ hp Weet Wä! U ſº e
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3ealt voozhemneerfen wagt tot God uwWeer!

Zpn balſem in u ſto2t.

- Klagende.

XXIII. gk voel zyn balſem ! ik voel Zoete

V?etigt

Deppn vergaat ik voelkragt tot.de deugt./

THanß/pyps/löf/ eer/ 3p u goetdadig God/

Jäbidu Heer/ geef dat ik nu niet meer

Zfwpk van uw gebod.
Antwoordende.

XXIV. Dzomgadanzuſter ikgame den Weg
ZStaand' als een man/ 3e ih/het 3p ik leg

Ffä7 ikſta den Heert geloofistrºs

Fejrpd verſmaet/ en ſchimp/ en ſchand/

- en ſtaat

3eaſt geplant in een rots,

a

L I . E D

op de woorden onzes Heeren.

Stemme: Ik drink de mieuwe Moß.

I.O Jezus tot een Heer!

I5eſtelt tot 's vaders eer /

Pan't votik Gods/ tot hare zaligheit/

Eeuwiglpkhaar in eeuwigheit bereit

G zeer die doo2 uw bloet! *

Als middelaar voo! harezonden boet. . .

Febt opgebzagt’t vereiſchte zoengeld/ voo?'t

Z. Ä# Godan een TechtVggTdU9 GB0V.

- / 11. 't WDas
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II. 't WDas 2Heeſt / mog Goud/ noch GeldDat haar van 't helÄ ch /

Ä
D 9 LC VL

Gbloet! o dierbaarÄ h verbult.

ÄÄ herteÄ bloet/

zn/ Ln ge2ft Den Heere ZeVolle Magt / geef n re Zezus

Cebzeken Satanskragt.

111. Des duiſterheitsgewelt/

zebt gp Heer neer gevelt/

Zºe Satan vaſt/ de wet geen kragt/de zond'/

Vaar heerſehappp gp heerſchende verflond/

Äwdienaars waarpkgp/

Äp tot uw eigendom gemaaht hebt vºg:

Tjatpder tong nuluidbelpde Iezus is de Keerz

Tot Gods des vaders eer.

IV. Dat over Jezus erf!

«Seen heerſchappp verwerf

Äennietig menſch/ die 't hert banditgeſagt/

Gerhragt7 dat is älleen maar Se3uskragt!

't Is Jezus oppermagt;

Seer ſtöuten zerken rovep verragt/

Feen nevens hem/ laat geeſtlph heerſchen

't komt geenmenſchen toe/

Dat hp u dienen doe.

V. Die regt 3pn heil beoogt/

Die wenſcht te 3pn verhoogt/

jethemeſch zöekt die tragtnaardhoogeeer
FHeemt Jezus boo2 t geloofaan tot 3Pn Heer!

Fen zeer, een geeſtlph Heer!

Tºte d'onderdanen dooz 3pñgeeſt en leer/
- C Zalig

„

--
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2alig beheerſeht / laat hem regeren Jesuslieve Kerk / em reg sºn

Hemdienen is ºw werk......... ...
Vi. G zeer tk wil oprecht! -

à dienen/k ben ubo knecht/ -

äw flaaf/van ugehoft gezet/

Enn in gewilligheit naaruwe wet/

Hºpnlighaamſ ziel/ enkragt/ -,

Ä ebuigen onder uwe magt. .

zoete dienſt "klaat d'oude Heeren dienen

van dien't luſt /

TPeez dienſt maakt mpgeruſt: „ .

Vfl Schoon mp de werelthaat/

Schoon ºder mp verlaat, … ...

Zchoon mpneziel vervolligt wozten ºd/

Ejnpñes Heeren willk ben verblpdf

Ikdienaar bennfet meer/.

Fan gp 6 Tezus! mpngetrouwen Heer.

Gp pdendvoo) ik pdend' volge / waar gp

henen gaat/

HApn 3telu nött verlaat: ... „,

Vijišp zeermer 'shemelskroon!

Zitop uw Paders th2oon - *

Fjimaaktineer in heerſchappp/ enºrah/

PGän waarmpnziel) u zuchtende verwacht/.

Enroept/ et kom/wameer. „
Dzom häaſtig Jezus kommen lieven zeer/

GPp º Ä vjaktepádiene Meer Äezus

00? -- -

Doch naar uw dienaars woozt.

- . . .

- klachts
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K L A Cº H T E

dää "? - ... A -

eenes Zondaars en de trooſt des

- - - Zaligmakers. -
ſº
... :

Stemme: Tweede Carileen.“ - -

* * * * *** - Fr ? :: irr:

* . . . . Zondaar. . .

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

1“A Tht wat den ihmietig dier

Ächwajinjinälseen zier
Doo2 hetÄÄ zond/ ganſchonzoet

sanº # Ä bereitschultnnen bUtten voll ArbUll/, ... - -

MBpkÄ ÄF »

Fön. Änahemp waart den bel
''ſchen zant/* “ -

Zoo ÄÄ niet mpn kunſt/ mp begunft

… ...? - - - - - -

zsum we haaſ/metmp andersgaan,

:-Chriſtus.

II. ºk oo? uw-klaehten zondig menſch;

k Zaludoen genieten uwen wenſch

't Hart is mat/.'t pfis krank / en het pad

3pt gp qupt/ . .

Dat naar 't leven/en den zemel leit/

Dit maakt ubang / en 't gepang/ van de
ſlang / " - - -

à met kracht/ tot wanhopp tebzengen tracht/

Zoekt bp mpn/ medecpn/ die als wpn'thert

verſterkt / -

En uw heilganſchelpkgººr
-- * - 2. Zon«
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/ - - - Zondaar. -

III. Weldanzoete Jezus wel / , . . . .

Taat mptoe dat ik öp uw bebel/ … „

Arnº Ä. in het hol/daar men 3ach /

3

2BloetÄ/ als gp waart in lp/

Sheilfontein! ap allein/ maakt mºrein

Weil nietmeerdam uw zuvrewondºneer

Daar is ruſt/ daar isluſt/ eidan kuſt/ met

uw mont/ , ,,Ä

Hºp weerom zoo wod ik gezont. - -
- -

-

--- v

" - Chriſtus. - - - -

IV. Liam dan ſpoed u herwaarts aan;

Daarde hint. 'k zal ute moete gaan/ -

Ald, dien ik hebb'en het vat vanmpn

--- er / - - - -

IHeem ten erve tot een eeuwig goet/ -

Gp dezen gront/ een verbomt/tot dezen ſtont/

«5rppe ſtant/ en 3p vaſt/ aan bp den kant/

"M3en uw loon/gp mpn Zoon! en een kroon!

van der aart / 7. - -

Alle beid“ vooz altoos gepaart. - -

- - - -

- -

-- - - -
"2
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O V E R DEN KI N G,

over de zeven eerſte vaarzen van 't

eerſte Kapittel van Salomons Hoogliet,

vervattende dezucht, klagten enthc

vig verlangen van de Geeſtelyke

Bruid van Chriſtus, tot haren

Bruidegom Jezus.

Stemme: Pſalm c 1.

I.LÄ als ik zat in eenzaamheitgeweken/

Hood' ik een ſtem die zuchtende uit

quam bzeken/

W2et ſcheen de galm van een minzieke Bzuit/

TDie liefden uit.

II. Zp hpgd' en 3Ugt met tranen op haar

Wangen / -

Ali mp/ ai mp! fk kan niet meer verlangen/

Hºpkus mp met de kuſſen van 3pnmond/

| Ik wozd' gezond. -

III. Än fk weg / en kam niet langer

2ULN

TDe geur 3pn 's naams/ kan mp verquikking

geben / -

TDat's olp/ die wozt uitgeſto2t/ en bloeit/

JBoo? die vermoeit

IV. En hulpeloos/ van 't een/ tot 't ander

zwieren /

Bºp kamen zal de zwakkemaagden cieren/

TDie lieben hem/ om deze zoete geur/

Daar tk om treur.

- C 3 V. (Trek
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V. (Trek mp mpnlief/Wp zullen u naloopen/

GEn laat mp doch niet ſterben in Wanhoopen/

Mw liefde zielgeeft mp maar eenen ruk

-
CPfis s' aanſtuk.

VI. 2s eng gp mp dan & Koning ! in uw

kaner /

Bw liefden ach! wat iſſer aangenamer

d'Opregten roemen die/ verboven wpn/

En wat 't mag 3pn.

VII. Ik recht mp op / met dat haar ſtem

vertraagde /

Skbºº weer/nu ſpzeekr 3p tegens maag

- - en /

k luiſter nauw/ MUſlaat 3p boo2 haar hartS ſt Zegt ikÄ /

VIII. TDoch lieffelpk/ hoo? ik haar weder

- - 3eggen /

Gnhoedatquam dat hood'ſk haar uítleggen/

IWAaarzeer vermoeid/in'tmiddendat3pp2eekt/

Zp weer uitb?eekt.

IX. Eizegmp aan / gp mpne ziels beminde/

MDaar 3pt gp heen/ of waar zal ik u binde/

WBaarom verlaat gp doch uw zwakke bzufd/

JApnzfel gaat uit.

X.Ä heel verbaaſt / van deze naare

akhten;

2et mp ter neer/ verwonnen van gedachten!

MDat lief dit is die 3oo een hert ontroert/

-
Enziel vervoert.

XI.Ikonderzogt/wat bzuitik hoozdezugten

WD.at bzuidegom/dat voozhaarſcheentevlugten/

WPat liefd het was, die zoo eenziel vervoert/

En hert onrºe



ZielsvERLustIGING. 39

XII. 't Was zielen bzand die niemand dem

pen konde /

Als Godes Zoon! met zyn bebloede wonden/

Wzier is geen hulp 6 Bºuid! uw medeepn/

- IMoet Hemelſehzpn

XIII. Zphield niet op van Haar verlangent

- kermen / . . - - - - - -

SPk voelde een viermpnkoude ziel verwermen/

GEen Hemeſch vier/datſmelt mpnhert ja 'tb2ak/

/ Als zy noch ſp?ak.

XIV. MBaar is ubo lief zeg ſchoonſte van de

- wpben/

*k WDilmetume/'kkan hier niet langerblpven/

Maar ach wat voelik nu noch voo? eenlaſt

"Ik ben noch vaſt.

XV.Ä datmpn Goddoch nu eens weder

- Aalde /

GEn mp met kragt in 3pnen Hemel haalde/

MDat gafik uÖ werelt! daneen ſehop/

En bloog heen op.
XVI.Ä mpnziel! in uwzooſterk ver

angen /

GEn geef uw wil/ in Godes wil gevangen/

MDant gp en wilt doch uwen wille niet

- - Gods wil geſchiet.

XVII. Kw wilis in Godswilgeheel verloren/

Gp hebt 3pn wil / voo: uwen wil verkoren/

TDe Hemel zonder zpn wil ofbevel/

. . . . . MPaar u een hel.

XV111. GP B2uit ! ik hooz.de u van lief.de

ſnikken / - - - - -

Danmeteenwood/danſcheenzp weerteſtikken/

Zk voeg mP wu wat naºſ UWV 3P/

Effſpzeek met mp.

C4 XIX.
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XIX. Gp zult de ſchoonheit/vanuw Jezus

TOennen !

Iſèpn zielÄ op/ als ik 3pn naam Hooz

N URLN

Wie is bequaam/zpn lofte dzukken uit

TDan 3pne A5Aufd.

XX. WDel nu mpn God ! tk wilmpn oog

bernoegen/

Än dees woeſtpn/ei laat ik mp maar voegen/

ZBpubve Bzuid! ik zal in haar gegupn

aar ſpeelmoot 3pn.

XXI. EnwiekanoitÄ zoeter reden hooren/

Alsdatmen roemt/ den lof vanzpn verkoren.

25pf daar mpnziel ! daar uw God wo?t ge

LOent/

(Tot dat hp komt.

O PW E K K I N G

der geloovige Zielen: om den Heere

te verheerlyken voor alle de weldaden,

die hy haar in Chriſtus ſchenkt, en

byzonder om den Heerete pryzen

in zyn grootheit, Majeſteit, heer

lykheiten heiligheit.

Stemme: Pſalm cL.

I. Zºº al ban God bezint/

In 3pn Zoon van henn benint/

MDekt u op tot Cºdes lof/

Die u heeft gegeven ſtof/
Hit
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Ait den Memel hoog verheben

MDeeſt in hem van herten blp

TDte doo? Ä gemaakt 3pt b?p

GEn gezet in 't rechte leben.

II. Dol van heiligheit en deugt/

Polban vzeugdeen van geneugt/

Pol Van lief.de/ geeſt en kragt./

TB2p van dood enzonden magt/

ILeben boben alle leben.

TDies nu al methert en geeſt

S52oot en kleine minſten meeſt/

WDilt God of eneeregeven.

III. Zeg wie is doch God gelpk/

Dien niets is onmogelpk/

WDat hp ſpzeekt datis gedaan/

p gebied en het blpft ſtaan/

ant hp is een God almachtig!

An hem u doch alle verlieſt; -

Hp die uwe 3tel verkieſt/

Gm te 3pn 3pn woonplaats kragtig.

IV. Buigt u boo? hem met ootmoet/

GEn Valt onzen God te voet/

Die een groot God bol bankzacht/

Sn den Hemel is geacht.

Geeft hem eer en grootheit weder/

Alanbid hem in heiligheit/

# den Geeſt van nedzigheit/

erpt uw kroonen vooz hem neder.

V. 2egt hoe goetzpt gp/ Ö geer!
Die mp als uw kintzeerteer d

Maakt uw liefden en uw luſt/

En mp ook zoo minlph kuſt/

ÄÄÄgºs- N OHEN - -

»rºmºtº Gºver:
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G9berluft en in her ſtil/ - - - - . . .“
::::::

B mpn zeer en Föd genadig.

VI. Ovomaatº heerphbeit!

Algenoegzaam/ heiligheit!

Pol van grootheiten van macht/

äwer kindren ſterkt/en kracht/

Die u heerpk hebt bewezen/

Dnzer aller zielen Heer/ - -

Ä. en ook vader teer!

eerpl moet gp 3pn gep2ezen.'

VII. trachten rpkdomen wpsheit!

Sterkte/ eer en heerlpkheit / T

Dankzegginge en grootheit/

2p nu en in eeuwigheit/

Gnzen Goden zeer gep2ezen/

ÄÄÄ elleÄ / -

eeft verloſt doo2 3pne kracht/ - - -

Endok veel genaad bewezen. … º

VI ºoouzºn ºp dat wpzpnº.
Än uw lieffelpk aanſehpn/ -

Ssons blpdſchap ende vzeugt/ . -

Äsratan uw' liefd' toont gp ons kragtig/Spt gp niet bolmaakte God! ag

Dnze luſt/ en liefd'/ en lot/

Coon onsdanuw hulpe machtig.

X. Dies wºmu in ubeguaam/
Doo2 ubw aanſchpn 3pn te ſaam/ -

Gºm met lighaamen methert /

Dat doo: liefd' is vol vanſmert/ - -

ºm u lof/pºps/ eerte geben/

Die ons als um kind'ren aan/

Laat onslof zyn aangemaam/

In uw Zoon zeer boog verheven.

- - -

»

- -

*.

X.
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K.

X. Heilig / heilig is de Weer/ --

eerlpk is 3pns namens eer/ --

ller heil'gen deel en lot; . .

Ss de Heere Sebaoth/ . .

d'Aard is vol van 3pner eer /

TDieshem zingt/ metje
uen in der eeuwigheit/ -

eilig heerlpk is de Heere.

XI. Halelujah looft den Meer

# na enÄ veua

Utgt boo2 3pn aanſehpn met bzeugt

Apt doch al inÄ Verheugt /

Eert en p2pft hem tºſaam eendzachtig/ -

2ingten juígt van herten zeer/ - *

Die die is der heeren deer / - -

MBerheft onzen Godalmachtig. - **

XII. Zingt met mp Ralelujah/

Englen zingt Zalelujah/

Ä raepaleljah/

l dat leeft hälelujah T.

Aalelujah/ Walelujah /

Zingt zingt Gºddaeujah /

#Etº"

Over de

V E R L A T ING

van Jezus.

Stemme: Wildbeb nimmer van wyuyken.

I.N mpn lief zyn ſmekenſtNeken/

ton tk "tlgaſt Lenß op teſtgaM/

–
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GPm noch nahem toete gaan /

Haaar mpn lief die is geweken

Dan mpndeur en Weg gegaan:

Gº! war ſchºi / - -

G ! watſchik/ mp nu bebanget /

CDl die maklpkheit !

(Gozzaak/dat mpn zielgep?anget

Alleen ſtaat) nnp verleit.

II. G ! als ik gedenk de wooden t

Die 3pn lieve mont bzacht voozt

JAoit geen zoeter/ oit gehoo?t.

Enik de ofºk hem niet hoozdet

IAaar nu is mpn lief geſtoot/

TDies mpn ziel!

TDies mpn ziel! wil mp begeben /

Achzpn ſpeken beekt mpt hert.

MBatraat als mpn lief mpn leven /

ILAp ntet weer gegeben Wert.

ill." WGil wei"kgahemook al zoeken

Maar helaas! fh vind hemniet/ -

# veel of 3ulk verdziet:

iſtik nu doch alde hoeken )

Daar mem hem dikmaals in ziet

GEn 3pn liefd'/

Enzpn liefdekomt vertonen

*k Zou hem ſmeeken ach mpn Heer !

Atomdoch heel mpn zielbewonen /

Dat 'k u zie/ niet hoo? van Veer. „ . . . ,

IV. MDou noch maar het roepen helpen

(MBant deesſmerten benik moe/)

lagar het bengt geen antwoozto? /

Ach waar me Ä ik dan ſtelpen / * -

Japme d?oefheit wat en hoe. -

Zalik 't dan . . - - - - - - - - - * Zal
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2alik 't dan/ nu gaan beginnen/

Tºatik doch mpn lief krpg weer /
Endit Onruſt buir Van binnen

Bit mp ga/ hp in mp keer.

V. Dat noch meer is enterbarmen ,

MBp ik loop in zulken nood/

SJa van rouw ſchier aan de dood/ » T

En zoonoodig had t'ontfermen

WBozt mpnſmerte noch vergroot/ ---

TD002 die geen / ::

Doo2 dio geen/ die zouden wezen/

IWApn behoeders in het quaat

Slaan mp in plaats van genezen

2Zoo vaard' van wien Zezus gaat.

VI. Slaande 3p mp ook verwonden/

En dermeerderen mpn wée /

5Aemen ook mpn ſuper mée

GEn haar boos en valſche gronden ..

MLaſt’ren wpl 'k na Zezustrée.

CEmaar ziel, - - -

Ei maar zielſtuit ubo verachten.

AlBant gp hebt 't u zelfs gedaan/

Die 3pn Jezus zoolaat wachten

Moet betreden zulze paan.

VII. Evenwel 'k geef niet verloren

Mapn moet/ want daar ſchiet mp in

mpn lief in onze min

ens# Öhoe zoet om "t hooren

TDat ik was geveſtigt in /

En gegriefd' - :: -

n 3pn liefd'/ dies 'k zalhem binden

MBeethet/ zelf heeft hp 't gezeit - -

Ä #Ä z #Ä binden -

P MPN HeLt tM LeUWlghelt. "

ZUCHT
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ZU C HTºr or Go D

tegens de verleidinge der wereltſche

oogſchynende begeerykheden.

Stemme : T Mai als -- --sie.
- - - - - * -

. . .
. . . . . .

I. A ChHeer uw cht is3oet !

A PolÄ et eeuwig goet/

Zpt gp & God omhangen -

####ÄngtJ0 - VFL - -

Laat die mpn zielonwangenfº

HLaat die mpn zielombangen. -

II, Hw woming/ maak in mpn we rein

@pdat ik an gezuivert 3pn/ .

Panal mpn quade luften/ van al/ e

kom gpd Hemels Heeſtkom gp/

Dan in mpn ziele ruſten/Ä -

11. Maakt gp mp naar uw wilöolniaakt/

Gp dat uw Geeſt mp ältpd raakt/ . .“

Endat ampn evenen datik/ Fr.

Ä "t geenÄÄÄ ". *

eeft in mpnzfel gegeben./heeftinnp
n/ Ec..

IV. Laat"sÄ wp Ä. se

Ennoit zyn gunſten eer aanbien/

IMaar laat ik altpd trachten/ maarlaat/ Ecº

GPm Jezus/ als het hoögſte goet/...

(Te doen in mp vernachten/te doen in St.

V. MDanneer ik ſp?eek/zoo opent gp .

Mapn lippen enſtäät m'altpd bp.

Naetuwen Geeſtvölveugden/ metuwen Fe.

GPp dat tk doo2 uw Geeſt dan ſpzielt,

Enſp?ekent 3p met deugden/ en ſpzekent/
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VI. HApnoogen wpſt die 't rechte päd.

Des Hemels/enlaat treurig nad …

Bpnf vanberouwdetranen "zpn van/ Er

Änºsepn ſpoo? ten Zeme banen/ Ap (d

VII. Gedachten dienÄ meeſt .

Invalien/iaat het alles Geeſt / : Y .

Bpn van uuitgezonden zymvan u/ Ec.

GPp dat mpn ziel de zufverhett f ----

Hws Geeſteskanverkondenzuw's GeeſtesEc.

VIII. Ö Heilge Geeſt maak gpdan voo2t/

Japnieden al/zoo het behoo?t/ ...

* Gmud God teioven om ü6 God/Ec.

WLaat ziehen lighaam altpd 3pn/ -

Dervult met geeſt vamboven/ verwut met/ett,

IX. De lief.de die de Ziel volmaakt/ .

Geeft dat die in mpn'herte blaakt /

GEn laatzpnzoetebanien/enlaatzpnfete.“

kken van dataardſehliefſt

Ltom leid mp met uw handen/kom leidfete,

X. Ö Äezus dvetgummhst niet . .

WDel kennenten dataarde hiet / . . .“

IIaat ik het ſehpn alſchouwen/ laat ihfete.

MDees gp mpnalen eenigſtal 3 : . .

MDaarowikºkan verrrouwery waar sp/.ett.

- XI. Wanneer livanderechte baane

Cerzpden ook was afgegaan / . .

Wil gp 6 waarheitsleven wilgpf etc.! 33

º ſpoo2 dat tot herebeneit/ ..

p weerte kennen geben/ mp weertete...:

: .

- - - - - - - -

ZUCH
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z. U c H T IN GE N

over deze verdorvetyden en om de

bekeering der godloozen.

Stemme: O kersnagt.

I.OÄ dat-mpnoogen waren b?onnen

Gamzoud ik regt beweenen kommen

d'Ellenden van Gods heige.
zelgas! hde leidhaar ſchooneluiſter

Zoo meergezonken in het duiſter /

TGieze in vöoxleden eeuwen had. -

iſ Ach! ach mpn zielſtozt uituwklagten

°t Zaluw gemoetzeer beel verzachten

den roep tot Fod die alles merkt;

Tºp ziethetuitzpnhoogen gemel/

TÄer boozen handelen geweme

't Duaat dat inhaar gedagten wert...

Ifi ö ºeer och! zoud' ik nu niet klagen

SIn deze goddelooze dagen . . .

Faart booze nu heeft de oberhand/

Zoud' ik mpn ziele nu niet quellen

TSie zig daar tegens aan gaat ſtellen /

THerpt als zich zeiben inden b?and. - -

TV. Äu wert. uw naam alom geſchonden

Geſpot met die daar 3pn verbonden /

Alanu/ 6 God! en aan uw wet..:

Gchl niemant is er die 3pneven/

Aanuten dienſt wil obergeben

En die op uw geboden let. -

V. Die met de goddelooze hoopen/

5Aiet mede wil naºt quadeloopen/

Fot heillooze ongerechtighen/

TSie wert verſtootenen verſmeten/
- - ". Peracht
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Derachtvan haar/ engamſch vergeten -

Beſpot van haar/ met ſmaad'ge reen.

VI. Alom waar men haar op kan zoeken

Pervolgt menhaar in duiſtre hoeken;

Zpzpnntet v?p/ waar dat 3pzpn/,

HMen ziet alom die ſnoode wienſchen/ -:

Da häar verderfgedurig wenſchen

Zoo dat uw volk is ſteets in ppn. - -

VII. Den goddeloozen daar entegen ,

Biet menniet dat die aller wegen " :

Gečert/ gedient 3pnen geacht!

Endaar en tegen ziet men ?eere/

Hw eigen kindrenzeer onteeren/

En vanditſndode volk veragt.

VIII. Ziet naenniet dat häär zonen bloepen

Enronſom omhaar tafel groepen . . .

Ziet menhaar nietzeer rpk en groot?

Daar uwe kindren ntet beerven

Als tranenb?00t/ Ja meenig werben

Zwn in den aldergrootſten M90t. - ::

IX. 6 Heer! künd gp dit noch gedoögens

GEn aanzien/met uwe aziendeo ,

Dat gp werden uw volkonteert :

2Zult gp 't niet eenmaal t'huis gaan zoeken !

Sultgp/ die uwen maambervloeken ."

IHoch angeraten hier op aard... ,

X & Meer hoe3pt gp zoolankmoedig?

Hoezpt gp zoduitſement goedig/,,

Dat gp de Zondaars noch zoo d?aagt ! “

Dat ºp haär noch niet hebt verſtooten/

Die plagers van uw gunſtgenedten/

Enniet al lang hebt weg gevaagt; . .

«Ä“
- - - TD - - - - - - - - DätN

.

-
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Dat gp deszondaars dood nfet voilt;

5 Paar dat hº o genabfg Heere/

Eich 3elf# ti älleen bekeere/

MDant gº barmherfig zyten mit.

XII. ó Fezus! zus! p leven/

Die in hef guaät nöchſtadig n/

Ach! blaas eens net ub däar doo !

Op dat die beenen mogen rpzen/

En ud Leere lsf bewpzen/ -

Engeven uw gebod gehoo.

– - - *–
- - -

-

... #

over teleidig lichaam der zonden.

Stemme: Pſalm vir. :
32- -

A en an neº an warmen
Aeb Äsº ab want tº

Pan'tſhoote bleesditlighaamvolvan3onden;

Ä Ä toch meeröntzondigtzpn/

was heliasº unpnziel niet zöo voi ppn,

II. TDiskaÄ ter aardebükken

ÄÄ myi mºpantguaderulken;

Ac deheensen trek een zöndgar voogt;

TDoo2 uwengeeſ naar uw gezegent woo?t.

111 Zäffinothiang dieſmertenmoetenlpden

TDat ſno Ä queſt mp tot allen tpden

Hettrekt my afpän't geetelpke goet

Ach Hezusornen wäſch my met uw bloet.

IV. Gehäſsiknieennuzalhetguadezwpgen

Enzoo vooztaan niet de överhanſt ve ºrg,

-
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Zoo komt het weer ontſtehen mpn gemoet

Ach Jezus kom/ en Waſch mp met uw bloet.

V. AchÄ hoelang3alik raatſlaanvooz
- NLiMLN / ---

Bºet Äm mp geſtaag van ute ontvze

Zoo dat mpn ziel3ich 3elbe dikmaals quelt/

Gf zy weloit is in uv gunſt herſtelt.

Vf, TBan zeit mpn zielfach! ach! lk ben

berftd.dten / . . . . . -

Ik ben gewis niet als Gods gunſtgenooten/

ÄÄ het qüaat zoo in haar werkent 3pn/

Gelpkik voel dat hetzoo woont in mpn.

VII. ZouHºs volk wel hebben zoo veel

zomden / - - -

Als ik in mp zoo dikmaals heb bevonden/

Zou Godes volk zoo ſtadig 3pn in ſmert/

Jaet een benouwt endgoefverſagen hert?

V 1 11. Zou Godes voll 3oo dikmaals na

't vergeben

TDer 3onden/ weer inzonden kunnen leben?

Zou Godes volk zoo hart 3pn als een ſteen/

Zoo doodig enzoo traag tot de gebeen
IX. z Ä volk niet meer Godsgunſte

nMatten . . . " k - - - - -

Enzouhaarthertnietmeer van liefde blaken?
# th gevoel/Ä VolÄr

de 3pt gp nuzo Vatztg/ traagen do

X. Gch Bezus kom : en maak mpn 3tele
Wa ter Y . --- .

GEn zend uw wat op mpn verdoºven akker;

Ach maak mp dotheens levend' doozuwgeeſt/

Op dat gp Heer moogt zyn Van mp gebzeeſt

XI. Ak weet darsg“ geng sºg
3 2.

- -
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SPk weet gp zult die geen die gp eens minden/

Hiet gantfch verſtooten van uw aangezigt

HAaar doen opgaan uw trooft / Ö heilig ligt.

XII. Akzal noch eens/alsikmp nietbed2iege/

JSaar "twoo2tvan u dat immersnietkanliege/

Genieten Heer/zoo gp hebt zelfs gezeit/

Cieraat voo aſch/en vzeugt voo treurigheit.

„

-- --

Van de Geeſtelyke

VE R GE N OE GING.
- -

. .

Stemme: Onnoozele reine dieren.

* -
:

-

-
-- --

I. ?TTGenoegzaam/ Jemelſchleben /

- T Polmaakte zaligheit/

eft mp nu ſtof gegeven ! -

e We3en Uitgeb?eit /

(Tot umpn God! mpn Heere/

(Te zingen t'uwer eere/

Iſlapn zielfs nu verblpt / -

GPm dat gphaar blpdſchap zpt. ... ...
't Beginſel van die zaak / F

Smaak ih/.nu met vermaak

TDoo2 u ik 't aardſche laak/

Mºet zalig eeuwig leben/ - -

Hebt gp mp Heer gegeben./ - ---

Gp algenoegzaam God/ -

Zpt mpn ſchild/ mpn loon / mpn lot.

11. Vºet ſchepzel dat ik luſte/

Poo? dezen dat ik dagt

(Te Wezen mpn ziels ruſte/

Is



Zal d'algenoegzaam God/ **

" . TD 3

N

- -
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Js nu al niets geacht.

T5p Schepper in mpn 3innen/

Gmhels mpn ziel/ met minnen/

Zegt d'algenoegzaam God!

Js uw ſchild/ uw toon/ uw lot/

Hapn loon/ mpn lot/ mpn ſchilt/ º

Die mp vermoegen wilt/ -

En mpne klachten ſtilt/ f

Hw 's aanſehpns licht verheven/

(Tot mp : ist zalig leben/

TDies is mpn ziel. Verblpd/

Gm dat gp haar bipdſchap 3pt.

111. Teit heil volmaakt7 is boven/

Doo2 mp/ van u bereid/

TDies zal mpm ziel u loven/

Die daar naar gratig bpt.

Ö! B volmaaktte ſmaken!

MDie zouw daar naar niet haken/

Izoe is mpn ziel verblpt/

Gm dat gp haar bpdſchap zpt.

Ö! Zoe groot is dat goet!

TDat gp die menſch al doet/

Die met 3pn ganſch gemoet

B v2eeſt; op U betroubwet

SIn waarheit op u bouwet.

GP algenoegzaam God! -

Zpt mpn ſchilt/ mpn loon/mpnlot.

IV. 't Dolmaakte/ dat ik wachte/ -

s’t vol bezit/ t genot/ -

Dan u die 'k altpt achte/

Hapn zaligmakend God.

ÄſApn zielſ mpn lpf/ mpn herte /

2Bebºpdt van zond' en ſmerte/
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Dolmaakt hebben tothaartot.

Ach! wanneer kommt die dach/

Dat lpf/ enzfele/ mach

Perloſt van al 't geklach/

3Derheerlpkt 3pnen leben /

Gm Godzpn eerte geben./

JApn ziel is nu verblpd /

Gm dat gy haar blpdſchap zwt.

V. 'k Zal zeker bolmaakt boben/

H zfen en minnen Heer!

B dienen zingend' loven/

Got mpnheil en uw eer.

Gelukkig ?entellingen/ :

TDie eeuwiglpk reets zingen/

*t Polmaakt Halelujah! “

GEn niet ruſten macht noch dag -

CD! ruftelooze ruſt/

Die allen onruſt bluſt/

«D! zaal'ger zielen luſt/

*t Pol op ban haar begeeren/ . - -

Maar deugt/ haar vzeugt/haar eeren.

CH! zoete zaligheit! .

PanU in U mp bereit,

J. Huur.

M OE T GE V I NG

aan een klagende Ziel.

Stemme: O ſchoonſe Nivpb.

. nziel hos Wend g' UW 3elbe 300 totM* Ä. g 3 Ä
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Stel eens een andren toon/

s’t datgp vzeeſt/gpkunt God niet behagen;

el ziet op zynen Zdon/

Die hp uit reine liefd’U heeft gegeben;

't s waar daar was in u geen goet/

Naar hp/ daar gp laagt in uW bloet/

ZSp?ak gp zult leben.

II. Hoezou hp u’t geloof nu niet verſterken

Die u zoo heeft berloſt;

Ap moſt eerſt zelf dit willen in u werken

Eer gp dit willen koſt/ .

TPat gphemdoo?'t geloof/ tendienſt zoud'leven/

Ei! houd danmaar intſmeekenaan/

En denk die 't dus verheeft gedaan

Zal ’t voozt wel geben:
-

III. WDat grooter liefdekon hp u betoonen/

ºp loſt u doo2 zym bloet;

WÄpzend 3pn geeſt om in uw hert te Woonen/

Die vooz u ſtrpden moet/ - -

Doet deze liefd/ uniet in weerliefd blaken/

WDel ſteek dan uit in heiligheit/

TDe Niroon is U Teets toegezeit/

TDe tpd zal naken.
-

IV. Een Tonings bzuit/moet ſteets haar

zelven wachten
-

Pan alle v2eemde min; ..

MBildit mpnziel dan heiliglpk betrachten/

Span al uw krachten in /

CPp dat de wereltuniet komt bektoren /

MDanneer zy u op 't zoetſte vleit/

2Zeg neen/ ik hebu afgezeit/

Ja afgezworen.

EEN

D 4
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:: E EN L I E D

van 's werelts ydelheit.

Stemme: Courante Simple.

I. *kt Je al het wereltſch is verdziet/

Z TPaarom begeert mpn zielde werelt

ntet /

# zoek den Hemel en's ziels zoetigheit/ ,

aarnampn zielſteeds do?ſt/ enhartig ſch2eit,

II. *k zeb lang genoeg het aardſch gedient/

F wenſchte zyn der Hemellingen vzient/

ºk Zoek haar gemeinſchap / 'k zoek de ware
bzeugt./

-

*k Zoek Jezus/ 'k zoek in hemde ware deugt,

III. Höe *k meer den Zemel voel en ſmaak

HoekmeerÄ ziel met’t zemelſch goed vera

maakt /

De Azemellingen zyn mp liefen weert

Pan haar en mp wo2tonze God gekert,

IV. 'k Beklaag der wereltlingen lor

Derb?emt/ elendig van den waren God/

Dewp haarziel de ware ruſt niet heeft/

Want tis bedzogal wat de werelt geeft.

V. Der zinnen welluſt gunſten ſtaat/

s pdel enden wereltling verlaat/

aar ziel oneindig leeft in eeuwigheit / -

Zoo dat in 't aardſch de ware ruſt niet leit.

VI. 'k Perhef der Zemellingen lot/

ºn gunſt vereenigt met den waren God/

Belukkig zyn 3p wiens God is de Heer/ -

My is haar deugt/haar vzeugt/hpisbm.
“

- W
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VII. Al wat een Hemeling ontmoet/

ºt Zºp voo? of tegenſpoet het is hem goet/ .

t äomt van zyn Bader die t gezegent geeft

Want pder Hemelling den Heilant heeft. " -

V111. Dank 3p u hemelſeh Godmpn zeer/

H Pader/ 2oon en Geeſt 3p alle eer/

Die mp gemaakt hebt tot uw Hemelling/

TDoo2 u ik U mpn 3aligheit öntfing. - - - -

J. Huur.

Eenige verzen uit Pſalm cxv1.

gezongen tot -

D AN K BA A R H E IT

voor den Heere.

I. I hebu lief want op hebt mp verhoot/

- * Ä szust geſmeek/ en na veel

agen

(TOen b gP zer uw liefdens trooſt doen

AULN -

En mp gezet doo? uwe ſtemen woozt.

II. Gp neigt tot mp genadelpk UW o02

Skzal & Meer ! die goetheit niet vergeten/.."

IWAaar 't hert van mpzal uzpn helper heten /

Endag 1 aan dag uw weldaat hebben voo2.

lll. Indootsgep?ang wasmpne zielgeknelt/

De helſche ſchzik/ het herte mpn benaude; -

ºt Zp waar ik was deziele mp verflauwde/

PQant uwe hand had "Äener gebelt. 1

/ F q
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IV. SPk rieptotu ö zeere Heere/hoo.

25evyptmpn zielen wil mpn züchten merken;

Taatzoo deſmert niet zondermºte ſterben /

Fºaar kom mp daar een weinig in te Voo

V. ºp hoode mºi voeldeafens,
CPp mpne ziel: de Heer is voll geraden

Äegtvaardigen ontfermend volweidaden/

't Äs God alleen die mp een Crooſter is.

Op den TY D.

IAenacht den tpdgeentpdterwpl detpddaaris

En hp ontuipter veelenduizendzpnhemms
TDie wenn dat de tpd zpn uuren quam her

ATLN 5

KCelaatistas de tpd is tpdloosheen gebaren.

- - - Het Leven.

Whet leven agt menmiet’t geenºtregte eben;

Tºiteven Ägt men veelen dat is’t leben mis;

De son bewaard / 't geen 3p Hoogdte

Zen;

zetſtervenvajzelfs ist regtelevenkiezen.

De Eigenliefde.

De eigenheit bemind 't geen haren valbeſchao?.

Op de WERELD.

we werelden a thare is enkel flauerng!

"iBernoegzaam hert alleen is welgeruſtenbip.

Op een Vraag.

't Is etÄ het pfs maar wat isdit maar

Pºet
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Vºet Uitſtel van de dood maaktmodit de doodte

NLt.

Op de drie nietigheden van den Menſch.

s’Is n haar komft: s'is nietig in het

- en / - -

s’Is nietig als de dood hem komt hetgrafte

geben, -

't Lied van

N I E T.

Stemme: Belle ris.

I. (Ht heb in boozleden tpd/

I Gndervonden dat mpn ziele/

3Deederei begeert in viele:

Endat 3p metſmertipkheit/ -

TDeez' haar blam uitblies doo? zugten/

IWAaar eind'lpk heeftz' uur bp uur/

Deez' begeertensen haar bzugten/

T'Saam verloren Methaar buur.

II. Bp Was daar in zoo vzugtbaar/

TDat 3p niet kreeg in haaroogen/

9fſtraks was haar wil bewogen/

(Toen 3p in de wereld waar/

5 Aaar nu 3p die heeft verlaten/

Als "t dat 3p welklaarlpk ziet/

TD.at *t haar beſt in alle ſtaten/

Äste hebben waarlpk niet/ 11

L 4
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111.3'Heeft gewilt enſtaaten eer/

GEn het groote goed der rpken -

Doozſpoed/ vermaak/ en't pluimſtryken/

En't geluk zoo wonder teer: .

IWNaar nukanik wel beſpeuren /

Dat z'haar beſten toeſtant ziet/

# te hebben ente keuren/

Ente Willen enkel nfet.

IV: Gok zoo wouw zy zyn gezont/

Pan verſtand en lighaam mede/

G2aag vercierde 3p haar leden /

't Stont haar aan wat pdelſtont;

HAaar nu vind ik 'tzoo gelegen/

TPat 3p meeft heeft afgeleit/ - - -

GEn metzfel en lighaam 't plegen/

Pan de Voozgaande pdelheit.

V. 3'Heeft bevonden/ en 3p weet/

TDat de ſtudp die 3p achte / -

En tot haar cieraad betrachte/

Diethaar toebzagt noch en deed’t

Dan veel v?eemde quelling baren/

TDie haar ppnde dagen nacht/

Als haar zinnen vlammend waren/

Gp dees dingen in haar kracht, -

VI. (Tegenwoo2dig nu z'haar vind/

Aonder die begeerlpkheden / -

Zoo queltz haar niet meer daar mede/

GEn haar hert is niet gezint/

GPm een eigen wilte queeken/

Zoe goed in den ſchpn geacht/

TSie haar vooztpds is gebleeken/

Dat haar ppnde dagen nacht.

V1l. Kit de wereldzpnde ontwert/

Retalhaar beſmett'pkheden vagt

*

„
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Dagt ik / 'k deed geen zond daar mede/

2oo 'k had goe begeerte in 't hert/

Enten minſten in de wegen/ - . . .

Pan den Geeſt/zoo hoog gečert/ -

Mp geloovend welter degen/. -

(Tot Chriſtuste zyn bekeert. -

V11 1. Zpn verlichting om dees re'en/

HAp oneindig wel behaagde/ . .

En myn arm berſtand dat bzaagde/..

Wenſchte klaarder doo? gebe'en/

Baſt geloovende bp dezen/

(Dm mpn ziele te voldoen/) -

Hºon enmogt het heel wei wezen/ .

Zulhe wenſching ſteedste voen. . . . .

IX. 'k HUAinde mé de zoetigheen/ . .“

Der vertrooſtings dierbaarheden/

GEn zyn zallifolp mede/- -

En de honig die ſteeds heen

Hitzpn bekers komt te vloepen/ -

JAiet geloovend dat daar leid"

Än der3 wenſchen/om het goepe/...

Eenige begeerlpkheit.

X. 'k Watnde mede in mpn gemded/

En genaad' en alle gaben/ . . .

Die natuur te bobend?aven :

Gven als het eeuwig goed;

In den Hemel't eerſt tewezen/ :

Es het beſt bewind op aard / ..

En het onderhoud en vºeezen/ ..

Aller wetten t’ſaam gepaard. . .“

XI. beeld ik mp zelven in/

Dat ik enkel God betrachte/ .

Enten allen tpd / en dachte/ .

IA och en 3ochte in mpnen zin/ . . . . . .wº
- : TDät



62 ZIELSVERLUSTIG1NG

Dan alleenhem eerte geven/

Hochtans vind ik 't waarte zyn/

TDat in al dit doen en leben/ -

3Deel gemengt was van het mpn.

XII. En ook doo? begeerlpkbeit/ .

MDas 't dat ik dat zoo bezinde;

Géndewp ihdaar kon vinden . . !

#Apn vermaak in weg geleit: -

Äſthet ſchikte na't mp diende/ . . .

JHiets op volgend dan alleen

Flºpnen wil / mits dit aanziende 3

aº Ä Ä d . . . . .X111. Akzie doo? 't licht/dat God mpn

(Tegenwoodig heeft gegeben /

Dat 'k eerſt maekte in al dat leven . .

Japn natuur Vermoegd mögt 3pn/

GEn dat ik mp zelfsen rede

Zeer vermengde aan allen kant/

# de vuuren daar ik mede

teeds gehouden wierd in bzant. ?

XIV. gk was ſk toen noch aan mp/

gnal mpn Godsdienſtigheden/ -

Enik hind' veel beter reden :

Gm m'in't ander uiterſt vzp

Ante geven/ als 't geſchiede/

Teat 't mp zelf was/dat im mpn | »

Weefde/ en dachte en ook gebfede/

GEn dat werk dan ook mogt zpn.

XV. TPat eigenen v?emde mpn/

GEn dat waedend' fk en 3pne/ -

Äs’t daar dooz uit 's Hemels pleine/ . -

d'Eng'len afgeſtooten 3Pn; - - -

Center helle neer geſtmeten/

Ties zoo zie tk we metſchalk/
- TPgt
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Dat 'k in mp3do quaad niets wete

TPandat eigen mpnen th, . .

AV, Madden enge rein vanaard/ -
Zich van God hiet af begeven/ -*

ºp was als vergood gehieven
Enzpn blam was rein bewaart;

HAaar Wanneer hy had gclan mäken

Buiten God een ik en mpn/

ºeft hºmet God guyt te raken/

Algemiſt wat goedkanzpn. ... -

I R Us T E.

XVII. Dat zig deed ten val den menſch/

JAa 3pn voozbeeld sok genäken/ -

Coen hp quam nºt nette raken/

Dat to dAppel boog zyn wenſch; -

Zººaarhºdaarnabanquam teeten/

MDant hpdeed veel meerder zond'/ z

Die Äniendante weten -

Dathº atetzpnen mond. . .

XVI. Gnderuſſehen dezetwee/

eheº ºn goet betragen,

ÄÄ Ä Än .OC VSIN ?? och Engel mee; -

Dan dooz dezebzendeÄ
Pandat Ä enomen tot

Paar recht middelpunt genegen

Gmte wozden geph God“

ÄÄÄÄäär dat ongelukkig ik . . .

- .
- W

- - >---

- - -

F

Yaº betov.redhaar herapie)
’t WDas Ä eigen geeſt dieſmapte/ .

Envoerderhaar in den ſtriſ“ -

Zoo verrºheen dat sondernamen
LRaarte dienen van dat mpn/ - - - - -

- - - - - Gp
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Gp hoop of 3p zoover quamen

Gm gelpk met God te3pn. . . --

XX. Ö! Zp moſtenzonder fout /

TDat God dit in haar vzogt wagten/

GEn niet doo2 een 3ondig tragten:

Panhaar eigenliefd'/zoo ſtout/

*t MBp haarFÄn - -

THaaromis 'thaariken mpn/

Haar God hee heeft doen verliezen.

GEn S'haar goed zpnº gUpt 3Pn. . . . .

XXI. God is 't eenig ware goed/

Al de reſt zyn niet dan quade /

Zoo niet Gods goed en genade/ :

TPaar doo2 vloeid in het gemoed/ -

En niet komt deelagtig maken/ --

Alle goedenÄ
TDie daarmoet in alle zaken/ - :

SIn den Wilzpn t'aller tpd. . . . . . .

XXII. t Geen God niet is in deziel/ ...

5Noch zy van God heeft gekregen; . . .:

t Geen God niet is aller wegen/ .

*t Zp in waten hoet geviel / -

# de zielÄ bewegen/

lesis noch we/ nachgoet/
- ÄÄ Ä lei goet.

an het eigen/ is 't nfet goet. . . . . . .

XXIII. Daaram is 't dat ik niet trägt -

# te willen/ of te wezen / - - - -

Ät van mp of tmpnmogt wezen/

Än mpn hert noch hooft geagt 3 : -- .

".

-

En ik wil geheel verzaken -

Dat zoo ſchaad'lpk woozd van mpn/

Als hetÄÄ te ſtaken -

OPLLgt N gQLQ tL 3PN. - - - -en PCL9t LM g 3Pn. .. xxiv.
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XXIV. Shen wil nunter meer/ "t mpn/

JHoch het eigen/ tk of 3pne/

FWAaar tk wtl in allen ſchpne

d'Opper groote WBet/ kan"t 3pn/

Gnderhouden en betrachten/

Die daar vozderd dat in mp/

In de plaats van 't voo? gedachte/

IWApnzelfs; mpn God in mp 3p. -*

XXV. Da dat ik mp zelven ben/

Sn mpn wezen/ wenſch gedachten/

GEn in wat ik doe of trachte/

SIsºt dat ik mp als quaad ken/

En dat in zeer groote mate/

2Ben ik doo2 mp zelben quaad!

. IWAaar na Godzich in wil laten

, Sn mp/ is mpn goeden ſtaat.

XXVI. Als Goden ik 3pn in mpn/

Ss hp in deez' vºtendſchapboven/

Enmeer als de helft te loben/

Als het beſte deel te 3pn;

WDant daar God is/daar en mögen

5èoit geen menſchen 3pn ontmoet/

Eben weinig iste dogen/

Bºp zich nevens God boo? doet.

XXVII. zy is 't die alleen maar“mdet

3Doo2 al/ en waar 't mochte wezen/

TPaar hp is genoe.g3aam Wezen/

Bºp 's alleen "t volmaakte goet/

GEn daar valt gantſch niette JeggeW.

In die ziel/ wiens goed is God

Zchoon 3p 't bpÄº
TDat 3p niet heeft t0 GE XXVll.

( -
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Xxy 111. Daarom ist ih niets begeer

Team alleen mietste begeeren / . . "

MDant begeert doet 3ucht vermeeren /

Ende zuchten doen mp weer/

Staagaan nie da ºrger woden/

Fan wanmeer ik menſehte niet.

Äoch mpn wilmp nieten pande

Cnop goed nochquaaden 3iet. . . . . .

XXIX. JetÄ# tºe an in mpn

Tiefdeen göedheit/älsook medef

ÄSi begeerte zinen rede mº :

Äelenalleene zyn/

MDant zooÄg begere -

Dan mp zelven als an mp/
Ä Ä rº:

pne WDet/ die heilig 3P, . . . . . .

Ä AkÄÄr aan/

*k YBen mnzelfswenſchen vermanen/

Ä F" - -

n bind'mpn vermäak beſtäan ---- -

In mp zelvente hehagen /

TEnhoe meerder ik zoehmpn;

Hoeik minder moetik klagen/

Japn God vind in mp tº 3pn... ........ ,

XXXI. Haaar op dat 't alwel geſchied /

GEn in mp al gaatter degen/ . . . . . -

Sjºvan noöden aller wegen ... -

Fat daar maar is Hoden niet/

MBpl zich God niet kam vermalen

CDf in mp/ of wie hetän -

Än geheel geen andze 3aken/

TPan in h in all' en mp.

XXXII. 't Is dan nodigal de reſt/

5?p als niets en snadezen/ . . . . . . ."
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SEndat ik om Godzpn wezen/ ---

Die alleen is goed/jäheft " . .

" Ander all' in mp verfoepe/

lºit nu niets meerheb noch ken/

Plaas van mpen al’t goeje/“,- ,
an God in a wat ik ben.

2. Rusrg. z

ÄÄÄ. Dies vervloek ik danmetre en/
# DatikÄ ook 'tÄ/ ſehen -

Zººt noch maar pets mogt g/ :

Dat ik is werd nietgeleej““

ºn niet meer mp zelfstewezen/ -

LN Je U18 n/

God alleenÄ

ZEBAY: En zuläszinietdooz watuur/

Är uit liefden doo 't be/ . .

Pl'k we ziedat ik niet bove / " -

H2aar 3elfzpnd' een Creatuur;

Häan i heemiet anders wezen . . .

Äºronendig hoog gepgezen/ » ,

Gbertreffend krachtig veer,

Z2XXV: Maar inzoo veel“t doenipk zy/
oo? Vereening/ eenheid/mede “T “

iefd' en gepkfoºmigheden

Aem gelpſ te malen mp/

Zoo wilik vootaanna dezen/Ä . .

Hºetmeer't ik ent mpnin mpn/ . . .

Lºpat God hetal magwezen - -

Ent niet metamagzpn.

Äºgen noch heerlpkheid/
Zaligheit noch 'thof van Eden Ä

CE 2 ZA0ch



68 ZIELsVERLU sT 1G1N G.

Hoch Paleizen hier beneden/ 2

IDoch geen wil noch zinlpkheit.

(Tot beſluit ik en begeere/

ZDoch en wille niets voo2 mpn/

GPp dat God mp ſtier en leere

En mpn Goed alleen mag 3pn.

XXXVII. Pooz en van mp 'k niets begeer:

MBo2d ik koning of een Slave/ -

Äpk of Arm/ ja goed en gave/

Jaag of hoog gezet in eer/

't Is een/'k ben welte vzede/

GEn ik vind het wel in mpn/

Dat’t mpn beſten ſtant bzengt mede/

TDat ik zuiver niet moet 3pn.

XXXVIII. Ik erkendom welte 3pn/

IAoet men maar God/ en niet wezen/ -

En niet hebben neben dezen/

SIn zich 'teigen ik noch mpn/

FAaar God alleen HLAeeſter maken/

En als dan het beſtgenfet/

Als God in ons alle zaken

Is/ en wp 3pnenkel niet.

XXXIX. Santſchgeenmoeitenheeftmendan/

IAiet niers kunnend doen noch dogen/

JAfet op niet heeft geen vermogen/

GEen aanbal op niet/niet kan

Dan gewiſlpk pdelwezen/

En als men in zich niet ziet "

°t HApn en ik gelpk voo2 dezen/

Zoo en b?eeſt noch hoopt men niet/

XL. BZoo mp eenig ding ontzet/

Dat bewpſt mp welte rechte/

Dat "k aän mp noch benen hegte/

Zoo 'k ſmerte en ſchzik voel ofzet;

- - Ts't

- , \
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Ist dat 'k ergens in mp buige - -

Endat ik geen niet en ben/ - -

MPpl die zahen klaar betuigen - - - -

TDatik tik en mpn noch hen.

XLI. Zoo ik niet mp zelven waar

Hoch niet had hetik en't mpne/

'k Zouw niets voelen/ zoo ik meine

# de qualen ook hoe zwaar/

pl daar niets is noch kan Wezen/ :

TDan het geen dat wezen d2aegt/ - -

Dat behagen ſchept envzezen

Ofzich oit of oit mishaagt.

XLII. 't Dieten is van geen waardp/

MBp een niet ganſchniet hangeven/

't Zphet laag is ofverheven

J2iet aan niet niet ſchaadpk p;

Enzoo niet niet komt te werken/ -

Jºãoch geen tegenweer en doet/

ÄDie kam dannietzienen merken

Iſlaen niet niet doet quaadt noch goºd... ...

XL11. WPaar op kreeg oit TDuivel bat/

En wat zouw devzees aanklampen/

JAiet is minder dan de dampen/ * -

Het niet noit geen nutin had/ " ,

GEn kan mergens niet toe dienen;

Goed noch quaad kant vooz zich 3Pn/ .

Als mendaar niet in kan 3ten/en,
Hºietin is/noch 'tik noch mpn. . . d

XLIV. Zoomen een niet en God is/

God doo2 liefd' en niet van 't 3pne

Zonderzien op 'tik en mpne

Hlºaar op Godt/zoo is men wis

Als menhem wel mind van binnen;

Zonde en TDuivel dan Welziet

E3 TPat
- --
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Dat zyniets kunnen beginnen/

Äoch vermogen op het niet......….

XLV. ſaaar dants 't alshaar ontmoet /

3Ban het ik of't mpn oft eigen/

En z'een die geen niet is krpgen/

TPat zich ſtraer en ſterk op doet

THuivel / WBerelden dezonden/

En doen al wat haarbehaagt

5aet die geen die wozd bevonden

THat noch wilen wezendaegt.

XLVI laaar zoo hp zieh zelfs niet waar

Zpnd een niet/maarn Mºnſtee/

Fod in hem was/zouw met rede

are ſppt te wonderbaar -

nbegrpp'lpk zyn bewogen/

MBp elf van häar weet en ziet/

TGär hp kracht heeft noch vermogen/

(Tegen God/ noch tegennet.

XLVII. Ontoegankphis God haar/

Jaiemand van Haar durft henralien/

Äochzelfs tothem niet gerahen;

En hetnet/ dät blphtons klaar/

Js onzichtbaar voo? alleoºgen/

Enell van haar weet en ziet/

Tathp kragt heeft/ noehvermögen

(Tegen God noch tegen niet.

XLVIII. Zoo ºk dan meene welte 3pn/

2Zoo moet God en niet daar wezen »

THaar het mpnen 't ih vso dezen -

Ä geplaaſt te zyn in mpn " . . -

TEngeen ik noch niets mpn eigen/ -

IAoet ma dezenmeer inÄ - -

Fnn gezien noch plaatze krpgen / „

Titzalzeer noatzaakpkzyn. AvW. pe
** - K- H>
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- - - - -

De ziele zich - -

VE R N OE GE N DE

en verblydende over de ganfte Gods

aan haar bewezen,

Stemme : Bahn. rrr.

I. ADLGenoegzaam goed/
A Heere der Äm/

Ängenº/
Äº gunſt die zºetis/ --
CDneindig goed is /

MBillen openbaren. „ . . .

II. Liefd die u eerſt boog

tſapwaarts; mpn geloove

Crok my weer om hoog / -

Änn ſie denamu"",
Wapn zie daar quam u /

Straks de gunſt van boven.

III. Avgunſt is/ Ö zeer!

Beter dan het even/

Zy geeft mpveemeer / -
Dan gantſch de weereld/ . -

Igoe ſchoon bepeereld/

Git een menſch kam geven.

IV. Heb ik dan geen goud/

Moet ik ziver derven/

Äk ben niet benout:. -

Hw gunſt is tgoedig / - -

HAp overvloedig:

Azeer/ wat is mr. - -- --

- -

::
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V. Gp 3pt mp ö Heer !

MBpsheit/ heil'gheit/ ſppze /

Weil / vermaak en eer/ -

Gelukhig menſche/

TDie God naar wenſche/

2pn gunſt komt bewpzen.

Vl. WDant & Godes Zoon !

MBpsheit is uw wezen; . - - - -

IApn ziel is uw Woon ;

Dies komt gp magtig

TDoo2 uw gunſt kragtig /

Pandwaasheit genezen.

VII. heil'gheit koint meed' boot

Dan uw wpsheit heerlpk ;

eil'gheit 3pt gp/ Woo2d

p maakt mpn ziele/

IBan ſnood en viele/

TDoo2 uw gunſt begeerlpk.

VIII. Sops en dank hebt gP/

Doo2 uw gunſt bereidet / . . .

"Koept eet en dzinkt W2P/

an al 't gezette/

GEet mergen bette/

TD2onkenſchap niet mpdet.

IX. 'k Koep doo: uw gunſt Ult/

Gp 3pt "theil behouden;

2shouden overluid.,

2Ziet nu die dwaze/

Ä bpand razen

TDie mp eerſt benoude.

X. MDonderlpk vermaak

25 engt uwgunſt; wat vzeugde

Äs dit! Heer hº - -

't Seen mp voo2 dezen/
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Plagt zoet te wezen/ - - -

't Guam niet voozt dooz deugden.

XI. Eer! eens Konings zoon;

Eer! zoo 3elf een HToning:

GEer! ik heb een (Th2oon /

JAiet van dees aarde /

TD002 uw gunſt/ waarde;

d'Hemel is mpn wooning.

II. G'zaligt is mpnziel /

Dan eens duivels ſlave

TDoo2 uw gunſt/ ik viel. - -

IAocht ik u loben !

Dolmaakt hier boven/

Pader voo2 uw gabe. -

XIII. B'gunſtigt kind/ wacht wat /

WDilt hier Bader p2pzen/ -

oud maar "t rechte pad:

p zult'er komen/ - -

eeſt 3onder ſchzomen /

Andzen moet hp 't wpzen. .

- J. Huur.

- -

-

De liefde van Goddelyke

O N T M OE T ING

en vereeniging, van verlufting,

behagen, en ruſten, en ſtil

ſtaan in God.

Stemme: Pſalm 1 x.

I. b . . .

IÄFFÄn
E 5 Booz
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Poo? 't quaad/ dat mPhangt aan/ .

Mapn Göd metzºn goeddoge -

(Ziend mpn krank hert) bewogen /

zeeft zpnen wil gedaan.

II. hp heeft 't zyn gunſt bewezen f .

toonende 3pn Wezen/ - -

n ma des zelfs begeert/

(Tot 3pne hulpe loopend /

Aeeft hp den raad geopend - - - - - -

od2 t quade dat het deert.

III. ºp heeft klaar aangewezen :

Sgn zpn denkbeeld zyn wezen/ : -

Tên niet meer"t zoek gemaakt -

Zpn aanſchpn vzoeg noch ſpade/

En*k heb van 3pn genade -

Geſmaakt/ gevoeld/ geraat..., .

IV Ach wat is zwn gezichte!

Agevalipk ſchoon in t Lichte/ -- -

MDat heeftzpm Godlph Dog . . . . . . . .

GEen licht/en Ä hichten/ . . . . . -

Haeer helder dan de lichten/

Die dºemel heeft omhoog. -

V. Fantſch liefpk.5pn zwn ſtralen/

Daar bp kan geen glanF_halen . . .

Pan Zon/ noch laaan/hoe hoog/

Al 't zemellitht is duiſter/

#Ä zei /22 : 2

VI"Js waardat dies geziehte/

Ä#Ä h“N g/.. toond -

Een ſtraaltje VanÄ wezen/

Haaar meer danina Äen/

Reeft besºwº -- vi
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VII. Peel heerlpker gezichte

2pn aanſchpn in mp ſtichte/

Als 't Maan-of Zonnelicht/

Dies moet men zich ſtaag wagten /

Paar glans niet meerderte achten

Dan, pan zyn lieht een ſehieht.

VIII. 'k Meb hem gezien van verre/

n?eme/ wolken ſterre/ --

eblaauw en wit in 'toog;
# ſchoon 3p 3pn van wezen/ >

el ſehoonder noch te wezen/

Als alles daar omhoog. ---

ÄÄp is myn WDok/myn Hemel/
Bol lichten on gewemel/ -

ILApn uitgeſtrekt gewelf /

lºpn Zonmpn Haaan/ mpn Sterre/ .

Sº wat dat mp ſehpnt verre;
ILApn al/ mpn HMinnaar zelf.

X. All' Bogeſen met veeren/

HAp hem in haar ook leeren .

3ien/ als in 3pn beeld; -

Als d'Arend en de TGuibe /

Äe Leeuwerk met zynufve/ -
En Zwaan onshem berbeeld.

Maarmeernzºn zelfs wezent

-

Än een van al dezen"
Jeb ik mpn lief gezien; FT .. ::

Dogvuldigen bequatmer . . .

Äſteder en höedsamer

Bºº? die hp gunſt wil bien,

ÄI. En ook hebtk zyn vlerken/ - -
WBel beter kunnen merken -

Als haare bozſ of kee; -
Gok hebbenz' in haar högſten CEen

* -
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Een voedzel/ voo? die do?ſten/

Dat bp het zpn ſcheeld veel.

XIII. 'k zeb daar meer uit gezogen

Als niet wel is getogen

Bäit 't Schaapjes/doo? 3pn Lam;

Als zynde meer verhittet /

Mèpl liefd' mp gantſch bezittet

Als eenig ZSchaap of Can

XIV. De CAuakkel/ noch Patrp3?/

MDeet op geen goede wpze

Dzaar jongen op te boen;

Äok d'Arend niette queeken /

Tean (naar my is gebleeken)

Pets bp komt bp 3pn doen.

XV. De Duif regt uitgelezen!

gem van zyn liefdte wezen

zet eigen zinnebeeld. -

Feeft zulken liefd'/ noch bitte /

Gm op haar eite zitten /

Als hp in zich verbeeld. -

XVI. ºzoe vierig 3pn mond vinden/

De zielen 3pn geminde/

Als hp haar eenmaal kuſt;

Tsipht/ öm datzp niets weten !

MBp dat zoet afte meten

THat haren luſt als bluſt.

XVII. 'k heb hem gezien in d'aarde/

GEn in al watz' oit baarde /

3Gan ſchatten en metaal:

Äin vzugt/ Bloem en Boomen/

In Beeken en in ſtrºomen

Än fleenen/dieren/ſtaal.
> - - - RUST E.
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/

R Us T E.

XV11. 'k Heb hem gezien in dezen/

Äph zonder vzek te wezen/

"h Web hem gezien heel groot/

Gºver a wps/en machrig /

Ändzukkende gamtſchkrachtig/

2pn beeld ken'ipk en bloot. "

LXIX. Maar in 3pn eigen wezen/

2Zoo vind' ik hem te wezen

- Peel ſchoonderen meer rpk /

Als iets wat onze zinnen/

Ook groots kunnen verzinnen/

TDies nietshem is gepk.

XX. Ap is een wpsheits wonder/

GEen rpkidom gantſch bpzonder/

En meergaloosen ſchoon/

In liefden overvloedig

Dnmetelpk en goedig/ t

Lºeeft hp 3ig aangeboon.

XXI. Zy's ſchoonderen meer luſtig/

Als eenig ding hoe ruſtig -

Ilºild/ aardiger meer zoet

Als honing ook hoe heurig/

Peel 3achter en meer geurig

Als bloem/ of roze doet.

XXII. Ik voel/ ik weet niet watte/

Als ik zyn kelk aanvatte *

En p?oefzpn melken wpn /

Dies ſmaak miet is te noemen/

Zulks ik alleen maar roeme/

TDat 3M moet Godlpk zyn. -

XXII: Hoch meerder in zyn wezen

TPan wel in allen dezen/ - - - - -

- WBant
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WDant hp is in zich meer;

Ä ander opperwezen -

an in zelfs een van dezen . . . . . .“

JApnal/ mpn God/mpn Neer. „ ,

XXIV. zem zie ih/en oök raak fk/

Än zpn ſchoot faap en waak ik/

Än 3pnen arm 'k mp vind/

TSaar is 't fk benen ruſte/

klaat mp niets geluſte , , ,

an dat 'k mp zelfs niet pind. .

XXV. Ik zuig in hemzpn leben /

ºk Doldoempn lüſt däar neben/

Die 'k had te mogen zpn; . .

Pereend met Godzpn wezen /

Want a mpn vzeugd in dezen . .

MDas daar geſtaag tezpn. -

XXVI. THaar kusik honderd Malen

IMpn lief/ met zoet onthälen /

Daar heb ik hem gevaan;

p is boo2 mp mpn eigen /

aar na 'k van liefde hpge,

*k Ben 3pn) hp mpn booztaän.

XXVff. Däär houd iken onarm hem/

2ie 3pnoog en hoo? zyn ſtem / *

HApn ſpps en dzänk is hp /

TPaar is 3pn wezen 't mpne /

TPaar benik dok de 3PN2/ .

TPaar is hp gantſch boo? mp.

XXVIII. TSaar kan ik mp niet d?agen/

Dan mp alleen behagen

SIn 't geen God in mp3P;

Poo? Ä veel 'k bende 3pne/

MBilik henn niet verkleinen

An hemen ook in MP. -

»

-

XXIX.
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XXX. Wºaar verre vante werken/

Jºoet thmaar ſtilopmerken/ - *

Enhouden mp dat ºk p;

All wat dat hp mp vooſteld;

Dathe boe/en hp voozmeld/

Dath hebben moet boo? mp.

XXX. Äp wil dat ºk zie en denke/
Dat ik ook moet berdenkenf

En dempen eigen luſt; “:

Än 3Pne Godheit zelve

ÄÄÄ g ſ * - - -

JUMPn_hert/ dies luſt daar ruft.

XXXI. In hem is 't dat ik leve/

HApn adem ſchep enÄ -

an hem iſ ſtaag erf.“

#Ä - - - -2Bpf ik hemſtaagaanklevend

GºdajemÄÄ.

Ä Ätaat mpnhoogſtwelwezen/

-

Sº datik zie zyn wezen.“

Hietzoo.zeer in zwn beeld/." -

Än bem zelfmpn Koning;
Wiens enkele vertoning7" - -
(Toont wat Ä eſheed,...

ÄDa spaanjalig
ºpn Hof myn lief, lieftallig/

Ätº hºſterkenzoet“
Äat ihn reinen eerbaar/

Än efmºn eenig dierbaär/
Hlºg Bºuigom / dader goed." - - -

ÄY WPattoondineen verluſte ;
WPaar ’t dat mendaarfj ruſte/ .

Äm- ZU !! . . . . . . . .

/- - - 3 GPntward

-
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»--

GPntward van al mpn d?oeſen

En eindig zoo hier mee.

't Is hier goedte wezen.

Zang over de

GEBOORTE vAN CHRISTUS.

Stemme: Repicava.

I. DEkeerd u menſchen/

Hier in dit aardſche dal/

Ziet hoe degroote God/ de Heer van al/

Ziet hoe de groote God/ hier in een ſtal/

FÄ mu/en ſchzeit nu/ gp verblpt U

Il2enſchen die met zondenzpn beläan

Gmute geben/het eeuwig leben/

MBilt nu tot hem gaan.

II. WDilt u berepen/

GDm in den ſtal te treen/

ZDerfoett de wereld met haarpdelheen/

IPerfoeit de wereld/ numet groot geween/

Perſmaadze/ en haatze/ en verlaatze/ .

SInhaar is niet/ danal d'hovaardigheit;

IAaar komt hier binnen/ hier zult gp binnen

All' ootmoedigheit. -

111. Palt boo? hem neder/

Mºp is die 't alles geeft/

3Hoo? wten dat d'aard' en hemel ſchudenbeeft.

Dooz wien dat aarde/ en hemel 't even vº:

-
>
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De Woning/ wiens woming / en krooning

Zal altpd blpven tot in eeuwigheit/

Dus wilt hem groeten/ en vallen te voeten

Die hier voo? hem leit.

. Een

VE R L I E F DE Z I E LE

ſprekende tot haar Bruidegom.

Stemme: Ik drink de nieuwe Moſ,

I. n Wiefſte die is mpt/

MÄ ittÄ he

tweezpneen/Pp ts/waar doo? nnpn Hert/

Ä lief.de/aks getrokken wert. /

oö.2 Jezus/hoo? uw B2ufd/ - :

Tºie krank van liefde bzaakt deziele uit/

WBaarom geblugt/ gelpk een Khee of

Wert in boſchof veld

Hw Tiefſten is ontſteld. -

II. Iteer weer/ei Jezus! keer;

HApn trooſt/ mpnheil / mpneer/ -

HApnander ik/de ſchoonſt van al hetſchdon/

ſchoonheit zelfs/en Godes eigen Zoon.

eer weer et Jezus! keer/ . .:

HWAoet tk B langer derben/ *k kan niet Meer/

CD elend zwaar! hebt medelpden; -

Ach! ik ben innoot

*Ämternsch. UBend toch uw aa t/ *

En vziendelpk gezicht k Est
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(Tot mp/ die ſnaht naar uf d hartevzind

5Äpn ziel in ſchep3els geen vernoeging vind;

Jaaar zucht/ en leiden woed/

#ÄÄÄÄ noch bdeld. ,

imp! de dood is op nnpn lippen/tiebend hert P

In mpne dood geen ſmert. .

IV. HApn Tief 3pn wp niet een?

- Acht dan mºn d?oef geween/F . . . ?
AÄ uw lief/ dte u zöd zeer bemind/

HAet wederltefd/ eer haar de dood verſlind.

55ehartigt mpn berd2iet.

Dat gp dm unent wilie in mp zietz

GTk roep voo? 't laaſt / ik kan niet langer

Äezus/kom mºbp/ .

Jºaak uw Beminde bly.

Ä. Phvoetih voeleenſtraal/

Ai! Liefſte Tesus daat - -

Diep in myn hert/ genees de zware wond /

Haaähdoozuwminnen 't lievend hert gezond;

ö Liefd! ÖIpete Min/

An uwe Tiefd daar is wat Sodipks in/

Tºe dood vliegt Wech / wpnziel weer leeft/.

AWD.pl's uwe gilnſt meerſmaakt/ .

WPaar naarzphºeft gehaakt. -

* VI. Rºb iefdis mpn gemoed/

Tae zogtſte Jºectar 3oet ! - - -

ZHectaris zoet/ hetis.de zoetigheir . .

't Hemels volk van Bode zelf bereit.

w liefd is het banquet/ - - - -

Ä#ÄÄÄ s s

ech aardſche v2eugd/ 'k geniet mpn Sezus;

'k WBerd hanhem gekuſ/ -

JApn zielgeniet haar luſt... - J. Ä5 R
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M OR GE N ZAN G.

Stemme: Kernegt. -

I.WAak op mpnzte/ om God tekoven

Deduiſternis is reets verſchoben/

Het ligt van 's Hemels mogenſtond:

Komt weer uw ziel met heil ontmoeten/

En met veel zegens u begroeten/

tom regt weer op een nieuw verbond.

II. Dedutſternis van ubven handel;

Bernieuw die in een nieuwen wandel/

GEn maak het Wereltſchban U los/

HAa als het duiſter gaat verdºppnen/

ÄLaat Jezusligt ub ziel beſchpnen/

ZDant gp 3pt Uit U 3elben b20s.

111. WBaakt op/ waaktop almpn gedagten/

WDilt Godes eer en lof betragten/

MDaak op! waak op/ Ömpne ziel!

TDoo?zoek uw zelfmet goede reden

Azoe gp zult dezen dag beſieden/

Gp dat u 't aardſcheniet verniel.

IV. 6 Gogen! die mp dient tot ligten /

MBilt uw gezigt naar Waarheit rigten/

2Beſchout niet“t geen dat's wereltſehts:

IAaar als gp ztet zooziet uV LQeere/

Zoo zat hp uw geztgt bermeeren/

Gn gp zult zien dar eeuwig is.

V. Gaop nnpn mond/ om God te loben/

GEn zend uw zugten nu naar boven /

MGant Ä ÄÄ /

An 't Op DOen PGR 3pptktgts g0 DplerI P "Fssºr WBeer



84 ZIELsvERLUsTIGING

MBeer nieuwehragt op u doen ſehpnen,

Loof nu uw Godt/ loof God/ mpn mond.

VI. Bw Remels ligt heeft mp omvangen/

Geefmp altpd een goed verlangen;

Taat ik met open armen ſtaan/

GEn uÖ God / daar in behouwenf \

Geef mp een vaſt en ſterk betrouwen/

ITaat die geen pdelheen ombaan.

V1l. Häom nader Heer der heerlpkheden/

En laat mpn voeten 3pn die vzeden

Doo?tb?engen/ voo2 uw heiligheit/

(Treed gy & Iezus! in mpn ziele

@pdat k kanal tredend knielen

Doo2 u ö! Hooge Majeſteit. -

V111. Dus/ Ögp eeuwig 3pnde Koning!

Geef dat het ligt mp3p een woning/

Gelpk ik uit dees duiſterheit

Ben opgeſtaan/zoo laat mpheden/

Piet meer in duiſternffſetreden /

Doe dat uw ligr mp ſtadig leid.

IX. Geef dat ik nu in al mpn handel/

Als een opregte voo2 u wandel/

Gp dat die geen/ die mp beſchouwt/

2Bemerk hoe goed gp 3pt o Bºeere/

GEn hse gp mp zoo hoog komt eeren/

TDat gp mp noch 300 wezend houd.

X. TDoedit/ Ö. ezus! ook die geenen

Die het in waarheit met u meenen

ºt Geen tans in zwakheit uit mpgaat;

YBevalt het niet naar uw behagen/

Geef datik om mpn zwakheit klagen/

GEn altpd volgen kan uw Kaad.

XI. Zoozal mpnmond uw lof verbzeiden/

Mpnoogen zullen t'allen tpden/ Gp
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Gp B dan wachten/ Ömpn God!

Ach! leid mpn voet op rechte paden/ - -

pnhanden laat die om genaden

el Uitgebzeit 3pn/naar "t Gebod.

XII. TDe dag/ wanneer die weergaat onder/

PBeeſt gp mp altpt tot een wonder;

Baw Geeſt mp doo? het duiſter leid/

@pdat ik namaals 't licht bewoone/

MBil mp in eeuwigheit bekroonen/

Enneem mp in uw heerlpkheit.

'r OVERGEVEN AAs JEZUS.

Stemme: Repicavan.

I. CPete Sezus/

Ö Zaligmaker gdeb!

Om uwent wil/het pden/ is3oo 3oet/

Gem uwent wil/Hetlpden/ is3oo zoet/

(Trooſt der ziele/

"h Kommu voo u knielen/
Cn min B meer dan pdel/ roen en Ler/

ÖZoete Aezu !

Ö Zoete Aezu!

*k Lpd her al om H.

II. WDech nu wereld/. -

JApn ziel mindharen Heer / .

GEn uw vermaak / vermaakt mpn hert niet

meer/ GEn uw Vermaakt/ GEC.

ezUs wonde/ die mpn ppne g'zon.de/

pn ziel verblpd/ en heeft haar zaligheit/

ó Zoete Aezu! -

Ö Zoete Zezu!

*k Igat hetal on H. ZF 3 III.
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III. tom Seminden/ - -

Alanneemt een hert bol rouw /

Die s wereltſch goet/ veragt om uwe troubv/

-, Die 's werelts goet/ Fr.

Htom 2Heminde/ bp die u Wil binden/

MDant dm uw min/zoo b2and mpn3iel/ enzin.

6 Zoete Aezu

6 Zoete Jezu!

*k Taat hetal om B.

IV. PIdelheden ! .

Ä gebonden hiel / ..

ºk Perlaät u heelſ en ontbind numpn ziel/

*k Berlaat u heel / Fc.

°t Tigt der maagden die mpnziel behaagden/

*k Femin u meer/ dan Pdel/ roemen eer/

ÖZoete Sezu! -

Ö Zoete Jezu ! -

*k IIaat het al om W.

V. HWaaagden repen/

Zingt nu uw Scheppers of/

Die u verligt/en neemt uit 's werelts ſtof/

Die u Verligt/ Ft.

Dooz 3pn genade/ bergeeft misdaden/

En metzpn bloed/ voo2 onze ſchuld voldoet/

Tooft uwen Aezu ! -

Tooft uwen Zezu !

Tooft uwen Jezu nu.

. LIEFDe
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L I E F DE ToT JE ZU S,

en het verachten der werelt.

Stemme: Rozemond die lag gedoken

I.A het wereltſch is maar duiſter/

GEn is niet dan balſche ſchpn; . .“

Wereld wech/ met al uw luiſter I.

Ik moet bp mpn Jezus zpn... ... -

Gp 3pt duiſter/ hp is licht/ . :

SIk vind mp aam hem verplicht.

II. Plied van mp 6 wereldlingen . . .

SIk moet bp mpnÄ - - -

Ä kond mp geen heil toeb2ingen/

Jk moet volgen Sezustrpn:

G5p 3pt boos/ en hp is goet! ..

Ik val dan voo? hem te boet. - »

111. Aardſche lief.de/wflmp ſchouwen:

h moet bp mpn Jezus zpn; . . .

il u b2p van mp onthoubven“ –

MDant gp 3pt niet als fenpn/ - --- -

Uwe liefde is enkelhaat -

SIk vind bp mpn Jezus baat. -

IV. Blied van mp Ö aardſche wpsheit!

Ä bp mpn Jezus 3pn/ . . . »

uw wpsheit/ is maar dwaasheit/

SIk vind daar geen medecpn.

Sezus wpsheit 3aligÄ
d'Awe in den afgrond raakt. -

VAardſcheuten en ap ſchgeden/
Ik moet Iezus volgen na;

#ÄÄ luſt weg treden, ,

NPN U O02 gena; - s

umr Ä“. Anders

..
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Anders vind mpn zielgeen ruſt;

TDan in die mp gezus luſt.

VI. Aardſche hoop/ wilmp v?p mpden/

Sk moet Sezus volgen boo2t/

Gp kond mpte regt niet lpden/

TPaar mpn ziel al hopend hoozd; .

Blwhoop is maar pdelheid/

Zezus hoop ten Hemel leid, -

VII. Gaat vzpheen; Ö aardſche dingen/

k mdet op mpn Jezus zien /

p kam mp met liefde dwingen/

Daaronn gaaten wilt mp vlien/

All het ziemlpk is heel nier;

Als men niet op ezus ziet.

V111, Aldat wereltſch is/ wilt vlieden/
Sezus moet het alles 3pn/ -

Sezus moet in mp gebieden/

ezus moet mp maken rein/

lied v2p wereld/ vlied b2p heen

SIk moet tot mpn SIezus treen,

D E Z I E L E

ziende haar eigen onmacht verzoekt

kragt van den Heere Jezus.

Stemme : Pſalm Lxxx1.

I. TGzusliefſte zoet/ - -

JÄ en hoog van Wgarde / -

"t Allerhoogſte goed;

Dienryk is uw aaam/ Sl.
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SIk kom tot u gaan - -

Alhier op der garde. Y

II. Ik heb geene kragt /

Gºm tot à te loopen / - *

Als doo? uwe mägt -

TPaarom ſterk mpn ziel/

Die bpkans verviel /

Doo? langdurig hoopen.

II. Grzpttoch inpn geld

CPP Wienik vertrouwe/ - - - - -

MDant gp hebt geſteld
IW2pn 3ie in den ſtrpd W -

Wºet de booz' vol'npd / -

Geef dat "k op ubouwe.

TV-, Wºyn ziel is vdppn:

Pan de diepe wonden/

Die gegeven 3pn/ )

Dºan mpn weerpartp/

Polban tpramp / - - -

't Zºpn dehelſche honden.

s F Ä 3eer / .. )

gebOelg Cagten

Gokkan iſt niet meer /

Staan in dezen ſtrpd /

ÖIlºpn God gp zpt

Kochtans mpnverwagten.

VI Jezuskomtochweer :

#2a dat gp geweſen f

Zºt zoo lange Heer Ä

Ängſnoddewicht/ º

En mpn hert verligt

Dat 3oo is bezwelten.
VII. Zk gevoelual - «r

ZPeder tot mptomen

JF SIn
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Sqn dit aardſche dal /

Ö Hapn God en Meer

(Töt uw Schaapken teer /

Häom in mp toch women.

VIII. 6 JAu b2ees ik niet /

Zatans ſcherpe pplen

Tèie hp in mp ſchiet . .

Zp 3pn krachteloos -

GBf ſchoon w?eet en boos/

Doo2 der menſchen zielen.

IX. Satan wpk nu b2P / .

Ä konnt mpn ruſte -

pſtaat mp nU bp /

Hºetgenade ſehoon/

Hit des hemels troon /

MDant mpn ziel hem kuſte

X. WAet een liefden hert/

Dol van 3pn genade / „ . . .

TDies vergaat mpn ſmert / : “

TPfe ik leed 3oo zWaar /

gn mpn ziel vooºwaar /

Sk ben overladen. -

XI. Jezus 6 mpn lot - 1 -

Hapn ziel iszoo blpde/ - -

n U Ömpn God !

ant gp hebt gered/ -

IMApn ziel uit het net . -

Dan zoo bange ſtrpden. . . .

XII. Dies ik zingen wil /

ö Tevens Fonteine

MAet mpn Ziele ſtil/ . . .

Allen p2ps en lof / . . - -

IBan nu tot in 't ſtof/ . . . . . . . . .

Bwen Hame reine. . . . . . . over

&
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Over de

VE RA GT 1 N G e

der Werelt.

Stemme: Myn Wyſer ſcheiter uit.

I.BÄ menſchen luſt/ - -

Die ſteeds.de zielontruſt,7

ÄÄſ loos pad/
Äald gP/ op het ſpoozloos pa

"t WDelftÄ ast abömtuurig rad;

En Wenſcht geenbeterdingen

MDanneer het agrdſch gelul/

H toelagt zonder dzuf/

Szeen 3ee kan hooger ſteig'ren;

Hºaarlaas! dänſtaat de vagereet/

Stoond een kraam van knagend leed /

Bºr beugdzyn vzeugdza wegj'
III. Stozt dan vºn tranen Uit/

Doozkneedmet d?oefgeluit/

Derfoett de dertelheden /

Än 3oekt in 't nederige huis/

Wº trooſt doo2 dit gezegend kruis/

Dat bzengt ook rufen b2eden.

V. Dan zal die OPPerVoogd/

Die alles kläar beoogd

ZPnliebe ſtemdgenooren

Ätrºpen/ kommpnliebe hint/
Psop want gp genade bind/ - - - -

Ik hebu uitverkooren

Og
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Op 't gezigte van de

N I E T I G H E I T

van het Schepzel, buiten den

Schepper.

Stemme : Pſalm. c.

I. Wº is 'taardrpk! 6 Heer! 6 Heer!

TPat nu vervzend van U 300 3eer/

Zeg is dat trooſtelooze niet -

ITBei weerdig/datmen't eens aanziet

If. eerdiend hetal/ dat men hier vind /

(Te wozden van den menſch bemind/

6 God! de WTiefde is te Puur - ..

KTat zulken ſnooden Creatuur, -

IiIGaaromgaat vaak ons herte dan/

Dat zonder uniet leben kan/ -

Zig geven tot de pdelheit/

Tjet ſchepzel van den Schepper leit. -

iv. "Saarom/dºeervlietons gemoet/
Jeanu die 3pt onshoögſte goet?

Enzoekt met 3pne kragten al/

Te women in dit tranendal.

V. ensziele weet niet van die b?eugt/

TPaar gp uw vzinden me verheugt./

TPaarom is*t dat 3p ruſte neemt/

Jnt geen dat haar vamu vervºet.

VI.Frooſ moetzpnergens hebben in/

°t Zp naar den geeſt of naar den 3in

Alwaar 3p dan in uniet ruſt/

Dermaakzpzig in zinnenluft.

-
-/

- -- vII.

/
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VII. Maar wozd haar bzeugt/ ÖHeer! vol

daan / -,

JAiet in geſchapen trooſt te ſtaan/

Die nimmer ruſt/ tot dat hp raakt

Sn. U/ daar 3p toe is gemaakt.

VIII. Boozwaarzp ruft in u alleen/

TDie 3pt haar eind/ en anders geen/

Aanhaar voldoet niet / wat 3p bat

Dan gp die 3pt der zielen ſehat. -

IX. Als gp die bpdſchap haar niet geeft/

2oo ſterft deziel/waardatzp leeft/ -

Allzwom 3p in welluſten groot/

Izaar leven is een enkle doot. /

X. Geen vzeugden 3pner in den tpd/

Als gp de ziele niet verbpd /

Wºertzweren 3pn 't maar/ ende ppn/

25ekleed met valſche b2eugdeſchpn.

XI. TDit weet fk/ en beken ik nu/

Geen vzeugden zwner/dan in u/

TDfe elders na geneugte ſtaat/

Peer uit den weg des levens gaat.

Gezang van

G O D S. L I E F D E.

Stemme: o Kernage. -

I. Tiefd'! Öliefde zoeten heerlpk/

O º Bodº & Jezus gantſch begeerlpk/

2Boben alºt geen dat onsÄ /

Gp 3pt alleen mp al hetzinlp /

-

En
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n niets van allen is beminlpk/

oo gp daar ban 't vermaak niet 3pt.

II. Gp 3pt gantſchen geheet verruklpk/

d! @pperſ goet/ vermaak gamtſchnutipk/

2Zonder en buiten u is niet/

Izet geen behood/ of kan vernoegen/

Eenziel die zich niet kan genoegen/

Als die U / als het hoogſte ziet.“

III. WPaarom & God als 3eer verbolgen/

Bw aanſchpn in een wolk gedolven/

Ontdek u toch/ dat ik u zie/

MDant 'k kan niet langer zonder klagen/

Ö G2oote liefd' uw af3pn dzagen/

(Ten 3pºk u in mpn armen 3te. -

III ’t Islang mpaan deespent te binden/

Äk moet u eindelik eens binden/

En u omhelzen met een ſmaak/

GDf hiet het leben mp te ontladen/

CDf anders mpn begeert" verzaden/

Pan ute hebben met vermaak.

V. Ö! WDie kan mpne min welagten /

MDat leit mpnherr naar ute wachten/

(Cerwplik lebe van u uft/

kom dan uaan mpnherte geven/

2oozalik altpd in u leven/

Sk Udaar in mpn armen ſuit.

VI. ö! Wat geniet mpnhert danluſten/

Als hetzoo in het uw mag ruſten /

Enzig berndegen in 3pn lot/

Enzoo het moetzpn leven derven/ -

Netvind zieh gantſch verruktteſterven/

Wanneer 'tzpn dood maar krpgt in God.

. .J. Huur-

- Uitbrei
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Uitbreiding van Gods -

- E 1 GE N s C H A P P E N,

. . Stemme: Repicava.

I. Hott! Önott! Önoit volpzezen Heer!

- -
WBanneerzatkuzten k wanmeeruzien

WDanneer zalik uzten? wanneer u zien
MDamnoerzalzig mpnonverzadeziel r:

In 't rond verliezen/ dat gp 3elverzpt/

Än 't rond verliezen /

Än 't rond verliezen/ dat gp zelbezpt.

II. Ik heb gezten van uwe heerlpkheitf

Tºn van den onbeg?ppelpken glans /

En van denÄ glans / -

Die Uit uw liefpk aamſchpnnederſtraält:

En het vermeerderd mpn begeerlpkheit/

GEn het bermeerdert / - * -

En het vermeerdert mpn begeerlphheit.

III. Dnziemlpk ligt / En doch alziendeligt/

d Geuwig Leven zelf! ſchoon onbepaält/.

Ö Teuwig Leven zelf! ſchoon onbepaalt .

Gehengt toch nimmer/ dat ik wezen wach.

2Spºt ligt geblinthoht/ en bp 't leven dood/

Bp 't ligt geblinthokt/ - - >

25p 'tigt geblinthokt/ en bp 't leben dood.

IV. Alleen volmaakt en algenoegzaam Reer/

WDienshooge wegen ounaſpeuripk 3pn/

WDienshooge wegen omnaſpeuripk zpn/

Ei geef't geloof mp ſteetste wezen tot

GEen Verrehpher/ daar 'k untee beoog/ .

Een verrehpher/

Een verrekpker/ daar 'k ume beoog. V Al



Pd ZIE LsVERLUsT 1GING

V. AllmachtigHeer/Pand'hoogeheerenſtoel/

Die ſchittert van uw flonkrend'Iſèajeſteit/

TDie ſchittert van uw flonkrend' MAajeſtett/

Is's wereltſch luiſter maar een ſchaduwvan/

tom groote toning! bp mp Woonen in

kom groote koning!

tom groote Toning! bp mp Women in.

VI. Gpzelve3pt d'Eeuwige werkzaamheit/

Die uit een niet/ ºtheel al hebt opgebouwt/

GEn übo volmaakt beſtel / ſteeds onderhoud/

Gp Schepper 3elf zpt aller ſchepslen zout/

Ait u alleen/ Zeer werkt het altemaal/

TDoo2 u alleen Heer/ -

(Totºu alleen Meer/ werkt het altemaal/

VII.Ä is Kaat on dat gp vaſt

eſtadt /

Gp Ä gp zelfszpt een waaragtig God/

Bw woo2t is waarheit/ van 't begin tot'tſlot

Gp 3pt getrouw tot in der eeuwigheit/ -

TPaarom wie flegt ts/ loope uw wpsheit na/

m raad die regt is/ -

ant "t geengp3egt/ is waarheit boo? en ng.

V111. Alwetend wps/Enwpsalwetend'Beer/

TDie 't liſtig hert/ alleen doozgronden kann

TDie 't liſtig hert/ alleen doo?gronden kan/

2Beſtraal mp van omhoog zoo met uw leer/

Dat ik mag kennen wie/en wat gp 3pt/

TDat ik mag kennen /

TDat ik mag kennen/ Wat dok in mp leit.

1. RusT E.

IX. Ö WBeerdigheit! Ö. Gelukzaligheit !

ô Eng'len welluſt! blpdſchap/ wpsheit/kragr/

Ö Bzeugde van het menſchelpk geſlagt / Woºd

?
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ZDoºd toch tot mp of ik tot u geb2agt/

Ä. arºh geweme/ luſt mp nietasu/
Än 't aardſch gewenmel/ -

Sº in den geme/ luſt mp niet als u. N

X - CDnbevlekt/ ö rein! ö zufverheit!

Zeuve vanopregte eenvoudigheit/ »

ºBºnde van bomaakte heiſigheit
Dch! mogt mpn mont uitblazen immermeer/

Hºt Jengent heilig / heilig is de leer

Pºet dºënglent heilig /

Med Englent heilig/heilig is de Azeer.
XI.ÄsHeer/wienstooznondzaag

p /

Als een verterend vier en heete gloet/

Als een verterend vier en heete gloet/

MBaar me gp op deſtoute zondaars woed/

ILIet grimmigheit ganſch onverzettelpk/ "

Hºet grimmighett zeer/ -

Iſèet grimmigheit/ganſch onverzettelpk.

XII. Hw.oogenvenk/ald'Eng'ſenbeben doet/

En als een wind/ van uwen neuze raaſt/

En als gº rook uit uwen monde blgaſt

Zoº dat het ſittertal entriſten beef.

Laat dammpnziel/ ſtaanonverſehikkelpk/
Än ubwen Dame als

Een ferten Cooanganſehonverwaikkelpft.
XXIII.Ähatboo?g2oot/en noir gehooz.de

. . L

Wie om een dooden hond/ 3pn zone doodt/

Äie om een dooden hondt/zpnzone doodt/

naan den vpand/ boezemt uitzpnhert.

Doo? deze liefde/ alle liefde wpkt "

####atºr3002 Deze e/ alle liefde wpkt.

** 3 G - XIV,
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XIV. 6 Wiefde! zelfs/ 6 Pngemeten liefd

Een afgrond diep/ een grondelooze 3ee/

Een afgrond diep/ een grondeleo3e zee/

MDie zöude geeſtpk niet verhittet 3pn/

Gep zulk een liefde/ die oneindig is/

Gep zulk een lief.de/

Gp zulk een liefde/die God zelber is.

XV. d Pader lief! ſpinlankmoedigheit/

Bolingewanden van barmhertigheit /

Gén wonderlpk bol van verd?aagzaamheit/

Sk hpgen ſnak/ enzucht naar uw gena/

MDamneer 'k in zonden bloedig op den Weg

Half doodt van wonden/

DGuil onberbonden/ walgipk mederleg.

XVI. 6 Koſtpkgout/öonwaardeerbeſchat/

ó Heiltheit! die noit uitgegevents/

Aan die voo2 u bereid te leven is/

Skzal het zetten op een beedlen an/

Fothem/daar niemand ongetrooſtkomtban/

ier's rpker niemand/

ier 's milder niemand/ als die rpke man.

2. R Us T E.

XVII.Äs zee/ En ook goeddoen

L NLL

Die niet alleenlpk d?aagt den naam van goed/

Die niet alleenlph zegt/ Maar Waaripk doet/

WDie hend u/ die niet me uitzingen moet/

Pºp is beſtendig/ in 3pn goedigheid/

Sn/ en uttwendig!

Äan die ellendig/zpn in eeuwigheit.

XV 111. ÖSchoonſte ſchoon! Schoon/ oU

veranderlpk/ /

Wiens aanſchpn is net minlpk blankenÄ
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WAet hair gekrulten ſehpnend zwart als git/

En wonderlph beballig root verciert/

Maatminu baden/ eer'k van liefd verſteen
MBant uw genaden /

TDie trekt mp naarde ſehoonheit zelbe heen.

XIX. Ä.gP3PtGod/ Ja gp 3pt zuliteent

" God /

*t Gelukkig onbegrpplyk eeuwiga /

GEn ik het zondigſt niet/Äba/ .

Gp boben woond/ maar iſt in "taardſehe da:

"Schoon 3onder mangel/van uwheerpäheen

Paſt bp mpngang wel/

En al den rang wel/ van mpn deerlpkheen. .

XX. Blied Schepzels vlied / buiten God

luſt mp miet/ ..

Gp zelfsalleenzpt mpn kegeerlpkheit/

Bolmaakte nott volpzezenheerlpkheit /

äw algenoegzaamheit is myn rpkheit/

& Schepper/ Koning/ meeſter liefſte vziend/

Ä ÄÄ v D Act det als uw honfngbloepen ſeHpt diene.

XXI. Zit Ä of ſta'k / trek mp u altpd na/

Dºom tot mp in/kom tot mp in Ö zeer!

En 3Pt gp eens gekomen/zoo kann ſºweer/

Ga nott/ of doe een raſſe wederheer/

Seh konntochnader/ tot mpnziel bezwaart/

& Weits ſpzingader/

°.. mp nader/ tat u zenelwaart.

XLL. d Zien in 't duiſter/Zal.dgar veran

ert 3pn /

ntzien den luiſter ban uw zoet aanſchpn/ .

n 't kenloos kennen/ waarlpä kennen zyn

Än 't heilig rond van al umÄ an/

| "h Sta op de trappenÄ UW baſt F Q

2.
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TDoe m'öberſtappen / - -

TDoe moberſtappen / dan is’t zugten uit. -

XXIII. & Jehova ! 'k Zing vaſt de zaal's

gen na / A

Gm dat ik al in hopezalig ben/

Enik op aard' iets van den gemel ken/

>

°t# tpdt dat ik mp aan dat werk gewen/

*k Zing vaſt Hallelua! de Eng'len na . *

Dzier Hallelua ! 3

Töaar Hallelua ſteeds Hallelua.

z U GT roT JE ZU S.
Stemme: Kom myn Flora. - ,

I. KÄ mpn lieve Jezus dien ik min/

Ach! kommpneben gp legt in mpnzin/

Ei kom mpn Meer trek mpeens op van de aard/

äuk mp van'tſtof/ach wasmpnhert daar of/

Sk diende u zeer waart. . *

II. *k HAoſt nu klagen/ aan u hodgſte goet/

Als dat de weereld mp veelſmerte doet/

Ja dat mpnhert in 's weerelts valſehen ſehpn/

ô TD2oeve zaak ! noch dikwilsneemt vermaak !

#t IAoſt immerszoo nietzpn.

III. TPaardoo? wozdonze liefdehaaft tot niet/

Asik dit denk/ het is my groot verdiet/

Ties zugt ik nu/en wenſch et geef myhragt!

Gp dät van mp/dat aartſch/en nietig 3p/

Geheel ſteeds woºd veragt, - -

- - - IV,
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IV. Waarde Yezus! hoeben ik zoo ſiegt

Datik de weereld min/ei trek uw knegt -

PantÄ af/en 3pt alleen mpn luſt/

Hºpnheil/mpnhoop/mpnbyonnaarwienikloop/

lapn rots op wien ik-ruſt. - -

V. Taat de wereld/ en wat 3p ombat/

Mapn hert niet trekken Wän ubw levens pad/

't Zp # of ſchoon/ vermaak oflekkernp

„Is als eenklin/waardooz mpneenigſt
Ban vergaan niet ging b2p.

VI. Geheelte grond zoud ihdaarddo2 gaan/

Indien th’t vatte vooz u liefſten aan/

Ach dat het dan van mp eens wierd genapd/

WBänt Jezus ziet/ ik kan bedenken niet

PJet ſchoons dät gp niet 3pt. . .

VII. Ga tk denken ofer rper is

Als gp/ofſchoon/ dfgoedfikdenkſteedsmts;

Dolmaakten wps/van eeuwigheiten rein

Beminnelpk/ volliefde geen gepk/
- - - - - -

Jk:

Heilig deÄ allein. drea -

V11. Koning 3pt gp dregte Szedebo!

d'Afgrond daar al het zaligvolk naar d

De wäarheid zelf/deÄ -

6 Heilfontein/Ach ſchiet een ſtraalininen

Hert/neder heldze Zon. Ä.

IX Zoete Jezuseeuwig Goölpk Ä
Eiſlauw oogenmeer aanſehou uw wigt.

TSie unuſmeekt/ een net/wat as enſtof

Die voo2 u leidjen u öm krägten ſcheit

Ach keer hem toch niet of . . . . . -

X. 't Js orn u. ezusreinte dienen ach!

Illaogt ik toch eens beleven zulken dag/ .

Dat gp van mp eens regt gevzeeſtwierde

Z

)

.

er
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TDat K die Baan inging die ſk an/

Ä**"vºn
Kruis doet leeren,

- - -

– - -

F=T-

- - - - - - -

–+ - „ - - FT

* : s. - - 3 . Il . . - -

s CHE I D L 1 E D.
-

- - - - - -

A. 2. San de W erelt. -

Y“ - - - - - - - - >

ºt - - /

ÄÄgart verendend haaä in rouw;

Ä. miend/ . .

Gptoond ü älseen b2iend/

er Äsºtº/Hebert van mp

“Ägºnnen,• \ ggfMGalit bgel da azen/

Ä sin/ . . . ."

öſt Zwn zulieſlegte bwazen
TDie dgarÄ zin/

Alhaar vermaak en luſt/. *

ÄÄÄDat 3p/ja blpfer hp : - -

SJoab hebben gekuſt. -

lll. MDegnu wereld/ ºk ben u tegen

Zauw vpänd/daaromvlied; -

eg vertrek/ga uit mpn wegen

gp doet mp groot verbiet/

-

«
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Zie/ woch alkomt gp ſtaan -

Awaardoo moegaan/ .
GP 3egt komint hier is gewin

e ÄÄs- W. 'k 20U dan ils Wel wat ru
Dant mºn vleeſch dat is zoo zwañ7 ften/ -

Wºhem ſteeds met uverluſten/

ºt Boeht gedurig maar gemak/ -

Als mpn leidsmandat hoozt /

Aproept en woºd verſtoozt /

Kºº! dºet gy dat/gpraakt het pat

Hee mis/et tre toch voot.

V. Zoo 30ekt gp nnp te verleiden

Dan het goede en rechtepad

TDat mp zoetelpk zou leiden

JAaar die Ware v

Al met een ſchoon gelaat/

Ö! ZSch?ikkelpke dgat: -

Zººººººººººiendſehap/ doch
Jk 3eg / "tts ſnood berraat.

Y: Pantilien heel van uw liſten/

Pºde menſch me moºd verleid

WBou dät alle die ook wiſten -

Dan zoo raakte gp ze k,

Gp belooft welvee /

Lºetſchpnt 't is enkelzoet;

Mºralhet end/ häar wozt bekent/
TDan is ſet niet als roet.

VII. WBerelt Wel wat meugje roemen/

Äuºminnaars ſchenkt"
"t 2Äpn maarÄ waterbloemen/

't Welk dezielen "tighaam krenkt/

Ef # Ä 3pn/ .

"t 00? De enpn. - -

- >
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't Aswind ofrook/ een damp/ of ſmook,En anders niet als ſehpn. my of /

VIII. 't Haag watſchpnen en wat blinken/

Datzpaan haar minnaars biet! „

’t Slugt noit weg of't doet u hinken/ . .

ºk sid u achthaar dingen niet/

Derjaagt haar 'tis noch tpd/

GEer dat zy van uw ſcheid.

TDan is’t te laat/ unaakt dan't quaat

ºtÄ wozd beſchzeit. " .

IX. WBeg danwereltmet uw razen /

MBeg metaluwe pdelheit/,

Weg met uw verqulde gzen/ . . .

ZEaar het zielvergift in leid/ .

# jeheenänder vziend .

ierd hp van mp gediend/... ... … ,

j tis mpnſuff op hemik ruft/

MDanthpºt met mp Wemfend: „, -

KÄÄHeem nu voo? van ute ſcheiden/

TPaarom kom mp niet meer as -

Äenjeer die mvgaat leiden/ -
Meerelt kzeg/ laat mpn gaan;

Ziet dit is mpnafſcheit/ . -

Foe dat het u ook ſppt;
# z Ä Ä TU º ga !

ch! was ik U regt qUP: . * - -h! w tq Kruis doet leeren
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Z I E L E z U GT

tot Jezus over den ouden menſch.

Stemme: Witte Zwaan.

I.WÄ Se3Us/*k moet u klagen/

Joe Welgp het weet lag 1

Dat mp nu in deze dagen /

Sls gedaan veel leet ; *-

Ban mpn ſnood lighaam der 3onden -

TD.atÄ Ä en / -

(Tot ul dat mp t'aller en/ : ,

(Tegen loopt Verwded. - .. -

II. Daär doo? Heer benik geweken ...

Dan uw reinen eis/ - -

k2sdom ragt om mpte wzeken/

Aan dit zondig vleis/ .. - 32

ºp datik het regt mag dwingen/

5Raar uw reine leer: . . . -

Cºmmet al uw lievelingen/ . .

"ſº Ä verarms zoo quellen–. Zou mpn P 300 en/ ,

Än ſteedstegen 3P ...…..… ... w
Samp ſomtºdsnedervellen/ ..

Äetanºº.„,
Zoud hp tegen mp zoo ſtrpden/

Den mytegenſtaan/ -

Zeh an het ºch net pden/ .
*tſº ook zoo Riet gaan. . . . . .

Äseñhem zeeralleen nietmaglia
Ät Schpnt hp is een held/..

Gs - ºh Dal
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*k Palaan u oberhem klagrf@pdat gphem beld. g J/

uswil mp kragten geven/ ..

ÄmanOehen ſch2thken/ doehem beben
ZStrafhennet de Äh - ev

V. Laat henn boelen eens uw fragtenZStehen Gnder nnpn/ - g t -

TDoehem noit uw wil beragten /

ILMaar gehoo?3aan FPn/ . -

Doch ºk wil liever 3pn ontbonden/

Bºeer dit is mpn wenſch; . . .

Jºan het ſnood lighaam der zonden /

.

Endien ouden menſch.

VI. Iezus zal die tpd Haaſt komen/
T9atÄ raak qupt/ omenz

Ach ! wierd hp my maar dntnomen - -

*k WDas gehe Ä /

Doch zoo lang ik hier moetzwerven /

HAethem heen en weer/

Taat ik van ukragt verwerven/

TDat ik blpf 3pn Bºeer.

VII. Wilhet Beer niet langer pden/,Dar hp mp Är anger z

GEn mp van u Wegddet glpden/

TDat ik mis uw bet!“

Doe mp hem toch dapper tegen/

Doo2 uw kragten gaant

Dat ik hemopal 3pn wegen/

IWAag ter neder ſaan. - - - - - - -

V111. Dit verzoekt uw ſchepzelteder;

Jezus geef mp kracht / waar

K

- -
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MBaarde Werder ſ toth weder

Haar uw gunſtik macht,

toning Jezus MDagſt der Vzeden/

TDoe mp op uw baan/

GEn in 't ſpoo2 der deugden treden/

gaM*k Zal dam willig 6)

Kruis doet leeren.

L I E F D EL I E D

tot of van Jezus liefde.

Stemme: Héºn zurvºr. - -

. Boote Heyus dol genaden/ . .

G WPanneer zal mpnziel zig baden -

Än uw'ÄÄ en rein

Ach beſtraa hethert van mpn?

DCaat mp anders niet besogen/

ITaat mp anders niet napoögen /

Dan uw lief.de“t hoogſte goet/ -

Steedst'omhelsen/ ts yoo zoet.

II. Doe mp alles buten fluiten/ -

Doempſteeds nw liefden uiten/

ITaat it roepen beeden wpd/

Dat gº nie als efde ºpt. . . . . .

WDilmptoch die hr ſchenken/

@meens recht daar ciante denken;

Datik anders niet begeer

TPan de ſmaat Van liefde Meer.

11. Ach! konf uw liefde loben/ .

Alles gaatzpvercºre boven/ - „z
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MBierdeen weinig van dienſchat/

In mpnherte recht bevat/ - - - -

Ach! konik haardan behouden/ ,

Dat 3p nimmermeer verkoude/ . . .

WDant uw liefdezeer gewts/

"s Hemels vzeugt/ en voo2ſmaak is.

IV: Ton ik het eens regt bedenken/

MDat gp mp daar dooz gingt ſchenken

WTiefde deed U 3pn gebBond/ - - - - - - - -

PTiefde maakte mp gezond.

ITaat uw liefdebloed toch ſp?figen . . ."

Än mpn hert / ja/doe het dzingen

Tºoo? wpn leden/ dat de b2and -

Buiten ligt aan allen kant. *

V. Zoets Iezus/dat mpnoogen /

Hoit van liefdetranen d?oogen/

TPoo? het denken / dat een ziel/ . - T .

Gnrein aan u welgebiel/ ..: . . .

Sazoo hart dat gpuwº leben/ . . . »

ZSoo haar heelter dood gingt geben/ .

CEnhaar aamneemt tot uw bzuit; . . . . .

Tiefde! wat werkt gp al uit........

VI. Taat uw liefde mp Ähºn .. :

WDilmp dooz uw liefdetrekken: -

In uw weg/k loop na /

GBp Ub0Ä ÄÄÄrf 1 : . . . "

Stampn Aezus/ Wil uttblufſen / :::

WDeerelts min/ laat ik u küſſen : . . ."

Ach! mpnziel is reets gewond:

Zie mp aanik WoºdÄ --- - - - - - - -

Vfi Achmpntrooſ mpnheil/mpnlehen/

Hapn ligt/ rotsen ſchat verhehenf

ZielÄÄ. ...

NLUW i8 • -

mrº ºf"" ; sat

3
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M-m

MTaat mpnziel 6 hoogſtbeminde ! “

2Suiten u geen ruſte binden /

PLaat het mp 3pn/ſmerten gal/

TPaar gp nietzpt al mpn al.

V111. Tºatik mp toch ſteeds verluſte/

n uw liefde/ laat ik ruſte

inden voo?mpndzoef gemoet/

IIaat het bzanden als een gloet/

PIaat het alle ding verteren »

Jezus/dat uw liefdwil weren/

*t Geen mp dikwils van u ſcheit/

TPaar mpn ziele zoo om ſchzeit.

IX. Maat Ubo liefde geurig ruiken

Gp dat ik die mag gebzuiken:

(Töt verquikking boo? mpn ziel/

TDie ſomtpds in flaaute viel;

Taat uw liefdebalſem vallen /

n mpnziel gewond doo? 't mallen/

et de ſehepzels/ trek mp dza/

*k Coop U in dien reuk dan na.

X. Als ik u heb hoegſt beminde /

*k WBeet dan immers nfette vinden /

TDat in U ntet is/ Öneen !

Sezus/k wilook mergens heen/

Sp 3pt ſchoon/ mpn rots verheven/

äuſt/ eer/ b2e/ kragt/ ligt/ en leben

Algensegzaam rpk/fontpn/

Dan alt geen bedagt kan3pn.

WI. Maar zog gp mp wilt verlaten/

Ach! wat goed kam mydan baten /

5Diets ik in de WBereld kies/ .

Pat vergoeden kant verlies.

tan'er danwel armer wezen /

Panik neen mpn Lief gepºezen/
ºk Zoek
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-m-,

'k Zoek dannaaruf dooºuwkragte
(Tot ik konn/ dágr gp Up Wagt.

XII. WPantzoo ik u heb berlooren

Gn gp wilt naar nnp niethooren /

och dooz zuchten/ noch getraanf

iefde zoude u ſttl dden ſaan/

MDant gp 3pt in “t eerſ gebonden/

Pan die unietzoeken könden/

Zoo veel meer verlaat gp niet

TDie zyn zugten tot u ſchiet.

XIII. Laat uw liefdemptochleiden/

ÄLaat uw liefde mp verblpden/

IIaat uw lief.de my de Hand

Geven als fk val intzand.

Caat uw liefde mptoth leeren/

TDwaal ik/ mp doen wederheerenz

FÄ002t UO - P.

XIV. Taat uw liefdemptoehſerken.

IIaat in mp uw liefde merken/

Iſaat uw kiefde 3pn Unpn Luſt z

Ä als liefde 3p mpnhuſ;

il doo? liefde mp verquicken

Als ik mogt doo? dzdefheit ſtikken/

JLaat UbwÄ ÄÄ
N NIN 3PN dT M Kruis deet leeren,
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-

Lied van het -

LAAT ST E OORDE EL.

Stemme: anºn. - -

I.W 3pn't a wond'ren /

Als de rouw Bazuin van dond'ren/
Ende zeben Eng’ten / ſ

Die daar omder menglen/

WBoozden vol van Aajeſteit en näär geluit.

Atomt ſtaat op gpdgoden /

MBp 3pn trouve boden/

CDm u aan te noden . . .

Cot Gods oo?deel/ rpſt Uit 't graf/

°t Zp tot vzeugd of dzoebe ſtraf.

II. ºp mag b2p behen /

Die op aard 3kg heeft begeben /

WLos en ongebonden/

Doo? de ſnoode zonden /

Stozt v?p tranenvan berou/ in oberblatt/

TDat kan unfet baten /

MDant gp ſtaat verlaten/

Dan Gods onderzaten

En de Zel is'u bereid / s

Schoon gp u tot water ſcheid.

III. HWÄnd dan dit Werderven /

Maar gaat zoekt voo! alte erven/

ºt EeuwigÄ lebeM /

Wiens naam werd verbeven .
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Ä Godstroonbpd'uitverkoren Eng'len ſchaar/

omt wilt vaſtlpk hopen /

Halopt de Weer/ddet open /

3WDilt maar blptig lopen /

MDant hp ſchenkt zyn. rpk om niet/

2oo gp op genaden ziet.

s A M E N S P R A AK

tuſchen Jezusen een verlan-

gende Ziel.

Stemme: Al' gut.

Ziele. -

1. TEzus heldze Mozgenſter / . "

J Ä uit den Goſten /

Ä lief/ ach wpk niet ver/

om mpn zieltochtrooſten /

IWAet uw 3deten dageraat /

Pan vergulde ſtralen;

"t (Ainnend' hert dat qupnen gaät /

Itan nauw adem halen / -

(Trooſt het anders wil het niet/

ºt Zugt tot dat het Jezus 3iet.

Jezus. -

II. MDagt wat ziel ik ſta gereet/

GPm tot ute naken /

Denk dat ik u klagten weet

Zie ihza u maken

&

wie
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Pèyp van alle dufſterheit /

º van Hemels vzeugden/ . . .

*k troon ü met mpnheerlpkheit/ . .

ºk Cier u mer mpn deugden / ..

'k Haaek u willig zoek de ſtilt

'k Tief u/ zoo gp lieven wilt.

Ziele.

111. Jezus zufvze Zielezont
TPaar geen duiſter in is

Zaalge klaarheitsvolle bzon/. - -

Die ook äl mpn zin is/ -

Zend toch eer/ Ä wozd al laat

Meerder ligt van boven/ -

t Geen die ſchoone dageraat/ . .

Jºap eens ging beloven /

Ä.,„kas.

Fêie wä wät7maar noch nie haar

Jezus.

VI. Ziel ik maak ump gelpk

–'k Zal u heel doo2ſtralen / - - - - -

*k Aaak umet mpn liefde rpk/

TDAAL ſ in zut dwalenſ, L,

Ä”et de ganſche Wo - - .

ÄÄÄÄ wpd -

oud maar vaſt myn waarheit/
et ik trek u-al töt mpn

MBis gp zult haaſtbp mp 3pn. . . –

Ziele. . .

V. MDanneer zal het middagligt/

En de Zon in 't2Supen . . . . . . . .

- - - HP TP2p
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Dºpven zagjesuit gezießt /

Schaduw/nevel buyen/

En met eenen vollen stset

3ean uw klaarheits beeents/

Overſtralen mpn gemoed -

Häom toch Heere Jezus koom. f

-

Jezus. - - - -

VI. gkÄder igk
A uwÄ uit 't Hºsode ig

IGoen verstºspnen utº geziät?

Datu daar noch ſtoode.
'k Zet u inÄ eigen beefd/

Ä gp me zultÄs e /

u agn unter Meerkams trye

###ºº!
MDaak dan op ziel Ä. niet

Daar gp nn ein ſtraa danzet.

F:

G E B ED T

TOt God den Heiligen Geeſt ..

stemme: A ist
-

zen hom aller armen daher zem
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T

ºtsmom geefÄ t Ubº 3gal/ -

Vtom.hertenlicht/kom kom wat nader.

II. zonÄ dat uw vlammen vielen/

kom zoete MBeerd der kutſche zielen! .

Itom koele lueße/kom kam Hemelwint/

HTom vaſte ruſte/ in glons woelen/

(Te vierig m'in u rufte bind/

An traneu kaat uw trosft gevoelen.

III. tom zufbzeÄ der 3al'ge ligtent/

Dervulen wilde ziele ſtigten 7

Die u van harte dient en mint/

Zoo gp niet blaaſt met uwe winden/

Ss 't dat men ganſehin ons nietsvind/

Gfyº zult 't buil/en ſchuldig binden.

IV. Waſeh/waſebonshert metzeepenlooge/

Bedauw 't als 3pnde doz endgooge

Genees die als zy Ä gewond/ -

Stpf 3pnde buigdfe doo? uwe arnten/

Derdwaald/ herleidze doo: uw mond/

En kom ons kotide ziel verwarmen:

V. Geef die u bis / met goeder herten/

Dertrouwen uw goedheit/ enſmerten/

Dezeven gaven/ die gp 3end/

WPilzons met kragt / enÄ geben./

En leid ons tot ubs heil/fn't end/
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V.

H A. RTS GAL M. EN

van een Liefhebber van Jezus.
Stemme : Pſalm. Xc1.

I.HÄ dat het gaat of nieten gaat

Laat Sezus nimmer los gaan /

Zelfs als het onderſt' boven ſtaat. "

'k Laat Sezus nimmer los gaanz . . .

Schoon alles is in roer en rep/

Ent'ſamen ſchpnt gezworen: - - -

GPm nu gelpk met eenen ſchep / :

Gods volk de ruft teſtoren. , , ,

„II. ?de dat de THuivel vleid of woed /

GEn koütt als Leeuw/ of Pos aan: ---

is vergeefs al wat hp doet /

Laat Fezus nimmerlos gaan. - -

ZSchoon hpmpſomtpds opgeſmokt/

Doozkomtmet valſchen üiſter:

Bp dat iſ dokal ingeſoht . .

Zou wo?den tot zpn duiſter. , - *

III. Dfomthy met een eerevloed/ --
CPfmet een goudeÄ' ...

Ä vergeefs äl watÄ ...

k Laat Sezus nimmerlos gaan. . .

Zpn eeren ſtaat vertrekt met ſtank; '

Zpn geld vervliegt als veren;

Alzpn beloften die gaan mank »

HMen kam daar niet op teren. -

IV. Hp veild deziel op levering

Heel goude berggeweſten -

Doch als zy ſchuld maand/ niet een ding

IYeeft hp als danten beſten.

Zpn
-
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r 2pnganſche kraam metpoppegoet/

Zpn enkel beuzelingen;

Spn vzolpkheit/ verſuikert roet

TDzek/ 3pn gewenſchteÄ -

V. Ge wereld voert hp in 3pn ſchild/

Daar kenik dezen vos aan;

mag t bezoeken zoo hp wilt;

'k Laat Jezus nimmer los gaan

Als hp dan niet met liſten jaagt ;

Een ſchik op 't lpf gezonden:

En myvooz Jezus aangeklaagt -

Dan ſchzikkelpke zonden. -

VI. Tºus donderd hp met vuur en vlam

Dan laſter op nupn ziel aan: - -,

Iſèaaregter 't rood bebloede Lam !

Dat laatik nimmer los gaan:

TPitzal ik heftig roepen uit

Zoo lang ik hier moetzwerven:

ºp krpgt my noit tot p?oop of bupt/

Än leven of in ſterben.

VII. Schoon ik doo? u Ö. ſnoodſte wigt !,

WDozd aan het Memels Hof van

Gequetſte Majeſteit betigt /

TDaär krpgt gp bzugt noch of Van/

Als dat gpzpt der knegten knegt;

Der bzoederen aanklager/

CEen Engel die met vuiſten Legt - - -

P?aar ppniger en plager. .

V1ſ. MHanneer hem dit ook is mislukt/

Itomt hp de ziel aanranden / -

INet alles dat het lighaamdzukt

Detipden/ kruis/en banden /

Daar hitſt hp 3pne dienaars op/

gëen volk niet om te d?agen: ---
- 2 3 TPaar
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GEn hitſt uit haar de booſten op/

CDmmpne zielte plagen.

IX. TDan went hp 't oder genen boeg/

TDan Weder ober dezen:

ºp kome laat/ hp kome vzoeg/

Aan mp is geen belezen: . . .

Zoo lang’t den Duivelniet gelukt/

TDat doo? 3pn helſche klaauwen

*t ICam van 3pn troon is afgerukt/

Zoozal ik niet verflaauwen.

X. Zoo lang de Toning Jezus is /

(Ter regterhand gezeten:

Zoo benik zeker en gewis/

Dat hp mp noit zal weten.

IApn zielshoopanker daar gehegt /

Zal ſteeds onwzikbaar vaſt ſtaan/

Schoon dat de zee is hol en ſlegt /

*k Laat Jezus nimmerlos gaan.

XI. In Jezus houdeik 't leven vaſt/

In Jezus hoüd ih't ligt op/

Doo Iezus wozd mpnziel ontlaſt/

Bºp tild voo? mp 't gewigt op;

Än hem is wpsheit/ liefd'/ en vze;

Än Jezus zpn de paden.

Bäit Jezus volheir ſchepik me /

Genaden boo? genaden.

XII. Gnn dat ik Woon

Es mpne ziele onraakbaar;

Almpn berlies is nu gewin;

(Triumf! nu is mpn zaak klaar,

& Aezus! immer vzoegen laat/

2Zal deze ſtem

(Tot dat gp m

op klinken;

pontW02den laat

End'Eeuwig heit in zinken. -

bp Jesus in

SAMEN
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S AM ENS PR AAK

tuſchen Jezus en de Ziele, -

Stemme: Couramte Labare.

Jezus ſpreekt.

I. Wº zalig hert/ wees nu verblpd:

„De gemel zelfisu bereid in Jezu:
Die zeid mpn liefſten tk genees ü/

Dant grootſte quaad/dezondºkbebudevºpº/

iet doo veel goud /maar doo? mpn blded

nmpngehoozzaamheit/ liefſchepmaarmoed/

tſº zwaar genoeg getreurtom uwe zenden

Bie 'k geef u raad / - -

Schuil in mpn wonden/

TDuive boo? Uw qUſad,

De Ziele ſpreekt.

II. Stil treurig hert wat hooz ik daar/

Ähoo: mpn lief die zegt/ mpnitef verbipdu/

ó Zoete zaak! mpn Bauigom 3pt nu/

Dan mp omhelſt die doo uw ipden zwaar

Iſèpnziel verloſt: ubo heiligheit /

Ismp van Sodes gumſte toebereit/

ÖGunſt Aaleºgleluag! 3ie toonN U/

Ä Jezus/ Helpt /

anner ei koonN MU ! - - - -

Dzeugt wap oberſtept.

Jezus antwoord.

111. Noch niet/ei wagt mpnſchdone 5?uid/

BW liefd' in ". älleÄ -

4
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# dat niet veel / d'aard moet me vatten/ )

Hodlovers liefde doo? haar zoet geluit /

Envzeugd in God/ 3pn woozt en mpn/

Des werelts blpde/ tot beſchaming zpn/

WBees blpd' / Verd2pf uw zondendooz uwbzeug

*t voel dat mpn hert/ (den

MDan u do02 deUgden/ -

Weggenomen wert. -

: De Ziel antwoord - -

IV. WDel gunſtig Peer / 't geen u dunktgoetf

IſApook behaagt/ *k zal danop d'aard'u loven/

Doo2 uw genaad/ God ſto?t van boven

Dan Goddien God die 'tal berheugen ddet /

Fingººheme ºf mºSº
t' ZSaam kind'ren Gods op aard'/hetisuw lot/

SYaleluach! Yaleluach! loof Jezu.

MBpl veel met luid / . -

IlAu3pk (ban v2ees nu)

Help tot vzeugt dees bzuid.

–

-

Tegens

weRELTs GEzelscHAP.

Stemme: Pſalm Lxv111.

I. Alt eens alle menſchen wiſfen/

't WLeven van een waren Eh?iſten/

TDan verdween de Valſche ſchpn

atter belen Ch?iſtnen zpn/ * - - -

n een Chºiſten / zyn twee menſchen/ -

Die d'eentegen d'andze wenſchen, d'en
--- - §
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|

Ätaan Chriſtus sp /
d'Andze blpft aan duivels rp. º

II., d'Een wil God zyn eere geven/ -

dAnder wilzig zeiven even: -

Äene ſtaat in Chziſtus kracht/

Ände ſteuntop eigen macht; . »

d'Gude mach den ſtrpd beginnen/

Jaarde nieuwe moet het wimmen/ -

Iºant. Chriſtus pplen heeft/

Dºdere wonden geeft.

Ärºat Chriſtus is gekomen/
Paar ishem de mägt benomen: “

En alſchpnt zy ſomtpds groot/

Js het ſpart’len van de doot/

Äanºat zu Chriſtus derven/
Zºie de 3onde niet äffterven ---

Dant ofzondaleens mishaagt/
°t Fs dahaar geweten knaagt

Y: Wie vanzondenniet wi ſcheiden/

aat zig van den duivel leiden/ " .

Want deÄ is's duivels hand/

In 3pn eigen minnepand; “

Poo? de zöndenfette ſch?ikken / -

Dat is ſpelen metzpn ſtrikken.

Want waarzon.de ſtelt de wet/

Maakt s'een duivel of 3pn net.

V. Alle die die Jezus minnen/

Äunnenzonden overwimmen.“ - -

EnzP binden al haarveugt /

Ände Zondentegen deugt/ »

Boo?tte gaan in deugderappen/4:

Ädenheme ſtappen/ , - -

Ämeteen vaſten loop/ -

Alt belet ſtoot overhoop. " " . . . . . .

/ B 5 IV.

-,
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VI. TDatmen on niet ſtaag te ballen

Eigen magt ſchat niet met allen/

äAaar zich voo2 almagtig ſchat/

Als men Jezus heeft gevat/

gezus min zich niette ſchamen/

FPäar de wereld ſpant te ſamen/

Jezus roem te houden vaſt

THäar hp ſchpnt te 3pn een laſt/ -

VII. Danzpn eigenzin te ſcheiden/

GEn zoo Godts eerte verb?eiden

GEn verbeelden Ch?iſkus beelt/

(Toonthoe licht onker ſcheelt;

Fiete zeeg'nen/ die ons ploeken /

MHeeuw en WBeeste gaan bezoeken/

GEn tempden 's werelts ſchpn/

Saoet der Chziſtnen leben 3.Pl..., -

VIII. zoudze dan niet ligt booz Chriſten

Die metzonden nimmer twiſtenz

TSie om hier te Houden V2? :

THoengelpk de werelt me/

Tºtenfetſtaan naar zulke deugden /

TSie noit's werelts hert verheugden/

TGiende werelt nieten haat/

Js ver van een Chriſtenſtaat.
A. M. van S

Z U G T E N

eener boetvaardige Ziele.

Stemme: Als een «itgeſkorte Balſen.

I. A Ch! wat zalizondaar malen?

Äch wätzalik vangen aan?

-
JApn
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–

HApn gewiſſe klaagt mp aan ;

zet begint in mp te ontwalten;

TSoch 'k heb ſteunze in "t verdziet/ * -

52pnen Jezuslaat ik niet. -

II. @f welzwaar is kruisen ipden/

't MBelk mpm God mp hier toezent/

Sa alſchpnt het zonder end/ -

Hochtans zalik mp verblpten/ - -

MDant hp ſterkt mp in 't verdziet/

Slapnen Jezus laat ik niet. -

III. WBant al heb ik dod? mpnzonden/

HApnen gezus 3eer gequelt/ " .

Ja hem tot der dood ontſtelk/ –

ZAogtans heb 'k gena gebonden/ -

@fmp dam dezondº beſtrtet . . .

IWÄpnen Jezus laat ik niet. .

IV. Want hp heeft mpheel ontflagen

Pan mpn ſchuld/ en van de ſtraf/

Dan den dufbel en het graf;

En van al de zware plagen; - 1.

*k Jeb nu vzeugten geen verdziet/ - - - -

IMpnen Jezus laat ik Ä. k

V. Sterfik haaſt/ 3so koorn iDandes werelts zond'pkheit af - - - -

Die mp van myn Jezusſcheid! - -

Zk weet dat in "t duiſter graf/ - - - -

Sezus is mpnheel gebted / . .

IWApnen gezus laat ik niet.

VI. 'k Weet/ & Jezus! gp zult blpden/

(Tot dat ik konne aan het boot/ -

*t WBelek is des heruels poozt;

Ep! wilmp tochu inippen/

- - - Mpnet
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mpne Jesus komtoch haaf /
En mpnziel bp u verplaaſt.

De dood, myn leven.

S AM EN SP RA AK,

tuſſchen een Geeſtelyk en Vleeſ

ſchelyk Menſch. - ... .
* *.

Stemme: Gezwind. Bei van - min.

. Vl.W is de b2eugt eenzoete zaak/

G. An God uit 3pn min;

V. De blpdſchap is een groot vermaak

G. In een goeden zin. - -

V. Gunſtengoed/ſtaaten eer/makenmoed/

G. God noch meer is’t goed /

Dat deziel vermoegen d0et.

V. Zoete ſpps en wpn/ - -

Dget ons vzolpk zpn: - - -

G. Iºaar deziel eerſt leeft/ -* -

Als zy God verkregen heeft,

II. V. Het is een Hemel op der aard;

HAoi gekleed te gaan/ -

G. a Jezus’t ſchoonſte kleed (vermaart)

TDoet ons boo2 God ſtaan/

En 3pnoog / groote zaak/

Danom hoog/met vermaak/onsziet/

Sod den gemel in ons giet/

't Heeld Gods ciertons menſch... -
. - V. Ik

* ** A.

K.-º.-* ..



ZIELSVERLUSTIGING 125.

V. SPk een hemel wenſch/

TDie ik ſmaak en taſt/

G. Zooeen hemel beeſten paſt.

III. Aiet u het edelſt op der aard/ ?

V. Eigp b2eekt mpn ruſt.

G.

V.

G.

V.

Jºiet u / gp dzaagt 't beeld Gods ver

WDeg: mpn 30ete luſt / (Maard/

MDerd geboet/ doo? *t gendt/

Pan dat goed. . . . .

t Goed van God/ is dat/ . -

Goed/ en meer/ Äp is de ſchat

Die deziel hebben moet.

Zal ik dan dat zoet

Maiſſen? G. Ei dat's niet/ -

Als ap beter voo: uziet.

Iv. Der menſchen gunſt is klein/ en bºos/

V.

G.

V.

G.

v. Beaarſchaoedººrs jwpn

V

G. Tieveman gpſaat heemis).
- 't Diet

God is groot en vaſt/ -

Der gunſtgenooten Gods/ in 't gros/

Atlagen ſteeds belaſt/ : - -

Datshaar vzeugt dwaze menſch/

Zoo verheugt/maar 3pn wenſchte zyn/

Dzolpkzonder ſmert of ppn, :

ZDa den val niet een:

Zonderſmert of ween/ - -

Härpgen zoo een b?eugt /

Die deziel volmaakt verheugt.

Zpn maar pdelheft /

- t Äspde/ ja t is dwaaste zyn/

Lºad ik haaſt gezeit/

Gp een niet/zoo teſtaan/

Dat g'niet zietſcheeld veelaan't goenis.
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't Hiet te ziem/ is 'tal/

't 2Kienlpk byengt ten val; -

V. En 't Vermoegrons miet/

G. 't Geen vernoegt/men nieten ziet,

-FT-T

Ziels

K L A A G L I E D.

Stemme: Als een uigeßorts Beſºn.

I. Gete Jezus mpn Beminde/

(Tot u doe ik mpn geklag/

Tot u. roep th macht en dag;

Dat ik u nu niet kam vinden /

WMpl een zware 3ondenbloet / -

Gberſtroomt mpn bänggendet.

II. Bittre Beeſtroom npdig water/

Ach! hoe legt gp in mpnhooft !

Die mp vam mvn Tezus rooft;

IWAeenig uur en dag 3do gaat'er/ -

't Schpnt nogtans dat u zelfs quaat

Eeuwig voo2 mpnoogen ſtaat.

III. lHogt ik eens dientpt verhalen/

Dat ºk bp Jezus ſtond aan land/

Heel doo2wond dooz minnebzand;

Gp weet Heer/ toen't mogt nietfalen,

Jezus was mpn laarſt beſluit;

't Duam altpd op Iezusuit.

IV. Pezus ſchzeef ik op mpn boeken/

Aezus was hetdat ik 3ongk/ -

WPaar
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WPaar er oft een Echo klonk: --

ºe3Us3oo ik quamte

Datdezaligheit betondj

JÄus biel mp uit den mond. -

V. Jezus was mpn Jºſh vermaken/

Äezus die mpnhert berkoos/

Je3Us/ Jezus was de loos/

Äezus ging voo?

Äe3Us was'er on

30ehen

alle 3aken

benpd; /

Ö! MDaar is de zoete tpd.

VI. 't Is een hefne Wpl geleden

Dat mpn blees ſP2ong uit den toom/

GPPgedzeben met een ſtzoom /

an afſpoelen mpnej / –

gºnzoete min/ - -

terhelwaartin, -

ZDºendoet mp noch wat RIHed aan/

2ie daar gin

T92pben heen

VII.

Jºaar fk vºeesd' des

ºf't mogt ſtooten op

Senatzoo voo? vaſt ren

Ä "M bange ziele

gedurig

V111. Een

Dies entleefer

Dm te laven

gedurig doods

Sº ºn ongeruſte bj

ag en hreet. " -

g hope duzent bzeezen/

anders niet /

Satans ſ

een klip/

grond gaan/

Eeed /

mºn verdiet;

aanwezen Y
/ K

Dºrºn ferte ſeit met doºſt. -
X. TBaar 3

In der 3orden water

Än bid / Heer g'hjr

SEens uit de fonteij

Äe daar to des hemej ſchoot/

Ploettuit uwe wondjojº -

3out

Peit metdooge kaken

geben wout

ſtnaken/

x. üit
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X. Hit haar do2ſt dan uit dees ſtromen /

Htomt Ö Jezus!'s hemels zee /

zom en grpp haar uit dees zee!

ÄLaat mpn zielniet langer ſch2onnen.

Steek haar uit uw regterhand /

Eer mpn geeſt aan doods klip ſtrand.

XI. zom zeg/ ik roep en ik wenſche/

Jezus laat mp langer miet/

TDobbzen noch in ziels verdziet/

JPaar ontſla mp armen menſche/

Ende weem met duivels bloed/

JAede weg mpn d?oef gemoed.

XII: Laat mp weer van Iezus bogen

TDat ik weer mpn Jezus vind/ -

Gén ſtaag blpfzpn liefſte kind/

MDant bp u is dit vermogen/

TGus geef mp het weer mag 3pn/

SIk ben Zezus/hp is mpn. -

z 1 EL sz E LFs TRY D.

Stemme: Was we op ikga.

I. (MT)Ch! ochl wat balt mp 't herte bang/
O Och! och! wat valt mp'thertebang/

IAPnen B2uidegom zoo lang/

JAtet te hooren/ als te vooren/

Toen mp 't hart in't lpfopfpzong/

Als hp mp te komen dwong

II. Maar nu och! och ik ziehem niet/

HHaar nu och! och! ik ziehem niet/

Jezus/groote ziels verd2iet / nem
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-m

Wem temiſſen/ hem temiſſen/

Tºie mpn liefe/ die mpn man/

*ÄÄ I- tom teffte Jezus/daal eens neer

Bºom liefſte Jezus7 daal een neer) /

Ildet uw gunſt/ op ende neer/

Die van udwaalt/en wiens hert faalt/

Ban U af/ hoe ſtip in ſtaan/

Meer laat myniet verder gaan.

IV. WDat is het dat u valt zoo zwaare

MDat is het dat n valt Ä zwaar .

Gp zocht Sezus/ dat is waar.

Maär gp gaat niet/ maar gpſtaat niet/

Daar tu liefſtens herte luft/

TDuszoo Wierd 3pn geeſt gebluſt.

V: Zoekt gp zoo Jezus liefe kind/

Zoekt gp zoo Jezus7 liefſte kind/ "

Zegt gp dat gphem bemind/ -

WBfl verzaken/ 's werelts 3aken/

All die nietige pdelheit/

En die zoete bleeslpkheid. - *

VI. God 3al u haaſt weer 3pn aanſehpn/

God 3al u haaſt weer 3pn Aanſchpn/

Als vooºhenen gunſtig 3pn/

Ln 3pn goetheit/ en 3pnzoetheit/

Zal u kleben achter aan/

En uw uſt Zazºn voldaan...

Vll. WBeg/weg dan werelt/weg dan blees/

WDeg/ weg dan werelt/ weg dan blees/

WPaar toezal mpnziel als hees/

5 Aaar trooft hpgen/ en niet krpgen?

Heen ih wil niet langer zpn/

C9m U in Verd2ieten rº

*.

V11 -
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V111. k heb u lang genoeg gezocht/

Sk heb u lang genoeggezocht

GEn u dienſten toegebzocht/

Gaat nu hene/ "h blpf alleene/ -

2Bp nnpn Zezus lief/ mpnal !

Die mp alles geben zal.

IX. Maar ach! wat is'er tegenſtant/

IWAaar ach! Wat is'er tegenſtant/

En wat noch een harden bant/

52aar het quade/ tot ziels ſchade/

2Zoo dat dat weerſpannig hert/

IHoch in dienſt niet vlugger wert.

-

-

X. 'k Mounogtans aan mpn Jezus vaſt

*k You nogtans aan mpn Jezus Vaſt/

ZSchoon de Velhond noch zo Ä /

IApn uithelper: mpne ſtelper/

Dan mpn vuilezondenbloet/

TDwinger van al 't heiſch gebzoet.

XI. Op/op mpn 3iele gä3oo voozt/

GP / op mpn ziele/ga zoonoozt

"Luſtig zonder hinder/ hoozt.

2Sie geen banden noch geen ſtranden

Atän maar fla uw oog om hoog /

JRaar heim die 't hart tot zig toog.

-

-

- -

Y
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-- De . . .

M IN N E N DE z I E L,

en weigerende Jezus..

Stemme: Aeb Amarille.

I. MZ. A Ch gezus! vlied gp
W. J.A Bw zielÄr »

M. Z. nimmers zöehik ute minnen/

W. J. Eziele volg'tgebfedvamuwejmen!

M. Z. Hººn zin die deugt tochnet.

W. J. apn Laad die volgt gynet

M.Z. Ach laat toch uw gebied "

JÄp oberboinnen. -

II. W. J. Gp zelf hebt kragten / - -

M. Z. Die opu wagten.

W. J. Pat wagten naar mp/fs verloren.

M.Z. 'k ºeb immers / tot mpn Aszuld

gom/u verkoren/ -

W. J. Heemu niet tot myn Byuit

M. Z. sdan uw minnen uit. -

W. J. Och ja, als gp dat ſtuit/

'k Wil uniet hooren.

III.MZ. Ach! Hezushoozd mp/

W. J. Biel gp verſtoo?t mp.

MZ. Noe lang zultgpu weig'rigtoonen?

W. J. Äolangals tkvan unogafzawoo

M. Z. Eiwoön toch in mpnziel! (nen

W. J. En bpaldien "t gevieſ/

M. Z. Zoo zal tk dan't gekriel

Der zondenhoonen.

A 2 DANK
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DAN KOFFER AAN GOD.

- - - Stemme : Als 't begint.

I.GÄ God die om ons leben

äzoo ppnlpk/ hebt begeven

gn hetuitierte dººts
Feh wat wäs uw zielombangen/

Föen die dooznehroom moſt hangen,

or dat hooft/ 't welk eer 300 groots

I. Bandat volk wierdaangebeden/

Dat uw Goddelphe leden - -

#fsdaar na noch hong aan truis/

Än hethert riep als verwoeder -

Zoon zie nu uw eige. moeder –

Treen naar "t dzoedig jammerhuis.

Mèat han't ſchaan/zoo wp 'terkennen;

Iºaar het ſehpntons hertennen/

Äsdien Pharo/zoo verſtoht /

FTZpn geen Pharizeeuſche herten

TGieu dienen/ met veel ſmerten.

*. wp 3pn te ver verroht.

V. gk inzonderheit/ Ö Heere!

Päom myvoo2 den troon verneeren

Jºam uw groote Majeſteit!

ZSät biddend'/gp mpnezonden

Tsie ik vaak hebonderwonden/

Äiet wilt rehnenadºtº: L. „

V. Ach! 'tis waarth heb.de weerelt/

Die van huitenſchpnt bepeerelt /

Ende herten tot zig treht

Zoo gedienten aangebeden/

Ja, dat nott tot uwe reden/

Haynboos bere was geſtrekt. V I
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- - - - - - T. - -

VI. Ik ben uwe ſtraf wel waardig/

JWPaar gP3ptzoo niet rechtvaardig;

CPf de barremhertigheit - -

Ss ook in ubo hert gaan woonen; - - -

Sn die komt gp mp betoonen

TPaar mpnziel in zonde leit.

VII. Zeg eenshemelſehe beooger/

Häon myn misdaad noch weihoöger

Zºn geklommen/ neen/ o neen. - -

Zeht ſchzikke voo t verhalen/

Was noch verder heen gaandwalen/

Iºad tk u niet aangebeen. :

Y...eht gymp geraaktvan hinmen . . .“

Bººeer wildan voots mpnzinnen ...

Schilken naar het ware goet/

Jºan het werelts zuver waſſen . . .
GPm opuw geboon te paſſen/ : "

JWaet een nederig gemdet. . . . . . .

Ängrºote zeugde/ .

ÄÄhehaag verheugde/ .
Iººte wereit guam, ,

Änºmisaad ſteets Herfoepe/ --

Ät Ädergroepe/
(Toteen Goddelpken ſtam. ...Ä

XIDünostaatjeer in my

Engeef datik in uwäerke

Ägº.de liebte dag/
Wº in alles mybequamen: “.”

Aerºp 3eg ik danöok Amen!

That hetzöo geſchieden mag.

:: 2
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DAVID DER GENADE,

tegen den Goliath der verdorvenheit.

Stemme: O Heilig zºg Bethlehem.

l. Ewylhet blees de voo2togt heeft/

D ## Ezau/ eerſtgeboren

Die 't laarſte ſterft ent eerſte leeft

Werd in het leven noch verzwooren.

II. Maar zulks geſchied nietzonder ſtrpd/

Mant hp die 'thuis bezatmet Özede

De ſterk gewapendenooit pd /

't Berooven van 3pn vaſte ſteden.

11l. Zoo zegt hp dan den oo2ldgaan/

Deſterk gewäpende/ aan den ſterker

MDant daär isqroot geweld gedaan/ .

CDm hem te b uit zyn kerker.

iVºrhaasteet entgrootſteregt/
Sa al 't bezit vam #geiregen/
Äu ishem't gantſehe rpk Än.
THaaron zoo, Moet gp bod? de

TV,Ä tot dezen ſtrpd/

Doch ſta noit op uw eigekra /
Die zoo zou ſtaän was önbered - *

En had niet als 3pn valte wagten. -

vÄrjÄrjÄenmetu/
Haaar nogtans werdöns moed gegeben/ - “

TDe tpd waar in bepaalt / heet nu/

Geenſtrpd heeft plaats in tander leben.

VII. Doch d'over.binning is belooft /

Sºzult voozvaſt geen ſchipbzeuk lpden: GBytR

9 " . "

#
- - -

"

- - '

- - -- - - - -

- - - - -

- - - -

- - -

Ä
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Gmdat uw overwinnend hooft “

Den boo2togt heeft in dit beftrpden.

VIII. G zaalge/ wel begonne ſtrpd/

Die beter is / als rUſt/ en b2ede

n ruſt alleen in d'oozlog lpd/

k ben maar alte laat beſtreden.

IX. 't Is waar / ik heb geen kragt gendeg

Dm dezen vpand t hooft te bieden/

WBeldan/zoo is de tpd te ozoeg/ ...

Hoekan het dante Iaat geſchieden. ,

X. Te vzoeg/toen kongewapend was/

(Te laattoen ik Was oberb"onnen;

TDoch 't geen welkomt/kontt mooitt'ompas/

’t Ss altpd wel/ is’t wel begonnen.

XI. Jaaar ach het vlees heeft d'overhant/

JPiet aste diktails weer gekregen/

Doo? alte ſlappen tegenſtand /

Endooz te gaan op d'oude wegen. ...

XII. Ik gingte rug doo? bleesgebwelt/

Doch ik hervatte ſterker krachten/

GEnÄ #Ä niet uit het belt/ -

zlaaar 'k bleef ſteets op een beter waehten.

XIII. Ik klaagde aan mynen Kapitein/

Hapn vpand heeft mp overwonnen/

WPel Heere/dat mag zoº niet 3pn/ :

Gp f hebt dezen ſtrpd begonnen.

XIV. Polbzeug diendan dooz ume bragt/

MBil in mpn zwakheit overwinnen /

MDant Heer doo: u merdomgebzagt - "

TDe vpand buiten/ en man binnen. . . . .

XV. (Coen vong ik aan eenfeller ſtrpd/

Bºet ſehpnt 't is hier geentpt van vzede/

HAen werd in 3den geleid/

Än ſterke ſchanſen ",in ſtedel. VI

4 v =
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XVI. Devpand die te voet quam gaan/

GZUam moedig toen te paard aanrpden/

Enſpande al 3pne kragten aan/ -

Zoo doende blpf ik noch aan 't ſtrpden/

XVII. lAaär 'tzal noch eind'lpk v?ede 3pn/

Als'er geen vpand meer zal wezen/

Als ih bevypd van zonde en ppn/

IWàp zeiben niet meer hoefte b?ezen.

XVIII. GBf ik hier numet tränen zaaf/

Skzal noch eens in vzeugde maapen;

HApn jonge rps is alte taaf/

Het kan zooligt niet ſtukken daapen.

XIX. Boo2 dat de ſterke wind/de dood/ .

Die teenemaal zanedervellen -

Gn voeren mp in Ab2ams ſchodt;

TDanben 'k eerſt regt bev2pd van 't quellen.

XX. Danreſtdaärmaar het vzeugdgezangh/

Gmmet het choo! der Hemellingen/

GEn onder haar bazuin geklangk -

In eeuwigheid triomfte zingen,

zielswyffelende
G E D A C HT E N,

Stemme: Brooddronken menſchen lºſ.

J.ZÄ hert zondig hert/

Zoo diep in ſehuld verwert/

Hoekond gp die oit boeten;

5Aeen/ neen/ mpn herte gp en zult/

Heeft Jezus niet voo: ude ſchult

2setaalt/ en pden moeren, - -

-- II. Aeh!
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II. Ach! den bloek/ ach! den bloeſt -

Dan Gods regtveerdig boek/ _ *

Die leid mp immerstegen; -

Jºaar Jezusts aan 't krufs gehegt/
En aseen voekom hoog geregt/ M

En ſchenkt onszpnen 3egen.

I. Maar deſmet/ maar deſmet/ . .

Der 3onden mp ontnet/ -

Ä #Ä : e . .aar Jezu e maakt u rein / . .

äit krächt vanzpne bloedfontein/“ /

En geeft Gods beeld u weder. - -

IV. Ach! het vleis/ ach! het vleis -

2Begeert 3pn vollen eiſch “ . ."

Gºntſtaat den geeſt heel regen: . . . . .

ºrwºeromherboren dee/ :

Dat wederſtaat het vlees geheel .

Cot Godes wet genegen.

Y. Ach deſang/aeh! de ſlang /

Die maakt het mp zoo bang/ -

Ä zondelp beſtohen:

g Satan met uw duivelſch quaat/

L ang beloofde vzouwenzaat“ - - - -

eeft u den köp verbzoken. - - - - - -

VI. Ach die leeuw/ach die leeuw/

Wºngt ſteets die zondig eeuw

Dooz mpn gezigten goren". :::

Ä3et/ die leeuw/uit Judäs ſtam

Zºe boo? uinde wereid quam
Heeft u daar uitverkoren

W. Maaar ik vºees maar ik vzees/: :
ÄÄÄ blees

P3al tot afval byengen; - -

Meen/neen de Herber Iſrael/ . . . . .
; ZI F 25es

–."

- -

-

» .
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Bewaart 3pn ſehaapkens alte wel/ -

Dºpzal dat niet gehengen. - -

VIII. Maar fhſmaak/maar ik ſmaal f

Den beher van Gods wgaak/ -

Gevuld met gal en aſem :

5Deen/ neenºt is kinderlpke tugt /

Een roe uit vaderlpke zugt - -

Gezonde zielenbalſem. --- -

IX. Ach ! het kruis/ achhet kruts!

HTomt mp3oolaſtig t'huis

n zielen lpfs elenden :

chep moed/ met Simon ban Cireen/

De Bºeere 3elf gaat voo2 u heen/ . . .

Enzä t boozu volenden. ,-

X. Ach de dood/ ach de dood! -

Dzeigt mp een bangen nood/ . . . . . .

En graf/ en hel/en oozdeel: " . .

52aar Jezus ſterben in 3pn graf/

2pnoozdeelf en 5pn heile es . . . . ,

SIs leben/ruſt en voozdeel. . . . -

zIELs ONDERRICHTING,

- in haaronzwerven. »

Stemme: Er/cbi e zonderwindguat zei “

I. Epk een ſchipdoo ſtoºm gedzevent

GEn 3onder roer/ engeil/ innootf

Het ſcheeps voll buitenhoop vamleben)

TDoet ſterben duizentnaal de doot/

Hit v?ees van klippen/ of vdo ſtranden

GEn meer gepaars... ..

TPaar
-

-
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Daar al haar zogen rappe handen. »
5Diet helpt een haar. . . . . . . .

Tſ. Zºoeven diſwils/ook die geene

Die tothetiicht nu zyn gebºgehr" ::

Gntmoeten 't goet/ maar ook met eene

Deel ſtoºm en onweer/ groot van kracht /

MBaar doo? hetſcheepje harer ziele Ä

Fehee innood“ “T **

ÄFººdman
il. Zoodyven sheen als heel verloren

aar leven/ pzeezen 3p is qupt : ,

m datt gevoel enzfenen hooren.

Ss niet dan enkel volÄ rpt /

IGewpdoo tonweer dzeigt ie ſtranden

Maar zielen ſehp/.„ „... … ,

ÄÄ "therte Banden -
002 d'he G. -

IV. Ädenzeeman al zyn zogen“,

't Gemoedmaar meer benauwt bezet/

Deel beter was't (Gods raad verbogen

Poo2 haar/) daaronder neer gezet T.

Wunſchip en goed/ ja Pfenleven ,

5 a Godes wil -

En alles in 3pnhandre geben . . .“

IWHet herten ſtil. -

V: Dok zal deziel haarmeer benouwen

2Bedwelmen duiſter/ en zeer bang ... -

#Ä ? - -oe 3p meer zo leben lang /

TPaarom zooÄ “ - -

Än uw gemoed / . . . . . . .“ - - - -

Äeendetºnatsult op bedinden -Dan r buigen 3det. x ... - - - - - - - v en

A.“ - -
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VI. En zie eens/ God doet alle dingen

nhemel/ aarde/zee enºcht , , ..

etſicht het duiſter / tſchzeien / t 3ingen;

Series of winſt/ bpdſehap. ofzucht/

't Is alles zoo in 3pne handen/

CDnwankelbaar / „ . . . . . .

Ja uit hem vloepen alle ſtanden

Gewis/ en Waar.

TVii. Daarom wat moogt gpu zoo quellen

G9ber het gene dat u nut / _ _ .. ,

TDgar doogaat gp uw ziel ontſtellen/ .

Cot vallen in een quaden Put „

Zeid Jezus mond/

FÄÄÄ2s Haal Dlen gTOMD . . . . . . . . . "

VIIIjaaar die zyn zielezal verliezen -

Dan is het eerſt däthpze bind

Teaarom wilt dezen weg verkiezen/ ...

B toch aan Gods behagen bind -

Dereen uw wil metzpnen wille

Cen allen tpd/ „

Ä#Äºbenau/ -nk wie gp 3pt. “ - - -

iX. Een wom/eenmiet/jaſoft en minder/

Hiet waart den Hemel àantezen,

Gf d'aard betreen; ja hier englner,

Te zwerven en mäar ſteetste vlien/ -

Deracht verſchobenen verſtooten

Dan allen man: . . . . . . . ., -

Zoo goede als quade/ kleine en groote/ -

DBat dunkt u dan? ". . , , , , „.

X. Beg/Ä wiſten mogen,

Imet so die u geſchapen heeft. centzet

----- *
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Ähººtnet dogen/FÄ tºds tot God begej/ /

GEn legÄ OP UWen monde

Ng - - -

Ä unatºuren zonde

Dan Godafſcheit.

- Ru sr E.

XI. En wil daar zoo berbºyzelt beide

Äſthet voo hemieggenÄ'

& Änmacht die beſcheide
ÄHodzich tot üw hupeÄ

Ämttisalleen in Goj handen/

Dooz zpnen Zoon

FÄºfºn ansuit Satans banden/ -

6 Wiefdeſhoon.“ -

A. Mºant ligten duiſter kam nietparen/
TDood en eben bereent zich niet:

WPaarheiten leugenjet garen/

Ä dat recht is ofonrech hiet/

#geengemeinſchap met malkander

Hebben/ 6 neen ! -

Ia Iºn in wezen/ van den ander

Derſcheidenheen -

XII. Bevindgpu in een van dezen

ºdig duiſter/ ofwj is/ - .

Doelt ſpinu enſch?fk of beven/

ºeter raad danjejs wis:
# hp de weg/ wäarheit en leben

A 8 LN g!

Hºch pf/ noch ziel kunt gPhen geben

TBoo2 ſchepzels val. -

Än Jezuszegt/niemanthankomen
ſº mp/tzpfej trekt :

Pilt gp genietej ºnes ſtromen/ .

Tpt als een offer onj“ Ge
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Gedood/ gebgaden/ opgeheben

Ä Godes hand /

w zaal'gheid werk fn bzees en beben

Houd moedig ſtant.

XV. läw oog verhef geſtaag naar boben/

Aanſchou God/ en verlies u daar

Än hem/ en Jegzoo als verſchoben

ÄMerk inzpnhand een roede zwaar

Teſlaan Godloozen doo? haàr 3onden

SÄn eeuwigheit !

Zie hoe hp wil/dat 's menſchen wonden

Zpn wel bereid.

XVI. Gm die te Heelen doo? 3pn Zone

Bäit liefd'/glleen doo?zpn gena/

GEn b2pwillig/ want geenperſoone/

ZA0ch ook berdienſt daar 3iet hp na/

làaar hp verhart naar 3pn gevallen;

Dien hp verhart/

GPntfernt ook/dien hp wil uit allen

Pan hart tot hart.

XVII. WBaär doo? Waarmaar hetal moet d2p

Än tpd en ook in eeuwigheid: benz

Seen ſchepzel kam boo? hem beklpven/

Ilaaar ſtuift als kaf zoo hpmaar weit

Retminſte wintje 3pner kragten/

ó Arme menſchl

MBilſtil en buigſaam op henn wagten./.

Zoo hrpgtg' uw wenſch. -

XVIII. TDoo? Jezust middelder verzoening

(TUſſchen U / en der Goden God / /

JAoch bok/ noch ſtier/ geeft geen voldoening

In Gods gerichte/maar het lot/

"t Begin/en eind van uw we wezen/

Heeft God geleit

- In
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In Jezus waar uit is gerezen

TDeÄ -

XIX. WDilt gp nu aard' en hemel ſcheuren/

Bw pfen ziel verteren gaan

Enal uw krachten tpd vertreuren?

WBat wint gp/ als "tal is gedaan

Haiet/ danu maar van Iezus houde

Dien zielen heil/

Het beſt dat ik u raden zoude/

"ÄFºo heet/Pieſteren Koning/. Bezus/PZop 2teſter en toninDan God gegebenen Ä/ J

(Pwn *s naenſchen herte tot woning

(Te maken/tegen het geweld/

Panduivel/ dood/en ook ban 30nden

GEn 't helſch gedzogt :

«5a tothem heen/ metal UV Wonden/ .

Zpt wel bedogt. -

XXI. (Tre hem maar na induiſterheden/

«Feloofdp "tlicht/ en wagt op God/

MDſ al uw kragten tpd beſteden

CDm Hennte Volgen; denk ubs lot

SIs deze weg: gp gaat in v?ede

ZHaar *t Hennerpk/

*t MDas Äezus ſpoo?/ laat toch uw treden -

Zpn/henngelpk. * - -
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- Y

MAR I A - Z O E K E N DE

in 't grafontmoet Jezus als

den Hovenier.

Stemme: Courante Labare.

I. M. Aar zoek ik nuk helaas! wat raat

M . . " JApn Heilantdiempn zielezo bemin

Än't grafik hemnietmeeren binde/ (de/

Zie daar's de zweetdoeken, het doots gewaat;

MDie mäg hem hebben weggeleit.

En kan mp hier af niemand doen beſcheit

Sk ben gekomen om hem Wegte dzagen/

Aldaarter ſte:

Eer "t komt te dagen/

TPaar hp bleef in vze.

II. Ei! zegmp toch heer ºovenier/

Gf gp nfet weet wie dat heeft weggenommen

Mºet lighaam dat hier is gekomen /

GEn boo? die dagen men begroefalhier

. HAaria b?ouw kent gp mp miet

at weent gp om dien. gp hier boo! uzfet.

M. Kabbouni/Meeſterweeſt gegroet vanherten

JAu is mpn d?uk/

Koubw/ppnen ſmerte

Derkeert in geluk.

III. 6 Zalige uuri Ö blpde dag!

Dat ik u/ Ö! mpn ſchar heb weergebonden/

De liefde heeft mp hier gezonden.

Ei! laat mptoe/dat ºk ü omhelzen mag.

J. WAaria v2ouw mp noch niet raakt/

Waat uwen pver noch watzpn geſtaakt/ G
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Enwil in 'thertuw blptſehap noch watſparen;

Dant 'k in perſoon/ --

och niet gevaren

en tot 's Paders thzoon. - -

IV. lRaar ga gp tot mpn b2deders heen/

GEn bootſchaphaar Uit mpnen monten name

MDant daarom ik u tegen quame:

TDatzp zich houden vaſt noch wat bp een/ >

(Tot dat ik ga tot mpnen God/

zaar ſchepper enhaar alderhoogſte lot."

Tèat ik haaſt Weder onder haar zal konnen/

4WBant 'k (Tomas moet -

"t Gngelooftoonen / - - -

TDat hp in zich voet.

onder des Heeren beſtier.
-

- - - -
- - - - - - -

---

Stemme: oberrospeh- Zeugt.

I. Q(Tilzpn als de Beer weg gaat/ =

SÄ alde Meere ſläat / . .

d'Albeſtierder alons mikken . . .

iſſen doet/ en al 't gehdopt

oet verdwpnen/en ons ſchikken

CPverdwa?ſt/ entegen loöpt.

II. Stil als God degever't goet/

Gns geleent/ weer eiſſchen doet/

ZStil Ä als hp alons vzinden

Pns beneemt/en in den Mood/

Ääät
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zaat daar liefdezpnmoſt/ vinden

TÄHoet/ enzoo ons ſmert. Vergroot.

III. ZStil als d'eerder onzen löf

Jaaakt tot ſchande/ werpt in 't ſtof

Alons eer en al ons luiſter /

Alons ſchoombeit/ enonsſtaan .

Doet alleenten in het duſter '

Gngebaande wegen gaan. Ä

IV. Stil als deengetrooterzoet

2sittredingen ſehapvendoet/

Als d'uitredder am onſ

Dooºnen ſingelt als rennet/

2Boven/onder/ voo! entsgen/

CPveral een engte 3et. --- * . . . .

V. Stil als 't heerlpk aanſchpnsligt./

5 Nieten toont 3pn lief gezigt;

JRochzpn Goddelpke ſtralen

Äaten
och geenWaders gUnſt ontIR0?t.s Ä Ä X

Zoeien ſtaaginald/ , … 2

ÄÄ ---tilt' doet Wagt?N,0P Pet Hell/ „. . . . . .

ZStilteÄ nie mäar doet wiſſen/

Ätüte määkt ziels wegen vei. Ä. . .

VII. Geenbehagen indeſmert/
ZDoch geenÄ
ZDoch geen nagelate #
JA0ch Ä ingehouwe heel",

s dees ſtilheit maar 't verrigten

an den pligten tegendeel,

wieÄ wel beſtaat/
at tegen ſtilheir gäat/ * * * *“

- 9 g r BIdepen/
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m

Koepen/ werken/zugten/weenen/

Gnophoudelpk begeert

ÄHaar’t gewenſte/ enook met eenen/

Bºinderpalen wech geweert.

IX. t Js vermaakte hebben ſtil/

Ä Jehovas doenen wir

oo hp will wp ook te willen/

Ditsons Hemel/ ditºs ons deel/

Dithan ons begeerte ſtillen/

TDit kanons voldoen geheel:

X. Hier in vind onsziele ruſt/

Hier boet onze ziel haar luſt/

Hier in eindigtal haarpoogen/

Teiten Ä en niet meer/

Dit het hoogſte te beodgen/ .

TDit des Hemels Heeren eer.

XIt Is geendaat van vlees en bloet

een! van boven't daten moet/ -

ies ö Heiland! wil dus buigen

All het onze naar uw. wfl 3 -

Doe onskragt ten leben zuigen/

Hit u/ in u ruſten ſtil.

=

«

Geeſteyke

LI E F D EV L AM ME N.

Stemme: L-Dueheſ.

I. O2-Äs mpn vermaak en zielen

HW. desläÄn banden/

ÄT' IMpn
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zapn ingewanden/

GEn mpn hertje rooſt / -

Sn dagelpkzen gloet/ van uweliefde/

Ep zie den ſieben ſtamt van uw geliefde/

En wil het vuur eens blufſen/

TDat mpnziel doo?Wont / -

5Net d'äangename kuſſen /

Dean uw zoeten mont:

Ach doelwit van mpn zinnen/

ºh Ben flaau van ute minnen

MDant uweliefden 3pn / --

3Deel ſterker als de Wpn. -

II ºpn Liefuw Boddelpkgeſtalt/enheer
TDie pzalend u beflonken; (lpkheit/

Geheel ontfonken / ", -

Äſºpn begeerlpkheit: - -

jet Godlpkiigt van uwe flihrend' oogen/

PHeeft döo. 3pn kracht/mpnziel tot u getoogen/

Zieſchoomſte van de menſchen / -

Hºpn verrükking aan;

Enwil mpn lievend wenſchen/

Iſlaet uw lief d' verzaan/

WIaat mp die gunſt genieten/

naat nu toch in mp blieten/

e ſtroomen van uw min

TDaar ik mpnheil in vin.

111. Aoewel ik een b2uinetje ben/ verdo2ten

Doo! Zonen lugt verblikkert: (d200g/

Itöm töch ontflikkert - -

HAp Heer met ubº odg /. -

Die glans/zal al mpn ongeſtalt verjagen/

Dan zult gp in mp/ vinden goed behagen/

MDees om die zomerplehjes:

JVAp niet ſtuurſch noch ſtraf/

, > Iſèäär
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IWAaar ruk die ſmoezelvlekjes/

JAu eens van mp af/

Äk bid umpn beminde /

Eº! laat mp genade vinden /

Sk lief u Bºuidegom :

Gch! lief mp wederom.

IV. De liefdebant 6 rpke Meer in mp ont

Äs doch zoo zeer ontſtcken/ (ſtaaN/.

TPat gantſche beken/

JA0ch geen CDceaan/ -

Jèoch zwalpend' nat/ noch 's werelts groote.

- bloeden /

5èiet magtig zpn/te dempen deze gloeden

GDok is de liefde ſterker

Sn mp als de dood/

WBelgroote ziel bewerker/ -

SIs die min zoo groot/ . ,

CDmhels mp/ mpn beminden/

Ei laat Utoch ban mp vinden/

Än uwe Bºuilofszaal /

Hitnemend in gepgaal.

Zugt om

REGTVAARDIGMAKING -

en Heiligmaking.

Stemme: Belle Iris.

I. 7 Tele vlugt vlugt van der aart
Z Reiſelwaart M2t Uh gedachten/ -

* * Di 3 WPil
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MBilhet wereltſch niet meer achten/

TDat niet als elende baart /

IBagt dat uurtjemet verlangen/

Ach! dat ik ontbonden waar/ -

dem des levens kroon tontfangen/

Doo? het heilige Alltaar. -

II. MDant wooz zpn genadetroon/

Zult gp doo2 ’t geloof verſchpnen/

Al uw zwahheden verdwynen/

Mantons Heiland is Gods Zoon;

(Tot verkdſſinge gegeben / -

Doo? het zondelpk geflacht/

Dm in eeuwigheit televen/

Aangedaan in Remels kracht.

111, AZend alleen dan uw gebeenf

Pait een herte dat verſagen /

Smelt in zugten en in klagen/

k heb uwe wet vertreen;

FMSen met’t zandepak beladen

Sapn benaauwten bang, gemocd/

Ämeekt & Meer om uw genaden/..........

ÄGaſch mp in uw heilig bloed.

IV-Goempn misdaad ver van mp/–

Ach! mpnzonden wil vergeben/

TPfe 'k heb in mpn jeugt bed?even/

Saaak mp Heere daar van v?p;

Stel. mp uwe dees vooºoogen/

Fchep in mp een zuiver hert/

Webó Heer met mp medoogen/

Gp dat gp genadig Werk. -

V. WDeg danaardſche ko2te bzeugt /

k Doe den Zeme offerhänden /

*k Goel in mp iets geeſtºlpks b?anden/

Dat mpn zielzoo zeer Verheugt/ . Ioane
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WBantik woon ter heil'ger tempel /

TPaar ik met een blpdetaal/

Eeuwig lof zing aan den dempel/

Pan des Meeren wpde zaal.

T

«

wenſch der

GeLoovIGEN OM zeGEN
over haar oeffeninge. "

Stemme: Repicava. - * - -

I.W zwnhiermit uweeuwigwpste it/

laºrºemelstoomvaſtopperj pn/

Äetºchºns geſtelt/enſnaarloosj“

Pºdºº eiſeh/uw naam gepºezen wert.

GPnzemaker inaak utochnäbj

Ähermaer/ Enons vermaler/
Komtoch alle dºp.

ÄBeºbanroom & Hardus opſtroom!Ä 6.Än TT - - - - -

elerpetoom! & Gpperzon!

Pch datonsziel uÄ kon /

Änengt ganUUM V2inden/'t Seen tbindet?

"ÄÄt - - - Ä en /
Änyºdanief/Inons uw eigenlieEn neemde wedergifteÄ vooz lief/ f/

aºtum oageluſt dochzpnons uſ/
Dt Weeronsluſt/ mag zyn uw oogenluft/

2Blaas Henſels bupen/ Ä op Zezussºn
- 4 º.
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Mit noozdenzuien/ Teat al dekruijen/

JWAogen vloepen Uit.

JE ZUS ALLES IN ALLEN.

Stemme: Onze Vader,

I.O Sezus! maak den waan van let

In mp geheelenal tot niet.

GEn wees alleen voozts All in Al.

AWDat ik en ben/en wezen 3al.

IIaat al het oude gaan voozbp/ -

En maakhet Alles nieuw in mp,

II. MDatbaat mp/ ofik alles ken/

Zoo ik van u onkundig ben?

at ſchaad. mp/ of ik niets en wiſt/

ls ik alleen u ken/ Ö Ch?iſt!

C9 eenig kenniswaardig pand;

Wees Alles in Almpn verſtand. . w

III, De Dziehoek van mpn luſtig hert/

Doo? 't Alrond noit vervult en wert.

INpn hoop/ en vzees/ en vzeugd/ en luſt

GEn liefde vinden nimmer ruſt. - -

WDees al / Leer naar gelegentheit/

Sn. Alle mpn genegentheit.

IV. Gelpk de làan is is 3pn kragt: '

Iſèaar ik ben niet/en niets mpn magt.

WApn bpanden 3pn veel en boos/

Mºaar liſten ſterk/ haarſterkten loos;

CBp dat ik nimmer konnten val.

Wees Heer mpn WPapenruſting Al. -

V. Weeß
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V. WPech voozdeel/welluſt/ ſtaaten eer/

Jh wil u tot geen doelwit meer/

"i Zp dat ik eet/ of dat ik dzink/

CDf doe ik eenig ander dink ;

All watik denk/ of ſpeek / of werk/

WBees All/ Heer/ in mpn oogemerk.

VI. Des werelts vziendſchap die is quaat/

INet God in vpandſchap/en haat/ . .

TDat ik voo2taan geen b2ienden ben;

ZDoch Pader nochte HLRoeder kenn'/

Als die ook zpn van uw getal;

Wees Heer/ in al myn vziendſchap all...

VII. Hiet mp/ niet mp/ Ö lieve IHeer!

HWAaar uwen Haam alleen 3p d'eer/

Dan mpn rechtvaardigheit voo? God/

Danaanvang/ vooztgang en van 't ſlot

Der Heiligheit/ die ik beloof/

MDees All/ Heer/ in all' mpn geloof. . .

V11. Wees mp in allen voozſpoed Al'/

GEn All” in allen Ongebal/ ,

MDeeſt mp ook Alles t' Aller ſtee/

GEn Alles t'allen tpden mee/

*t Zp dat ik Ä of ſterven zal/

Wees zeer/ en blpfmp Al in All. -

D. MONTANUS. -

geben
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G E B E D

om vermeerdering van Geloove.

Stemme: Pſalm L111.

\ – .
- - -

I.O Dierbare Beloftenis/,

Die ons van Bod geſchonken is

n’t dierbaar bloed van 3pnen Zoone/

oo2 ’t dierbaare gelooften toome. - -

ech! waarpk vaſt daar opgebouwt/ --

Als ſteenen/perlen/zilver/ goud/

Endaarom bid fk/ lieve Leer/

Hapn klein geloove toch vermeer!

II. Gm in den boozen dag teſtaan/

IAoet heel Gods wapenruiſingaan:

Iſèaarboven al/'tSchild van't gelooven

äBaar doo? wp keeren/ende dooven

Depplen) die zoo vierig 3pn/

PanÄ haar helſchfenpn.

Endaarom bid ih/lieve Heer/ " . *

HWapn klein geloovetsch vermeer ! - -

-

.

I.De Satanziftwooznamentlyk/ -- -
't Geloof op dät het hert Är/
GEn eben om die 3elve oo23aak/

WHeeft Jezus/onze trouw' voozſp?aak /

G5ebeden/ dat de hertetronw/

Danons geloof niet open houw.

Endaarom bid ik/ lieve Heer /

Mlapn klein geloove toch vermeer !

IV. 't Geloove heeft alleen de macht/

Gm't vleeſchte dooden met 3pn kragt;

- - TB8
-
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Zºe wereit legt gehee in't booze/

Ärdsgeznde Goddelogzen.
Ärººoºeen Thziſtgeloovigert/

Beendital verwonnen wert.

Gºddardm bid ik/ lieve Heer/
ILApn klein geloove toch vermeer!

V. zet geen aan 'tÄ is deziel/

el;End'olpaan het wagen

ºn t.grootſte radaan minde raders/ -

Kºº Mºo?telaan den ſtamen bladers/ _

Netzeiaant ſchip.de winj zeil:

Ät sºt geloofaant zielenheil -

ºdaaram bid ik/ lieve Är)
Mºn klein gelodvetoch vermeer! -

VI GP hand/ waardooijäten raak !

@ tonge! daar ik mede ſmaak;

Pºeten daar ik mede loope;

C? Waſten grond van liefd en hoope!

LR Pºſter voo2 mpn wondeſner

Äng ºn mynzwpmendhert! -
daarom bidik lieve zeer/

Mºn klein geloove toch vermeer

VI & Doge die hetherteſeelt/
Dan hem die zielen lighaam heelt!

Die om te kroonen het gelooven)

Zig zelben als zyneerjägt rjvenz

Ändaar die in den Zoongej

Selfsberzaking kroontjnhooft/
ÄÄ bidiſ/Ä Heer/ »

leingeoove toch vermeer
VIII. TDie ºo den ºeer regtvaardig fs/

Zal bogenszpnbeſoftejs 2

Lºndoo zºn geloove even;

Dat 3pne geeſten geeſt moegeven

-



1rs Z1elsvERLust1GING

<a hemen 'tzpnezegen geºft/
Als hp doo? 3pnÄ leeft.

ÄÄrn klein gel00V2 (0 T s»

Iſèp gelo D. M ONTANU S.

*t

==

H e RT s T ER KING

voor een opregte Verbondmaker.

Driezang tuſſchen een be

kommerde, verligte, en

ervarene Ziele.

Stemme: Pſalm v.

Bekommerde.

I. Tºt hebb in veel' gelegentheden /
Enzonderling aan t Avondmaa /

Dooz uitgedzukte Xindertaal /

Haet God in een Derbond te treden/

Doo? hem beleden. .

II. ſaaar/ mu/ onvzugtbaar/ ongene3en /

GEn over mpn genadeſtant -

Dean nieuwen achterdocht vermant/ .

< twpfel of mpn hert in dezen/

Gpregt mogt Wezen.

Iljaochans/vooz doogenvanmpn KechterMp dunkt ik kan op dezendag S

Iºet God niet maken mpn verd2ag

Hitdºukkelpker/beter/ hechter /

noch so sprechter. Iv.
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Yº Yº Gºmoet niet even op 't gelooven
De P2uchtbaarheit/ Äuwen luſt/ -

erwachten; nºch u volle ruft
Pan genſtºerzeering belooven/

Mit God/ van boven - - -

V. Er... Bitst werkvamall'uw'lebensda

WºrldOnb?ugtbaarheitdie grppta Me (gen,

Än Bontgenoten Godshaar ſte;""

V. En 't ongeloof/ daar 3p van klagen/

Heeft bele blagen. -

YºYº Perwachtmennietvan3Pnopregt
En 3elfsbeloften/ ſomtptsmeer (heit/

2pn bzugt en trooſt/ als van den Heer)

Än van 3pn Geeſt die onsin't regt leit -

ÄÄ Änderj
pÄ0et de bzugten geben

Erv. WDie an'er/zonder Jezus Ä o en

Yerl. Änzpn/op 't beſt7eenpj niet:

Äarm/omhoöggejen/
MBerkt kragten leben, ſº

: 1. Rusr . . .

V111. Verl.'t Ig ºr (3onderzigtekreunen

ZDat volgen mocht) uit Ärj ban pligt

Berbond met hem ſlegts ºpgerigt/ . .
Erv. En nicht gewacht/in/ Met 3pn ſteunen

Gphem teleunen. “ : " .

IX. Verl.'t Behaagt Go nietdatpmand trede

JENet Jezus in eentrouw verband “

ZSlegts boo? een Uitgedzukten ſtondz

Lºtat hp zie of vzugten vzede/

Sal volgen mede. “ - - -

Ä„Ery Hºſtelt den Albepaader pälen/

Die vooyneemtzpn gemaakt verdzag“ (Te

- - e

-
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Cebzehen; zoo op zulken dag/.

Hnzule baeht en liefeſtralen ...

--- *

Äiet neer ziet dälen..

XVersºmoetheonberaataanbangen/ -

Ennemen vooz (daarkom wat wil).
Aan dezenÄ / M -

Äbpºenjen
GPm v2ugt t'ontfangen. . . . . - - - - -

XII. Erv. Gp moet de twpfeling verhoedent

Pan uwe hertoprechtigheit/ . . .“ -

Gntventuwganſch Berbond beleit;

Webt gp bewps noch ſterkvermoeden,
Gm die te voeden. -

XYºrºntgºuwerbedzog aanº
In d'onderhandeling met God/ (zent

Tºie mimmer pd te 3pn beſpot; . . .

Gp moetterfond met groot afgrpzen/

Daar uitoprpzen.
W." - - 2. R Us T E.

XIV. Bek. gk weet niet dat ik vooz Gods
- oogen - - -- - - - - - - - - - "

°t Derdzag äangaand'/ iets heb gezeit ,
Tot henn in onopregtigheit: gezt - *

I hadd mp zelfs (niet hem) bedzogen/
ſAetſtoute Iogen. . - -

XV. apn ziele ging naar God toevliegen/
En-riep hem tot getuigen aan/

Dat iſ in zwn Derbond wouſtaan/

# F#Ä had te bediegen/
Och hem Te legen. :

XVij kriep:d God!doo.grondmpheden

„ Izen gp mpnhert; zie of bºmp --

j Ten ſchadelpke dwaalweg 3P; Ert

- 39

* -
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» Ändoempºtpad der eeuwigheden/

ÄFºtº:Äºooºd op mpnbede;
Zoo veel fk t3ºn wood verſton;

Datiºpregt was in den grond; -

Ändeen Wood ban . . . . . -

XVIII. Indien iſtÄboº? Godes ooren/

Op dood ofleven/mpnetrjº““?

3Pnen Zone zweren zowſ

Äºnemeer als ihre jºy - -
Eens hebb' gezworen...“

ÄErZoºdurfhinden Haam des zee

Äeggen, twºrfenuñejº“ (ren

Äf Lºegt waart voo, /

Ä3ºººrbonºwoodte bj drei. V.
Zoo b2pen geeren- - - - >

XX. Verl. Gp Ägt.whooft totGod op

JRadien gp ban uweiſen herº'' (rechten/

Än dezenniet eroodeelt wertz. - -

Ämejºgen
| Deza echteſ Ä–

Äaageenmenſch zíazeſs bedzie
All die met zenat 3pn wenſch". (gen/

Hebeinsdelpkzyn evenÄ
ºdemethºdog inÄ iehen; -

en sºw ſein.“"

- 3 R Us r E.

XXII. Erv. 't Geb?ek ban trooſten bzugt

ºt nimmer zyn teaſt jei "Ä
Alan eenige onoprechtigheit;

Zººfgº in Serbj quaamt treden/

Met loſſe ſchgeden --- eam XX 1 l 1.

-
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XXIII. Verl. Maar geefaan uw gebzek ban

Engan uw ongeloof/ de Wpt (Waken./

Dat gp noch zº onb?ugtbaar 3pt;

Änjet veelöp uw Hemel 3aken
Häumt sº maken.

Äxfv Erweeem vdo vooztaan/aº uwe
Ceblpven bpden wozte ſtaan (dagen/

gar alle zielvzugt homt Vandaan/

jzult gp naar Gods welbehagen/

Faeer vzuchten dage

XXV Veri. Splegtudooz veel vzugtenopen

Poo?'t Hemelſch megetuge „

Pj Födes Geeſt met uſw. geºis?

Dat gy in recht geloov' en hopen/

Tot Fod quaamt open. ...…....

“ÄKV EFTatstregtemiddelomtener
Endat gp hebt in Göd gedº/ (Ken/

Ändat hp heeft genomen an -

Ai' uw öprechte gºe Werken/

Äje" hert verſtecken. -

ÄXVÄVej Alduszalin utſamenkoment

Geeſt-Weater- Bloed-Getuigens

Ärgp"tgewigt vanº gºis…

Gjeer moet leggen zonderſch?omen!

iſAet alle P2onen. - - -

ÄXV ſ Erv. Daar/daar alleen moetgP

- verſmeken / . . . -

sgn Gloed en MDater doºd Geeſt /

Zºe Gioeken die gp hebt gepºeſt/

Gm uwe feilen en uw hinken/

(Te moeten dzinken.

W eCLAZ je

*###*
Hozanna!

-
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Hozanna! »

HALLE LU JA H1

Tweezang tuſchen eenGeloovige

en verwachtende Ziele.

Stemme: Onze Vader.

- Geloovige. - -

I. 2alige ºderhapdeling / -

O ºsº met 't Menſchgeſagt aan?

ging -

Eºotºnde van een nieuw Derbond/
Spn vo02beraamde raad en vond: ::

Verw. Geºfheil! Hozanna Jehova/

t’Sam. Hallelujah! Hallelujah. -

II. Verw. Immanuel jmiddelaar

Der eeuwiguftverkoren ſchaar/

Lºdſpoedig op uſw Neilwöozd/ nu/

gën bºeng de Pollen onder u;

Sº. Geſhe Hozanna Jehova/

t’Sam. Hallelujah, Hallelujahi -

III. VE am ſterke Geeſt/ van God be
0 -

Berzameit Tighaamonder 't hooft/

Dºrºuzph heerpk Huisgezin,

Än,- E. 90 F&NN 0

t’Sam. Halleluja/Halleluja!“ - -

"- - - W. - IV,
-
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IV. Verw. Maak eens.de Hoden wederom

Gods Koningrººk/en Bºieſterdom;

t Bloed des Lamºtºppen leid/
tzondi hen ter galigheit: F. -

Gel. Geefheil! Nozanna Jehova!

t Sam.Ä Walleluja º ... T.

V. Gel, MDatzal't eens 3pn dºt

Gods WamÄÄ t/ /

IAet wiſſelkleeren in den naed;

ÄÄ ÄserW. GFLLfL ! 903! LOVg!

Ä zalleluja Ä - - -

VI. Gel. Tdaar zietmenzdo een entelligt./
sºn't M in Al van Gods Ä* n

TD.at ſchier vergeet desÄ Geeſt/

Datyp op Mard dit is geweet; . "

Verw. Beef hef! Bozanna Jehova!

t’Sam.Ä Balleluja!

V. Ä ºp! of th naar mpn verte

Rom overrejder menſch/

Gmte geloovendeze reen /

ÄÄÄÄnºvaErW. d 3

t’Sam. Halleluja!Ä -

* VIII. ºf u 6 Menſch! tothemdfe

O2 - -P -

(Ten Goºdeel/ over 't quaad en goed

FÄ toch dees genadeleer /

aangeboden van den Meer. . .

Verw. Beef heil! Hozanna Jehova!

t Sam. Halleluja! Halleluja! 1x
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IX Gel. Zpt boo? des Meeren ſtemmietdoof

Ä voo? u/geloof/ geloof/ * - - - -

ºz/grp. aan/oſhels hou vaſt/

teun leun/ op Jezustoegepaſ -

Ä: Hºfhe Äanna Jehova

*zzº Äg ihm ha u
YºW Zet/ (3egthp) ik kom hag /

GEn Geeſt en Bzuid Ä gelpk/ ſteigt

en wergalm tot den szuidegom
tºSam. # tochkom eere Jezus kom

Verw. Seef heil anna Jehova:

t Sam. Halleluja! Hälleluja. “

Samuel Rheterforts xy -

B R I E F

aan Jannetje Mackullok.

is .

Gena. g ambranº f en oberzoete
- 2? -

BPumpn Zuſter lief/ ikzeggeaan Unu Heden;

Igout ". Ä koers: 't mogt licht zeer

2 ºg LN

TDat ik uwÄ niet haaſtelpk zouzten;

JAeem "Ähoheit Waag alles doo2 te

- Ingen

TDät so Chriſtus is / ik meen de werele

INILN W " -

- - V - II 2 - Der
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Deraatzºten ; uw Chriſtus in den
Hoop - -

FÄFEFFEE
Srwº Äaſ/me rus metzog/.

ITaat hpÄ je spn/ gef bem bet tot

Aan zyne erffenis verzekert u daar baſt; : ,

Hirpg ÄÄ zyn liefen ſchiſten we

Engadaarmede doöz/uw wegheefthp geregelt

Imet Engelen; vp doet de wapens aanten
ſtrpt;

Hout uaan Chriſtus vaſt / uneffens hem

Ä / -IſaatÄ wat wil't 3p of de wintuit

Oſtert

Of uit het WBeſten wait/uvozielezal hp trooften

Geen noot voo? zee of ſto2m / uw zielte vaſt

J28gt /

Alan demº - ºw deel / uw bziend die u

skvinde die nujo/dat Chriſtus mp inde

Eenvººs is / gelpk'er een kan

- I. -
«:

Än 't ganſche heele rond / en trouve metgezel;

Gf ſº ÄFas gaat ik heb het nog

3 002 -

Dºdendodig dathpis:hoenuttigkanmen weten /

MDanneer de Ziel bepzoeft/in Dzoefheit isge
Lt?!

zeten/ Gch !

&
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-

-

Gch ! z ºs dan3pnplaatsntet Waars

3PN . - - - - - -

Togeerthem in uw huis / in 't hert / en ziel
dat 's zpn/

GEn wek ÄÄ doch op dat bpden Heergaat
NDLN.

eel Wonder dunkt het mp / mpn Zuſter / uWº Äº p rn zu /

Dat bp nochÄ aan mp/ een woozt geſchze

VLN leeft ? - -

Wp is nit vergeet bp mp t dat bp noch
- - - - >leeft ; -,

SIk hebb'i Ä geleert/ den ganſchen raat des

gn - “Lg

En U die ingepzent; om wpſſelpk te leeren

"scº Van 3al wis/ aan u alleen ge

“ : ſ: . . ----

Cerzpner tpd achwflzpngoedrenhemaanbien.
IAOutsÄ gereet / ſehih u om God tont

OLEN - -

Slaap in zwn liefens Schoot dien Schoonſt
en aller zoeten: . . .

Ban'tmºrk geſagt: begeerspn ſchoo
2, 3 : et. . . . . . . . . .

Geefal# uit aan Chriſtus waerdig

>.......... ........ ... -

En laat däarvan intminſt/boehleintool

„... is ontvalle" - j:

Wertingebedentohemſpºeken; envoo allen
lºtºme Moeders zielſen uwbegeert die 3p.

anhaarommpnentwi/datjdjeere ö
Zºske"Äde 3P wert nietras ges

-

- T 3 WPant
f

*
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t Bee taſien mis: 4 P 'gl

Fºtºrrºsº
Samuel Rheterfort.

''
- -

-

- - - - - "A

Samuel Rheterforts xLiv

– – – –E B R. I : E F

sº r . . . - - - - - -

aan Robbert Gordon Baliuw
- * - A . . - -

E- - - - - - - - - Van Air. - J. - -

: 4- ::

GÄ bermhertigheiten bede zu zeer!

räww.ºenſterhten mp/enraakten 't
- - Hg“ - * - f.; -- * '.

- Herteteer.

Lös ikſtil en zweeg/?en wagten senig

nº»vºn amnamen
vºn sº g dev. ampngewte van

ers ;

Endit dersden is waäronik unietſcheef:

MaarÄ ik in dwanh en in mpn regte
. . . Rºggt . . . . . . . - ,

Gmute p?eken/.
«... : den-; . º * - - -

- ,
: “, --

. . . . . . . . . . . . ., -

. . -----
---

** -

as beºoººoºººººººaar
: C; ? T.

z

2.

*Y

-
ente ſpielen sºwaa

vºr Äpam es ºrdanºnen
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sº Fºtºs vºn matheºrº

Mºnsººnº berivan sº
snººker van trooſt ut Chriſtus

Ö! Foubbe dwaas 3pn wp/ Özotten in dezin:

Die niet #Ä. noch het recht konnen be

erke - - - - - - - -- --

MDat een Äo/ ental daar is in alzpn wer

LN /

Zelfs in de Godespenningen eerſtelingen van

GPns das vºn Gogſt/hoe 30et/hoe zoet

N

Devaſtbeveraing banons regt en de deelen

Ö! WDgt Ä Ä dan 3pn Perſoomlpk/ enge

Lel/LR - -

TPeelgensatte 3pn/ ban"t eeubig/ heilig goet!

'k Sevinde dat mpn Heere Jezus dit zoo zoet

Enlieffelpke krufs ! niet quälpk heeft berei

den

ºp heeft een#Ä ’t vier om 't ſmeltent gout

te ſºgDLN

Ban "t ſchuim dar daar op is/ doo? "t vier van

- ezus krufs

& ! WCieſlpk bier/ Ö! oog! Ö! kruis’t geenmp

maaktkuis

ô Zoe veel tpds zou het wegnemen in hetlezen

lapn obligatien aan mpnen Heer/ 6 dezen!

TDie niet wil dat 't geloof van 3pn beminde

3aat /

ſº Ägehe ganſch verb2ant / en heel te niete

- - - - gaſt /

IC 4 GEn
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«

-

- - -

Snook innint niet wili dataegten in

-

--

- -

- V

:

Einde van het Eerſte Deel,

Ä. erst sº wie
verſchoben Fe. -

f

- - -

-

- - - -

e» -

- . S: Rheterfort,
- - - - - - - - - - - - : ,-

--

" . . .» -

- - . - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - r“
- --- - - - - - - - " " . .

- - - - - -

. . .
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LIE DER EN?

II. z E E L.



Pſalm xxxIII: 1.

GY Rechtyeerdige, zingt vrolyk in den

Hecre Lofbetaäht deh Opréchten.

TT- T?ſº mag L e
PLeerten vermaant-malkanderen; # Ä
men ende I) . eyke

LiedekensÄ CÄ A2Ull

genaamheit in uwherte. -

3 A4-gºlinº aidº TI O

ÄÄÄÄÄf“º WO

" " rx - » "r

«-- - - - (Ä Ä .



ZI E - L: Sº s

VERLUSTIGING.
–

Optsaachºuwen van

––– – Stemme: Repicava. ––

SKIEuvmicMºzen/Hoch noit begres
FSY pen Ä% - - - E

Ibbuigboo u/in’t ſofopºt
% . . aanzlgt neer/

Sk meet seen pdf ik tel geen

ouj leben . . . . .CPtt ger/ Onº WWI - I- sº - »

Ä
teoben/Boostheit van boven"

°Ä . . .I. agberbalen in eenen diepenkuz

Danongeloöf/Ä
IAaar gp mºden heſehen

En ſtaahtmºtoen regtſchapen in twagen?

# hºchotºwetº
Ägen ser rwegſeingºnn.

Alhaarppen ſpid. F & FÄ.
II. KZalbeſporten den

Äºk hoef nie wptteÄ - /

Teat heilig Wezen ſtaatÄ
### mp neder/En *** -

Hetmozgenligt. . .? Ä“º
- - >
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IV. Laatmpwezeneenrotsdienoitdoºººeekt

Dezee van' ongelaaf/hoe beel 'ontteet/

Faet al 3pn baren/ op haar vaſtheit beekt/

Ä weer rerug doet ruimen/en ſchuimen -

an heeten toozne/ die vaſt bzult en raaſt/

Taat mp bzaveren/ De voeſte weeren

Diede wered blaaſ. . . . . . .

- - - Chriſtus - -

RTL EVEN DER ZIELE.

:: : Stemme: Amarillº mt-bele-
: - -

I. TEzus Chriſtus/mpn leben / ... ?

Jº hebfälief arznempnWiefmpnſchº-

Ach kommpnhert bewoonen/ e . . ."

Äaar an't geputs der helle hebt verdzeven/

jetzpü opgegeven / ... ... .......

Twildewereidine lachend aanzigſpaument

Äezuschzius/Sezu Chriſtus/ r |

Ehziſius/ mpn betrauwens i. -

. WDeggy wereld/ met blepeniº ..

Neanheerſehäppp vankroonen ſeepterſtaben/

Dan rpkdom/goed en gaben/ _ . . . . . .

# eerenſtaatenpºonk/ en HovgardPen

nluft en lekkernPen . . . . . . . . . .

Ä oomſte zeeraan wien iben OPyeº

1Meerdor/ Ämº on
gen. .Cº I.... ..…

- tieven! ... (dº

sº ZLUgt ebenspºnswº
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Enis niet meer te binden: : .

Iſèaar wie zyn hert aan Sezus heeft gegeben/

Spn vzeugt wozd noit verdºeven: . .

Aigaanzpndagen/ s'ontſiepenhem geenbzeug

IHochzpn rphdom/noch zynirplidom (den/

Äochzpn rpkdom/ der deugden. ..

- "

Van "

DE LIEFDE vAN JEzu s.

Stemme : Afenor.

I.SÄ dp/bekranſt uw hooft

HAet de Kozen/ die zoo ſchoon

Gloepen uit de doo?ne k2oon /

Die de goude kroon verdooft/

Eh zingt/ met d'Engelens Godter eere:

ó Sezusonze Heere! - -

ó Jezus! Ö ſezus! Ö. ezus!

Gnze Heere noit vollooft. . . . . . .

II. lApnºb?eugt zyniet bepaalt

Teat mu alle dann verdwpn",

Poo? de ſchoone Bonneſchpn

Die uit Zezus oogen ſtraalt: :

All mpn zo2gen 3pn verd?even/.

MDant Jezus is mpn leven/

IWApn leven/ mpn leven/ mpn leben/

TPaar mpnziel in adem haalt. .

III. Gchkende ap de vzeugt! »

Daar dezuivze in leeft - .

Die met Zezus vziendſchap heeft/ . . .“ - -

t. . . . . IAen

>

-- ----

- - - - - - -
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Menſchen/ boos van uwe jeugt/ *

Sp zoud dezonden van u weeren/

En üwe zielbekeeren/ . . -

2sekeeren/deheeren/bekeeren/

Pan de boosheit/ tot.de deugt. -

IV. zef op mpnziel / en ſpot . . .

ºn uw gezangen met den man - *

Die geen vzeugde vinden kanT“ -

Dan in ſchatten voo? de mot/ -

Enzing/ met d'Engelen / God ter eeren:

CD Jezus/onzen Heere/ -- - - -

&ºjezüÄöÄu ö ezus!

Öñze Heere/je sod“ ,

-

- - -

--- Van

D E w A R E R Us T E.

Stemme: Her deget sie den ogen. -

1. ÄMI ruiſſchen al de wouden/

Al ruiſcht het wilde meir/

Albeeft het al van donder/

All flaat de blirem neer ;

5.Apn hert blpft zonder vzeezen

In 3pn Weezen.

II. Het kan ons niet verſehzikken

All wat van butten woelt.
3WBanneer men maar Van binnen

De zoete ruſte voelt /

De ſchoonſte ruft van binnen -

tan 't VerWinnen. - -

* - . lll. Als
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111. Als Jezus zig in 't harts . . .

Ce ruſten heeft gezet / ?

Taat eens een onweer kommen -

TDat deze ruſt belet / .

Al 't quaad verſmelt in bzeezen

TDoo2 3pn Weezen.

IV. CD menſchen woud gp leeren

MDaar in uw heil beſtaat /

*t Is hier in dat gp weelde

GEn aardſcßen rpkdom haat /

En dat gp tragt te Winnen

Kuſt van binnen. - -

Lieferke

Z I EL D W A N G,

of innige Hertftogten, over de

woorden 2 Corinth. v: 14.

De liefde van Chriſtus

dringt ons.

Stemme: Ho- ſboom lige en, de Morgenſter. 2.

I.O Jezust wat ist datu dºingt/

C9 lieve Jezus! dat u dwingt/

Een wo2mken zoote minnen?

SP liefſte Jezus doo2 wat macht/

WBerdzoo uw teere ziel verkracht

GPm mp3oote bezinnen.

Zouw"tzpn/dat mpn «

Kleine ziele/u beviele - ...

Ett
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GEn tot liefde. . . . . . -

Äjouw lievent hert doo?griefde.

II. @ Jezus! neen genade3om/

CD zdeteÄ liefdebzon!

*t Js enkel uwe goetheit/ - -

ZDätgreen ziel üw liefde ſchenkt /

Enhaar uit uwe behend /

Engeeft haar uwe 3oetheit

Woe.goet/hoe 3oet

joedoodingent hoe zieldwingent

Äch! hoe heerlp / „

Äuwief.sis ongrondeerv„,
II. Eenbeetezonder eind/ of maät/

Een lengte die veel verder gaat

Als zemel/ en als aarde „

Fendteptezonderpeil of grond/

Fenhoögte die noch oog/ofmond/
Bereiht of roemt naar Wbgarde /

Ach't is! gewis

Äeengdetheit zoo eenzdetheit
Daar met lüſten /

Hammpnziele zoet in ruſten

IV. G liefde! liefde wonder groot!

älapnarme ziel was lebenddoot
Chen Jezus mp quan trekken/

Jäzich geheelten beſte gaf

Spn lebenzelfsom mp uit 't grafl

THerzonden op te wekken/

priep/ ik ſliep /

FZoot mpmooren/'k wou niet hoorent

HWAaar hp d2gng MP /

Foompn härf/zpn liefdedwong m.
V. Poeftoch mpnziele wat een goet/

Smaakziele wat u Ze3uß doet/ 3s
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*t Js Jezus/ziel uw Jeiland:

t Äs Jezus die 'tualles geeft /

Dienfets voo? ute koſtlpk heeft /

Bw hulp/uw trooſt/ üb0 bpſtant/

Pzoeftoch/ zoek noch -

Hºeer/ hoe heerlpkt en begeerlpk

Die beminde

Sezus is/gp zult het binden.

VI. Maar ach mpn Heilant waarom is’t !

Dat noch mpn Zielzo verre miſt " ,

n H met glmpºn 3innen /

nover al/ en t'aller tpt

Gelpk gp Heere weerdig 3pt /

Zoo eenigte beminnen;

TPaar gp 't doch 3pt

Die mp 't leven / hebt gegeben /

Gp alleene -

Zoete Aezus! anders geene.

VII. Achziel hoe zoo verkeert/ en blint/

Dat gp miet meer dien Jezus mint; -

Dien zeiland / Ödien bzoeder! A

Ach wät mag’t 3pn! of weet gp 't hiet

TDat uwe b2oeder Jezus hiet/

GEn is uW troubve hoeder;

BZoe dan/zoo van

Zulk een hoeder/ 3ulk een b?oeder/

Afgeweken;

Äsie/ achwil toeh beken. - -

R U ST E.

VIII. gk voel/ ik voel mpnhertebzant/

Sk voel76 Jezus/ 'k voel uw hant/

HApn ziele ganſch doo?grieven/ -

CD 3oete Zezus/ achÄ 30et ! «H
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CD lieve Cezus/ ach hoe goet!

zoe zoet ist ute leven /

Häom gp /ſteel b2p

Ganſch mpnherte/ dat net ſmerte

5Doch blpft hangen -

Man mpn vlees / daar 't 3it gebangen.

IX. Deem gp mpn hert/ het komt utoef

Azet is de vzeemde Neeren moe/ -

Äjapn Iezusen mpn zoming / -

Häom töch mpn Heiland/ kom’er in/

Gebie en ſtier het maar uw zin/

Als in uw eigen Woning;

Ach Heer / hoe3eer

Perſt en dyingt mp/ achhoedwingt mp

AWe teeLL

Tiefd'/ en goedheit ach mpn Neere.

X. TPaar is mpn hert geheel en al/

Of't wil of't kan het moeten zal/

't Haoet umpn Heilant minnen:

B zoete Zezus/ anders geen/

H lieve Iezus/u alleen /

En wil't niet/dzinger binnen /

TDzing het/ dwing het

Doe het zwigten/ ddo2 uw ſchigten/ -,

Alzou't ſcheuren/ . . -

TP2ing'er doo hetzal wiet treuren.

XI.'t Is liefdedwang / t is3oet gewelt/
Die nimmer deert/ dat nimmer quelt/

MZoud gp het maar gebonden;

Het vzeeſt niet voo2 defladernp/

MDant uwe banden malten bzp

Dan 't harde juk der 30nden/

WPaar van / t niet an

Dºpheit krpgen/ of 't moet hpgen GEn
»

-

- -
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GEn verlangen / :

GPm van u te 3pm gebangen.

XII. Daar dan/ mpn Meilamt/grpphetaan/

GEn doe het in de boepen gaan/ -

"t WAoet uV gebangen Wezenz

Daar/Zoete Iezus/'t bgeeſt geendwang

# hard gp perſt/ het isniet bang/
ÄÄ ig F" *

52pptet/ MPP het

Ä.zoo innig/ v2p wat binnig

nepen, , ºp

Zpn zoo zoet/ "t 3pn liefdegrepen.

X111. Taaar dannpn Heer däaris mpnhert/

TPaar is mpnziel / die doo? u wert -

CDm u tot u ged20ngen /

Allzeid gp/houd vooz u een deel

SIk zouniet konnen/ 't werd geheel

Dooz u tot u ged?ongen/

äw d?ang / uw dwang/

SIs zoo liefpk/ ſchoonze dieſlpk -

Steelt mpn herre / -

Sa vermoo2d het 3onder ſmerte.

XIV. zet v2eeſt noch liſten/ noch geweit

CDf gp het ſteelt/ of nederveld /

PJet wil u niet ontloopen;

Al voert gp 't Weg/ a ſlaat gp 't doot/

Dfºt leeft) of ſterft/'t is in uw ſehoot/

't Zal in de dood noch hoopen; - - „

Geen moodt/ die doodt/

2al het geven/ 't regte keven -

ABant hierom doch - -

Koept'et ſteets/ 6 Fezus konntoch.

XV. WBanneer mpn zeiland/ achmpnheer!

CD zoete Zezus/ ach! Wanneer / . . . . . . .“

- Ilà 2. Za
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Zal ik u. eens hier boven/

25eb2pd van al dien b?eemden dbvang/

Die mp hier balt zoo hard en bang/

HAet uwe kind?en loben /

CD daar/ 3al maar -

Eeuwig ſcha'tren/ helder kla’tren

Tiefde dwingt ons /

GP de liefde Chziſti d2ingt ons. R. I.

s A ME N s P R A A K
tuſſchen een levende en een af

geſtorve Ziel.

Stemme: Hoe dus bedroºfe Leeuwerk.

- Menſch.

I. Wº is het leven ook/ -

V WPaar 3pn nu onze vzinden !

Bergaangelpk een rook 7

Die wp niet weder vinden/

Joe 3eer 3p ons bevielen / -

Dat voelt het blees# PPM ;

CPch! afgeſto?ve zielen /

Roe mach’t nu met uzpn.

Antwoord.

II. Peel beter als het plach/

Bp3ten uit klaerderoogen

Än eenen ſchoonder dag 7

Alle onruſt is vervloogen; Wº

- - Jg
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Ä zalmen 't u verbeelden/ -- --

p hebben wat ons luſt; -

MBp ſmelten in de Weelde

Dan eene 36ete ruſt.

Menſch.

111. Gp ruft in 't Hoogſte goed /

aar Wop noch hier gebangen * - - - - -

n't aardſche blees en bloed / . . .

p zuchten uit verlangen / -
Gnn u. dgar eens te binden -

# 't ſchaduwlooze licht/

p zien hter noch als blinden

IWAet fehemerend gezicht,

Antwoord.

Iv. Wp wenſchen dat op waart
TPaar wp ons nu bebinden /

/ Derheerlpkt en verklaart / - .

- Peel nader ons beminden / . AHL -

Die ons metzpnen bloede -

Zoo dierbaar heeft gekogt/ -

F ons 300 lange hoede

hier in pzede bzogt.
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J E z Us BE s C H o U wT

zoo als hy van Bozra komt.

Stemme: Ach ſcboomſte Nimpb.

Ziele.

i« n lief ik moet van heete minne weeMºnº betºn F

Ä 3pt gp zoo bezWeet /

n waaromzien uw kleederen als eenen

Die in de MBpnpers treet;

Als van een berg de waterbeeken ſtroomen/

Ilapn lief mpn allerſehoonſte Heer /

Zoo vloeit dat bloedig purper nee

Cot in uw zoomen, . . .

Jezus.

II. Daarom/mpn ABNuit 3pn overalmpn le

HApn kleederen zoo root/

Datik de Pers alleenig heb getreden /

ºt Ist bloet/dat ik vergoot

Hit min om uw verſmachte hart te ſchenken/

Japn Duif/ mpn allerliefſte 25zuit/ - -

ZSta opga Uit U 3elben Uit

Äk zal u dzenken.

Ziele,

III. Gch bloed gp zooom mpnent wii mpn

Pol liefde/ vol gedult/. (ſchoone/

Joe zoud ik dit in eeuwigheit beloonen/

WHoe diep raak ik in ſchult;

Waar ſehtap mp onwaarde toe verheben sº
- -

-
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SPk ben van uwe minne krank.

JÄu laaf mp met dien zoeten d?ank / >

japn lief mpn leben. -

W. De

S M E EK E N DE ZI E LE

om de wederkeering van Jezus.

Stemme: La Duceſe Royal.

I. Ker weer/keer weer / Ö Jezus mpn he

Minde!

Zoo lang gpu vooz mp verſchuilt

Häan ik geen ruſte vinden /

Zonder uwoogen benik zonder licht/ . -

„WPaarom bedeht gptoch uw ſchoom gezicht/

*k Boel nu de vonken van de vzeugt nietmeer/

*t zert blpft beſloten waer ik ’t wend of keer/

Ak kan/ och Heer! niet langer weenen/

ZSchoon ik leg neergeboogen

HUAet neergeflagen oogen -

Gp der aarde meer /

Daar ik doo? UWen Geeſt geroert /

Zoo meenigmaal boo?henen

Dan b2eugde plagt te weenen /

Gch mpn ſchoonſte -

Iteer weder/ ik weet dat gp mp mint

JAaak mp/ Weer blp/in uw'/

An jeugt/in deugt / een nieuw.

Bit God geboren iint. -- -

-- ? - IFR A. - II, Sta
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II. Staaf/ ſtaaf/ 6 werelt/ die ik minde

# al uw ſchoonheit/ vzeugten ſehat/

an ik geen luſt meer binden/

Äpkdomen weelde/ weegt mp veel te licht/

Lanzien en eere/ ſpouw ik in "t gezigt/

u eens de gene/daar al’t ſchoon af daalt /

eeft metzpn lief.de mp het hert doozſtraalt;

'i Js Jezus/ 't uitgedzukte beeld

3Dan 't noit begrepen wezen/

ZDoit hooger opgerezen

JAachte noit gedaalt;

Än hem / 6 werelt dat gp 't wiſt/

SBeſtaan de ware goeden/

In hem enzymen bloede ;

Ö Gekruiſte Zeer /

*k Palneder op eenen koUden ſteen

Hw zweet/ uw leet/ uw ppn/

Hw moot/ uw doot/om mpn/

Derwekt mp tot geween, -

III. Bºeng mp/ & Meer/voo? d'aarde v?pta

ſchande / - -

Aaat mp/om uwen ſchaonſten naam/

Alan eenen ſtaak verb2anden /

Eerik zou miſſen/ dat mpnziel verblpd/

Hwe genade/ubw gemeenzaamheit;

2onder uw vziendſchap benik levendº.dood/

Dzenk mp met water / ſpps mp ſch?aal met

Als ik u magr in 't hert gevoel (b2ood/

MBeet mpne bzeugt geen ende/

IPaar jk mp keer of wende.

ºk Binde zoete ruft /

Jºaar buiten u/ d God / is 't al

Ä ÄÄſ n/ »n grmoed moet het ſmorenf - , „
In armsed moetht ſº *t Wozº.
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't WDoºd al uit gebluft;

Gºch ezus/zoo vºiendelpk zoo zoet/

Ilºpn heil / mpn roem/ mpnjeugt/

ºtrºoſt/mpn ſchat/ mpn vzeugt/

IMpn rpkdom/al mpn goed.

W.

De

B E GE RE N DE Z I E L

tot Vereeniging van haar eerſte

Wezen. - -

/

Stemme: La Belle Iris.

H.AÄ hoe 3eer verlangt mpn Geeſt/

A Eer 3p weer wert ingegoten/

TPaar 3p eerſt is uitgevloten

TPaar 3p eeuwig is geweeſt:

Gºch! hoe lange zal 't noch duren/

Datik hier in blees en bloet/

(Tel de dagen ende uren

"Äg naar het eeuwig goet.

II. Eeuwig wezen/ zönder end

Bonder hoogte zonder b?eette

Eeuwig eeuwig ongemeeten

Allen geeſten onbekent: -

Dees verdwynt doo 't heet verlangen/
't Buur der hefde doet geweld/ '

CEerik ÄÄÄ -

N CHLeſn U Verſmelt, - * * *,

«nressº lll.
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-

III. Doch wp willen met geduld/ º

TPoo2 den weg ons boo?geſch2eben/

Ch?iftus menſchheit/ leeren leven

Pol met lpden opgebuld.

WLaat ons op een ſteenrots boubven

Eerſt met Chriſtus aan het kruis

In verſmaadheit uit te jouwen/

Dat 's de rechte weg naar huis.

Gedagten over

DE E EU W IGH E IT.

Stemme : Als' begine.

I,O Eeuwigheit! & donderwoozt! . . .

Ö Zwaard dat dooz de ziele boozt ?

G Alanvangzonder enden:

O Eeuwigheit/ tpd zonder tpd:

Zk weet van groote treurigheit

IAiet/ Waark mp zal wenden:

IſlApn ganſch verſch?ikte herte beeft/

TDe tong mp aan 't gehemelt kleeft/

II. Geen ongeluk/hoe hoog of wpt

TDat eindlpk doo2 den tpd niet (lpt/

En ganſchlpk mdet verballen:

Alleen het eeuwig heeft geen perk /

't As daar altoos begonnen werkt/ ?

Ö! Hier valt miet te mallen/ - 2.

MDamit volgens Chriſtus eigen reen/ ,

Zoo suithaar verloſing geen. 11 .

-- - «- 1.
« -

\.
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L

III. d Eeuwigheit/ gp maakt mp hang

Ö! Eeubwig/ eeuwig iste lang

Gmzpn in alle ſmarten;

Daarom/ als 'k dezen langen nacht

Metzpneppn/ Ä in gedacht/

Derſchzik ih recht van harten/

Pietiste vinden beet noch wpt/

Zod ſch?ikkelpk als d'eeuwigheit:

IV. Als der verdoemden groote ppn/

2ouw.zoo veel jaar / als menſchenzpn/

Die hier op aarde leven:

Als m'aan den Hemel Htarren telt/

Ja grasen kruiden op het velt/

De boomen bladen geben./

Zoo was dan ma een lange elend /

CBp 't leſte noch de tpd volend.

V. Maar of gp nü veel dutzend jaar/

Wºebt Uitgeſtaan dees ppne zwaar/

JAethermen en met klagen/

GEn doo? der TDuiblen w?eet to?nnent/

Zeer grouwelpk gemartelt bent/

Doch wozd gp niet ontſlagen:

TDie tpd / die niemand meten kan /

Begint geſtaag van voren an.

VI. Ach God! hoe 3pt gp zoo gerecht k

Woe ſtraft gp/ zeer/ een boozen knecht/

Zoo hard metheiſche qualen ?

De 3ond diege in de weereld doet

WDoºd doo? een eeuwig wee geboet/

Ss dat niet duur betalent

2Bedenk dit weló menſchen kind!

TDetpd is kozt/ de dood gezwind.

VII. Ach! vliedtochſteedsdesduivelsſtrik;

De welluſt/ kan een oogenblik En
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GEn langer niet/bernaken; -

TBaar zult gewis voo2 in de gel/

Bp duivelen vol w?eed gequel

Sneeuwigheid ſtaag blaken:

Sa ſchoone kans/en wel gewaagt/

TDat doo? de duib'len wo2t beklaagt/

VIII. Zoo lang God in den gemel leeft /

Enover alde wolken zweeft/ - -

2Zal dit gemartel dueren: -

De köude/ hitte/ honger/ppn/

Angſt/ ſchºtk/zal ſtadig bp haar 3pn

GEn plagen / t'aller uuren : " -

Danzalzig enden deze ſtrpd /

Als God verlieſtzpneeuwigheit.

IX. WBaak op/menſch! van den 3ondeſlaap/

Gºpp moed/ grpp moed/ verloren ſchaap

En beter haaſt uw leven/ - -

Waakop/ wanthetismeer dan tpd; .

Denk dat haaſt nadert d'eeuwigheit

GPm loon naar werktte geben/ -

*t Islicht van daag de laatſte dag;

WDie weet Wanneer men ſterven mag,

X. Caat toch des werelds hobaardp/

Eer welluſt) rpkdom/pzonkerp

B langer niet gebieden: v

(2Ziedens uw groote zelterheid/

De weereld valſch, den quaden tpd)

WDil's duiyels ſtrikkenvlieden:

Poo? alle dingen neen in acht/

Den voozberhaalden langen nacht.

XI. Ö! Gp betooverd menſchenkind / --

waas in 't verſtand/ van herte blind / .

Pil's weerelds liefde ſtaken;

* -

Aepr
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Ach! ach! 3al dan de helſcheppn/

TPaar meer als duizend Beulen 3pn/

Hw hert niet eens recht raken !WPaar iszoo een welſp?ekend man/ e

TDie deze zaak recht uiten kan.

XII. ö Eeuwigheid/ è donderwood!

6 Zweerd dat doo2 deziele boo?d!

ó Alanvangzonder enden;

ó Eeuwigheit/ tpd zonder tpd:

Ak weet uit groote treurigheit

JHiet waar mp heen te wenden:

TPaarom mpn pf/ zielen verſtand/

Leid Aeer en neem die in uw hand.

z I E LS OP WE K K IN G.

om alles weder tot: God te

brengen.

Stemme: Wil niet onbarmhertig wezem.

I. Z die hemel ſchiepen aarde/

Z– Staat hier in de deur/ mpn ziel/

WAP is Schepper die u baarde/ -

«Sphet Schepzel: buig en kniel/

Zie/ hp ts de Pottebakker/

GEn JP 3pt het aarde bat /

WPat gp 3pt/ 3pt gp dan ſchuldig

Alan hem / daar gp 'tal van had.

II. Crek u dan van alle dingen/

Enook van u zelvenaf/
-- God/
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God/ ban wien wp "t al ontſingen/

TDie ons aan ons zelben gaf/

à 3p alles opged2agen /

’t Is mpn grootſte zaligheid/

Dat ik u maar mag behagen/

H die nnpnen do?ſp?onk 3pt. - -

III. HAaar watzal tk nu noch geben

*k Benzoo diep in ſchuld geraakt/

Schepper van mpn eerſte leben/

Poo2 dat gp mp hebt hermaakt/

Doo2 uw pden/ doo: uw ſterven; - *

WPaar zoudik iets vinden waars - -

Gpzpt God/onik ben menſche/

Eeuwig uwe ſchuldenaar.

's WERELTs HOOGHEIT

laag geſchat.

Stemme: Neria Schoonſte.

I.O Blinde weereld / vol elende/

Al uw geluk beſtaat in waan/

TPat gpteregt uw armoed' kende.

Gp zoud naar and'ren rpkdom ſtaan.

II. 6 Koningen! hond gp 't beſeffen

MDaar in een Htoninkrpk beſtaat/

p zoud uw roem zoo hoog niet heffen/

waardſche kroon was haaſt verſmaat.

111. Gp boogt met troon en Scepter nedtE

# 't ſtof voo2 Jezus dooznekroon /

p gingt tot heerſchappp niet weder /

IWHaar bleeft een dienaar Van Gods Zoonºv
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IV. Gch! kender gp den ſchoonſten Heere/

Päw aardſch Paleis verliet op bip/

MDanthem te dienen is regeren/

HAaar aardſch regeren ſlabernp.

V. WDie hem behaagt heeft altpd vzede/

Gfſchoon de wereld woed en raeſt/ -

GEn d'een van d'ander Werd beſtreden /

W2y wo2d dooz geengebweld verbaaſt.

VI. Zpn Geeſt verheugt zigmietdoo2Wpnen/

't Islevend water dat hp dzinkt/

THät in hem woºd tot een fonteine

Die in het eeuwig leven ſpzinkt.

VII. tomt Pioningen van uwe th2onen

HHom weereld van uw dzek enſlpk/

MDodt onderdanen van Gods Zone/

GEn Koningen van 't eeuWig Wipk.

K

Chriſtus Bruid verlieft op

DE E E N ZA A M H E I T.

Stemme : Pſalm xxiv.

I. IT ſtilheid neemt nupn ziele toe /

Dan woºdt 3p haaſt de werelt moe:

GP wat is daar al zoetste vinden!

MZier ſto2t ik al myn klachten uit/

Hier hoozt gp 't klagen van uw Bºuit/

& Bºuidegom : mpn ziels beminde.

II. Hier leer iſt deverbogentheen

Pan 't heilig WBoozd; ja hier alleen

6.- - - -
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Htan ik tinp in mpn tranen baden /

Enzoo verlichten 't klagend hart/

TDoo2 dien het/ diep in ſchuld verwart/

(Tragt zpnen hongerte verzaden.

III. tom ſluit mp in uw zoet vertrek /

MZier is het/ dat men geen geb?ek . . -

En heeft/ van d'alderzoetſte volheit :

5Paar daar.mpn zielzoo veel geniet/

Als 3p hier van het ſchepzel bliet ;

Al acht de wereld dat voo dolheit. -

V. Jk ſchuw de veelheiten den dyang/

MDant ’t valt mpn ziel daar alte bang/

En 'k weet daar ook geen ruft te binden;

MDant in het ſchepzel is 't ook niet/

TPaarom 3p tot den ZSchepper bliet/

CDm 't herte vaſt aan hem te binden.

V. Ik weet mpn MB2uigom is beſchaamt/

GEn wil met mp niet / zoo't betaamt/

Zig bp de meenigt' laten binden/

IlAaar wil met mp al naar het Veld/

Daar hp 3pn reine liefde meld/ -

2Zoo hp gewoon is/ aanzpn vzinden.

VI. ºp die dan met Elias Bind

TDat God niet in den harden wind/

HWAaar in de ſtilte zich laat hooren;

HAoet boven; d'aarde verr' beneen/

Ja alles met de voeten treen/ *

Aldat 3pn ruſt oit mocht verſtoren.

VII. WBeg weereld met uw zot geraas/

k achten houd' u maar een blaas

olpd’len wind: het is in u niet/

MDeg/ wegt mpnziele kend u al/

&Indien zoo niet/jk was voo! uw mal/

Gén vooz uw' pdelheit/ 300 ſchubſ niet. V 1 11.
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„V111. JApnziel verkieſt het enge pad/

MDant aan het einde is die Stad

Daar Sions Burg'ren 3pn in b2ede/

Daar heeft menmeer als men hier voeld/

Gm dat hier doo2 malkander woeld /

Vºet vleeſch met 3pn begeerlpkheden.

DE GE BO GE Z I_E L E.

Stemme: o Heilig zalig Bethlehem.

I. Heilig! heilig albeſtuur/

* O Ö! Gndoo?grondelpke wegen/ -

GBp waart enzpt ook tot deesuur/

Altpd regtbaardig in uw plegen.

II. Bergeef mp dat ik oit uw weg “

iſpzees/en niet hebaangebeden/

n geef dat ik mp nederleg/ -

Al zag ik van ubv doen geen reden.

III. t. s reden ºeer als gp't maar wil;

Hw wille kan het billik maken/

MBaarom is 't ſchepzel dan niet ſtil

Hoedurft het noch uw wegen laken

IV. WBaäröm wil toch het epze/ nu

GEn dan/ beriſpen al uw daden?

GEn murnaureren tegens U /

En ſteeds uw heil'ge wegen ſmaden?

V. Wat dwaasheit is dit van een menſch/

Gods doen en wil zoo te beperken

aar 3pnen wil/ en dwazen wenſch/

oe kam men grooter dwaasheit werken

VI. WBar eigen zin / wat hovaardp/

Heeft dan des mºtºr bekropen ?
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MDat boosheit/ fawat lekkernp -

Ss in dezen ingeſlopen ? .

*Vj. oe durft het nietig zondig ſtof/

zpnen MDaher ſed 3º twiſten !

jºats wanhem die enof

jen dat hy is deº.:
VjHeen Bader. Wº pder daad

jaardigen en bitthroemen /

Enal wat uw beroemde Laad

Fjºwf/dat zai in heilig noemen. . .“

IX. 't Is mpgenºº als d'ºemel maar

Wheeftzpnen zin * Welbehagen/ -

Zilshp my maar 3º wil verklaar / . .

Änmiik naar gºº b2agen. - -

X. Alſcheen't mº dwaasheit wat HP doet/

Zoozal ik doch zynºgº P2P5eN/ -

Enzeggen dat heta goet/

Äjes zemels recht Ä er, „ta,
#xÄrt is mpdwaasheºat ik niet

5ſeeer reden in Zºº kan merken/ -

Äsblindheit dºº menſchniet ziet/

Äpfbilikheit in al zyn werten:

ÄÄsmental niet pinºan/
Zoo is' de ſchuld nietº Wegelt/

Äar't is om dat wº dºº Van

jaan den rechten zinterdº

Äjhe echter onze Plicht/
(Tezegenen desÄ: dadeN /

Än Ächten totſponsbericht -

Än aizon Koninklpke Paº
XIV.Al wat'er is dat most doch 3PN

Ma onderdang aller Ä
Äk bid u Päder leer het º/

Änpzeek knoit uw daden tegel-sºººººº dadentea" ziels
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E

z 1 E Ls R. o E M.

Stemme : Rezemona die lag gedokens

I. ZÄ die hebt onderbonden/

Wat het iste zyn gekuſt/

MDat het stezpn verfonden/

MDat het is voö. zieleruſt >

Inhaar eenzaamheit met God

FCPndervinden dit genot;

II. TPaar tezien 't onzienelpke/

TPaarte ſnaken "t 30etſte 30et.

Ente hebben vaſte bphen

3Ban het onverderflpä goet / ,

THaarte hooren semelstaal/

Ente zien des Godheitspaal. -

III. En dieÄ aak daar te hoorenk

TPaarte voelen liefdedwanh/ /

Taarte zingen deme Chooren/

Ente zpn van liefdekrank/

Daar met God tº 3pn gemeen/

Ja methem te Wºzºne, -

Vjºch wat is dat niet een vsondeel !

Zoote zpn van Göd bemind/ .

Äaar 't was zoo nie in dozdeel /

jwaart in dees zahen blind

Äg vond daar in geen vermaak/

* MDas ueen geringe Zaah. ,
Wjaaar mpnzfe/ als greens,pzoefde

MDat het was verzaad tº 3..

ZÄg gp dat apniet behdefde/

TDan alleen deesmº
- - - - 2.

- -

Dit
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Dit was 't algenoegzaam goed /

Cot vermoeging van 't gemoed: -

VI. Ö! WBatzpn hier heerlpkheden/

Polheit tot verzadens toe/

k Zal vzpmoedig tothem treden/

MDant die geper werd noit moe;

Dzier is willfgheit en magt / *

Hier is ook volkome kragt. -

VII. Hier is wpsheiten vermogenr

Hier is volheit/ hier is 'tal/ - -

Hier is Paderlpk medogen /

TDies hp nimmer dulden zal/

Datzpn goedheit van u wpkt

En gp in wanhoop bezwpkt.

VIII. Stadan op/wf niet vertragen /

En kommet vzpmoedigheit/

Zpt doch niette zeer verflagen

Dver uw gebzeklpkheid/Ä,

Hier is raad/ en hier is heil/

Gohde weg hier toe is veil.

IX. WDilt gp komen tot den Pader/

't Moetzpn in uw Bºoeders naam/

Hit die trooſtfontein en ader/

INoet gptÄ alte ſaam/

MBilr gp niet in eeuwigheit/

Ban hem wezen afgezeit.
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-

S A M E N S P R. A A K

van Jezus en zyn Bruid.

Stemme: Hertknagend,

Jezus.

I.Mº Coztelduif die kaltpd bemin/

Endaar ik altpt ſchep genoegen in/

Endaarik altpd ſchep genoegen in -

WPaar 3pt gp nu ? dat ik u niet en hoo? ."

Als voo? !

II. Bäw kirren is mp nschtans altpd zoet/

En't mp altpd naar u verlangen doet/

Als ik u nieten hoo2 zoo bzeekt mpn hert

TDöo2 ſmert;

III. Hw zoete ſtem is mp zeeraangenaam /

GEn om mp te vervoeren heel bequaam; »

Gp hebt mpn hert/ waarom danÄſº

IV, WBaarom verbergt g'uinder Kotzekloofs

GEn waarom 3pt gp poo? mpn ſtemme doof?

Ei Co2telduifje/ waarom 3pt gp nu -

- Zoo ſchuw #

V. Ö TDuif! ik ben't/kent gp mpn ſtemmeniet

Hoekond gp langer mp zien in 't berdziet?

2Saldan altpt uw antwoo2t wezenÄ
& LLN !

VI. GfTDuifjemeentgpdathetmpnietſmert?

Baw antwood/lieve Bºuid/is veelte hert/

Heen/ 3eg veel lieber doo? een"Ä
- OT M.

Jº Z. Bruic.-

–
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Bruid.

VII. Emanuel/3pt gpdat die daar ſpeekt/

2pt gp dat die mp roept/en bid en ſmeekt?

WBaaromtoch laat gp U gelegen 3pn/

an mpn?

VIII. Ikbenverbaaſt/alsik hieraanÄh
Dat gp uw herte mp tot een geſchenk

Opdgagen komt/ en van mp niet eending

% - Beding/

IX. Als maar dat ik uw aangeboden min/

Aanvaarde/ en ſeheppe daar vermoegen in/

't Is bilph Heer dat ik bet vlptigdan
JAeem an,

Jezus.

X WPaaromlietgpmpdaardanbuitenſtaan.

CDſ lach'er u/ & Sulamith! niet aan ?

Boe Waſrt gp dan dus dWaasenÄ int

lint

Bruid.

- XJ. Ta welte regt noemt gp mp onbezint

Idei mp/dat ik uniet meer bemint/

TPaar gp alleen mpn liefde waardigÄ
* . tzt.

XII. Eikomtochin/hebthierde heerſcha

GEn ſchik het alles/ # teÄ vor

En "t is mp wel; zoo als 't uw Ä
, - 't goet.

XIII. Ik ben te b?eden dat gp't alregeertÄ gp / al Wat in denÄÄ A

Enneemt gp doch van al/ d s vzin

DE
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DE z O E KEN DE z IE L.

Stemme : Pſalm xxxv111.

I.WÄ 3Pt gp 3oo berſagen

HWAach men 't b?agen ?

MDaarom 3pt gp zoo ontruſt

WBaarom zoo bol.ppnen ſmerte ?

TDat u "t herte

Al de blpdſchap ganſch uitbluſt

II. Wat doet u dus angſtig qupnen

a verdwpnen /

aarom 3pt gp zoo ontroert !

MDat is 't dat u zoo ontſtellet /

Gfte quellet

Gnde zinnen dus dntboert

III. MDat 3pnal dees nare klagten /

GEn gedachten

Pol van dyoefheit en van ppn -

MDat doet u 3oo angſtigzuchten /

GEn ſteeds duchten /

'k Bid u zielfei 3eg het mpn?

IV. 'k Poel / ik ben 300 bol elende /

Zoe ik ’t wende / -

*k Dind niet anders dan mpn ſmert/

't zeele pfis vol van wonden/ -

TDoo2 mpn 3onden /

Dat gaat mp zoo na aam ’t hert.

V. Iſſer dan in plaats van alſem

JÄu geen balſem /

(Cotgenezing van mpn Wond

Iſſer nu geen medeepne

JA 4 Booz
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Poo? mpnppne / -

Gmte maken mp gezond

VI. HAoetik ſteeds niet doen danklagen/

t' Allen dagen /

Ende treurig gaan daar heen ?

Zal ik dan mpn Tief niet vinden /

ILApn beminden /

2Zal hp ſteeds antwoozden/ neen ?

VII. Ach! mocht ik hem noch eens hdoren

Als te booren;

WBoud' hp eens 3pn gunſtig dog

GBP Mp laten nederdalen /

TDat die ſtralen - -

Eens mpn ſteenen hert bewoog. .

VIII. Ach! dat hert/ dat rotzig herte /

Doet mp ſmerte/

TDat is mp de grootſte laſt;

Dat houd mp zoo neerged2ukket /

GEn gebukket /

Ach! *t is noch aan d'aarde vaſt.

IX. 't Zal niet ruſten/ mochte zwpgeR

Pan te hpgen /

CDm een d?opje van uw Geeſt :

Ach! wil tochte hulpe komen

IWAet Uw ſtromen /

En 't doo?wonde hert geneeſt. -

X. Stilmpn ziel/ van voozt te varen /

WDil bedaren / -

IPatig toch ubo treurigheit :

IIaat toeh al uw dzoeve klachten

5Aiet vernachten /

Tot in alle eruwigheit. -

- Ä##Ä moeden kom op Hoope /

Kº " . . WPane
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MBant hp is die Heilfontein -

Äp 3al uwen do2ſt welleſſen/ - -

HAet 3pn Fleſſen / -

MBit gp maar de 3pne 3pn.

XII Wil mp3elben graag begeven/

Gmte leven -

Methem in gemeenzaamheit:

ºt Zal mp dan ook niet verdieten/

TDtt genieten /

In mpn ſtille eenzaamheit.

XI. Wil mp hier in dan verluſten
GEnde ruſten --

Als ik maar mpn Jezus vind':

ºm mpn Sezus/ kommpnhoeder/
Geef mp voeder /

KCºon zoo dat gp mp bemind.

AW zom eimaak van mp uw woning/
CH?oote ioning / -

Laat ik altpd uwe 3pn/

Deg tot mp/gpzpt mpn eigen

CPp dat 'k zwpge 7

En ik antwood' gp 3pt mpn.

«

Den vermakelyken

D O O L H o F.

Stemme: Gavotte a la fronſ. -

ALgenoegzaam eenig goed/
A Dºle volheits overvloed/ . . .“

Ärzpt alle eere waard/ - - -

Deh dat al datievenheeſt/ . - - -

- Iè - R
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B dat recht dat u rechtbaardig

SToe komt u opd?&lag en geeft.

II. 52ondelooze CDceaan /

All te diep om in te ſtaan /

* MBenſehte mp maarte verliezen

Z uw volhelds overbloed/ -

t laat my maar toete kiezen

(Te verdzinken in dien bloed.

111. TDat is 't daar ik zoo maar hpg/

KTot ik van die volbeit rpg/

Tat dat ik mp vind verloren/

In dees onbepaalde Bee;

TGaarik vaſt ben van te voren/

(Te bezeilen een goe Kee.

IV.Ä feilde 't eenig menſcß

Die dir ſtelde tot zyn wenſch/

ie hier in 3pn hoogſt genºegen

ond / en hier me was te bzeen /

Ach kondik mp hier naar voegen /

GEn vond ik np oberreen.

v. 't Js noch boven al het beſt/

2Suiten dät/ daar niet en reſt;

* kantoch geen genoegen geben /

hier is 't alderzoetſte zoet/
et isÄ LL Ä leben

e verliezen in dien vloet.

Vºeht hetal mpn groot geluk/

Shºon ik ben in ppnen dzukt/

t Äsgenoeg am te ber3aden /

d'Gnbepaalde luſt ban 't hert /

Ja genoeg om t'oberladen;

Ach wat is dat zoete ſmert. -

VII. 't SchpntÄ een vzeemdetaal/

Dat die goedheit 3 Paal/ En

- -
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En die eindelooze zegen /

Poo2 een Zondaar we3en zou /

Ach! war zpn dit hooge wegen/

Ach! dat hp 't mp geben wou,

V11!. Buiten hem is geen vermaak/

CPok miet in de zoetſte zaak /

Want gp 3pt alleen t verlangen/

Pan de zielen van het hert / -

Schoon 3p u niet kam omvamgen " -

Dat is hier een 3dete ſmert. - -

IX. 2Zoo in ute 3pn verwert

Dat is ppnelooze ſniert /

ºk Achte dat ik heb gewonden/

et van 't geen daar ik naar jaag /

sik ben in u verſonden/

Als ik over volheit klaag.

X. Polheit die deziele ddet

Ä Ä den oberbloet / -

et Onn dat 3P geengendegen

Scheppen kan in dit vermaak/

HAaarom dat 's haar niet kan boege

ZWBaardig zoo eenÄ 3aak.

XI. *k TDenk nfet dat ik niet en bett

Zoo lang als ik niet en ben

IAet uw grootheit zdd onaſchenen/

Dat mp alle ding daar hp/

Z als utt het oog verdwenen /

n dat gp het alles 3p.

*Ä
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De Ziele verzockt - -

H U L PE A AN JE zU s.

Stemme: 0 Kernage.

I. AP mp! hoe is mp 't hart zoo bange

CDch Jezus! houd mp nu omvangen/

Degrootſte vpand gaat op roof/

BIP komt ter hellen uitgebzoken/

@m mp a wederte beſtollen -

Met twpffeling/en ongeloof.

II. ºp kan mpnluſt tot uniet lpden/

ºp moet mp dat geluk benpden / -

aar of hp b?ult en knarſt ban ſppt/.

p zullen't ons niet eens bekreunen /

2Zoo lang w' op Jezus harte leunen/

Zoo lang gp onze toevlugt zpt.

III. Trek af/ en laat uw pdelpdogen/,

De ſchoonſte dag/ uit Sezus oogen -

Straalt ute ſterk in 't boos gezicht/

Die glans doet al uw liſt verdwpnen

Als psen ſneeuw/voo2 zonneſchpnen/

Als duiſternis voo?'t morgenlicht.

IV. apn Heer volljefde/ volontfermen/

You mp ombangen in uw armen/

n laat mp ruſten in uw ſchoot:

Doit wilik mpnen Heer begeven/

De Zoete Jezus is mpn leven /

WPantzonder Henzoo Waar ik doot.

L. De
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- De

ONVERZADE ZIEL ELUsT

naar Gods Gemeinſchap.

Tweeſpraak tuſſchen een Wederge

borenen een Onwedergeboren

Ziel.

Stemme: Onze Vader.

wedergeboren Ziel. -- “

I.VÄ volheit/ hoogſte goet)

Saalgenoegzaam voo? 't gemoet / .

Gneindig eeuwig/ eenig Heer /

Zn u het alles is/en meer/

TD.at oit mpnoog of hert begeert/ -

Schoon dat het mp was noch zoo weert/

II. Daar is niets dat de ziele kan

Bernoegen/dan alleen dat van

BAw goedheit tot haar nederdaalt /

GEn dat uit u zoo onbepaalt

In vzpheit haar woºd toegevoegt

TDat is 't dat eenigſins vernoegt. . .

111. En noch kan zy nietzpnte bzeen

2Zoo 3"u nietzelf heeft/ en met een

Bºet geen van u tot haar afvloeit/

3Aaar 3' is en jaagt noch onvermoeit/

Cot dat 3p komt tot dit bezit/ .

En dat 3P heeft haarhoogſte wit.

1V.
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IV. 3 Js eindeloos in haar begeert/

GEn wil niet wezen afgeweert /

52aar zucht en hpgt/en weenden ſchzeit/ .

En jaagt en vzaagt/ en bid en bleit/

(Totſdat's erlangt het geen 3P Wilt/

Enniet doo2 dan/ is 3p geſtllt.

V. Enzonder dat/ heeft 3p geen ruſt/

Pooz dat 3p krpgt haars herten luſt;

z’ s niet te vzeen voo2 datze hrpgt

Het geen daar 3p naarÄ gehpgt /

2Äp gaat niet heen/ maar blpft ſteedsſtaan/

(Tot datz' in alles is voldaan.

Onherboren Ziel.

VI. WDat is 't dan/ dat gp zoo verlangt?

(Te hebben/dat u 'thert zoopzangt? -

BZoe is uw luſtzoo onbepaalt - -

Äst iet dat in de ſchepzels ſtraat:

Äs 't rpkdom/ eer of eenig goet/

TDatu dus zoo verlangen d0et.

Wedergeboren Ziel. -

VII. Peen/neen/hetſchepzelts’tnetweerd

°t Is dat niet dat mpnziel begeert

Jß heb geen luſt noch rüſt daar in/

&k ſtel dat niet tor mpn gebotn /

ZSchoon dat ik had dttheele al/

Ähachtendmaar voo2 niet metal: -

Vii Äshymaerztg zelpen geft
ÄApn ziel is dänte vzeen en heeſ -

Izet geendaar 3p haar welluſt wind/

GEn boven datzpniers en mind

MDant ’tts die een gewenſte zaak/

Enaimpn ziele zoé vermaak. 1x
*
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IX. Ja God alleen/ die is mp 't al/

Ak kan7 noch mag/ noch wil/ noch zai

Fap in geen ſchepzeien nunmeer -

Dermoegen/ bwamt alleen de Heer

Es waardig zoote 3pn bemind/

ZSchoon dat ik pet in 't ſchepzel vind.

Onherboren Ziel.

X. Heeft dan het ſchepzel ntet net al

Datu vermoeging geven zatk

Js 't in uw aog eenpdel ding/

GEn omte zoeken te gering? -

GEn acht gp 't als een pdel miet/

Al war gp in de ſchepzels ziet.

. . . Wedergeboren Ziel.

XI.'t Is waar/het ſehepzel heefteenſraal/HW2aar*t ls ntet# eind of paal/ ſºr

't Asmaar een bank/ of ſehemerligt./

En't vliegt weer heengelpkeen ſchigt/

Zoo dat de eindeloo3e luſt/

TPaar medentet han zyn gebluſt. -

XII. In God is 't aif dat ſtrekken kan1

KC9t ſeunſei van de ziel/ en van --

2et ruftelooze hpgend hert/

Dat Jander hem/d003 angſt en ſnert/

DHanſch ruſteloos is en vermoett; .

Althenheeft heeft hetal verfoeit. . .

Xll. WPanthetiszeker engewts /

Dat al dat in de ſehep3els is "

Dat is van Hemhaar megedeelt /

Zoodat/ hoe ſchöon het ſchepze ſtreelt/

idet heeft toch in zieh zeiven niet/

TDänenkel queling en verdziet.

. . . "

xiv.
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XIV. Maar God die is en zal ook 3pn/

SIn leven/ dood/ in kruisen ppn/

"t Genoegen en mpns herten vzeugt/

IſlAethem alleen benik verheugt /

GEn ook ten vollen welte b?een/

HWHaar niet in eenig ſchepzel/ neen.

XV. 't Bermaak dat in de ſchepzels leit/

Gns maar pet van den Schepper zeit/

Enroeptons toe/ klimt hooger op/ - -

MDant dit is niet de hoogſte top/ -

Die kan 't nietzpn daar gp in ruſt/ -

Enuten vollen in verluſt.

-

H E T EN GE PA DT

van Vreemdelingen betreden.

Stemme: Hertknagend.

1.Mº ziel/ zie om wat wegengp betreed/

Enkenuw weg/'tisnodigdatgp weet

Gfgpook op den rechten weg uw voet

Gaan doet.

II. ?et enge padt alleen ten Nemel leit/ -

Gf ſchoon het vleeſch hier tegenſp?ekend'pleit/

Gp moet dat gaan/ of d'uitkomſt # Äh
- A tOC.

III. Bedzieg uniet/'tbedzogzouzyntegroot/

Doo2 dit bedzog bleef gp van heil ontbloot/

TPaar 3pn maar weinig die in 's hemels baan

- Paſt ſtaan.

IV. Gp wandelaar zie waar gp wandelt heen/

Tet maauw/neem acht/ſlagade al uwe rº
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|

Een treedje mis/zou maken dat"Ä Ä
TB2C002.

V. º. ’s gemels Wandelaar watje
WO0g/

<En wat het was dat haar zooſcheen in 'toog;

2aar antwoo?t is: ik ’t geen/ geenÄ 3tet

LNiet.

V1. ºethetiszdeten Memels2surgerrecht/

Dat d'Hemel heeft voo? Burgers weggelegt"

IMp deert niet/ ſchoon dat ik in dees woeffpn

JA0et 3pn.

Vl 1. *tÄÄte bzeenddatileenÄr
ing Ve

Bit's Paders huis/daar ik alleen erken

Hl.Apn heil/ mpn deel/ en eenige erffenis

TDaar fs.

V1 l 1. Äſºr Maarals een die vzeemd's

ng hiet -

Alankºuis gewent) ja bºopk in 't verdzfet :

Gmhoog/om Hoogmpnziel/ ºrg# traag

M laag.

De

GODROEMEN DE zIE L.

Stemme: Gezwinde Bad van de min.

I. Tehova/ aidergrootſte Beer/

Js uw eigen Daam / : . . .

ÄÄÄÄgen tot uweer/
k ben onbequaam/ . . . . . . -A - CD - Of
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mpn tong / van u tet.

# eer zong/ 't is toch niet metal /

s MDant gp zytºt oneindtgal / -

MBovenons bevat/ Is het alles/dat

: Pnsfet van u zeit/

Ä jeſteit. . . . .

*, . Als ik aanzie uw gemeltroon /

AZie ik daar een Schaarf

Fie voog uw voeten hare kroon -

Werpen neer/ en daar , - -

# een krans om u ſtaan /

sPol van glans/ biedenh' aan/ altpd

(Tot üw dienſt te 3pn berpd

Hare zemel3ämg/TGierenzal/ 3oo lang

Als zy Booz U ſtaan/ --

En: uw eere ſchouwen aan. - -

-„h sah met yaar uHeer vien lof/
TPie u toebehoo2t/

En dat iſ fºr het Hemels zof

LHºet een 3oet accdozt / “

HAethacrº ſtem/ mpne voeg

Gn aan hem / eer opd2oeg / vdo2taan/

IHocht ik altpd voo2 u ſtaan /

Hte melden zou 3pn/ Goote eer vooz mpn/

Deh dat ik maar w

Dam die u roemende Schaar.

wº Kwº eerÄ is my goet/

ant dät is mpnplicht /

Endat te doen myn zielts zöet /

WBant gp dan verricht

't G2oote werk7 dat altpd

SÄ Ä/Ä INJet

pn De ruſte *t gemoet :

Zal dan het heel al/ HAet een hip geſchal

«

. . ." -

IT02
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IToepen u 3peer /

EnÄ gpt niet doen veel meer

V Zal gemel / aard' en al dat ſtom

Ss/bertellen gaan . .

# F die Ä en kond/Waaron .

oud gp ſtille ſtaan -

Sº hp niet eere waard/ -

Zºe gehied/ op der aard' alleen

º ist waarden anders geen;

Ädannuniettraag/Kochſchathemtelaag/
IBant.at datter leeft 7 -

Hºp alleen den adem geeft. . .
VI. "ºvan alles het begin/.

ºn hºwezen moet; ""

WAP maakt het allos näarzpn zin /

En't is alles gdet;

All dat hp heeft gedaan/, -

ZDat het 3P1.3al beſtaan mu voot/

Zºº? 3ºn wilen mägtig MBoot -

ºſpeeht/enhetdaar Äoetzpnals hetmaar

szpn welgeval/

nt 3Pn Wil gebied Het al. - -

V. AP is de Heere die daar heeft/
Al tot zpn gehied 7“T -

Sº alles war hpadem geeft - -

Wºdet oft wii of niet,7

2<pnen raad enbeſluit/.

Äeºtaat/ voeren uit/ dooz hem

En gehoozzaam 3pn/zynſtem“ -

" Bºet naar 3pn beleid/Stadig zpn bereid/
9pdat/ als hp maar “

Speeht een wöoºkhet werde daar. -

V Ä Ä. alles We beſtierd

ºft t Üp doet /
In a CD 2 GEn
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GEn of't van ons gezien niet wierd /

Zoo blpft 't altpd goet/

Gm dat hp/ het zoo wil -

Iſèoeten wp/ wezen ſtil/ om dat -

Pºet 3pn Wpsheit anders bat : . – –

ºf Isin onzen zin/ Somtpds quaad/dat in

2pn wpsheit geſchiet / - -

Gm dat wp 't beſeſſen niet. - -

IX: Haar zpne wpsheit is 3pn raat

Dol van heiligheit/

En of 3pn doen ons ſchaat of baat

't Istoch wps beleit /

Glke daat / die hp doet - -

D2oeg of laat/die is goet/ en wps/

3WPaardig onzen lofen p2ps: - - - - - - -- -

Zoo t verbogen is/ TSoo2 ons duiſternis /

2Zoo is niette min . . .

TPaar ban hem peel wpsheit in.

X. Pan alles weet hp de waarow /

CDm dat hp regeert /

Dm dat hp 't wil is de daarom /

Als hp ’t zoo begeert / . -

Dat's genoeg / of gp noit 2

ZSchoon gp bzoeg / reden oft/en wiſt/

WPatzpn doen zeit/ billik fs "t.

TDoo? 3pn wil/ 3pn daat / Goed blpkt/ of't

Ons quaat . .

Dok ſchoon ſchpnt in "t oog /

ZPne weg blpft wps en hoog.

-

*#-

Her
? » ---
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-.

HET SCHE PSE L NIET

en Jezus al.

Stemme: o Heilig zalig Bethlehem,

Ziele.

I. M. doodigen verlegen hert “,

YL WBeetniet waarhetzigheenzalwenden/

Lºet is beangſtigten vollſmert 7

En't kan bp na geenzugt opzenden.

II. Jet hpgten ſchzeiten is vermoeit

Dan 30ekten / bzagen/zugten / weenen /

En of het hpgt de ſmerte groeit/

CDm_dat 3pn liefſte b2iend is heenen.

III. Lºet bzaagt enzoekt hem over al/

Het kantochzonder hem niet leven/

En ’r acht het al boo2 niet metal/

MDat ook de ſchepzels konnen geven.

,,W Baar istöch geengendegen in/

t Js valsheit a watzp beloven ;

HAaar 's gemelsgunſt is mpn gewin/

TDit doet het ander haeſt verdoben.

V. 't Gnzienelpk is myn vermaak /

't CPnzichtbäre is al mpn beoogen; -

En 'k bind' geen luſt/ noch ruſt noch ſmaakt

In t ſchepzei/ dat mp heeft bedzogen.

Vl. TDat niet en ongekende goet /

TDat and'ren dooz onkund' verſtooten/

Dat is mp even daarom 30et/ -

Als 't maar van mp recht werd genoten.

V11.'t Iseugenſchpnen enkel waanf

MP3t oit het ſchepzeiº quam bieden/ - - -
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GEn zoo m'er laat 3pn sogop ggan /

Hetzaluit ons gezicht vervlieden. - -

V111. Dus vind ’t vermoeidehert geen ruſt/

Jºaar 't is onruſtigen verlegen./

GEn nimmer is haar luſt gebluſt/

En het blpft zuchten aller wegen,

IX. WBaar (roeptzp)Ä ik keeren mp ?

MDaar heen waar heen zal ik mp wenden.

Daar ik behouden benen vºy

Ach! mpn vermoeide ziel ist'ende.

Jezus.

X. Die hier / hier is een hoog vertrek /

WPaar loopt gp langer van mp d?alen?

Skkom en wil al uw geb2ek

Perbullen/ en u wederhalen. -

XI. Ik kam uw zuehten langer niet

Gedoogen/ want mpn teeder' oogen

Die u dus heugen in 't verdziet

TDie hebben mp tot u bewoogen. -

X. Berlaat danal het ſehepzels Aiet /

Sn mp alleen is 't alte binden:

Gén al wat gp in 't ſchepzel ziet

Mag umethert aan herte binden.

Xll. Schatnoit het ſchepzel alte hoog/

Laathare ſehpnu miet bediegen/

Roeſehoon hetu ook ſehpnt in 'toog/

Bºet kan niet anders als u liegen.

XIV. Ik ben die eene MDezemaar/

Ät ben alleen de Heer/ en Häoning/

MDaarom blpft gpdan hier endgar

Zºoch 3werven/in dees woeſte womingº

XV En waarom komt gp niet tot mpn/

WDie u alleen han ruſte geven Gn
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GEn waarom bpft gºin gegººn?

Täom hier/ ik ben uw heilen leben.

XV1. Ei! dwaal miet langer van Mp af/

qk ben uw herder en uw hoeder/

Äk wil umet mpnherders ſtaf

Geleiden/en u geben Voeder.

Ziele.

XVII. Zptgpmpnruft / mpnſteun/enboZoo wilik mp tot u begeben./ ſte g/

En Jeggen al mpnangſt en 302g 1

GBp ufen m'aan u obergeben. -

V111. Amen/ her 3p zoo liefſte Wecr/

ºk wilvooztaan geen ander lieben;

TEn'k wilen zal ook nimmermeer

Als u alleenſ in all's believen.

De

GEW I L L I GE GE E ST,

en ’t zwakke Vleeſch.

Stemme: Nerea Schoonſe van my" gebure".

1. TYE Geeſt heeft luſtom God ºdez/

En’t vleeſch en laat dat nimmer toe:

«Ei welhoe of dat tochmach ºzen?

jemgaſthet mp zoo bpſter Moe? -

fºe Feet heeluft am afteſterven/

Mºynzondige begeerlphheit :
- G9 4 - TDAUt
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TPan komt het Bleeſch het weer bederven/

TPaar leid dam al mynheerlpkheit.

iii. Tºe Seeſt heeft luſt om niet bp blagen

Sapn Godte dienen/maar altºd:

Zºat kam her Pleeſchtoch niet verd?agen/

Tan voelik eerſt een fellen ſtrpd.

IV. De Geeſt heeft luſtom vzuchttedzagen/

Op dat mpn God verheerlikt zy.

En't vleeſchmetzpne ongure plagen

(Toont zynonwilligheit daar bp. -

V. Tee Geeſt heeft luſtom Godes roede

(Te kuſſen/ ente zwpgen ſtil/
Maar ach! dam raakt hetzoo aant Woeden;

Schet weet naauwlyks wat hetº.
Vf Tºe Seeſt heeft luſt om's Hemels booºº -

IAyn Jezus/ſteedste polgenº: (beeld

Äaar echter "t Bleeſch van hem veroodeeld/

Ät volgt gedurig waar ih ga. -

VII. je Feeſt heeft luſt bp Godtewoonen/

GEn van ditpak te 3pn ontlaſt:

THankomt het ook zpn kragten toonen/

Tat ºk noch ben aan de weerelt vaſt.

V1il. Ach Heer! zal ik dan altpd klagen/

En nimmer ruſten van dienlaſt?

En altpd 't quade met mp d?agen/

Tat noit opuwen wille Paſt? -

iX ºk wil het goedef en doe het quade:

Maar'ſ weet gp 't willen voo de daat -

#ömt aan te nemen/uw genade/

TSie geeft tot moed / mp dezen raat.

X“jatik zal bidden/ ſtrpden vegten

- Engpdan doo: uw goedheit zult

*tÄÄ Ä º Ärotºn- -

Dit onderſteunt MP Mßt gedUDit - * d JPaar
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XI. Tot dat ik niet meer hoefte klagen

Gm’t zondig lighaam/ dar mp quet /

Ilaaar zoo uw beeldzal in mp d2ägen

TDat ik voo2 eeuwig blpfherſtelt.

w A c H T HOUD IN G

A- over 't Herte.

Stemme: Ik drink de mieuwe Moſ.

I. EÄ Chziſten op de wacht

Gedurig ſtaat; en acht

Gfzpnpartp/ 3pn bpand hem beſpied ;

WDerd hpºt gewaar /

sk meen hp ſlaapt dan nier; -

52aar roeptterſtond/ wie 's daar - "

ZSta vaſt/ſta vaſt/en dat met zulk gebaar

GBf hp het al in roer wou zetten /

GEn het alberſlaan

3WPat hem mogt tegenſtaan.

II. HWAaar wierd hp zo?geldos /

GEn elders ruft Verkoos

Wem nederlei/ en ronkte alzoo vaſt

THat hem 3pn bpand

ZSlapend' had Verraſt /

Die hemter dood verwond -

Azad overmand: en die hem hene zon

Gevaan/ geboeit/gelpk de ſlaven.

Ach! dat waar een ſppt/ --

GEn al 3pn b2pheit qupt.

siÄ mpn Ä Waakt /

Pp Hat NLW Lad

spºt ermºg In
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n zulken ſtaat; daar gp een Pioning 3pt# flaafte W02den /. Pioning 3p

MDaaktoch; dat niet pd 5

TGenk dat uw eigen hart

äheeft verraden/en u dezepart

5ejurig ſpeelt; want t isbedzieglpk /

TSaaromhoud de wacht /

Enſa daar opnaauw acht. - -

IV Zpt als een wpze maagt

Die ſteets haar lampje d?aagt /

Fee we'vöozien met op die Haarband/

(Bp dat gp noit

ÄHocht werden obermand:

jaaar als de Bºuidegom ----------

Äocht tot uzeggen/iieºººººº kºm /

Ädan met hemmoogt binnen treden/
En niet buiten ſtaan /

Tºan waart g'er qualph Ign.

V. Mºel zälig is die knegt /

Die 3pnen Meer OPLegt

Ät jen zog danwakend binden za;

Hºp zal hem 3etten

(jot een Heer van al; - -

Fºe goed’ren die hp heeft /

Äjdat hºeeuwig met ºn leeft/

Aiwjnoit meer hoeft te Waken
Als om God den Meer V

Gezingen eeuwig ger

-3- "

«#s-

- . - Roem
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>

Roem

VAN JE ZU S LI EFD E.

Stemme: De Lofgang van Maria.

I.O liefſte Bºuidegom !

(T0t U is 't dat ik konn/

IWAet wenſchen/ Weenen/zuchten /

Dat gp eens geben woud /

Alan 't hert/ dat is verflouwt /

Een blpk van 's liefdens vzuchten.

II. De kuſſen van uw mond/

Die maken 't hert gezond/

TDaarom ik daar naar hpge t

Dch! dat gp mp eens ſchonk /

Pan u een liefde vonk /

*k Zouw dan welmeer luſt krpgen.

111. Guaamt gp Ö Wief eens neer /

GEn toonde uw liefde teer/

DIoe zou dat qupnend herte /

Dervuld van liefdens ppn/

Derquíkt ten leben zyn /

25evpd van alle ſmerte. ::

IV. Hw liefd' is medeepn/

°t Jert niet geheelt kan 3pn

Als doo des liefdens baſem /

TPaar liefd ubm liefd' ntet is /

TPaar 's v2eugde dzoeſfenis /

GEn 't 30etſte zoet maar alſen.

V. Hv liefd een hemel maakt /

Als die maar "therte raakt /

GEn trekt deziel naar boven;

Als 3p in Lenzaamheit / zeef
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Heeft liefs gemeenzaamheit/

Than kan zuw liefde loven. -

VI. Äw liefde thert verbpd / . . .

Want liefd' gp zelverzpt; -

Daar is geenmeer vermoegen/ -

Als in uw liefs geniet /

GEn uwe liefds gebied / -

Doet 'thert naar liefd zich voegen. -

VII. äw liefde/ Bielevziend

(Tot ziels verquikking diend / -

Is 't leven van mpn leven /

Ja meer als 't leven is / -

De liefd' in d?oeſfenis / . .

WBoud gp mp liefde geben.

V11; Zoo zou mpn ziel vernoegt /

Doo2 liefd met u vervoegt /

- Ce vzeden konnen wezen /

WDant daar 's genoegzaamheit:

# liefds gemeenzaamheit/

ermoeg mpn liefd in dezen.

IX. Hw liefdeglans is zoet /

Als die deziele doet /

Än weerliefd tot u komen:

Als die 't hert b?andend maakt /

Als 't is doo? liefd geraakt /

En_met liefd opgenomen.

X. Geliefde lievenaar /

Geliefd van al de Schaar /

Dan Eng'len en van menſchen /

Die met een liefdelied /

Loven uw liefs gebied /

GEn meer dan liefd' niet wenſchen. .

XI. Laat onsmet d'Eng'lenſchaar /

Än liefd' u volgen naar / . . . . . . . . GEn

- - - -
-
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En voo? uw troon verſchpnen/

Hºet liefdens.zoet gezang /

GEn liefdens b2pe dbWang /

TDateigen liefd verdwpne.

XII. Geef mp een liefd bewps/

Dat laaffeniſſe 3p / .

Dan 't zoekend dozſtig herte /

Dat zoekt en hpgt naar liefd' /

TDat die deziel doo2griefd/

TDat "s d'alderzoetſteſmerte.

X111. G lief! mpn liefſte pand /

Dzom neem mp bp de hand / -

JLaat onze liefd 3pn t’ſamen

Perkmocht/ en maaubV Vereent:

CE kom! het is gemeent /

d gezus lief ja Amen. .

JEZUS ONTMOETENDE

ZIE L. -

Stemme: Pſalm xxxvIII.

A . . Ziele.

I. Gete Fe3Us troubve herder /

-ZÄ berder /

JUNet uw goedertierenheit;

GEn laat toch van mp niet WºpkenAl de Ä. pken /

Dan uw tegenwoodigheit.

- - - - - - -

II. zoo:
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II. zoo hetzuchten/en het klagen /
GEn 't nab2agen / - .

aar u Jezus/ mpnen man : -

ant in umpn Zielbeminden /

Htan tk binden / . . .

Alles wat ik wenſchen kan. -

11 1. JLaten in mp3pſ gevonden /

Paſte gronden / -

Dan uw gunſt / uw liefd/en trouw:

En dat gp mp hebt al voren /

Hitverkoren / - -

GPm te wezen ubve bzoubv. -

- Jezus. - -,

„ IV. 'k Hoo2 uw ſtem/enzucht/uvmdwalen/

'k Ging uhalen / - »

Coen gp ganſch verwo?plpk waart :

Coen quam mp de tpd van minnen / -

Recht te binnen /

Coen 3ptÄ met np gepaart.

V. Piemand was'er/ die 3pne oogen/
Ban medoogen / - - - - -

GPU ſloeg/ als fk alleen ;

SIk / fk ben het/dfeuw wonden

Lºeb verbonden: -

SIk / ja niemand/ anders geen.

VI. k Ben uw herder en uw hoeder /

Gok uw Bºoeder/ - - - - - - -

Äa uw maker is ubo man : - -

IPp heeft u al langte voren/

(Trouw gezworen /

TDies hp 't niet verb?eken kam.

GEº s j dan noch uzugtend' klagen

“- IQLN - - -V DWDäac
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A

F

- MDaar heen dat ik ben gegaanf

WPaar ik mpne ſchaapjes leide

CEnde Weide / :

MBaar dat is de rechte baan :

Vl 11. MDaar dar 3pn de rechte vooren

Pan de ſpooren / -

TPaar de ſchapenzpn gegaam :

GEimpnÄ! ik 3at 't u 3eggen/

En uitleggen

Atom/ ei! wil toehmet mp gaan.

IX. Akzal nimmer u verlaten /

Zoud' ik haten

HApn beminde Pzouw en Suid

Zoud“ al uw geſch?eien ſmeeken

Zpn verſteeken . . . . . -

JAeen / ik hoo: uw zoet geluit. ...

X. ÖHLApn A52uid! ik wil u leiden/ " .

Ä de weiden - - -

aar de teere ſchapen zpn ;

'k WDil u met mpn ſppze voeden /

Gén behoeden / - -

MDant gpzpten blpft de mpn.

-

T GEH E 1 L 1GT HART,

over Openb. xx: 6.

Anneer in't hert/geheiligtvandezonden/

Gntſpyingt en ploeit zoo zoet . .

TD2Ä des lebens uit Gods wonden/

Dan werd hettgt een ploet/... CEein
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Een zuivze bzon/ en lebendigen ader/

TDie ſp2ingt van dankbaarheit/

En giet zich doo2 den Zone / in den Pader/

Dan wierd de ziel bereit /

Gewaffen wit als ſneeuw/ 3pn God ter eere/

Gmmet den ZSerafpn

Gp 't aangezicht teleggen voo? den Meere.

Geldoft moet Sezus 3pn/ -

Die metzpn bloed/voldoet des Paders toren/

En al dit heil den menſchen heeft beſchoren.
W

ZELFs oNDERzoEKINGE.
stemme: O Kersnacht.

I. M. ziel ga toeheens onderzoeken/

't Bedzieglpk hart/metal3pnhoeken/

Dat ſomtpds ſchpnt not opgetoit:

Enga eens vlprigonderwinden/

GPm al uw onkruit uitte vinden/

Gp dat het quaad werduitgerooit.

„IL. Ik weet het zouw my namaalsſmerten/

Indien de akker mpnes herten/

Dntrent dees aangenamen tpd/

Zou leggen als een wilderniſſe/

KLot ſmerten w2oeging van 't gewiſſe;

IWApn Meer en Meeſter zulks niet lpd.

111. Jk v?ees dat als mpn zeer zal komen/

GPm V2ucht te zoeken aan de bomen/

TDat hp'er naaulpks eene bind.

TPaar hp nochtans zpn milden zegen/

Mºp geeft/ den vzoeg en ſpaden regenf

Met eenzeer lieffelpken wind. IV.

- e
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Iv. Mapnaard isdikwils hart endzooge,Ach ! Ä ik tranen Uit mpnoogen d3ooge/

( Gm eens mpn hert doo? Ware boet/

Als om te roeren ente b?alien)

Hitſto2ten/ om 'tzoo week te maken /

| (Tot dzeugöe van mpn d?oef gemoet

V. Ach! woud' gp/Heer/ uw Zonneſtralen

et's hemels dauw / eens neer doen dalen/

p dees mpn dözre/ en d2ooge ziel:

SPk voelde haaſt een ander leben/

Gm mp van herten te begeben./

-“ (Tot alles wat u beſt gevfel.

VI. Biom/ Heere/wil mpn hert eens b?eken/

Endan tot mp genade ſp?eken/

# dat uw beeld daar ongeſchent/

Alleen doo2 uw genaad'/ ÖBeere!

(Tot lofen glorp van uwe eere/

Altpd mogt blpven ingepzent,

GE BE BT OVE R. SION,
Stemme: Pſalm cxLv1. s»

I.O ! Gedenk aan Ä ſmerten/

- Gp die altpd hebt getoont /

Datzpn zaak u ging aan 't herte/

Als het was geſmaadt/ gehoont 5

Als het was in moodes ppn

WBoud gp het een toeblucht 3pn. -

II. gºebt altpd uw hulp bewezen

Als 't in nooden tot u riep/ -

Schoon het met veeiangſt en vzezen/

- Echter dan noch tot u g" - - - Als

.



22s zielswsausrang.

Als het maar tot nen qºf

Enzpn toevlucht tot. Ä

irigy zwt Heer altpd beponden/

Sions helper in den Ät,

a tot allen ºdenſtº...

choon zynkruis was nºch 3oo groot/

ÄÄ dieÄ -
thebt GP d K - -

fV.“ÄHaghiſ Beer da noch weer vzagen/

Dat gp het um huºÄ
ÄHaghik zpnen nood u klagen/

En verzoeken dat gp ziet/

een medcdogendhert

an alzpne groote ſmert ,

V. zéer jedenk aan Honszaken/

°t Js üw Toctelduif die ſcheit

Jñmers köndenzutgpÄnaken?

Äsuw Sulamith die Pleit/

Ziehoe dätzp zucht en ſteent/

het aan u klagen./meent.

TVi Gp hebt alte tedere odgen/

amhaar beden afte ſlaan/

ant uw hert in mededoogen

Ziethaar in genaden aan/

Engpzultt noch kondhaar niet

Mee verlaten in 't verdziet.

VII. Ziet zy is bpna bezweken/

Alhaar krachten 3pn vergaan/

Zoudedatuwhert niet bzeken --

Faathetu dan niet meer aan?

Fult gp dan in eeuwigheit/

Äaar vergeten/ die nu ſehzeit

Viſijeen oneen d'hebt ingewanden

Pol van mededogentheit/ - En

- - - - -«

L

»
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ºn Ärzyn beliefdebanden
(Tuſſchen tº enhaar geleit/ - -

Daarom 3Ult gp nimmermeer

Haar verlaten liefſte Meer. -

„X & Gedenaan uwe trouwe
Die gp nimmer kond ofzult

25?eken/ noch 't 3alu niet rouwen/

HWAaar uw hand hetal vervult -

Dat uw goedheit ons toezeit/ -

(Cot in eindloözeeeuwigheit.

X. Zoud gpdam uw suid vergeten . .

Die gp altpd hebt bemind -

En uw goedheit ongemeten

Haar onnement liefſte vzind/ - -

Kºen uw liefde is a te teer/ . -

GP ZUlt haarÄ minnen weer. .. -

Z. Ach hoe langzalt zugten duuren
Hoozt gºdanhaar ſtemmenies

@f is’t noch voo? haar niet d'uure/

Ban verlofſingutt verdziet - -

Sºt vooz haar noch niet de tpd/ -

Gmte 3pn geº beb2pd -
XII.Ä dat Stons hulpe quame/

Dat eens Äſrael weerom ***

ſº zºnen toevlugt name/ - - - -

Ä g'Ä WierdeenÄ
an Zouw Aacob 3pn 2?Ugt/

En Iſrael oo verheugt. “

-E-

/ - p» vREUG:*. --*
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vR E U G D E L 1 E D
van een bekeert Zondaar.

- - -

Stemme: Oſchoen- Nivpb.

I. Weereltoos hoehebtgympbedzogen/

Metal uw ſnood gevlei . . .
(TOen# mp in mpn jeugt, hebt vooz gelogen/

Dat iſt uit flavernp

Heel was verloſt / als fk u doen zooeerde;

Jºaar nu bewind ikºt tegendeel/ . . .

Datik niet ſtukswps/maar geheel.

Pan't ſpoo: afkeerde: -

II. MDant toenter tpd/ bedacht ik miet dan

En dat was mpn veritlaak: (zonden/

Äk Was Wan u gelpk als heel verſſonden/

Än d'afgronds diepe kaak/

Skdiende umetzeergrootvermaakenbzeugden.

Dat was mpn luſt tot aller tpd/ - "

khaattet goet / 'k was zönder ſtrpt/

'k Perſmaad de deugden " . . .

lll. Aaar Godzplof/ die mpheeft wêerge

Doo? 't WBoozd enzpnen Geeſt: (booren/

Hººliet mp toen een and2e ſtemme hdoren/

MDel Zoon/ hoedus verbeeſt! -

GEn 3pt gp niet een kind van mp uw Pader ?

Noe dwaalt gp zoo van 't regte ſpoo? !

Zie omen geef mpn woogd gehoo2/

ties ’s lebensader. . . . .

IV. MDat voeld' ik toen een tegenſtrpd in "t

't Pleeſch wou den vleesweg heen (v.
- - «- --- g

* - - - -
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p

|

Äte3.oehte weeret/noch zpnſmerte/
Maar wouw ten Hemel treen: “ ““

De Satangram wäs/ wplhemwas

Zoon bzanthout uitzpnhelſchengoetÄT

AP volgde mp ſteeds op den voet/".

ÄFessenauerYº, JPaar doo? Godskragt./ -

uÄ . . . (Ä
"Pºmp aanomaltptte vermpden" T

ÄusserWle MP3waar/dothmet der tpd al ligter/
CDnt datÄ mp meer en meer

radoo vermaänzyns Woodsentieer/
Mºde langs hoe digter/T. . - * - - - - - -

VI. Ä numet alle vlpten kragten/

Cracht öm het goebte doen “TÄ“

ºzinnen/woozden/werken engedagten/
Ä ##Empn*Ä Z verhre en/

Weeft by God gena voo2 mp - " ..

Ä zoud' ik dan mpn God (zoo#
erſchoppen als met mpnen voetſ

TDoo? quade wegen. - - -

„V Mºat wedaad is mp mu van Godge

Dat hy mp als een kind/ (ſchonken,

Pººr in3ºnºpnhuis/daar kmpäisdzonken

Pºin an bloed van myn vzind/ ''

Kºt reniging man myne zieleſmerte/
ALÄ meben doo?wond/ ,

aarbioet des Zoons maakt mp gezond/
GEn heelt mpnherte. - - - e“ . .“

Änzendenaltemaal vergeben
Gºm Jezus Chziſtus wil: - -

P 3 Th

: * verſtaat verzoening - ...“
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rismen hier in Göſ

vzees geen ſtraf in dit ofna dit leben “

Ä Ä - eſben -

geld e-It! nken -

k ben verloſt doo zpnen Zoon,

atgrºerÄ dszoote Boon!º ANÄt -

Äbookmaahvandevenade
Dienp nu is bereid: Ä -

Ha voot mºn zie/ en ſtel utoeh tot deugden

Ässen,gle --

Die zodiefhaduie genaad/ t

leven . - - -

F SEerzpdanÄºstennzes

Ä ...TDie nip genädig

Dodºthelſehe vuüren älle zware plagen

Om datihÄ nisdaan/

ÄÄ ºn mp begaan

Ärganlanger hierte eben
nºt dzdepe tranendal;

Lºpnziel wil tot haar erfgoed zig begeven/

Daar God is al in al..“ . . .

Daar smpnruſt/mpnyzeugten almpntrach- -

JApn Bogen altpd open ſtaan/ (ten/

GPm Sezus wederom te ontfaan:
TDfenÄ Verwachte. . . . . . . . .

XII. WBanthp is 'taas daar d'Arenden om

p is mpndeelenlot: (zweven/

ps mpnheil / mpu ſterven en mpn leven/

-

- 2 - & Sod ?
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g

ö God! 'k verlangmet u R bo

aar gº 3pt Peer/ en al Ä/ ber ven

Äerdervan't gebal/ .
Altpd zal loben. - -

. . . . . . . . . De deºng leven,

- - - . M.

- - ,“ „I

U– - -
; TFTYT. ---

- -

– . . . . . . . .“

Ontdekking van :

DEN GROND des MENSCHEN,

22 . . . . . . . . . .

over Romeinen xtv. - -
", - 3. 2. . .

Stemme : Pſähn tx.tt:: -

- - --- s - - > - .

I. Aar is een grond ins menſehan Geeſt

DÄ ninner is VerbeeldÄF /

Geen Sehepſelkandaar toe genaken/ -

Ä2aar Godalleen die kan Hein raken;

II. Enraakt Goddaar den menſch eens aan/

Dan moeter groote vzeugt ontſtaan/ .

Geen vzeugt/doo? beelden endooz zinnen)

Pan buiten en gevdert na binnen.

11. Maarvzeugt doo? Goddelpke kracht

Znt diepſt' der ziele boo? Ä ?

In 't Godlpk beeld/ in 'tzielen wezen/

Gelpkeen welbzonÄ -

g
IV. Dat is de harpf ſtaats

Die alle vzeugt te boven / - - - -

TDan lacht Hethert metalle,

Die zich de ÄF
P

. .. - -

L. . *** . LOF
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"

- -

-,

- - - -

-

L OF DIG T,

opgedragen aan den Heere Jezus.

Stemme: Op myn zielom God we boven.

. "kZ een lied der liefdezingen/

Dan mpn Toningen mpn God/

Dat hetaamt voo? alle dingen . -

Den oprechten: want het rot -

Der Godloozen noch de dooden/ - - -

WBeten immers däar niet af: - - - - -

IWAaar 3pn rechte gunſtgenooden/

Die hy ſtof van blpdſchap gaf.

II. Alderzoetſte Heere Chziſte/

5WDat is uw genade 30et /

Ach! dat dit de weereld wiſte /

Die in haar verſuikert rost,

IAeinen zulk een ſmaakte vinden .

GPm datzp die gemelſpps /

Die gp geeft aan uwe v?inden/ -

IHiet regt ſchatten naar den eis. -

T III. 'k WDeetal had ik duzent tongen/

Endatal mpn krachten/ Heer /

ZStadig uwen lofzangzongen/ .

Ä verdient gp noch veel meer;

ſie is die uw lofnaar waarde

GBit 3alzingen - niemant niet

MDant wp ſtaamlen hier op aarde. . . ,

Dat hier na volmaakt geſchiet. . .

IV. Ach! dat alle mpne daden --

ochten zeggen/ looft den Meer; :

Ä” „Pan 3 uwer ger, -, Wa
- - - - - à
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Paar toedat ik ben gebooren/

Dandlen ampn levens tpd: - ,

Die het zullenzien en hooren/ . . .»

*Ä sºn,G mp'dooz uw Geeſt en/ -

En vertrooſten in mpn kruij/ / ---

n dees geeſtelooze tpden/

–Cotdat gp dit aardſche huis – - -

HMPnes lighaams komt tebzelten

Gn tk weder uitÄ ſtof/

't Hooft vºpmoedig opzal ſteken/

xion ºmniss F“ a
- - «T-T- ex-T

- De

OPENDOENDE ZIELE

*nde oppºnen Jezu.

- -

Stemme: Pſahn e. -

. P Godi hebbºu wel gehoozt/ S

Ärntochtoefgpäandepoozt
Äºnswoms/die uniet gevenmag T“
Zoo ganſehlankmoedig machten dag ! ..

Diefde/ die uit's eader her -
Dan eeuwigheit geboren wert :

Mººn 3iel liet u zoo geeren in/ 5

Maar goede Meer/mpnhuisgezin/ -

„l. Een ſtinkend bzoeineſ van de Bell

Äºº.“
ÄÄÄnde eur/
Kpſchutven Henndaar weder veu."

º.- Pf W.



&34 ZIELsyERLUsr1G1NC.

IV. Ik ben benaut/ mpnheer mpn Sod/

Gp moet mp helpen;bzeek het ſlot/

GEn ruk de deur op/ met geweld / ...

En zie hoe dat tk ben geſtelt. : :

Atom tot mp in/en maek mp rein . . .

En laat küeenwooning spn.

–

- „º,

De

SM E E KEN DE ZIELE

verzoekt licht van den Heere

Jezus.

Stemme: Hºlsa vºn sehr sº emsies

. Chºiſius/ aat de dageraat“
OÄ Äuvºrn herteganſch

zſchpnen

Doe alle duiſternis vºrdwpnenf " I

FÄ quaat;

2pf alle boozedieren voozt Vºit:... »

Dp.at er lofen weder werdgehogºt …

Än 't eenzaamheftig huis van't reingeweten/

Doo? uwe kracht . . . . . . . .

DZoo ongemeten: :: ist

Zalig vooztgebracht. . . . . . .

II. Dat alle onweer eens verdhopwf . .

Gebied den windy 3eg tot de Zee legneder,

Sp?eek tot den Monodewind heer weder/
VG 3al'er. º2 º 3 –F 3 --- ſtitt zºll: Zend

»

- 2

- - - -

–

-

1.
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E

Zend dan umlichten waarheit neer/

Datzpop aarde iigten ginſchen weer/

Sben een ºdeen een ledige aarde.(Tot uw gezicht/ : f

Wºpn God mpn waarde/ -

JWap het hert verlieht. - - - --

- ºogiemet Hennes dauw mpnhert

Sendum genaden afrei mp beneden.“ "

etwater der aandaehtigheden/'

Äºgront daarme begoten wert
&Ppdat hp luſtig groeien blöei/ . .

ºt hofie van mpn ziele zoobeſpzoet

Äthe overvloed van vzuäten dage
(Tot uwer eer /

Än.„ . . .
Alleen Hoogſte zeer. -

. . . . . . . . ?––

:
Der

NooDGENDE Je zus

aan alle dorſtige Zielen.

Stemme: Was iſt keine gross hº
- - - -

-

r *
v, 3

-

TNAar seen bonontſpongen -

uÄ"LEF eV d

ÄÄ.

Pºet en ſtraaten vloeit zooſehoon

Äº
D NO

- m ? g 7 » e II. Izont
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II. tantal tot. mp/ è menſchen ! - - - -

Atomt a. die do?ſtig 3pn;

b ben/ naar 's Geeſtes Wenſehen/. >

en lebende fontein : :

Mäomtal tot mp / en dºinkt om niet/

Dit is het eeuwig leben - - -...

Datuit mpn wonden vlied. . . . .

11l. Ik ben vao2 uwe Zonden : -

Als water uitgeſto2t/ . . . . . . . . .

ÄÄ Än - - - - -e Ultgew2ongen Wo?t: -

Dit is de loon voo2 al mpn ſmert/ .. :

Dat gP maar komt genteten -

TDgtÄ Wert.

IV. WDie van mp heeft gedzonken . . .

Die do2ſt altpd naar mpn/ :

Mapn Bader heeft geſchonken

- - - - - - - - - -

# alderbeſten wpn: - -

ie dien verzuinnt blpft in den doot/

En mit heteeuwig leven; -

TDie ſchade is alte gröor. -

V. wil niet länger beiden/ O . . .

G ziel! tre aan/ tre aan/

Eer d'aangenſºnne tpden 3 : 3 –2

Des Meeren ons ontgaan: -

Geloaft zu God in eeuwigheit/ :::3

TDie zulkeen b2ön des lebens

Pen zielen heeft bereit. ---

\---
- -

->

- - -

„s-

«#- ºr .

:: : " www.º.-- v:

-

l

. . . . . . .

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

s: " --- - - - - - – * UIT
- - - - - - - * *.

-
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U IT BO E ZEM IN G

van een Godgelaten Ziel.

Stemme: Filis myn tweede Kiel.

I. 't TEen ik niet wiſt te 3pn/
G In Hemel of op Aard'/

Dat is aan Mpn/

TDoo2 God geopenbaart ; - - - - - - - -

Äu kam mpn blpde geeſt hetal verſmaan;

Tee Schoolgeleertheit vint het niet

Schoon 3p 3oo gauw met dutzend oogen ziet)

t Iseen geheim/tiseen verbogentheit/

Die in deliefde Bods begraven leidt.

II. Au 3pn Wp welgereet/ - - - - -

t"Ä van Gods wil . . .

Ä kruf Ä :

Gelaten ende ſttl : --

Äjep verhöe ſchat is ons een ſchild/

Een ſchild dies weerelts magt verſmaat/

Cn al"t geweld der helle wederſtaat/ -

- -

CD zalig ſchild/ van God mp toevertrouwt/

Gelukkig die zich achter u onthout.

111. Een grondeloos berouw/ --

an 't quaat boo2 ons gedaan/ .

precht entrouw / -

De weerelt te verſmaan/ --

Gehoo?zaam zwn/ naarmaat vanonzekracht/

An alles wat de Godheit leert/ )

Endoo? 3pn Zoon/met recht van ons begeert/

Dat is de weg die ons daar hene leit - **“

GPm eenste binden dees verbogentheit.
-- --

- --

Jezus



238. Zissvsaust ging

HET HART REINIGENDE,

over de woorden Joh. Xv: 5.

Want zonder my kont gyniets
doen.

Dº booze geeſt zat in Gods Aufsf

IMetal 3pn bziehdenen gezellen/

Het vleeſch/ de weerelt/ boos geſpuis/

All kind'ren uit den ſchoot der Helle:

IDu moet hp ruimen voo? Gods tint/

Dat/ met den bezem der genade/

nºt nedzig hert/ 3pn Werk begint

n Vaagtten afgrond/ al het quade:

De zoning heeft 3ich opgeſchot/ -

Gelpk eenknegt/ tendienſt zyns Heeren/

2Ziehoe uw God uw dienaar wozd,7

G menſch! om 't quaat uit ute keeren.

zIE L sov E R GE v 1 NG
aan den wil van God,

over Hoogl. v1:3.

NTuar a God van eeuwahlen
N Ä hert met pplen hebt doo2ſneden ve

-
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E-m

Devalſche liefdeganſeh verjaagt/ - - -

5au is'er niet dat mp behaagt.

Feen dingter weerelt mach mpſmaken

Als uwe wil/ in alle 3aken/

Än iets/ in miets/ in v2eugt/ en ppn/

Zoo laat mp nu uw herte 3pn/

Enberg mp in uw boezem/ Meere/

TDan kan geeN ſchepſel np Ooit deeren,

vRUCHT DER sT I LTE,

over Openb. xvi.

TÄ alle Creaturen zwegen/ .

En't hert een ruimte had gekregen

TPat eenzaamheit de plaatsbeſlöeg/

En al"t gewoelter deur uitjoeg/

#ÄÄgÄ ?oen hoo?de "t Jezus in zieh zingen/

GD zoete zang van Godes Zson/

Gp 3pt den menſchen veel teſthoon:

(Toen kon het alle bzeugt bergeten

Die niet van God wozd toegemeten.

- -

M OR GE N GE ZAN G.

Stemme: Uit mynes bertengronde. -

I. M/M Bn ziele wilt God loven/
M An de3en mo?genſtond; - - sid
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# om de hülp van boben /

ant zonder God en kond

Gp niet metallen doen /

Pf't moſten zonden wezen /

Teie gp moet vlien en vzezen/

GEn bidden om verzden. -

II. lApn ziel 3pt als den Arend'/

TDie ſteeds haar kracht vernuwt/

GEn in den Geeſt opvarend'/

En't aardſch verachten ſchuwt.

WBant al up heil is God /

TDät eeuwig heerlpk wezen /

Die U / nu/en na dezen

Zal 3pn uw deel en lot.

II. De Zon begint terpzen /
De ſchaduwe verdwpnt/

MDat leeft/ dat moet God p2pzen:

52aar dien die Zon beſchpnt

Die opgaat in het hert /

Déal recht verlichtet wezen /

WBiens vleuglen dat genezen /

TDie hem heeft/ voelt geen ſmert

IV Heerricht dan mpnegangen /

CDp dat ik dezen dag/

Hw goedheit mach erlangen /

GEn noit mpn herte mag

Afwpken/ van u Heer 7

TDoo2 zondelpke daden /

Gfdwalen van uw paden :

En_dwaal ik / haal mp weer.

V. Laat/ Heerempngedachten ..B Ä3PN ; pn gedach *

Hºpn wooºden/ en betrachten /

Pan pdelheden rein /

'

CDwº
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Gnn dat gp 3pt mpnheil/ ..::: : . . .

Hapn rotſteenten mpn boxrigt/ . . .

Daaroni mp ſteeds Äst li 2

TDie gp leid/wandelt veil. " " . . . . .

- - :

“-+

stemme: Hººganz

CDrº.Ä omincs/

Haar heel al/ enhaarÄ

II. öAlderheerlpkſte Gpper-zeer !

WPaar dat 'k mp wend of wqar

*k YBind butten ugeen

Ämer datal vermaaklpk
Snu alleen befoten leit/Ä.

GEn gº het boven al 3pt/ -

Dat dan/ noit dan a rFT IT I

Ämach, wphen nocß bezwpken/G

Waaarmyn laven - öft - er

Beelenal u overgeven, Sºſº. ZF

G? Ä

. . . ! \ :

z 1 EL sB ETR o Uwe N
- - - - - - - - ---- * - -

op God. –
-

–
* - : . . - -

-

- F. - - - - - - > . .

-

l: »

----

zºſer

Ä ht goet

argrºſettoöſt/Änzeiget

ÄÄÄFi
"kÄÄ Äpºt ºn uw zoetheit/

- Leben -

'k WBenſch altpd daar in televen

.

W- -

eit/

offizie: 2
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III. Ron mpne 3tel met een recht oogº,

Zich altpd heffen naar am hoog / . . . .

T5eſchouwen däar um wesen1 : . . .

200 bol Van ÄMajeſteit entfe/ - - -

Zoo bol vanÄ een Opper-Peer/

Fan het heel al 'k 30u b2e23en –

TD.at 'k dan/ U ban

T LN O . . . .

FÄFºrumºren“ is
ZDanu die alleen 3Pt. -

IV. GeenÄ Äs Waart/

##Ä lº.: 3

SEn WºN. „PNP - -

HLaat dit/

In- &

Zpn Ö

TDatik

Iſlap altpd

- -
--

- *

-

Ä ezis? a:
(+ ––---+ |---- - **

BEEE ouwehenbek- - – A

stemme is3ºint er. - -

-

:::: . . . . . - >

I. Cºrder vo van zogen / “..

HÄÄÄÄ/ .
39an den avond tot den morgen . . .

in den arrebeid g ... -

ZS –
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- - - YDie haar roept/ en die Haar wenkt,

Enhaar uit 5ºn beken denkt“ t

Leid dot mp/ leid ook nnp -

n het klaver van uw wei/

eid ook mp/leid ook mp/

Ae Schaap/in uwe we.
II. Paer mp bp de Ä ſtroomen/

Doermaan een zoete bzon/ -

Änderſchaduw van de boomen/

ºooº t bzanden van de Zoj

ºder mp nade deſtepaan

Ä weisörnte gaan.
ILeid heen/ leid mp heen;

Äruwe andze ſchapen ereen/
WLeid mpheen led ny heen/

Daar ik ben met ute Ä.

Ämºdaar bzplan wegen

Pannette zyn verſeheurt/“
Boer. mp ſtadig 3onder vºezen/

Ärºofſtet vate beurt/
GagP noit doch aan eenzp: "

Hºaar bpf ſteeds uw ſchaäpfe bp/ -

ºep gpt boozt/roeppt voozt

Als het is van u ontſpöözt 7

Ärºraptvoott
A het niet is daar Hethodzt. -

Y. Geefzeteehens ºme Men/

Df3 weken van de reſ/

Enhaar gingen elders wennen 2

# º?eemde ſchapenneſt - - - - - - r

Ängiºme of ent/? Ä
Tºtsdam uw ſehaap noch kend/
Cn dat neemt/ enºatineen –

Pan/dgar het* : was vzeents: en
- - - - 2. - -



344K.
Z1Ersverlust ging

- -

En dat neemt/ en dat neemt - - - -

TPaar hetzonder u was vzeemt.

V. Dfik dan heel guamte dwalen/

GEn niet weer vinden kon /

WDil uw treen in t zamt afmalen f .

Dat niet d?oog is van d'Zon / -- --

Gf ik dan quan hier Weer heen / . . . . .

Mºerken kon/ waar g'hebt getreen --

GEn 't 30d dan/ en "tzoo dan/ 2

ABp u ſtadig houden kan . . .“

GEn 't zoo dan/ en"t zoo dan / : .

5Aiet ontſpoo? 1. engau van. -

VI. Als de nacht begint te komen .. :
ÄLeidze dan naar uw ſtal / .. ,

Leidze onder ban de boomen:

2&pt gp dan haar een walk - -- - -

ZSluit haarſtal dan/ſluit de deux /

Doe däar ook de grendels veur : :

MDoon dan daar/ woon dan daar . . .

WIet naar uw genaamde ſchaar; :

MDoon dan daär / woon dan daar

Eeuwig en altoos bp haar.

A A ND A GT

op Prediker v11: 29.

Stemme: Detien Geboden.
- e : , . "

I. PCs fk ubw elga beſchouwen /

A Boo alsÄ Ä/

####Ä ÄÄ
- NU DUF MINIAit. „ . . -

- - - - - II. (Toenz
K
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II. (Coen was 't geſtelt dat’t zou genieten

Ä/ in het ſchepzel dat het ott -

2Bezat/en "t zou hem niet verdzieten

Mäar nu geniet 't u niet/en noit.

111. Alwaar hettoen 3pnoog naar wendde/ .

Daar zaghet in des Godheids ſtraal/

Ä nu 5pt gp een onbekende/ * - -

n onberſtaanbaar is Ub0 taal. -

IV. (Coen was het hert naar u gerichtet."

En niets deziel berzaden kond; -. - -

Maar nu het niet dan 3onden ſtichtet *

GEn is volliſt/ en 003en bond. - - - - -

V. zet hert was toen geſtadig werkend:

CDp u zpn God/dien toen genoot/ -

Tee ziel/geſtadig was opmerkend'/

GEn bandital is*t nu Ontbloot.

VI. Hwſchepſels/vanuw liefd'hennſpzaken/

En't hem al tot den Schepper leid

SIn alles kond' hp goedheitſmaken - -

TDat gpzpn Göd waart/ t'aller tpd. -

VII. En nu heeft hp het minſte regt niet

(Tot d'alderminſte Ä maar -

TDie eertpds Gödes bziend met regr hiet/

Js nuzpn vpand openbaar. -

V111. Hp was geſchapen in een rechtheit/

Enzoo in Godes wegen ging . - - *

ºp treden/ in dien weg die recht leit/

Tot Gods genot/ in pder ding.

IX. HWAaarnu isºtſchepzelganſchafſchouw

In alledeelen onvolmaakt (pk/

Saºtis nu alles in hem grouwlpk/

En doo? dezonde ganſch mismaakt. . . ."

X. zet ſchepſel/ van zyn God geweken/

Dat heeft zich totzigÄ geVent/ En
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GEn "theeft zig van 3pn Göd verſteken/

Die alderbeſt 3pn treken kent. -

XI. Aukan/ noch wil hpGod niet kennen/

TPaar dat toen was zyn groot gewin/

# Watt hp 3ich aan Godt niet wennen/

ls of daar was geen voodeel in.

X11. 't Derſtant/en wil/ en alde kragten

Derzielen/ die tendienſten doe

2ichſtelden/om op God te wagten/

Die 3pnzpndienſt nu ganſehpk moef

Eoen't at beſtraalt wierdt van uwſwäarheit/

De wil geneigt wierd naar uw zin/
ÄÄ duiſt alÄÄ/
p acht 3pn Wllte doen gewin.

XIII. He tochten van de ziel/te voren/
Gntrent u werkzaam/dfe 3pn nu

Gewent naar d'afgod / die verkoren

Is/en geſteld in plaats van u.

XIV. Endit vermeert noch zyn elenden/

Dat hp zyn arremoe niet kend,

Tot dat gp Heer ueens wilt wenden/

«En tothem zeggen/ziel ik ben 't

N 1 E T D AN JE z U s.

Stemme: Depuis elle long temps.

J. MAPIn Hemel op der aard
- M Is/ dat mpn hert opbaard

Dan d'aarde naar om hoog / -

TPaar al mpn ſchat is /

d' Ä Ära vis/ «"

- m - - - - - - - , II. Dat
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: Dat Jesus gunſt genie/ --
En hp mpn hert gebiet ...

Dat is mpngroot vermaak/: “
Sn Deeg Woe pne / - -

2pn liefdeſp?aak

Ss/ wees de nnpne. :

1. Peel lieber woud' ik 3pn | |
Poo? Jezus/ dan Booz mpn/ - -

Data mºnuſ/en heil
TDat ik boozhen 3p / -

En't is mp veil 7 . .

MDamt zwn dienſt maakt byp. -

zÄ Ä Ä e3Us/ nn - :

e daar's mpn hert boazu." - . .

(Ce lang hebik iſt / z. - -

Zet recht vermaken / . . . . . . .

Än ubv gunſt is 't

Alleen te ſmaken. -

V. Bezit mpn hert/ enal -

Dat in mp. is/dat zal "

SAP ziels vernoeging zpn/

Za' hert vermaken. " -----------

Gok in 't gequyn

Zal ’t liefdeſmaken, - - º, e

V. ºes ºn myn herteluſt - -

Ä bºga en ruft." ".
Mººn eenig hef/ en ſehat - >

Dan Zou mpnherte -

# *t U Ääume *

2P 3PN ban : . . .

Wººthe dat ik geniet /

Ähºn by ezas niet “ . . .
Dat tk vooz Ä ben:... - -

Dat is mpn leven/ -
3

- Gº 4 TPg.
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Bath hem en/

Mº heil am geven. . . . . .

Y: Al wat op aarde leeft/
et rechte Heil niet geeft / . . .

lt geen men noemen kan/ -

Biondik genieten / / 3

SEn v?emd 3pn ban

*t Heen heil mach hieten,

Achbet den Hemel zoud sº

Lºmºzºnzoo gº woubº . . .

Wºn hertºmalien pºp/
Dat het alleene

et uwe 3p
n Anders geene.

„X.ººe.gpmpneigendom / *
En tk d'uw/ wederom

Zoo 3a dan altpd -

Bw goedheit roemen /

Ä. . .
Zalu vziend noemen,

A AN - DA - G, T.
- -

op Chriſtus laatſte woorden,

Johannes xx: 3o.

Stemme Pſah ev1. -

O Lawatstat vom eenzeroeute
ºd-O Eenſten/ die ih van't itrus hoo ne

- - derdalen Ä
* z2 - Sezus
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Jezus die ſpeekt/en wil
3pnliefdeſtralen

FHu voo het laatſte noch eens dzukten uit.

II. ºpf ſtervende/ geeftons een teſtament/

a dathp nu den edik had ged?onken

ie/ op 3pn dogſten hem wierd
ingeſehonken/

Hp 'tal vergeet en na onstoe zig went.

111. TDit was her wdozd/Dat hp Met 3ulken

kracht
- -

Bitriep/
vergetendeal t geen hem deerde/

Sn't denken aan 3pn eigen ſmert/ hp weerde
GEnz tot ons het is nu al bolb2acht.'

fV. CD zoete
wooºden/maar Ö naar geluit!

GEen
trººm is't woozd van hem geſpzo

-

en/

Als van een Heiland/ Welkers hert gebzoken

TD.do? doot/ en ppn/ nu nog dees Woo?den uit.

V. G liefde! die het alte boven gaat/

C9Ä bewps/dat wp una aan 't herte

Gelegen 3pn/dat gp al uwe ſmerte -

Boo2onsvergeet/ enons een trooſtwood laat.

Vl. All wat mpn
Baderzei/dat isvolbyacht/

En wattkoit/ als boºg had opgenomen

Dat is
bolbzacht/en nu tot ten eind gekonnen/

ºt z uitgevoerd/ºdaar leid dehelſche macht.

11. et is volbzagt dat oitwas voozbeduit
# 't

ſchaduwbeeld/dat op de waarheit ſpeelde/

n dat van ouds/ uw daden toen
verbeelden/

Metis volb?acht/ watzpoit dzukten uit.

V111.
ºetisbolb2achtfdat

dientterzaligheit/

"t Is
albolbzacht/dat vollen trooſt kangeven/

Dat 'tis
volbzagt/tsd’oozzaak van uvleven/

En al uw heil in dit volbzengen leid.“

IX, ſoezoetis’t laatſts wood/ van zoo een

- !
bzieNt/ - –

- - G2 $ Die
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Dieaamhetkruts/dnstrooſtheefttoegeſpoken/

Al ſterbende then geen zog ontböken/

ÄÄÄ ons tot bewps noch dient.

A A N D A GT

over Pſalm LxxIII: 25.

Stemme: D- Lfang von Maris.

1. D En Jemeling/ alleen/

Zoekt God/ en anders geen/

Genoegen/ of vermaken/ - - -

Zoo hp 3pn God niet vind

An alles wat hp mind /

Het doet 3pn vzeugde ſtaken.

II. t Henot is hem niet zoet

Dan aſ dat hem niet doet -

2Pn God daar in aanſchouwen /

Sn, wat hp doet/ of Iaat/ . -

Gedurig daar na ſtäat / -

Sº g baſtteÄ.
- In ramp en omgeval/

Gods gunſt verzoer het al

Al Wat de 3iel moet d7agen

Weet 3p maar/'t is 3pn wil /

Zoo wil 3p wezen ſti7

En van Gods doenniet klagen. -

TV. Die Sod maar kent/zockthem /

En luiſtert naar zynſtem *

'r Derheugt haar hemte Hooren/

Dat is haar melodp - Et

-

--- .
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A -

TDat maakt haar Herte blp/ “ ,

JMeer dan des weerelts Chooren,

V. Enzoo zp pet geniet /

TPaar in 3p mieten zier

Pan hem/ een liefdeteeken/

Zp is berlegen,/ dan

BZaar miets vernoegen kan/ -

GEn daar blpft plaats vooº ſmeeken,

VI. 't Is God zelf/ en niet min/

Daar zphaar vzeugt ſchept in -

Hier moet haar ziele ruften/

TDoch komter van terzp - --

PJet in/-’t Hooyd daar niet bp / -

oe liefpk 't ſtraat of kuſten, - -

V11. Foei mp (zeid3p) dat ik

HAp oit naar 't ſehepſel ſehik,

En durf dat zoo genieten /

Als of ik zonder God /

Genieten hon een lot

Dat 3egen recht mocht hieten,

sTEMME DES GEJUIGs.

Stemme: Pan crv.

I. Ts myºn zielgaet oberleggen /

Wat het is uw vziend te 5pn/ ..

WDeet i niet wat ik zal zeggen /

MDant dan is het alles nipn/ -

Al 't gebzek vanÄ gOst -

Gr ten holen/ day berzoet. - -

- II. Sº

- “
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II. Gp 3pt danaan mp verbonden / : " :

TDooz uw eigen trouwberbond /

Sn u leid het opgewonden /

IPaar mpn heil uit in beſtond /

Blwe gunſt is ziels vermaak - -

Pan den Hemel een voozſmaak. -

111. Ik wil alles nu verlaten /

ÄÄÄt -onder u kan mp niets baten . .

2Bp uw gunſt mpn ziele leeft/ - - - -

Gp hebt mplaephiboſer /

Aan uw tafel neergezet. . . . . . .

IV. Gp verzaade mp met vzeugde/ -

Doo2 uw vziendelpk bpzpn/ - " ---

Än uw huis gp mp verheugde/,

Haet uw lieffelpk aanſehpn;

Jºimmer was ik meer verzaat

Als gp mp tot U danlaat. - -

V. Zelf de honger was mpn voedzel/

GEn mpn tranen zoeten d?ank / . . .

Deze bzutloft was een voozſpel/

Pan die/daar men nott meer krank

Dan uw liefde wezenzal/

Als gP 3ultzpn't al in al. . . »

VI. Gp hebt op dien liefdemaaltpd -

B getoond heel familjaar / ,

En gp toonde/ dat gp altpd |

Alan mp armen bedelaar /

Zoud 3pn/ een getrouwe zeer/ ..

Buiten wien mp luſt niet meer. . . . .

Vll. Jezuß is hier neergezeten/ -
Mºet 3pn ondertrouwde Buit / : A

TPaar doet hp haarmet zig eten /

TP2ukt 3Pn liefds ganha uit / 4 : . sºr

-3 .



Zeisverlustig1NG: 4,3

ºphiethaardaar welekom /

Än. beth1ll. ?p ſpeekt haar daar naar te/ .Mºet een innig liefdewood / – her

Datvetzoet al hare ſmerte

Als 3. dat man hemmaar hoozt:

Team is 3p geheel geruft / "T"

Ban haar Bzuidegom geäuſt.

ÄÄÄseen afgrond van genaden/

er 3ºn ſtroomen van welluſt

Lºier alleene 3pn die baden/

Bºter alleen is zoete ruſt; - -

Doo? de 3iel die Sezus mind/
MDantÄ hem alles bind.

X: WDie kanal 'tomoemelpke

# mewooden dulen uit."

Ärº Zamen vergepken . . .
äond gpºt welgeliefde suits -

Sk en ken haar w a niet/ -

Gnder al dat 't oogeziet.

XI. Niermoetik nü ganſch ºrwondert/
NÄ /Ä ſtil / . ,

armeer mpn ziel7a 3ondert / - -

iban wat itdzuklien will ...

Deet nietyhoe ik noemen moet/ :

TDt, weergadelooze goet. - - -

ÄÄt Gaat duitdzukking heel te boven/

er an geene reden bei “
Ateralleene paſt 't geloove 2

Än Hoeetzw. e.
ÄÄaareeuwig ſeeft/

Mººsaauw gemeinſchap heeft.
Xll. Än de Gallerpereed #

Met VW Bºuid; tot um vermaa; ... -

**-* 4- In
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n het wand'len met u weet 3p/

ant het is een liefdeſmaak/

Ce genieten van Zoo een / . . -

Die methaar wil zyn gemeen. -

XIV. Bp daar gaande woºd gebonden/

Sp daar zpnd' haar liefd vertdont. ,

Bwe liefd' doethaar verflonden -

SIn u 3pn/ die bp haar Woont / -

Zp doöz tiefdu tot zig trekt/

En uw liefd' tot haar verweht. . . . . . .

XV. Zegt 3p eens/ och dat hp quants.

GEn dat hp 3pn bzuchten aat/

Pºp zegt/ kom laat ons te ſame

TBaar me wezen heel verzaat

Zegt zp/ei haaſ u toch eer ! -

Wºyzegt/ zie ik kome weer. . . . . .

XVI. Alles is in u begeerlyk /

Beid zp/ van den Bºuidegom / sº

GDok b?indinne / 3pt gp heerlpk /

Äszpn antwood/ wederonn / -

Än gaathaar altpd boog Uit - - -

JAimmer hp haar antwoozd ſtuft... ...

XVII. Geh! hoe zoet zyn uw vooºhoven

Daar men uwe gangen ziet/

Daar men U mag lieben/loben/ :::

Daar uw liefd alleen gebiet/ :

Alde krachten van de ziel . . . . .

t" Hºwen dienſt/ zoo 't u gebiel. :

XV111. Gch! wat is her dat gp Heere/

H zoo goedig toonen quaamt/ : . .

TD.at gp met ons wilt verheeren. . . . .

GEn ons tot uw b2tenden maamt/ : ,

Dat dat is uw liefdbewps

Dat alleen MPn Vzeugde is... . . . . . . . - -

- -

º

--

-

-
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XIX. WDie zou zich hier niet vermakent -

gn zoo zoeten erffenis

THie maar eens wiſt wat hetſmaken . . .

Dan Gods liefd' en goetheit is?

Ö WBeergadelooze troub)! -

Die gp mp bewpzen Wouw. . . ."

àÄ voo?al die troubwe

TDie ik oft ban u omtfing /

'k MBilmp daar aan voo?t baſthouwen . :

Als mp oit het hert ontzinktt. .

MDant g'3pt die Geeaan / : /

Daar äl’t heilmp komt vandaan. ::: »

-

--

º:
- - -

–

Een Ziele zuchtende in

DEN ANGST DER wE
DERGEBooRT E.

stemme:0-g- - - -

seine 9---- ------

*– –-
–

. . . . . .

“, ; . e-ſº

I.A fk eens ga overdenken .

- Mpnen voo?gen evenstpd/ . .

Dat doer my.de zinnen krenken / . . .

En verpult mpn hert met ſppt: - - -

- -

:

II. Mºant ihheb die ſchoone dagen

Doo?geb2agt im pdelheit :

Ö God/ ih recht beklagen :

TDit verlie /en booze feit. ,,

III. 't Ä Meer genadig /

Der Fºtºs sein - sº
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Envooz oogen ſtelt geſtadig/

TDitmpnquaat/ met groot gequien, , ,

IV. MDas 't maar wareÄ en ſmerte/

En een doefheit recht naar Godº

MDas 't maar ſmerte van het herte/

Gm’t verb?eken van't Gebod! :

V., Gch watzpnºt a veel misdaden/

Die van mp ſteeds 3pn begaan . . .“

Die nu eerſt mpnziel beladen/

ÄÄÄÄsnºrmen. Ach Heer ! zoud g’u welon

@ver zulk een oudzondaarf.

TDie zoo laat begint te kermen/

GEn öm misdaat maakt misbaar

VIl. Zal miſſchien nietzpn geſloten

JBoo2 mp UW genadendeur / -

TDie zoo veel goeds heb genoten/

Enom 't misbzuineteens treur k

„Vºll Zoud ap wegenadig wezen,
Neer/ die u zoomeenigmaal

DJeeft bertorent lang voo2 dezen/

egº zulks doetmet herhaal : 2 :

IX. Ach! voo2waar/ ik heb veel reden /

Cºmte twpffelen hier aan. - -

CDm dat ik niet heb geſt /.

Gm doo? d'enge poo?tte gaan: - -

X. Want daar zullen vele willen, -

Ängaan als ttelate ts/Ä.

Än dat doet mynieden trillen: .

Want ik vzees ihga ook mis:

Xl. ºoet de Nemelzpn beſtreben

INet geweld/ van al die wil,

Fens hier namaals daar intredenf - -
Als de eer getuigt; Ö ſtil! . . . . . Xll

: „D - .
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Reeltons metzen bdierbaar/

XII. Aukan 't dan toch ja nfet Wezen >.

TDat ik Ä fnÄ al d

gar MOet lN GB0 002 3

aas! MpnÄÄºf ezen

X1ll. SIs de Weg/ die tot het leben :ÄLeid/zoo ſmal/ en enkelik; he

Ach! dat doet mpnztele beven/

e. ÄÄ. IBant 3P. Net 30 ºder Ledet/Dat 3p op den b2eeden w Z /

Ss/ en loopt met volleſ

JAaar de doodt. WBelziele / ſeg/

XV. MDat gp nu wilt gaan beginnen

Ä noch War goede hoop

unt gp nu noch Wat bezinnen

Gfgeeft gp 't nu alles op?

XVI. Ja/ dat doe vzp: wantuwkrachten

CDm u zelfs uit dezen moodt

Bitte helpen/ zou verſmachten

Hk Ä in deÄ "

VII. Paar moet vºp wat anders wegenZult gp ziel behoudenzpn/ rs

Eene e3Ushsog gepzezen/ -

In der daat/ en niet in ſchpn. «

XV111. Gene die doo2 3pne wonden/

Pºleeft een recht verſagen Geeſt

P2p gekocht van helenzonden/

B2p 3p eeuwiglpk gebzeeft! -

XIX. Eene die doo kzacht van 't lpden/

En 3pn doodt aan 't kruis zeer zwaar/

Als hp moeſte dapper ſtrpden/

RUST B,

---
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R Us r g.

XX: Sa/maar zult gp ziele bzagen/

nÄÄ
ehied. Weh! tk moet klagen/ . . .

Z º zelfs roepen/fp !

XXI. Datik zoo volben vanſmetten/

Die mp onrein naken zeer/ -

En die mp zóo dil beletten /

Gmte dienen recht mpn Bºeer.

XXII. Maar hier aan yoo zult gp weten/

Gfdooz kracht ban Chriſtus doode /

Enzºn bloedig helangſt zweeten

Gp gebYagt 3pt in 3pn ſcßoot.

XX1ll. Zdazpn Seeſ u in het Herte

Sºeef't Geloof/en u dekeer/

th uzteleſmerte

Gverzonden; en u leer -

XXIV. TDat gp mset heel anders leben/

Ä teboren is geſchiet.

7 - - -

wGoet u veranbringgeden/

Dat gp alle zonden vliet.

XXV. Hietzoo 3eer uit vzees van qualen/

Die gp am dezenden groot/ -

Cºp uw hals/enziel zoud halen;

Maar Utt Godes liefde bloot. -

XXVI. Zoodan fs de Geeſt van binnen

Snuw herte ingekeert/ -

Bän zult gp gään overwinnen/ -

Al wät u heeft overheert. - - -

ÄXVII. WBeerelt/duivel/vleeſth/en 3onden/

MDelkers ſlaaf gp vootpº waart TDie
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TDie zult gp dan Wond op wonden

Geven/en uw' boozen aart - -

XXV11. Hºeeren meer gaan in u dooden

TDoo2 3pn kracht dle in U Wöont;

ºpzal u uit alle nooden -

djelpen / als hp heeft getöont

XXIX. Altoos aan # liebe tind'ren

Die dezonden met een haät/ -

All' verfoepen/ en vermind'ren/

Als het grouwelpkſte quaat.

XXX. WAaar haar luſt is daarentegen

(Lot het goed dat God behaagt;

't Apn des Heeren ABet/ en wegen/

TPaar haar herte ſteeds na jaagt. -

XXXI.*t Is het lighaam harer 3onden

Dat haarÄ zooſmertlpk quelt/

Daarze van te 3pn ontbonden

Altoos wenſchen/en geſtelt -

XXXII. An een ſtaat/ daar Godder 5oden

WBozd volmäaktepk gedienr/ -

Ende ziel verloſt uit nooden/ -

TPaar P anders onder quient. -

XXX111. Auga zieuonderzoeken . . .

CDf "talzoo ook net ufs; -

Sa/ doozdek v?p alle hoeken/

Gfge ook 3pt bekeert gewis:

XXXIV. Gefgeook haat/ en wilt berlaten

Alle zonden/ hoe 3ezpm/ . . -

G2oot en klein/ in alle ſtaten/

Gber al / ja zelfs haarſchpn.

XXXV. En of gp 3pt zeergenegen/ .. ,
GPin booztaan naar Godes WB002t A

IF 2. Ag!
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Aante ſtellen al uw wegen -

Als betaanat deÄt.
XXXVI. @! hoe zalig Zult gp wezen,

Zoo g'u zoo verandert vind; -

oe zal Goddan 3pn gep2ezen

######avºn• ? 2 ?

Een in WDezen/ volmaakt goet: -

MBil met dees genaad. mp kroonen/

GEnkelpk om He3us bloet.

?, » - - - - - - " - J. A.Z.

Mo R GE N GE z AN G.

Stemme: Ik drink dº nieuwe Mo.

J. FIn zfel verheft Gods eer /

MÄ haren Bºeer / - -

Die 't"Äubt "tonnaakbaar licht be

N - -

39an Majeſteit/ en held?en glans bekroont/

De zulbze (Troonwagt knielt -

3Doo2 3pne ſtralen/ daar een onbezielt/

Enzichtbaar ligt niet bp kan Halen.

12erhef dan uw Bºeer/ - -

IMp ziel/ met keer op keer. . . . . .

II. ºt.eelal begint een wps/r. -

GEen Bächtentzang/ten p2ps

Des Begenaars/ dat als de wedergalm

Gp 't Heilig Tied/dien algenieenenPam.
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De Bogezangaan't licht -

TDe Zonne ontſtehen/ die in ellisÄ -

zeken/Hºetgloet/ en blammen dooz komt

Creed methaar geluit/ - >

TDe menſchÄ Ä/ boo? uit. -

Äll. De Machtegaal/zoo eel/

Pan ſtemme/ huwt haar keel »

Alan 't Mo?genlied van 'tzingende geboomt/ ,

Baar angseen beek met 3achte ſcheutjes,

Äeeuwerk/ vzoegom hoog“ (rj

Speeltop haar goºgel/ boven ders 00g/

Jºatuurpk/ als een flupt ofozgel. " .

Gode alleenter eer/ ---

Engroet bemkeer op keer. . .

W„Een Ooſterſche Oliphant :

Aand den God van't Land

Äºneºots/envat opt aangezieht/
Alle Hchtens neer/voo? 'tal verquikkendlicht,

ºpn geeſt noch vaſt aan't ſtof/ “”

Itan qualpk rpzen näar hethe f -

Ä ####/
-

En mpn hart/ en toon/ 7 """" -

Cevlechten tot een kroon. . . . .

Wºº! abezielend Licht/ :

Ätfang mºnºozgendicht ºf

ÄÄgemeed dät naar uglsett en blaakt

Ärºog dat over taärdrph wääh“
Ä offer neer nam

Ägºnen am ofWeer:
Aaar TofgezÄ groeten" vºr.

Äolkenheen/

Gºoopzong van't gemeent

- “ - - K 3 - \'... Rusrr"
- *

" - "»-
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. . Rusr E.

VI. Ai! zegen dan mpn ſauw/

En zwak begin/ als dauw/

Alle ächtens verſeh gevallen uit de loeht/ -

Hetgras/enkruidbeſp?oeid netheilzaam vocßt.

Gp ſchieptme naar uw 25eelt/ . ...

G heilig WDezen! eer ik wierd misteelt/,

En van de helſche Slang belezen/ . . .

GEn van zin berooft /

Den dood at net het ooft. ,

V 11. HAideelt dam van vernuft/

Dat blind in 't Hemelſeh ſuft /

Dolgde ik mpn wil/en boozenluft met luſt/

Gn liep de Jel in Haren muti geruſt/ . . .

Cot dat Gods Zoon/ de Zon

Panduizent valben/ (die mpn blam begon/

Getenhoven Äuchten Wolken)

pdP Gods gan LLP, -

V1 l, Gº Heyus! à! wiens glans : ,

Den HemelTenzpn trans:

Eenlicht verſtrekt/ dat eeuwig helder daagt/.

Daar Gods Paleis/en Sion Moed op dzaagt/

Derheerlpk met uw lamp ,

Hºpnhert dat duiſter en van helſehen damp

2Benebelt zit/en 3onder liiſter/ : 2

Ä ſteeds nacht opÄ! 2 : : 2

p gg o , - - - - -

Ä Ämp/ -

Alle acjenj“

Metdauw/die’sdaggsvanuwetootÄ
den gemel vlieg'/ van waarze quam sº#
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IAyn ziel dan/ die nu zucht/

Zal mild gezegent d?agen bzucht op bzucht/

JAa 3onneſchpn van pas beregent / - -

En met overvloed/ - * - -

Zaar in/jaar uit/ gebded. . . .

X. 'k Zal eind'lpk doo? ubw licht/ -

TDat duizent blammen ſticht / -

Gelpk een Phenir van 't Arabiſch wout/

Op't pkbed/ uit haneel/ en mpzt volbout/ *

IWHet ſchooner pluim/ en glans/ --

TDanoit verrezen/ ddo? den Starretrang/.

(Triomphe zingen 3onder bzezen/ : ",

Daar debzeugt geen endt º. *

In dutzend eeuwen kendt.

GEDAGTEN BY JE zUs
- - K R. IBBE.

Stemme: o Hil: zar Bethlehem.

I. A Wein tribbeken/ gezegenthout /

PeragteÄ ##/.

ÄJ OGN 23alfDen Toning,

II. Hälein Dtribbeken/gezegenthout g

Dtund gp uw eigen 3egen kennen /

Gp roemde "tÄ en ſtout /

En 3Weefde op dufzent blugge pennen.

111. Doch Kribbeken/ gezegent hout/

GP rpſt op mºnSºg Roten -

---
Zog



ü64 Z1ElsvERLust1G1NG

Zoohoog/ als Cibans THennebout/

MBaar uit gp eerſtmaal 3pt geſp?oten.

IV. Dzlein tribbeken/ gezegent hout/

Doo? 't lot aan u te beurt geballen/

B is de zo?ge betrout

3Ban hem/ die zo2gt vo92 ons en allen.

V. A tribbeken/ gezegent hout/

s d'allerdierbaarſte der ſchatten/

ls in een ſchatkiſt/ rpk volbout/ -

Dergunt in uwen ſchoot te Vatten.

VI. tlein tribbeken/ gezegent hout /

Gp kund WDeetgierigen meer leeren/

TDanons dezedekunſt ontbout/

Alſchoon'eronder tucht verkeeren.

VII. Dtlein Ittribbeken/ gezegenthout/

Gp leert mphovaardp verdoemen/

GEn mpn gemoed/ eerſt trotsen ſtout/

In Goden zyne äribbe roemen.

TVI11. Klein kribbeken/ gezegenthout

Gp leert mp wulpſchen welluft ſtaken/

((Terwp mpn oog u ſtpf beſchout)

GEn alle dertelheit verzaken.

IX. Hälein kribbeken/ gezegenthout/

Gp toomt mp Jezus ſlavernpen/

Gin mp baR 't machtige gewout/

Pan Lel/ en Afgrond te bev?pen.

X. T9 tribbeken! gezegent hout /

3Apnziel verlangt bpute ruſten/

GEn zich in 't Itindt/ utoevertrout /

En 3pne liefdete verluſten.

«e «e

- - - -

-# HE -
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1 K 5

HEILIGE BEDENKINGEN,

op de tranen van Jezusen zyn

Kruis. --

Stemme: Als een uigeßorten Baſew.

I. MTYP/ op op/ verloren Schapen/ -

O Haartverbogeenheizäam Kruis/

TPaar de Bouheer vandit ºuis/ - -

Tete de weerelt heeft geſchapen/ - - -

B herroept dooz 3pne ſtem

JRaar Gods Stad/ Jeruzalem.

II. Laat/ei laatzpnſtem u ſtreelen/

En gemengelt ondereen / -

Hºet 3pn traan uw' boezem kneenz -

IIaat hem u uw' hart ontſteelen/ ,

Gfberwonden doo? 3pn oög/ - -

Eenen tranenbzon/ nooit dzoog.

I. Ziet/e3iet! die düiven oogen/ - -

Gm uw eeuwig heil begaan/ -

Dik gezwollen doo getraan/ -

Met een d?oebe wolk betoogen/

Ist man sºemels trans/
Bleek ontluiſtert van hun glang. .

TV: Schzeitgedan noch niet mpnoogen/

Äruweland/root beſehzeit "
God om uwen welſtant vleit“ -

Gngeboelig/ onbewoogen/ ---

Endooz geenendzuk/ of ſmart/

V.
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V. Stozt mpn ziel/ſto2t ganſche plaſſen

Rit den bzonaar van Ubº oog/

5Aimmer uitgeput/ noch d?oog/

Gnn de vlekken afte Wafſchen

3Ban dat lieſf'lpk gangezicht / -

Dat al"t Aardrpk-blpberlicht.

VI. Aeen/ mpn ziel/hou deze traMen/

Dierb?e tranen/b2p te ra -

(Cegens 's Hemels ongena /

Die God onn vergebing namen/

ilhem dit ſchoon kriſtal

anzpn boeten leggen Fal.

VII. Daalt dan Geeſtendaalt & Englenk

Daalt/ en helptme dezenſehlt . .

Pangen op een rözeblat:

GEn den MSader kranſſen ſtreng’len

Hit de tranen banzpm Zoon/

2Beſte paaren aan 3PN Wroon. - -

V111. Eelgeſteente/dierbze tranen/

52anna uit de lucht gedout / -

Smeltend' als u "tlicht erº –

Jºan dees Zonne nu aan 't tanen/ -

Gp 3pt Geeſten van het bloet/

TPaar de Heiland mp me doedt.

IX. GPnwaardeerbºe diere tranen/ .

Dochtig vper dat elf verband/

En verteert mpn ingewand; -----

Gp/gp kund den weg beſt banen

(Tot mpn vzede/ w / en vzeugt/ .

GEn oneindige geneugt. ..

xjharºs Diamanten/
Gp kund diamanten kneen/ „

- “-- sp
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Gp 3pt ſterher dan gebeen/

Gp durft ubven Standaart planten

(Tegen God en 3pne Troon/ - .

GEn dbvingthen op 3pnen (Troon. -

XI. Ak 3al u/ verzamet bzengen/

GPnwaarderbze koſt’len ſchat/

SIn een ſlecht enaarden vat.

Ze3U§ 3al het Wel gehengen/

TPät gp Dochters van 3pn ſmart /

Biuſt in 3pne Dierk/ mpn hart. --

XII., Wees mpnziell wees dante vzeden

Als u d'Afgrond lagen leid -

uwzehºe zaltgheld -

ezus'Heeft boo? uÄ
n een hind vºn zulk getragn/

Dtan noch nu noch oit vergaan,

RU ST E DE R. z I E L Ei

of, het Schepſel geankert in zyn - -

Schepper, over Pſalm xxvi..

Gete ruſt/ PDie kan uſtdoren ?

ZÄWl bzult den afgrond wathp macht

Al laten ziehde winden hsorenz - -

Äsa hergees/hoedat het gaat/ .

wämer heidusn't herieſtaat. Seen
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Seen ſchepſel kam deplaats beroeren

Daar zpnen Schepper op beluſt/

- # diepe ſtilte/ liefflph ruſt/

ehjaijchejºejnoeren.
All regent'er een overvloed

Dan ſtrptf en kruis/ entegenſpoed:

SInwendig blpft de ruſt in wezen/

Enweet vanſchikhen / noch van bzezen.

- -

–

-

Y

A v o N D z A N G.º
„*

Stemme: O Heilig zalig Bethlehem.
-- --

I.HÄ Schepper / milde 252on - –

Dan onuitputtelpke ſchatten ;

zoe blinkt uw wpsheit in de Zon:

Woe kan menuit dat ſchepſel vatten.

II. Den glans van uwe Heerlpkheit/

GEn uit alle andzezichtb2e dingen/

De grootte van uw Majeſteit: 2

't Cuſt mp een abondlied te zingen. - -

111. En in de ſchaduw van den nächt/

TDe ſchoonheit van het lichtte malen/

Dat leet/en laſt/-en zog verzacht/ - -

Tae vzeugt ontſteekt/ en bluſt de qualen. . .

IV. De Zonne daalt voo2 mpn gezicht;

IAaar "k wil 3pn ſtralen eeuwig miſſen. -

Als ik doo2 uw verquikkend licht -

jrniſſen.
D - - - - - - - - - - V. TBgt
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Er-m

V. THat licht/dat op een wond're wps

Dzam dooz 3pn ſtralen wa?mte geben /

Man harten/ die Zookout als ps/ -

TSemin van Jeſſes Sp?uit weerſtreben,

VI. Dat is het licht dat Gods Pzopheet

Doo2 nevels Zag/en quann beloben;

Äu is dat ſchaduwachtig kleed/

*t Bozdpn/den boozhang opgeſchoben.

VII. MBp ziem de klaarheit van Gods2Beeld/

3eam aangezicht/ tat aangeichte/

TPaar allezaligheit in ſpeeld / -

Endat mpn ziele dier verplichte; -

V111. Gm't eenmaalongedekt tezfen:

MDat komt die glans mp in 't aanſchouwen)

Al heil/ al hulp/en trooſt aanbien/

TPaar ik mach Detligop vertrouwen.

IX. Gfſchoon op elken oogenblik/.

De nacht/ met 3pne angſtvalligheden/

3Gerwekt/langst Aardrpk/ſchztkopſcßzik/

zlapn ziel voozſpoedig in Hods vzede/

X. Tuſt mp in 3pnen ſchoot geruſt:

GEn zwem daar in eenzee volluſten/

GEn wozd ban zulk een mond gekuſt/. .

MDiensvoo?ſp?aak'sPadersgrämſchapbluſten.

XI. WApnoog/nuſlaap v?p/'s Hemels oog/

Teat noit kan ſluimeren/ noch ſlapen/

95ewaakt en hoed mp ban on hoog/

Äh zie/ om nieuwe v?eugt te rapen /

XII. Teen Doºſt der duiſterniégevelt:

JAuhoef ik geen gevaar re v?ezen

TDes Heeren arm mp heil beſtelt;

Dien hp bewaart zal veilig wezen.

TG E
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T o E E 1 G E N 1 N G

van Chriſtus lyden aan de Zie

len, over 1 Corinth. 1: 23.

Stemme: Pſalm 1.rvt.

1.GÄ Jezus/berg de roeden/

TDie u ſchoud’ren deden bloeden/

Kroon/en riet ſtaf/ ſpies / engal/

Häooden/ naag'len/kruis/en alt

Al uw hpden/Tal uw ſmerten /

2Bergt dat binnen in ons herten/

Dathetpçoebe/ en dat het Weet/

MDat gp boo? de 3onden leed:

II. Dat het diepen ootmoet leere /

Doo? 't beſchouwen: Zoe gp geere/

Gºoote Hod van eeuwigheit/

IHenſche wierd/ in plaats entpd/

GEn u 3elben hebt gegeben -

Än den dood/ dooy 's menſchen leben.

Heilialpden/ heilig kruis / …,

MBpk toch nimmer uit mpnhuis.

Zucht,
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Zucht, om

VERSLIND ING IN GODS

LIE FDE,

over Hoogl. v 1 11: 7.

VÄ mp/alderliefſte Heere/

En laat uw vper mpganſch verteeren;

Bw Geeſt verſlinde mp het hert/

Gelpk een vonk verflonden wert/

Snheete blam van groote b?anden;

All' eigendom ga nute ſchanden;

TDe liefde 3p tot God oprecht/

Sºiet meer om loon gepk eenknecht; .

lºpn Bod. mpn Hod/ mpnhertsbeminden/

Bºoe lieffelpk is uw verſlinden.

z I E Ls T R I o M P H,

ofte Overwinning,

over 1 Petr. 1: 3.

D. Weg is af/ de ſtrpd is uit / -

En Bezus Ch?iſtus kroonr 3pn B?uit/

ºet Heilig hert/ dat met verlangen /

- Alleen 3Pn God heeft aangehangen/
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De Heraphpn/ die ſchoone Seeſt /

Derciert de2B2uit ter 252ufloftsfeeſt;

en zalder eeuwig Hoogtpd houden/

THebzeugdezalder noit verouden;

TBeziel/ die "t alles heeft verſmaat/

TDie werd geheel met God verzaat/

Dat is wat groots/ wie kan"t verbeelden?

De Geeſtundet ſmelten in de Weelden.
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A. PE R N ER s.

LETTERLYKE VERKLARING

- vAN . . .

sAloMoNs HooGLIET.
- -

U 1 TB RE 1 D 1 N G

over den

vyFENvEERTIGSTENPsALM

dienende tot

Aanleiding der Derklaringe

van

SALoMoNs HooGLIET.

Stemme: Pſalm xiv.

zwnbertiszoo dooware beugt

ZTPat 't n moet/ om een
Z- : maal uit te b2eken . . .

»wmrº. 't Geen dat het heefton

onnasen Ämen.m in 2 te 02ten o? Den «

- ': IstÄ t Lied van den Heer

Den Koning zeijeg ik) gedichtter eeren

Hºet zullen vier dat geengoed ſehºpverspen

Woeſnel hp ſehºpft/dgºevon ſºGr
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–

II.ÄÄ het hoogſte welgevallen; alle

Rit awen mon/ en op uw lippen zwe

Zºe zoetſte taal/ die geene weerga heeft.

MDant God heeft u vooz and'renmetzpnzegen/

TDus rpk de 73oo dat gPºdit verkregen

ÄÄÄÄIZach 22U id/ in 't minſt zult raken qupt.

III.Äºgozd'tſcherpeÄ

Gp ſterke held/ die zegeviert in 't ſtrpden /

(Coon wezen van uwe eer en HWAajeſteit/

ä2'Englans met volle Heerlpkheit. . .“

om voo?t/ zeg fk/gp die daar al uw zaken

Boozſpoediglpk ten eindeweet te maken/

Treed wäardiglpk/met ſtatt en vol ſtoets

In p?onk en p2aal op ubve 3egekoets/

IV.Ä Godsment als voerman

in WACTde - - - - -

Met 't ingeſpan van dees die eigenpaarden/

ÄÄ ÖOttº Oet t

ein t gareel heen trekken zagt en 30et.

Ä zeerÄ agtert

WDelk dat hydoo? deesÄſterke kragten

Wactmé ü6hooft is Köninklpſ gehult/

Zºo? nºamen hant tot eeruiyoeren zult.

ÄVMDantºtzauniet/óKoning! in geendeele

Aan hpanden (die magtig zpnen vele)

Dntbeken/die met een zeer ſtoutenſtant

Godzisvermoet ſtaan tegen ugekant. . . . .“

Doc Ä haar uw ſcherpe pplen jagen

Ä "iherte heen/ tot dat jp zyn verſagen

zenkragt is kragtig ſomalom

Dsvollente verſtropentofuw.roem.. v

- -

*---
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-- - -- --

VI. Kw Croom ö God! ruſt op geen tpd

noch Uuren -

Iſèaar ſtaat geveſt am eeuwente verduuren/

GEn even als (hoe hoogt van waarde 3p)

52iet vaſter is dan uwe heerſchappp /

Allzoo is ude bilkheit zelfgewerden

(Töt Scepterſtafde welke reikt 3eer verde/

Gp zwaait die om regtnatig/ſtrekt die uit

Gºpal Wat is/naar ’t Wit Van uw beſluit.

II. tÄ“ gp lieft geregtigheiten

." * T

Bºaat gp/enſtraft met ſtrafban ongenade/

us heeft u God/mpn Heiland en mpn God

er Glp tot het alderhoogſte lot

Pºet hooft gezalft/en vetter obergooten

JIAet heerlpkheit dan Uwe megenooten:

2oo datter geen/hoe hoog in eer/ hoe rpk

In waardigheit zal woºden ugelpk.

V11l. WPatreuk van Airrh/van Alok/wat

- geUren

Dan Caſſia bloeid doo deÄ deuren

Dan uw Paieis/ of uit ubo ſchoon gewaat/

WPanneer gp van d'pvore (Troontrap gaat/

Die 3oete reuk zig ſp?eid aan alle 3pe

WBelriekender dan's weerelds ſpecerpe;

Duspder zig in uw geluk verdipd

Die dºingen toete wezendaar gpzpt.

IX. Peel TDogt’ren 3pn / bän hoog berhes

3 : ºben (Troonen

Sn't Bzouwental/ dat bp u is te woonen/

GP Tierthaar op methooftcieraden/ gp %

Bethaar uw ſehat van groote gaven bp;

Ilºaar boven alpzaald d'Opper-Koninginne/

Da is de Bzufd/ dieÄdgvºnssatz
-- 2,



276 ZIELsveRLU stIGING.

Die zittenpºpk/zelfaan uw rechterhand

SÄn Pphirsgoud/'tgeenhaarom'thulſelſpand.

X. TDus ddchter/hoo? / Öſchoonſte! naar

nnpn reden / -

MDat voo? een man gevoegt is tot uw leden/

Leer uit 3pnmond uwpligt/aan uw geflacht/

En Wºemfis.ººfy nimmermeer gedacht.
Maardien gpu heel over hebt gegeven

Alan dezen Man/om twee als een televen.

Geen dingen die u meer teſtade 3pn . . -

Als nevens hem te houdent rechte pn.

XI. Yier over zal't onfeilbaarpkgebeuren/

Den Koningu (die hp quam waardigkeuren)

Zoo lieben 3a uit alle zyn vermoog/. - -

Dat gp 3ult ſtaan 'taamminnigſt voozzpndog;

Daarom zoo wilt gpdus in top gerezen

Alleenig hem ganſchonderwozpen wezen;

p is uw Heer/ bied henn uw trouwdienſt aan

gar 3pn Waardp/uw eer 3al eeuwig ſtaan.

X 11.Ä#za utern vzeemdvolk op het

Met koſtlpkheit/ en ſchatten ma malkandzs/

Bezoeken en beſchenken in dienſtaat:

Hit (Tirus ook de docht’ren uw gelaat

GEnÄ dat liefpk is aanſchouwen

GEerbiediglpk en hoog in waarde houwen;

TPerphſten zelfhoe magtig in die ſtreek - -

Berzoeken dan uw vziendſchap dooz geſmeek.

XIII. Maar binnens huis zal meer u eer

ſtraal lichten

Sn't geen dat gp beſtaan zult te verrichten/

Byzanderlpk (als dan in vollen glans)

Wanneer gp aan de rechterhand uws mans

Zit op3pn (Croon/ en pzaald in Uw owºj
* ---
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Panouter goud/ doozſtikt met goudedzaden/

Zeer koſtelpk/ 3oo dat 't bo?duurſel kraakt

Doo? "teel geſteent dat elk in d'oogen blaakt.

XIV. Ä zulk een p?acht han rpke cierſel

LULN »

2Zult gp geleid/ tot uwen toning treden/

Den Sºuidegomen kamen hem Zoo t'huis.

Met eenen ſtoet van Maagden ſchoon enkuis;

TDie achter u/ als Ware Staatjuſfouwen

GEnspezÄs WMäE OP gP M00gt vertrOU

en /

Apn nagevolgt/ doo? liefd' / met oberleg/

GPm tot vermaakte dienen ober weg.

XV. TPaar werden zp met u / op 't hoog

Verlangen

Sneer en P2aal zeer glorprpk ontfangen;

De b2eUgdegalm 3al aan den Hemelſlaan/

Als Tamborp/ tromper/ en Schalmei gaan/

CBp 't Snarenſpel/terwpl de Maagderepen

H1Net handgeklap/u tot den taminglepen/

Die tº bol biers/ verwelkomt van de reis/ -

In 't binnenhert van 't pzagtige Paleis.

XVI. Dus 3pt volbzeugt (gp. zoo hoog

uitberkoren) -

Want gp 3ultzien/ uit ubwen ſchoot geboren

Bp dezen Man/ veel zonen/zoo vermaart

Än deugt/ dat elk roemt hun't erfüroomregt

Waart;

Pok zult gp haar/ in uw Doozouders ſtaten:

(CPp 't do2 gebeent) tot trooſt der onderzaten/

Cen Croonentopzien kroonen: treurt danniet/
Za ºdereen zaleeren hun gebied. -

XVII. Zal u daarom ö zoning/ eer be
r LN. . . " - - - - -

” s, uw
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Bºw'hoogen Haamvan eeuw toteeuwenpºpzen/

MDant nimmermenſch op aarde (hoevan ſtam)

Zoo hoog een naam/ als uwenaam bequam.

*k 2al niet alleen / ww heerlpke dingen / -

GEn hoogen lof/ maar met de bolken zingen/

5Aiet vooz een tpd dien men doo? poozen meet

IMaar eouwiglpk daar zich de tpt vergeet,

- Letterlyke

VERK LA R IN GE

VAI.

SALOMONS HOOGLIET,

zangswyze uitgebreid.

I. Hoof rsruk.

E E R S T E GE z A N G.

Stemme: Me pleurs ſe ſönt change en rit

- Bruid.

ſ. 'tI nu geen tpd meer dat fk kips

Een kusje weiger/ op de wps

Der Maagden/ en leef ingetogen - - - - -

Apn B?uidegom # dat Vermogenz

ºp is mpnander ik

My kus' mp vzpelik. -

II. De wpn die is welaangenaam/ --

Een vzugt die Goonen menſchen t“"or
H

- . "
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-

Perheugt; maar is niet te Än -- * *

2Bp onze liefde/hp moet wpken/ - -

Doo? "t geen onsÄ raakt; . . V

Deminons donken maakt. - -,

11. Den op.daar gpume waſt/ 3

En in uw liepk aanzigtaſt/ ...,

Äs tot een reuhwerk üitgelesen. „,

Hwnaam komt in mpñoö te wezen
Gelpk welriekend nat . . . .

Geſtozt/ de neuze bat. t' sº

IV. Dus is het mp geen Wonder/ neen

Dat ik mpn lief niet lieve alleen sº

IMApn ſpeelgenootjes/ ook bezeten /

laet eerbe liefde/ doen mp weten

LZoe Aangenaan/hoe goet , . . . . . . - -

TPat haar uw bp3pn doet. - : -, o

V. äom vat mp3agjes bp.de hand/ :

- Äh loop u na/ mpn waardtepand/-- -

Hºet vollenoop om in uw ſchieden."

e*)

- e

En ſtap geduriglpk te treden; --- . .

Za/ bolge wel bereid / . . - - - - - - - -

WPaar hene gp mp leid. .. : F.z:

VI. 2B eng mp in 't hert van uw vertrek/

CDp dat gp meugt doo2 mpn geſp?ek ?

Derheugt 3pn/en wpbeid' berblpent

TDoo 't groot der liefdete belpen/ . . –

De liefd' ban u en mpn/

Pºp meerder dan de Wpn.

V11. Doch dat ik taal boer/ dat gp bent

Bp alle Aaagden hier ontrent

Bemint/ mpn lief/ dat heeft 3pn reden/

't Zpn die een opregt hert bekleden /

ÄS 4 GEn

- - - - -- - - -
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SEn doo? de deugt/de min-

Paſtſtellen in haar zin. -

V111. 'k 2Ben een bzuinet/dat weet ik welf

GEn des niet bp het blanke vel

Ce rekenen/ maar geeft dgt hinder?

MAaakt’tmponminzaam/maakt’tmpminder/

Ä Waarde 3eg het mpn/

ls die uit tedar 3pn ! -

IX. Gf als degenen / dfe men weet

Maet waardige eer te 3pn bekleed/

TDooz "truſten binnen de go?dpnen

Dan Salomon / daar onder 3pnen

252uinetten/ wel beſneen/

Polmaakt ban leeſt en leén -

X. Alben ik aan den bzuinſten kant

Gerooſtert doo den zonneb?andt/

Seen wonder/ 'k hoefmp niette ſchamen/

"t Is mp/ mpns moeders kindzennamen

GEndeden Veldwaards gaan/

TDen wpmgaard ga te ſlaan.

XI. Doo2 welluſt/ vandit teeder vleis

5Det/tengeripk/ in het Paleis - -

IApns Paders/ maar hun pligt te voeden;

GDok heb ikºt mpn/om 't haarte hoeden/

Derwildert laten ſtaan;

WPusziet mp dan niet aan.

- -
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T W E E DE GE ZA N G.

Stemme: Repicavs. -

Bruid.

I. n beminde/mpn 52uidegomzegt mp

MÄ gp ubV Schaapjes Weid/ en

Waar dat gp .

äw tenten ſpzeiden ſtaat/op dat die vzpº

2pn voo? de 3onne/ gewonnen bebonnen/

Als die haar ſtralen op den middagzend /

Als die haar ſtralen

Hit 't 2uid doet dalen/

Zeg Waar gy u wend. º

II.. MPant waarom tog zoud ik verbogen

En als bedekt bp uw gezellen ſtaan; (gaan

@ngen/ mpn lief ik hebmp des beraan: -

Zwtºlpde/zeer bpdebelpde/"
Hoedat tragte om bputezpn/ :

Roedat ik tragte/ -,

MDant mp is 't wagten/ : 3

IHiet als ſmert en ppn,

Bruidegom... - - - - -

ll. Schoonſtevzouwe/indiengphetnietweet

Jaaak u tot weiden met uw vee gereet/

GEn oog op 't paddat mpne kudde treed :

Cot d'ºerders huttenÄ ten nUtten; .

MPeid däar uw geitjes/zie/daaris de ſtee/

Weid daar uw gettjes j ! - .

Ä. . .&E NL, - --
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. . Rusr E.

VI, Ai! zegen dan mpn ſauw/

GEn zwak begin/ als dauw/ -

Alle Rchtens verſch gevallen uit de loeht/

BIet gras/enkruidbeſp?oeid netheilzaam vocßt.

Gp ſchieptme naar uw 25eelt/.. .

G heilig WDezen! eer ik wierd misteelt/

En van de helſche Slang belezen/

GEn van zin berooft /

Den dood at net het ooft.

Vll. WAideelt dan van vernuft/ -

Dat blind in 't Hemelſeh ſuft/ - *

Dolgde ik mpn wil/en boozenluft met luſt/ .

Gn liep de Jel in Haren muti geruſt/ . . .

Cot dat Gods Zoon/ de Zon

Panduigent valben/ (die mpn blam begon/

Ä hoven luchten wollen)

Coen ik reuk'loas liep/ - -

Alºp ag Gods heirbaan riep.

Vll. D Iezus! H! wiens glans -- --

Den HemelTenzpn trans-

Eenlicht verſtrekt/ dat eeuwig helder daagt/

Daar Gods Paleis/en Sion moed op dzaagt/

Derheerlpk met uw amp -

Hºpnhert dat duiſter en van helſehen damp

2Benebelt zit/ en 3onder luiſter/ 2

Daar ſteeds nacht op nacht/ 2 : : 2

IWAP in een dagdſaap bzaeht. - - - -

IX, Hw. bevochtig' MP/

Alle aejens eben blp /

IHetdauw/die'sdaggsbanuwetoo2ts beſtraat -

den gemel vlieg'/ van waarze quam"Ä
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INpn 3iel dan/ die nu zucht/

Dald gezºgent d?agen bzucht op vzucht/

JAa 3onneſchpn van pas beregent / - -

En met overvloed/ -

Saar in/jaar uit/ geboed. -

X Zal eind'pl doo: uw licht/ »

TDat duízent blammen ſticht . - -

Gelpk een Phenir van 't Arabiſch wout/

Äº/ihaneel en mpt vobout 3
Ilºet ſchooner pluim/ englans/ -

Danoit verrezen/ dooz den Starretrang/.

Criomphe singen zonder vzezen ",

TDaar debzeugt geen endt - -

Än dutzend eeuwenkendt,

GEDAGTEN By Jezus
K RIB BE.

Stemme: o Hil: zar Bethlehem.

I. KWein Kribbeken/ gezegenthout/K DeragteÄ Äs -

ÄJ GION / LN g

II. tleinÄ hout g- -

Itund gp uw eigen zegen kennen /
Gp roemde *t Ä en ſtout /

Enzweefde op duízent blugge pennen. - -

l. Doch Kribbeken/ gezegent hout/

GP rpſt op mpn Gezangen stoten -

----- R 4 Zog
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2oohoog/ als Libans TSennewout/

Daar uit gp eerſtmaal 3pt geſp?oten.

IV. Klein Kribbeken7 gezegenthout/

ZDoo? 't lot aan ute beurt gevallen/

Bä is de zo?ge betrout –

3Pan hem/ die zo2gt voo2 ons en allen.

V: Häribbeken gezegent hout/

dallerdierbaarſte der ſchatten/

ls in een ſchatkiſt/ rpk volbout/

3Bergunt in uwen ſchoot te vatten.

VI. tlein Itribbeken/ gezegent hout /

Gp kund WBeetgierigen meer ſeeren

Dan onsdezedekunſt ontbout/

Al ſchooner ondertucht verkeeren.

VII. Klein tribbeken/ gezegenthout/

CHP leert mphovaardp verdoemen/

GEn mpn gemoed/ eerſt trotsen ſtout/

Än God/ enzpne tribbe roemen.

V111. Klein kribbeken/ gezegenthout

Spleert. mp wulpſchen welluft ſtaken

(Cerwp mpnoog u ſtpf beſchout)

GEn alledertelheit verzäken.

X. ilein kribbeken/ gezegenthout/

Bp toomt mp Jezus flavernpen/

Cºm mp van 't machtige gewout/

Dan Lel en Afgrond te bev2pen.

X. CB tribbeken! gezegenthout /

Jºpnziel verlangt bp ute ruſten/ - -

GEn 3ich in 't kindt/ utoevertrout / -

En 3pne liefdete verluſten.

eFLAP-
*DSÄSSTÄSG- : ,

- Fºtºs: H El
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HEILIGE BEDENKINGEN,

op de tranen van Jezusen zyn

Kruis. -

Stemme: Als een uigeßorten Baſew.

1. P/ op op/ verloren Schapen/

O Haar "t verbolge en heftzaam truis/

TPaar de Souheer van dit Lºuis/

Die de weerelt heeft geſchapen/

B herrdept doo? 3pneſten

ZAaar Gods Stad/ Jeruzalent. - -

II. Laat/ei laatzpnſtem uſtreelen/
GEn gemengelt ondereen / -

ZAet 3pn traan uw' boe3enn kneenz

ITaat hem u uw' hart ontſteelen/

Gf verwonden doo? 3pn oog/ - -

Eenen tranenbzon/nooit d?oog. -.

GPm uw eeuwig heil begaan/

Dik gezwollen doo2 getraan/ -

Met een d?oebe wolk betoogen/

En als "ticht vans Memels trans/ - -

Bleek ontluiſtert van hun glang. - - -

IV. Schzeitgedan noch niet mpn dogen/

Daar uw Heiland/root beſchzeit/

God om uwen welſtant bleit/ -

Gngevoelig/ onbewoogen/ - -

GEn dooz geenendzuk/ of ſmart/ -

Diep getroffen aan bet Ä“ v
Wt $ „ve

III. Ziet/ei ziet! die duiven oogen/
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V. Sto2t mpn ziel/ſto2t ganſcheRit den bzonaar van uw oog/ ch - plaſſen

IAimmer uitgeput/ noch d?oog/

GPm de vlektien afte waſchen

3Dan dat lieſf'lpk aangezicht /

TDat al 't Aardrpk blp berlicht.

VI. Heen/ mpnziel/hou deze tranen/

Dierb?e tranen/ vzp te ra ***

(Cegens 's Hemels ongena /

Die Sodom vergebing namen/ -

Isik hemdft ſchoon kriſtal

anzpn voeten leggen zal. -

VII. Daalt dan Geeſendaalt & Englen!
Daalt/ en helptme dezenſchat . . -

Pangen op een rdzeblat: -

Enden Bader kranſſen ſtreng’len -

Däit de tranen banzpm Boon/ "Y

2Beſte paaren aanzpn Wroon. - -

V111. Eelgeſteente/dierbze tranen/

JAanna uit de lucht gedout /

Smeltend' als u’t licht erº

3Pan dees Zonne nu aan't tänen ---

Gp 3pt Geeſten van het bloet/

TPaar de Weiland mp nte doedt,

IX. CPnwaardeerb?e diere tranen/ :

Dochtig vper dat elk verhand/

GEn verteert mpn ingewand; -- -

Gp/gp kund den Weg beft banen

Clot mpn vzede/ wenſch/en bzeugt/ .

GEn oneindige geneugt. - -

XTranenbarºs Diamanten/
Gp kund diamanten kneen/ „

C «- "- 4- " - > dBp

-
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GBp Ä ſterher dan gebeen/

Gp durft ubven Standaart planten

(Tegen God en 3pne troon/ -

Endwingthen op 3pnen (Troon.

XI. Ik zal u/ verzamet bzengen/

Gnwaardeerbze koſt’len ſchat/

SIn een ſlecht enaarden vat.

gezus zal het Wel gehengen/ ---

Dat gp Dochters van 3pn ſmart /

Wiuſt in 3pne Dierk/ mpnhart.

XII., WDees mpn ziel wees dante vzeden

Als u d'Afgrond lagen leid - -

uwzehºe zaltgheld . . .

ezus'Heeft boo? U gebeden;

neen kind van zulk getragn/

Itan noch nU noch dit vergaan,

- Ware

RU ST E DER Z I E LE .

of, het Schepſel geankert in zyn - -

Schepper, over Pſalm xxvi.

Gete ruſt/ PDie kan uſtdoren ?

Alſlaat de Hem -

ZÄ

Äna

einer Füsinº briäää“:
K een
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Seen ſchepſel kan de plaats beroeren

Daar 3pnen Schepper op beluſt/

In diepe ſtilte/ lieſflph ruſt/

choon alle ſchepſelen dat zwoeren.

Al regent'er een obervloed

Dan ſtrptfen kruis/ entegenſpoed:

SInwendig blpft de ruſt in wezen/

Enweet vanſchºthen/ noch van vzezen.
W -

-

–

-

A V O N DZ AN G.

Stemme: 0 Heilig zalig Bethlehem.

I. Eilrpke Schepper / milde 252on - –

H Dan onuitputtelpke ſchatten;

Hoe blinkt uw wpsheit in de Zon:

Woe kan menuit dat ſchepſel batten.

II. Den glans van uwe Heerlpkheit/ . .

En uit alle andzezichtbze dingen/

De grootte van uw Majeſteit: 2

't Tuſt mp een abondlied te zingen. „

111. En in de ſchaduw van den nächt/

De ſchoonheit van het lichtte malen/

Dat leet/en laſt/-en zo2g verzacht/ -

Tae bzeugt ontſteekt/ en bluſt de qualen. . .

IV. De Zonne dgalt voo2 mpn gezicht;

Iºaark wilzpn ſtralen eeuwig miſſen. -

Als ik doo: uw verquikkend licht

Magzien doo?'s weereits duiſterniſſen.

:D - - - - - - - - " - V. TBgt
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MT-m

V. THat licht/dat op een wond're wps

Dzam dooz 3pn ſtralen wazmte geben / -

Man harten/ die Zookout als ps/

Tºe min van Jefſes Sp?uit weerſtreben,

VI. Dat is het licht dat Gods Pzopheet

Doo? mevels Zag/enguan beloben;

Äu is dat ſchaduwachtig kleed/

*t Gozdpn/den voozhang opgeſchoben.

VII. MBp zien de klaarheit van Gods2Beeld/

3èanaangezicht tot aangezichte/

TPaar allezaligheit in ſpeeld /

Endat mpn ziele dier verplichte;

V111. Gm't eenmaalongedekt te zfen:

MDat komt die glams mp in 't aanſchouwen

Al heil/ al hulpfen trooſt aanbien -

TPaar ik mach veilig op vertrouwen.

IX. Gfſchoon op elken oogenblik/.

De nacht/ met 3pne angſtballigheden/

3Gerwekt/langst Aardrph/ſchztkopſcßzik/

zapn ziel voozſpoedig in Gods vzede/ .“

X. Tuſt mp in 3pnen ſchoot geruft:

GEn zwem daar in een 3ee volluſten/

En wozd ban zulk een mond gekuſt /

WDiensvoo?ſp2äak'sPadersgrämſchapbluſten.

XI. WApnoog/nuſlaap vzp/'s Hemels oog/

TPat noit kan ſluimeren/ noch ſlapen/

9Bewaakt en hoed mp ban on hoog/

Jß zie/ om nieuwe v?eugt te rapen /

XI. Teen Doºſt der duiſterniégevelt:

JAuhoefik geengebaar revzezen/

T9es Aeeren arm mp Heil beſtelt;

Dien hp bewaart 3al veilig wezen.

TG E
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T o E E 1 G E N 1 N G

van Chriſtus lyden aan de Zie

len, over 1 Corinth. 1: 23.

Stemme: Pſalm 1zrv11.

I. MT Gede Jezus/ berg de roeden/
G TDie u ſchoud’ren deden bloeden/

troon/en riet ſtaf/ ſpies / engal/

Htooden/ naag'len/kruis/en alt

Al uw hpden/Tal uw ſmerten /

%Bergt dat binnen in ons herten/

Dat het p?oebe/ en dat het Weet/

WPat gp vooz de 3onden leed:

II. Dat het diepen ootmoet leere /

Dooz t beſchouwen: Zoe gp Heere/

G20dte God ban eeuwigheit/

Menſche wierd/ in plaats entpd/

GEn U 3elben hebt gegeben -

Än den dood/ dooy 's menſchen leven.

Heilialpden/ heilig kruis/

MBpk toch nimmer uit mpnhuis.

- Zucht,
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MT-m

Zucht, om - -

vERSLIND ING IN GODS

LIE FDE,

over Hoogl. v 1 11: 7.

VÄ mp/alderliefſte Heere/

En laat uw bper mpganſch verteeren;

BW Geeſt verſlinde mp het hert/

Gelpk een vonk verflonden wert/

Än heete blam ban groote b?anden;

All' eigendom ganute ſchanden;

TDe liefde 3p tot God oprecht/

Hier meeromloon gept eenknecht; .

Mpn God/ mpn Hod/ mpnhertsbeminden/

B2oe lieffelpk is uw verſlinden.

z 1 EL s T R 1 o M P H,

ofte Overwinning,

over 1 Petr. 1: 3.

Dº weg is af/ de ſtrpd is uit/ sº

En Jezus Ch?iſtus kroonr 3pn AB?uit/

# Heilig hert/dat met verlangen /

- lleen 3Pn God heeft aangehangen/
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------- --

De Heraphpn/ die ſchoone Seeſt /

Derciert de2B2uitter 252ufloftsfeeſt;

en zalder eeuwig Hoogtpd houden/

TGebzeugde zalder noit verouden;

TBeziel/ die "t alles heeft verſmaat/

Die werd geheel met God verzaat/

Dat is wat groots/ wie kan"t verbeelden?

De Geeſttºoet ſmelten in de Weelden.
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A. PE R N E R s.

LETTERLYKE VERKLARING

- v AN -

sAloMoNs HooGLIET. #

U 1 T B R E I D 1 N G

over den

vyFENvEERTIGSTEN PsALM

- - - - dienende tot

Aanleiding der Derklaringe

van -

sALoMoNs HooGLIET.

Stemme: Pſalm xv.

zºbº #dooware beugt

N2 wa“Än neemen
WMZ . . . maal uitte b2ehen -

LS't Geen dat het heeftontfangen

omnasanjººmen.2. “ Er W « . .

- "t Js 'tÄ/ 't Lied van den Heer

Den KonjÄegik) gedichtter eeren

ÄÄÄ- - TG - ft / Dten Pyer Pogºn in... .

; - - gº "Es
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–

II. Gp3ptboo?Waardeſchoonſtenmenſch banÄ het hoogſte welgevallen; alle

Mit awen mon/en ap uw lippen zweeft

Zºe zoetſte taal/ die geene weerga heeft.

MDant God heeft u dooz and'renmet3pn3egen/

TDus rºh versiert/ 3oo dat gPºdit verkregen

IAoit wederom/met d'omren van den tpf“

aach eeuwigheid/ n 't minſt 3ult raken qupt.

III.Ä vooztgoºd’tſcherpe zwaard

Gp ſterke held/ die zegeviert in 't ſtrpden /

Coon wezen van uwe eer en Majeſteit/

Hloé2'in glans met Volle Heerpºheit. . .“

om voort/ Ä/gp die daar al uw zaken

Boozſpoediglpk ten eindeweet te maken/

Treed wäardiglpk/met ſtatt en vol ſtoets

In p?onk en p2aal opubve 3egekoets/

IV. UBelktWBoozd Godsment als voerman

- -hoog in Waarde - - - >

IWAet 't ingeſpan van dees dzie eigenpaarden/

Geregtigheiden waarheiten ootmoet

Rºgºreeheen treten zºg 30et.
Aldsoziehet groot/zeer wonderlphte agten

"t WDelk dathy dooz deesÄ ſterke kragten

Wactmé ü6hooft is Köninhlpk gehult/

IPao2 mäanien hant tot eer ufhoeren zult.

VWDant-zäuniet/ó Koning! in geendeele

Alan yyanden (die magtig zpnen vele)

Dntbeken die met eenzeer ſtoutenſtant

ÄÄ Äsºn *Mo Ult haar uw ſcherpe pp

Ä, tot dat 3p 3pn berſlagen

enkragt is kragtig ſomalom

Devºlºntbratoren waren. v.
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VI. Kw Troom ö God! ruſt op geen tpd

noch Uuren -

Jaaar ſtaat geveſt om eeuwente verduuren/

GEn even als (hoe hoogt van waarde 3p)

52iet vaſter is dan uwe heerſchappp /

Allzoo is u de bilkheit zelf gewerden -

(Cdt Scepterſtafde welke reikt 3eer verde/

Gp zwaatt die om regtmatig / ſtrekt die uit

Gºpal Wat is/ naar ’t Wit Van uw beſluit.

V II. ÄBºeer gp lieft geregtigheit/en

- „7 L
. 't q

taat gp/en ſtraft met ſtrafban ongenade/

us heeft u God / mpn Heiland en mpnGod

er Glp tot het alderhoogſte lot -

Het hooft gezalft/ en vetter overgooten

Hºet heerlpkheit dan uwe megenooten:

2oo datter geen/hoe hoog in eer/ hoe rpk

In waardigheit zal wozden ugelpk.

V11l. WPatreuk van WAirrh'/van Alok/wat

geUren

Dan Caſſia bloeid doo de hooge deuren

Ban uw Paieis/ of uit uw ſchoon gewaat/

MDanneer gp van d'pvore (Troontrap gaat/

Die zoete reuk zig ſp?eid aan alle 3pe

WBelriekender dan's weerelds ſpecerpe;

Duspder zig in uw geluk verdipd

Die dzingen toete wezendaar gp 3pt.

IX. Peel TDogt’ren 3pn / bän hoog berhes

ben (Trooten

Sn't Bzouwental/ dat bp u is te woonen/

GP eiert haar op methooftcieraden/ gp

Zethaar uw ſehat van groote gaven bp;

JAaar boven alpzaald d'CPpper-Häoninginne/

Da is de Bzufd/ dieÄ Dgvºn satz
2,-
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Die zittenpºpk/zelfaan uw rechterhand

In@phirsgoud/'tgeenhaaromthulſelſpand.

X. TDus ddchter/hoog / Öſchoonſte! naar

mpn reden / -

MDat voo2 een man gevoegt is tot uw leden/

ÄLeer uit 3pnmond uwpligt/aan uw geflacht/

GEn Memfis Lºof/ 3p nimmermeer gedacht.

Maardien gpu heel over hebt gegeven -

Alan dezen Man/ on twee als eente leben. -

Geen dingen die u meer teſtade 3pn . . .

Als nevens hem te houden 't rechtelpn.

XI. Hier over za't onſeilbaarpk gebeuren/

Den Koningu (die hp quam waardig heuren)

Zoo lieben 3a uit alle zyn vermoog/. - -

Dat gp 3ult ſtaan 'taamminnigſt voozzpnoog;

Daarom 3oo wilt gp dus in top gerezen

Alleenig hem ganſch onderwozpen wezen;

pis uw Meer bied hem uw trouwdienſt aan

gar 3pn Waardp/. uw eer zaleeuwig ſtaan.

X11.Ä auten vzeemdvolk op het

HAet koſtlpkheit/ en ſchatten ma malkandzs/

2sezoeken en beſchenken in dienſtaat:

Hit (Tirus ook de docht’ren uw gelaat

GEnÄ dat liefpk is aanſchouwen

GEerbiediglpk en hoog in waarde houwen;

De rpkſten zelfhoe magtig in die ſtreek - -

Berzoeken dan uw vziendſchap dooz geſmeek.

XIII. Maar binnens huis zal meer u eer

ſtraal lichten

Sn't geen dat gp beſtaan zult te verrichten/

55pzonderlpk (als dan in vollen glans)

MDanneer gp aan de rechterhand uws mans

Zit opzpn Croon/enpzaald in uw owa,
* - -

«
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–-

Banoutergoud/doozſikt met goudedzaden/

Zeer koſtelpk/ 3oo dat 't bo?duurſelkraj

Doo?'t ee geſteent dat elk in d'oogen blaaft.
XIV. Ä zulk een p?acht van rpke cierſel

LILN »

Sult gp geleid/ tot uwen toningtreden/

Den B?uidegom en komen hem Zoo t'huis «

Lºet eenen ſtoet van Maagden ſchoonen äuis

Die achter u/ als ware Staatjuſfouwen
GEnspezÄs Waar OP gp moogt vertrou

en /

Bºnnagebogt/ doo liefd' metoverleg/

Gnn tot vermaakte dienen over weg.

XV. Daar werden zp met u / Top 'thoog
Verlangen

Sººn Paazeer glorprpkontfangen;

Debzeugdegalmzal aan den zeme ſlaan/

Als Camborp/ tromper/en Schaltje gaan/

Cºp 't Snarenſpel/terwpl de Maagderepen

Iºethandgelap/u tot den Koninjepen,

Die obiers/ verwelkomt van de reis, -

I binnenhert van 't pzagtige Paleis."

XVI. Puszpt vol vzeugt (an zoo Hoog

uitverkoren)

WPantop zultzien/uit uwenſchoot geboren

Bºdº3en Man/ veel zonen/zoo vermaart 4

In deugt dat elk roemt hun 't erfäroomregt
AGITt; -

Pok zult gphaar/ in uw Doo2ouders ſtaten:

(Pp 't do gebeent) tot trooſ der Wonderzaten/

Cem Croonentop zien kroonen: treurtdaſ niet/

Zºedereen zaleeren hungebied. - -

XVII. Zaludaarom & Koning/ eer be
r LR. ' - - - - - - - -

P3en. S 3 BW"
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äw'Hoogen Haamvan eeuwtsteeuwenpºpzen/

MDant nimmermenſch op aarde (hoevan ſtam)

Zoo hoog een naam/als übVenaam bequant.

*k 2al niet alleen / ww heerlpke dingen / ..

GEn hoogen lof/ maar met de volken zingen/

Sºiet vooz een tpd dienmen doo?poozen meet

5Maar eouwiglpk daar zich de tpt vergeet.

Letterlyke

V ER KLAR IN GE

VAI)

SALOMONS HOOGLIET,

zangswyze uitgebreid.

I. Hoof rsrux.

E E R s T E GE zA N G.

Stemme: Me pleurs ſº ſönt change en rit

M. A -- *

Bruid.

ſ. 'tI nu geen tpd meer dat ik kips

Een kusje weiger op de wps

Der Maagden/ en leef ingetogen --

IWApn B?uidegom # dat vermogen?

ºp is mpnander ik

My kus' mp vzpelik. -

II., De wpn die is welaangemaam/ --

Een vzugt die Goon en menſchen tº"or,

-
-
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Perheugt; maar is niet te gelpken

2Bp onze liefde/hp moet wpken/

“e *
- »

- z - "e

Pooz t geen ons zieltjes raakt; . . .“

De min ons dzonken maakt. -,

ºe Äargº ºnewaſt/

Enn uwieſº aanzigtaſt/ . ,

Äºtº een Äºer gelesen. .

Änaam/omt in mpñoö te wezen
Gelpk welriekend nat . . . .

Geſto2t/ de neuze vat. ' s .

IV. Dusis het mpgeen wonder/neen

Dat ik mpn lief niet lieve alleen j

Wapn ſpeegemootjes/ook bezeten /

ºet eerbºe lief.de/doen mp weten . . .

Jºe Wangenaam/ hoe goet . . . . .

Dat haar uw bpzpn doet. . . »

V. tom vat mp3agjes bp.de hand,

Äna/ mºnºardie pand ". . .“

Äenoop ominºw ſchieden.“
En ſtap gedurigpkte treden; -- . -

Za/ volge wel bereid/ . . . . . . .

MBaar hene gp mp eid. ... º

„Y Beng mºine herbaum vertrek/

Äpdat gp meugt doo? mºngepek
Derheugt 3pn/en wp befd' berblpen . .

TDoo? "t groot der liefdete belpen/ . - -

De liefd' ban u en mpn/

P2p meerder dan de wpn.

V: Doch dat ik taal voer/ dat gp bent

Bp alle Maagden hier ontrent

Bºnint/mpn lief/ dat heeft 3pn reden/

't Bpn die een opregt hert behieden

ÄS 4 GEn

- - - - - - - -
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4

En doo? de deugt/ de min- -

Paſtſtellen in haar zin. -

Vll. 25en een bzuinet/dat weet ik welf

GEn des niet bp het blanke vel

Ce rehenen/maar geeft dat hinder?

Maakt tmponminzaam/maakt't mpminder/

Apn Waarde 3eg het mpn /

Als die uit tedar 3pn -

IX. Gf als degenen/ die men weet

Maet waardige eer te 3pn bekleed/ -

Dooz t ruſten binnen de goºdpnen

Dan Salomon / daar onder 3pnen

AG?uinetten/ wel beſneen/

Polmaakt ban leeſt en leén -

X. Alben ik aan den bzuinſten kant

Gerooſtert doo? den 3onneb?andt/

Seen wonder/ 'k hoefmp niette ſchamen/

't Is mp/mpns moeders kindzennamen

Cn deden beldWaards gaan/- -

TDen wpmgaard ga te ſlaan.

XI. Doo2 welluſt/ vandit teeder vleis

Het/ tengeripk/ in het Paleis -

JApns Paders/ naar hun pligt te voeden;

Pok heb ikºt mpn/om 't haarte hoeden/

Derwildert laten ſtaan;

Pusziet mp dan niet aan.

AR. K

"Y zººº“BÄg KA

- ÄZI W ºs

Ä N
-S N TSV T

- - s

* A
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T W E E DE GE ZA N G.

Stemme: Repicava.

Bruid.

I. n beminde/mpn Bºuidegom 3egt mp

MÄ gp uw Schaapjes Weiden

Waar dat gp -

Hw tenten ſpzeiden ſtaat/ op dat die b2p

2pn voo2 dezonne/ gewonnen bebonnen/

Als die haar ſtralen op den middagzend /

Als die haar ſtralen

Hit 't Zuid doet dalen/

2Zeg waar gp u wend.

II. WPant waarom tog zoud ik verbogen

Gén als bedekt bp uw gezellen ſtaan; (gään -

@ngen/ mpn lief ik heb mp des beraan -

Äk wil altpde/zeer bpde belpde/

Loedat ik tragte om bp ute 3pn/ .

Hoe dat ik tragte/ »

MDant mp is 't wagten/ -3

JAiet als ſmert en ppn,

Bruidegom... - - -

11l. Schdönſte vzouwe/indiengphet nietbweet

IAaak u tot weiden met uw vee gereet/

GEn oog op 't paddat mpne kudde treed -

Cot d'Herders hutten en puttenten nutten;

MDeid däar uw geitjes/ ziel/daar is de ſtee/

ZDeid daar uw gettjes / !

Ä#Ä /z- RL et Ä, IV

" -
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IV.*,waarde/ap/daar mpnzfeldooz

leef
-

GEn op wiens ſchoontempn gedagten zweeft/

Als 't koſt'lpk koetsgeſpan dat Pharo heeft;

MDant uwe zeden/ in 't kleden der leden/

Doert mpne minne boven't hoogſte ſteil

Poert mpne minne/ - - - -

HApn ziels Dzindinne / “ “ : A .

2Boben 't hoogſte peil. –-

V. Poes'le wangen/ſchoondatgpzpt welnet

(Cuſſehende ſpangen naarde konſt geget/ .

Als ook ubv hals in paarlenzonderſmet/

"k Baluwe knoppenſ de toppen met doppen:

3Dolgoude ſtippen zwaar verrpken gaan

Pol goude ſtippen/ : - º

En doen de tippen “ : " . .

Becht in 3ilver ſtaan,
- - - - - - - -

-- )

-

DE R DE GE z AN G.
Stemme: Laura zat laatſ by de Beek.

Bruid. -

I. *tW. mpnhooge Szuidegom/

- - - - Met 3pm gaſtents ge3eten . . .

Man 3pn ronde tafelt om *** z

Haarzpm bzeugde toe te meten; “: r . F

2oo moet hp mpnktefde wsten;

WDusreik mp het Aardus nat . .:: &

CPnn mp met dien reuk te luchten; ...:

WBantik koeſter Ä genuchteN - Gº

Als ik daar me ben beſpat, ... .. 'n ig
- --
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Ämºn Liefſten/ is mpn luſt/

ºrhetuitjenet gebonden7"

Iºat des nagts wanneer ik ruſt/
2BP mpn bosjes werd gebonden;

Zoe 3al tk mpn min verkonden *

Ä mp een Cpp?ustrds -

Engadis wpmgaard tronken/

"Äitgepikte puik der pzonen - - -

Schoon van geur/ van leur/ van blos,

Bruidegom. . . . ,

Ma! myn liefte/ gp 3pt ſchoon

Än ſhºonte vö vermögen

Wie ſchoonheit heeft de woon •r

Snuw kuiſſe duivenoogen -

Bruid. ;

Äſt utº 3iel/ mp duste hoogen.“ - -
Schoon. 3pt gp/ mpn waarde Zon/ -

Heffelphom aan te ſchouwen; »

Ä3º h. mpnmin weerhouwen * - - -

Die th noit voluftten j - C-

- V. Ziet hoe groent onj Ledeant/

SPpgeeiert met puiſ van blojº“' - -.

Zºodigt ans als medej“ :

Iºant de tpd is nu gekommj .: -

2m op 'thoogſte witte bºommen;

ºdan toe en kom bp mp/

Ä#Ä / ing - es

ºn ſhoone Cedze won

En Cipzeſſe galerp. -

- - - - -

=---
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-

II. Hoor rst uk.

E ERs T E GE zA N G.

- -

Stemme: 0 Heilig zalig Bethlehem. -

Bruid.

. I. 'k D GEn als een rdos/mpn 25 ude Ott.

BÄZHaronsÄÄ
C9f even als een Welpblom/

Tot pzonkcieraad der groenedalen.

Bruidegom.

II. gahertenluſt/ ampn Dzindin :

Geen ſchoone lelp p?aalden immer

(Tuſſchen de dooznen/ als gp in

Femiddenpºgat van 't vzougetimmer. -

Bruid.

111. En als den Appelboom in't wout

25p wilde ſtruiken is uttſtekent:

Zoo 3pt gp/ daar mpn zie opbouwt.

25oven dezonen hoog gerekenr.

De Bruidtot haar-Speelnoots.

IV. Dus wilik inzpn ſchadUwe

HAp nederleggen omte ruſten:

WBantzpne vzugten 3pn mp me "A

Zoetaan't gehemelt/tot mpn luſten.

V. Dntzet u/Sions dochter/niet

Dat iſ doovzeugdben opgetogen . . .“

"h Dzonk/ten geval van 3pn gebied/…

wenbrºwn naar mrn vermºor VI.
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VI. 'k Roet methem in het wpnhuisgaan

zſApn wil naar zynen wille voegen:

Tee liefde is 3pne legervaan/

En't hoogſte wit van mpnvernoegen.

–

T WE E DE GE ZA N G.

- – Stemme:-O Kersnacht.

De Bruid tot haar Speelnoots. -

I. HAaagdepuik van mpn behagen

O MBild mp een weintgonderſchagen/

äeikt mp wat wpns/ op dät ik riek

Den waarden geur uit 't puík der fleſſen

25?engt mp granaten tot verfreſſen/

Boozwgar ik ben van liefde ziek. -

II. Ach dat hp quam/hp/mpnverlangen;

Noe waard wierd hp bp my ontfängen;

Hºpnhooft 3ou op zyn flinkerhant -

Bagt ruſten/ en dan kon hpegter

Zyn Bºuidomheizen met de regter/

De regterhant/ aan mp berpant. -

l. Doch gp mpn dogters en gezinden

Bezweer ubp.de ºtheenen Minden
Des Welds/ dat gp miet onderſtäat/

De liefde in hare ſlaap te ſteuren/ .

Jºooº datzpºtzelde goed zalkeuren. .

GEn doo2 haar luſt het weten laat. -

_IV. Ik hoo? 3pn ſtem/hp komt getreden

Panberg dooz däl/ met wak're ſchzeden/

Zoo vaardig/ als een Khee of Hert

Dat jong is; hoe! benik aan't dzomen T93t

----- ? v
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Dat hp noch komt hp is gekomen;

Zietik ben doo? de min verwert.

V. War hoeft gp Tief/ute verbergen

Agter de Hofmuur/ tot meer vergen

TSagt gy/ tk u niet vinden kon?

Teat blpkt nu-Welz waarom toch d?aalje

kom af uitt venſter / want de traalje -- --

Tafe isvoglans Van U/mpn zon. -,

D E R DE GE ZAN G.
Stemme : Lavignone.

v. - - -

De Bruid tot haar Speelnoots. . .

I. E. zoud ik mp dan niet ---

Berheugen/dewpldatdiempnzielgebied

pn waarde 52uit / “ -

undodigt Uit /

(Ten wandel treed'/ op 't jeugdig krutd's

JAooit hoo?den

ºk woozden

Zoo net

Gezet :

Als die/dat net

IllApn ziele 2on

Alan mp begon >

(Te ſpeken en des oberwon.

II. De WDinter die is heen

Iſèpn ſchoone/ ſpzakhp/enblpft gpdus alleen
Fta op Pzindin /

TDoel van mpn min /

ZStafzwaaiſter van mpnhert en 3in

z

Seen

-

-
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Feen regen 3 - - - - -

G2ua Wegen - - -

Gns maakt / - ,

MDamt ’t ſtaakt / -

zom dangemaakt

*t Pzille genugt

Der 3dmerlugt / -

MDaar doo? het Aardrpk geeft 3pn bzugt :

111. 2et veld is overſpeed

zaet bloemen/gelpk eenſchoon gewzogt tapeet;

Geen go2gel biert *

Wet pluimgediert

*t Geen ons de 3angtpt tegen ſtiert;

Perkooren

(Cot-hooren

à pozt -

oe koxt . . . . . .

ä bpen voºd -

TDen (Tdztelduif, . .

gn ring en tüif e

Tºoo2 onze Handſtreek bp dedºuif.

IV. De Ppgeboom die dzaagt »- - - - -

2pm Ppgjes/ Ä ſchoomehoe die 'toog be

(Haagt/De wpmgaardran

Änwalt ist dankanzpnen wºpng - - - - in

Äº

FÄs - - - - - - - - * *

olgeur
Dan kleur

Seeft hp de keur ;

Teus kom bp mp /

En laten wp , ---

Bns oog verluſten/ 3p aan 3p.
*-* -

i

v. Roe

A“
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V. Zoe lang zult gp u Ä - - - - -

JApn duive/ in de ſteenrotzen ouden noch

En doen mpn hert - -

Alan ppnen ſmert - \ -

TDewpl gp daar van blpft te:berd';

HLApn ſchoone 3. - -

Haar toone - -

Sooºt aan : . .
TDoch aan

HAp/mete gaan; . . . . . "

*k Smeek / mp voldoet /

Dat mp ontmoet

Bw ſtem/ die vziend'lpk is en 3det.

–

–

v I E R DE GE z AN G.

Stemme: Fortuin belaas bedroef.

Bruidegom.

I.Wº 3ig mpn Werderin

Lot Wand'len maakt gereet .

Hadien ik haren zin -

Cot mpnzin heb gekneet/ -

2Zoo saa, Ämir haaſt/maaktalde velden

U

En vangt 't ſchadoende WDilt/tochzonder tpd

II. Dp dat geen w?eed gediert (verzuim.

IWNet ſcherpe klaauw of tqnt /

JApn ſchoone A52uidÄ
JNoch vat/ noch aan en rand; - --

Dangtmpde Boſſenop/die tot de dzuiven gaan
z Er
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Enjonge Posjes ook / die onzen wpn -"Ä 3en Wpngaard
- - - - -

: Bruid. . . . . .

11. Mapn liefſte gp 3pt mpn
Gp die gezegend weid T: ---

Alwaar de lelien 3pn

En't veld is overſp?eid

IWZetvoj # methzuid/daar aan het wol

- - rpt vee -

Zigzat graaftende ruſtontrent uwiegerte.
1V. Terwpl gp het bewaakt: * -

Op dat geenpoozebeeſt“ sº.

Cotroovendaar genaabt /
Alzdo 't uw bpzpn vgeeſt _

3 Bant ’t Ä uwdapperheit des Hette rugge

Dit doetgptot.den dagden Ägtverdºpf.

V. Doch gº ºn hoogſt geagt

ÄÄÄ
Lºathºuemºlº wagt / ...

# op de herwaarts heer Äé

Zoo vagrdig alsde ofºertendfein'tgroen/

Pam*Ä n gaan gp zule min b

" . . . . . . . . . . -

“ - - -
- * * *

* -
- - - -

::
. . .::

:

'cº .",
--- -

- - - - - - * -
- «. : . . . :

-

: 2::
- - - -

-

-

- - ---
- - >. . . . . . .

- - - ... . : . . .
- - - - - ºr ºr " T

KT II. HooFT
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III. Hoor rst ux.

E E R ST E GE zA N G.

Stemme: Amarillº mia bella.

JWÄ zPnde gedagten/

Balvanºermogentheºn/omtebetragten

#Ä - ::at dat deÄ gebied in het beminnen;

Ce ſchildren in de Ä - -

"t Geen niet en is/als zagmen'tvoozzpme od

Hiedoo? wertmen/hierdqoº wertmen "(gen:

ºf WÄ. "II MDanneer datik ägte rufen

F ºt ru Wedekant/dggt ik mp kuſte

00233 mpn li

den die mpnzfele left

ZDerkeerden hagſ in

g:

J

WPantik onwääht/ bpmyte hinden

Ä t Ä n.

ÄÄ uttgerezen

Zoek waar uw' 3on mag wézen/

Dzaaf doodeſtad/dooz wpken en doo? ſtraten

Geen onbezogt gelaten Y

Fºtº uwe zC2g/dds?Ä dus in elksdoren/

zz verloorn/ E F/ in'uitberkooren.

IV. Gnder 't weenen vandit klagen

Dond mp derondboagt gaan/enik aan't bzagen/

MBeet gp niet het behagen

Ban mpneziel hebt gphem niet vºmºg
s“. FC - - -- - - - -



zretsverlusttcine zor

FÄFlammenOO zaagt/ 3egt t

Ä waarde/ F/ / 3fen zalÄ
V. WBeinig ſchzeden/ voot getreden "

Si/wateenvzeugdbehroopmpnhert/metreden/

MDant 'k vond mpn lief ;

Ä a hebhenn daſt gehouwen/

ÄÄÄsmºnsternp nnpn -*k zfeld mpn lippen/ /Ä F

I. 'k ton ntet ruſten/ booz wgarde:

Was in hethuis mpns moedersdtemp baarde

Daar wp in vzeugd ärden

3W9atÄ de kan ſannen boegen;

IñbachthemenÄ
En't binnenhert vamonze ſchoonſte kamer;

Gm.te ruſten / Et/ Et/ geen bequamer.

VII. Als ihmp daar opzpn beden

(Totruſt begaf met a de leden/

Wºp voozt zyn zozº beſtede - ,

Tºat geene Maagd 3pn liefen ziels dermaken

Pan't ſlapen zoud ontrahen 7 -

"t Geen hp bezwoerÄ bp zinden/

Doo2 t 3pn ſchoone/ boo?'t Ä ſehoone

Booz 't 3pn ſchoone goed zou dinden. -

T W E ED E GE ZAN G.

Stemme: Belle Iris.

De Maagden van Jeruzalem.
I. iet wfe komt dus opgeriert /

Z! 30 er. ºts ekten

-

Fuikt
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Kuikt wat reuk; 3p wert geleken : :

2speenreuk die t Äutaar ſtiert -

DPoo2 een bzand van ſpecerpe :

Bit het bos/ ten hemel heen;

chzp mag zigme erblpen . . .
m het geenzp 3al bekleen. - - -

II. Creed vºn met een fieren tred/

Weil op 't alderhoogſte pzalen / . .

MDant men komtu in te halen - - -

Cot een heerlpk houwlphsbed/ . .

MDaarom ſeſtig ſterke helden . . .

HAet den ſabei aan de 3pd . . . >

Salomon tot wagters ſtelden . .

Gap dat nen geen onheil lpd'. - -

11 l. Daar zal u des nachts/ voo quaad/

---

Jºiet als vzeugden oberkomen / -

Angſt en vzees is weg genomen; . . .

Creed bºp toe met bzutdcieraad;

JLegte ruſt uw poesle leden . - -

G2p de weeldehoets/ volbouwt

GEn 3eer koſtelpk geſneden . - -

3Ban het ſchöonſte Tibanshout. -

„IV. Depplarenzpn gemaakt :

3Danfpnzilber/ hebt geſagen / - - - - - -

GEn VanÄ de onderlagen : . . .

Ä deÄ WederÄm l - - - - - - >

oo? en purp?en hentel; - - - -

GEn het binnenſt is beſpzeed - - - - -

Met de min en Haar gewendel/ - - - -

2Bp ons Maagden zelf gereed.

V. Gaat gp dogters Sions uit

2<iet den Toning zig vertoonen/

Hºet wat kroon hpzig.de kroonen -

Pan 3pn moeder/ voöz 3pn Bºuid; CB

-

.

-
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Op dienhoogen dag der dagen/

TSag van blpdſchapen geneugt

AB2uiloftsdag bol weibehagen

TDag tot 3pnes herten vzeugt,

- -

IV. Hoo F TsT UK.

E E R ST E GE ZA N G.
- -

Stemme: Courante Labare.

Bruidegom.

I- A mpn bzindin/ hoe lieſlpk ſtaan -

Tuſchen uw twee gecierde blegten pºons

Hw. duivenoogjens/ welkers lonken (ken

Hapn herte doen tot uw hert binnen gaan;

Hw hair zoo vaſt is en zoo digt <.

En zagt en blond/waar op het goud weerligt

Als was Het van de Geitjes Welke grazen

Zig bol en 3at . . " -

En vzolpk azen

GPp 'thoog Gilead. -

II. Hw tanden 3pnzoo ſchoom en fris

Als ſchaapjes die na’t waſſchenzpngeſchoren/

TDie tot vermaak zig Wel doen hooren

Dat onderhaar geen jongeloos en is/

JHoch geen/ of heeft ter eener dzagt . . .

Twee lammerkens/ den hoeder voo?tgebzagt

TDus vind mpn min/ook in uw elpe ronde

Geen lee'ge ſtee -

ÄÄ. . . . > - -gar al Wit/ als ſnee. . . . . . . .

* - - / sº , - - II.
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III. Aw' lipjenszyn als rood koraal

We woozdekens/ welk dat daar oberbloepen

ÄÄÄÄÄmtaa,N 2/ IL nt ?k lief u LfAQlHoe wonderlpk ist rooten wit hemeltaQl;

doxeen gemengt/ dat op de P2onkſtoelzit -

er wangen blos; waar nevens ubve blegten

* G2anaat koleur -

2Zig komt te rechten /

Enzoet waaſſemt deur,

IV toerpzig is uw blanken hals/

MDatgeeftºt gezigtal wonderiphe kragten;

sºk treken die met mºn gedagten

Sneerenpzaal volmaaktte wezen/ als

THe Toren/ die mpn Daader itet

Spbouwen / waarmen duzent teeren Biet

Mean helden/ die bp hem 3pn oberwommen./

Zoo in der daad -

Lºeb ik bevonnen

w ſchoon halscieraad.

V. Hw bosjes vind tb beide mee

Als witalbaſ7 en poezel/ ronden effen ,

Enom 'tgelpk op'inetſt te treffen/

Äp zwn zoo als weelingen van een Khee
Tºie eben romden wel beſneen .

Tooz het gebloemt der beſte weiden tren

Bäw.boezem zwemt in uitgepihte bloMeM

Entuiltjes net
Ä DAALÄn

ten p?pft geet.

WI. Du wilik mp in dat gebºrgt

Pan Mirrheen van WDierook gaan verluſten

IAenganſchen macht daar tüffchen ruſte./… .

Tadade Magdedoniere nachtſchaan ";
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Wpken/ want b2iendin -

# al300 ÄÄ#.
Geenſchoomt/hoeſchoon/bpukan3pngelehen;
Sa Ä Ä blek / -

Of LLN 2ekten

Ä Ä ONNtNetrek, - - - -

T WE E DE GE z A N G.

I. Äºdºm ºf ban Libanon/

MÄ Ähººg Amanategaan

Ban Senir en Hermon PM zon

Zººnare toppende wiej angaan/

Äºnnenen Tujets j Woeden# °tÄÄ &ls inÄ#

Ä3ºoº roofhare jongen LN

Är/ſhooººeerenſehj gebweſi

eer naar Jeruzalem / - - -

Ärºatin de klem;

Zºeſtaat te vzeezen

llpken aart/
Äboo2 dezen

Gºn Menſch oit wert geſpaart. -

„Gº iſter hebt mper aeh/aeh!

WPantgphebthetÄ "PnbWaarde bzutd/

Äeooglonfie da il zag -

Doohout gphet gekluiſer 388 gp t ſtift

Äthaseieraathanumhal, VPNſchoone;

Pant Fiet dus lieffeptsj ge3igt/

Sa 3oo/ almogende # WºWoonen .

Hedurigipkin uwen ". " Pſgt

%. - - * Hooie
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Jºdoit myn liefdezal

Doo? eenig ongeval

HBan haar vaſte troubve

JAiet 3pn afgeheert /

WDaarde 1920Ubve - -

Wiens herte mp beheert.

– 111. Hw liefdets uirnemend ſchoon/

- CD mpn Suſteren YB?uid/en mpn ziels begeerz

Ennpch veel hooger ſpand de kroon .

w uitmemende liefde/ die nimmermeer

GEn 3al verkouwen / maar eeuwiglpk blphen

2Boben den alderkoſtelpkſten wpn: -

Gok geeft de reuk van ubo' geurig Glpven/

Meer/en veel koſtelpker reük aan mpn
TDan alle ſpekerp; -

Duszet ik verter zy / -

Ä geen' dat mpn waards - -

iet van zig en geeft; -

MDant op aarde - -

2Ganſch niets daar bp en heeft. ..

IV. Hw' lipjes/ die het roodſte root/

Dmpn B2uid/beſthamen/diedzuipen geſtaag/

(Als of den hemel die begoot)

Metzoeten Roningzeem/wiezal dan niet graag

2pn/ om zoodanigen mondje te kuſſen;

Äa onder uw zoete en welzagte tong

Dkoett de honig en melk/ ondertuſſchen

GDat die mpn lofen roem zoo aardig zong

En't cierelpk gewaat -

That u meer geeftig ſtaat /
Als ik een'ge kleed'ren

Ce ſtaan oit bevon"/ - -

Buikt als Ceedren . . -

van den bere Lanon - y se
- -
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V. Gp Huſter 3pt my tot een lof/

Ja zoodanig/ doo2 uw' ingetogenheen/

- Als een weltoegeſloten Hof

(Tot welken niemant en zal binnen treen -

Dan uwen 52uidegom / naar 3pne luſten;

Gp3pt/ ÖBºuid/mpn Wuſthof/ digtomgroeit

Hºet ſterke hagen/ daar op dat ik ruſte

MPaar nevens/ tot verzekeringevlotet,

CEen zuivze waterbeek / - - - -

WBiens welle/ tot haar ſtreek

2Zeer net ſtaat geregelt -

a/ eene fontein ,

" Baſt verzegelt .

Zpt gp/ aan mp/ allein.

VI. De ſcheuten/ die gp b?engt te boo? / "

Gmpn B2uid/mpnwaarde/of op welkeen wps

Gp Jonkt / en ſpzeekt/ tot oog/en oo2/

# mp hier op der aarden een Paradps(

ol van G2anaten en edele bzugten E

Dan Cipzus/ZAardus/ Aardus/en Ä/
kalmus/ Kaneel/ endaar ook tot berlugten

Alderlep rpke WDierookboomen ſtaan F

Mirrhe en Aloé -

t Bºeeft alles daar een ſtee /

Geen kzuiden of bloemen - - -

Die noch met waardp / --

Zpn te noemen / D rºt r» er T T -

ÄÄÄumD tLN2

Bwe hoben met waterÄ niet Ämen

Doo? alde weerelt ſtroomten vloeit/

Aeen/mpnput en fontein die ſtozt maar allegº

Cot edle vzugten haar kevende waat’ren/ *

„Even als Libans zagte waterval -
- (TC WPaa

-
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MDagr dat de loopers en blad'ren/op't klatren/

2ig lief.pk ſpieg'len gaan in 't ſchoon Diziſtal

Geen rot of ſntet of iet

IQen immer daar in 3tet

"t Zpn zuivereſtroomen

Die uit uWen gTond

3Pan't hert koomen

Doo uben 30eten mond. -

V111. Ach dat hp quam in mpnen zof

Enzig daar Verluſte/Wat was"tmpeenbzeugt/

MDat gaf hp mp tot Weelde ſof;

G nupn ziele zoudan 3pn geheel verheugt.

Ziom toggp Hooydeboind/daarmet uwaaſſen/

Dp dat doo? u dezonnebzand verkoelt

Dion ooh gp Duidewind/die dooz um waaſſem

CPnstoebengt een welaangename 30et/

MBermengt u tot een lugt

Die bloejen doet mpn bzugt - -

Gf 3ig daar Mpºn Waarde

(Teeten Van Ngn? -

Gen niet ſpaarde -

Zpn bzugt; Aeß dat bp quam.

V. H oo F Tstu K,

E E R s T & GE z AN G.

Stemme: 'Eerſe Karileen.

Bruidegom.

sen
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* in Mºpm of getreen,

Ä mpn Airrhe raar

Ä Ä Än Wlt dgeplukt / uw luſten wilt daar aam beſteenzSmaak mpn fruit z

t gragen mond/ en bluffer

" WDi van uw vermoegen in ,

2pt vzolpk tot in 't hert /

Äºs, wº maerze 302ge op Rºpne

Ä3eenN/

WDil die net laten /

(Taſt toe/ vzienden/ neen / ]

*t Moet 3pn/

JApn wpm

GEn mellek is regt goed 3

TDus bolddet

"t zoog begeren/ lief van mpu,

T W E E DE GE z AN . .

Stemme : Tweede Karileen. -

- Bruid. -

. 'kS maar 'therte pas belaan....

GEn

Al ent des

dat hp =-----

Ä -

t MP - -

el ſeraſt/ -- -

zºs / - - - Laat

.
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t Quam mp raan

Taat hem in/ die voo? uw deur nu ſtaat

# zelfs de geen / - - - - - - -

egt beleen / -

d'Eenige een

3Ban uw' zin . . .

Teuive/ ſtä op laat mp in ; - *

Tief/ mpnhair /

Ls voozwaar / ---

Saat en zwaar . . . . . . . .

Dooz den daubo' - - - -----

3Bandees nacht/ dus bedzopt wapn trotbº'

Äp (Helaas) in haargev 5 -

ºk Zeide / weet . T.:

MLief/ ik ben - Y:

Ganſch ontkleet - - - - - - - - - -

Des 'k niet ken . . . . .

Wäwen wilvolvoeren/ hoeik 't wen ;

MDant/ 't heeft geenreen - - - - - - - -

k mpn leen --

eer zal kleen /

MBpl de tpd 19 - - - -

ulliks aan mp tans niet lpd ; ..

n’t zou 3pn

SAP tot ppm : ,

TDat ik mpn -

Ännwirst denA Het weerom beſtmet.,-- - -

Ä ºdodehem noch lange veur -

-

-# elen/ äant flotgat van de deur;

Dies nnpn hert -

ZiBierd began - - -
- -

... -

«. A« - *** * *

- - - - - -«

Met 3pn ſmert /

Dat

A
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Dat ik boo? mpn zielzon op 3ouſtaan; :

52aar het verdziet " :

HAaakte / 3iet ,

Als ik niet

Hem in 't do? “ - -

Ä aan mpne deur / als voo?;

ant ’t wp ik

( Aaar ik wik) )

MDas in ſchik - -

MAet mpn rok - - - -

Bºp r hand van het flot aftrok.

IV TDies mpnherten ingowand /

º (ºſt) in ſiegten ſtaat bevand;
'k Ploog van 't bed

Beer verbaaſt / - ?

GEn gered - - -

IWAetter haaſt/ . . . : - - -

epildaar de Mirrhe was geplaaſt; -

WPaar mede dat -

# My Rat - - - - - - - -

eb beſpat / . . . z

k

- - -
-

-

- -- --

CDm geen leet --

ºte doen/ doo? reuk van t zweetz -

Ja hebmet . . . . . »

Äeurpk vet . .

ZDus bekled - -

Äurſot / want . . ., -

Mrrhºdºop mp noch van de hand. : .

W h Démyn liefſtenop/mjägt

Hºme God/ als iiihemnieten jag“
Aaar Was heen . .

Äm af,-... :
TBeg getreen/ . .

(Tot een ſtraf - - - - - -

- - Ban
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Dan dat ik mp fluks niet op en gafz

TPoe wferd mpn kragt -

Ganſch verſmacht

GEn geb2agt

(Tot den ſtaat - - - -

Pan een die deziel verlaat;

*k Kiep naar hem

(Jn die klem/ )

5Äet een ſtem

Pol verd2iet -

"z zogt/ helaas/maar lk bond Henn wiet.

-

D E R DE GE ZA N G.

Stemme: Derde Karileen.

Bruid. -

I. *ßW mpn Tief geen antwood Waard/

WDant het hooren

Als te booren -

2Bleef gepaard;

GEn 3pn liefde ſcheen ontaard /

Alle leet was voo2 mp bp een vergaart ;

3WBant/ wanneer ik trooſtloos liep

jaaar mpn lief/ en doodeſtads ſtraten riep

Ä den naren nacht

oo heeft de omnegaande MBagt

Die mp vond

Diep gewond /

En mpn ſuper mp ontwzagt.

II. Dochters van Ieruzalem /

be L.

sº bzw ASL
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25p uw eer nu - -

TGoo! mpR klem

MAaakt dat ik mpn tranen ſtrenn;

MDanneer gPhoo?t/mpnwaardenswaardeſtem/

Zegt hen aan als gphem vind /

Dat mpn zielehem eeuwiglpk bemind/

Zegt mpn treurgezank

Zegt dat ik ben dooz liefde krank;

Aegt mpn leen

Apn van een /

ZAaar 3pn minnen fk berlank.

Dogters van Jeruzalem.

III. Aeg ons alderſchdonfte bzouÄ, ſchoonſte bzoubs

GPp het blpben - -

Dan Ubb’ troubº -

Die gp wild dat menu houw z.

Zs aan dienÄ Äavmuw roubs

Dien gponszdo dier bedeelt/

Hºeerder hells als aan and'rentdegedeelt.

Ss hp 't die in 't land

Doo? 3pn ſchoont de kroone ſpant

Endaar heert /

MBpl gp zweert

ös Ädenvan de vand.

VIER DE GE z AN G.

Stemme: La Ducheſ.

Mraxen Ä -G r

MÄ. """

-

Eem
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Een blos/ tot luſt der oogen / *

GEn opgetdogen / - - - :

Doo2 een hoog beſtel; * -

Dºpdzaagt de 3egebaanen kömt in 't p?alen

25oven tien duzenden het hooft ophalen;

Zpn hooftſcheél somvangen - -

Iſèet een goude kroon; :-

Zpn hair / met goüd ömhangen/ :

Krult hem losen ſchoon; - - -

't Is gitzwart als een Kaven;

Diemant zal daar bdven dzaven; ..

ºp is het/ die mpn zin-

En bozſt/ vervult mét min. - -

II. Zpn dogen (daarde min in ſpeelt

GEn woonſté houd - -

MDplzp.daar zittepzonken

JAet lieve lonken . . .

Die Ähtenºl A - - - - - -

Als d'oogjeszpn der duiven aan de beken/

WDelzagt metmelk gewaſchen/en beſtreken

WDiens. Hemelrpke ſtralen -

Cn Goddelpke ligt /

- - -

*

Bºp in mpn hert doet dalen/

THat daar aan verpligt : -

d@ogboogies ſchoon van pasjes...

Zpn7 gelpk als dierbze kasjes;

Elk net een diaMant /

Taie blinkt en ſtraalt/ en b2and. - - - -

111. Zpn wangen/ daar een 3agte vlos

Pan hair op. ſº t

Staan cierepkte p?pken ;

"k Poet die gelpken

TDoo2 haar ſchoone blos - - - - - -

Tsp rare beddekens van ſpecerpe / WDiens
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WDiensreuke dat mp doet hethert verblpenz

Zyn lippenzººrºzen - - - - -

Doo2 een keur'gehand/ -

Cot pzonkpzaa uitgekozen/ --

GEn aldaar geplant . .

GEen dauw komthaar beſpoepen -

Die'er IAirrhe af doet vloepen : "

Mºet geurwerk (vooz Civet)

zy 3p altpt on3et. : -

V. Zpn mildehanden 3pn dekleed

WiMAet’t fpnſte goud/ :

Curkois en Giamanten ... - C

Agn alle kanten . . . . . . . . .

Schittren wpd en bleedt --- -

WAaarÄ ult/doo? welkers glans de Zonne

(Gelpk als dooft) werd in haar! Ver

Zpn buik/ als obertogen ( en;

Dan ſchoon Elpenbeen /

2Blinkt met een groot vermogen

Doo2 mpn boezem heen; - - -

TDe Aad’ren ban Saphiren

Die zoo cierpk hem vercieren - - - -

Derſchaffen gan mpn jeugt :

DeÄ - - - -

„Ästens autom:
ait wit Marmer gehouden / : . . .
TDie dp. fpm goude - -------

Pplaarvoeten ſtaaM.?r .. , 2. --

TGieſchoongeſtalt vanniemant# zen/.

ag dooz 't gezigt/ welregt n#

X

IEA

Än ſchoonheiten in waarde/ -- -

ÄÄ an. e
: P 9 0p º * * * * - - sein
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3Bann Wºf en Zin; .. --

Ärnleben.

n geluk ert ;

Hº mpn fieren ?

doroemrugtig in ellis ooren: -

Als al de Cedzen/dien : ::: :
Den Hemºº bien.

VI. "t Ghemelt van Zyn lieben mond"

senkel niet / -- ?

Miszoetigheit in usjes/ ) :

Die hp met kusjes . . . - - -

Altpt agº. RWE ond-

Bºa als mpnhertzufgt dºhem

Zoo komtmpn zielen Weeld' ddO3

Fja in allenÄTºpien
FTGoeiwit van mpnmin M. gº: F

Enºt boage welgehallen:

Toteen vziend aän mp gegeben -

Zockt dan met mp naar heft -

Dochters Jeruzalem. :: f. “. - - -

: , :

- r-–

v1. Hootsruk.
EE RES TE GEZ AN G.

stemme: Gezwind. Beck van de min.”

- Dogers van Jeruzalem,
I. FTDm. - Änº

PÄs"p choonheit kent . . . . .

3WPaar dat Ub0 enhert tot rouw . .“

"ºss befaswant - - zu
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2egtonsrat weg/ afpadt/- - - - -

Dat uw ſchat hene tradt -

WPant Wp -

Wºebben met u medelp; - - - - -

ÄÄÄ"Lt U N2 tg

TDus 3pn wp bereid - -

Bºennte binden waar hp weid,

Bruid.

II. It was verbpſtert dooz de mit

we”ik dus belaan / /

Hlºaar 't Valt nu mpn gedagten in /

TDat hp s gegaan

(Tot mpn lofdien weg of/

Haarzpn 2of/ daar rpk ſtof

SZn ſtaat / -

Dan puikbloemen tot tieraat/

En veel ſpeterp /

poo2t dat ſpoo? met mp /

ant mpn herte jgagt - -

JHaar hem / die mpn ziel behaagt.

Ä weet/ ww . mp mpnliefdezeit/
Dat hp voo2 zpn AGyutd/ -

Cot hooftcieraat daar kransjes bzeit

Pan het jeugdigſt rund 5
Äa weet gp ook dtt vyp /

Als dat hp 't noch daar bp

JAiet ſtaakt /

HAaärook rare tuiltjes maakt;

WBantik bende 3pn/ -

GEn hp is de mpn; W .. -

ÄÄ Ongeruſt /

0 . ? mond gekuſt. . . „... A* - - - heb 3pn Ä TWEE
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T w E E DE GE ZAN G.

Stemme: Dat Jupiter zyn troos,

Bruidegom.

I. Gº zpt ſchoon mpn vzindin / -

Sä welkeur vanÄ min

(MDelk eeuwig blpft) als Chirſa hoog geſth.

Die Koninklpke en oberſchoone ſtat/ -

Ja uw volmaakte ſtem -

En liefpkheden /

Als Seruzalem / -

55p elk gečert/de kzoon der ſteden ;

Dus mpn ſchoqnſte ſchoon/ :

ZSpand boven alde kroon. - --

ÄÄ0 bar ?geſtLL / “ :

TGefierheit van uw Pzincelyk gelaat / ...

Faaaktdat wietziet ganſchopgetogenſtaat?

d' Eerbieding hdut daar Lºof/ " " -

TPaar mag niet WooMen : -

Als: 'tÄ tot lof

GEn deft

- - - -

gheit/ om deugt te loonen ;

All wat anders ſehpnt - -

3Dernietigten verdwpnt.

111. 't GDog van mpn GEngelin/

Ä niet dan p?pslphs in / . -

jet viepende/ maar ſtatig in 't gelonk

En pºeutsen ſtraf op dertle minnepzonk

d'Gnkuisheit ſchzikt daar voo? / ..

IWAet al haar zwieren /

Als de bpand doo?

Het groot ontſagvan onsbanieren / POgn
-

- -

} "
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MBanneer dat die ſtaan - . . . . . .

Geregelt on teſlaan.

IV MDend/ waarde/ 't lieve ligt

GEn oberſchoon gezigt e -

Dan mp/ die u opregt bemint/ toch af /

Dat 3oet gewelt valt mp te ſtrengen ſtraf; *

Sk voel mp obermant / -

k bdel ban binne , - - >

oe mp 't herte b?and /

Doo? 't kuis gelonk Van Nºpn Pzindinns

'k WDil ontſlagen 3pn - -

En hunker naar deppn. - -

V. WDat geeft uw hooftpzonk mp

All ſtof/ die 'k naar waardp . .

Hiet voeren kan ten toptrans van haarhoogt

ZSchoon min enzin die daarte voeren poogt;

ºk Aeb u blont hair geſnoert , . . . - - -

Met goude bantjes; “

GEn 't gezigt gevoert - -

GBp uw ſneenwit pböre tantjes ; -

Sampn 3tel wierd los - .

GBp Iipen wangeblos. - -

VI. Maar gp mpn ſchoomſte ſchoon

Schoon tk heb aan mpn (Troon * *..- ..."

Welſeſtig ſchoone Dzouwen tot myn min:
Pan welk dat pder is een Toningin ; - - - -

En noch een tachtig tal -

Dieur van bpwpven - - - - -

GEn naar welgeball' - -

Deel Waaagden die mp dienſtig blpven 3 : "

Gp toch 3pt alleen

- - -

Hºet ſchoone dat ik meen.

V11. Gpzpt de TDuive dien

nnenzont gebien - -ºr zinnen kont g # ºt Bol
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"t Polmaakte ſehoon/'t vermaak van mynge

Dezuiverheit uws moedershoog.geagt; (dagt

Gp legt mp naaſt aan 't hert

IAvn uitverkooren

Hwlofzal men verd'

Doo? Maagden ref/uitzingen Hooren

Zoo dat ganſch Sion

Gelukkig aeht mpn zon.

---

De R DE GE z AN G.

Y Stemme: L- Gredeline.

Maagdereien.

1.W is 3p die gep2ezen/

u als de dageraat /

@p 't ſchoonſt is opgerezen

MDaar bp een blankheit gaat

Als dezilvze Maan/ in 't p2alen /

choon en zuiber/ als de Zon

ſens deftigheit/ en zWAajeſteit

Doet vzeesen ſchºth in deherten dalen

TPus geen haars gelpke bon.

Bruid.

II. Gp Spons Maagderepent

SPk ben niet uitgegaan/

THat p?onk of p?aal mp leye

Gnn op mp 't oog te flaam / /

*t Gyoen der dalen quam mp noden

Lottpzil van den Rotenhof
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GEn zien of't ſtond dat grage mond/

G?anaaten DzuifkonZpnaangeboden

An dien degſt tot vzeugd en lof.

T111. Polveerdig buiten weten. - - -

Aoo heeft mpn Ziele luſt * - - - - -

2Zig tot mpn eer gequeten C

GEn aldus uttgeruſt - -

Deed 3pn v2p volks purpzen wagen

## inſpannen / dm mp daar /

Zoo on de ſmaah als oogs vermaal) - ..

Heente voeren naar mpn welbehagen / ..

In dees' zoeten tpd van 't jaar.
- E - -

: Maagdereyen. %

IV. teert weder Sulamitis

ert We'er Met uw gezigt;

ant als Uby oogte wpdis

2Zoo miſſen wp het ligt *

GEn onszielen bzeugden ſtralen/ - .

Sulamita keer dan Weer / >>

Eiſonkerſter rpd niet zoo veer /

Blpfbp ons/dat wp den lof ophalen »

Dan uw hoog geklommen eer. . . .

«- Bruidegom.

V. WPaarom uw vlugtige ogen . . .

L Sulamith gewent . . . . . . .

iet op het groot vermogen /

Dat om mpn rpkoets rent /

Als twee groote legermagten -

JApÄ tot een ſtoet /

mpoo? en naar alwaar ik paar . . .
# Ä ENÄ opte Wagten

Des tot erre volgen moet, 2. . . . . .

T 194 VII,Hoor
&: sº 4
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A

VII. Hoorrs rux.

E E R ST E GE ZA N G.

Stemme: Courante la bare, -

Breidegom
I.HÄ en fier 3pt gp ter tret/

GpPzineen dochter7 waar dat gp uw
Voeten - - -

DºchÄchºtt in mp rontmoeten

Aamminnelpk d'een vooz den ander zet; ..

2p 3pn van Ä bpzondze leeſt .

TDat mp die kracht verheugen doet den geeſ

Pusleefik niet dan in uw fraje gangen/

*k YBen aangedaan

IMethoog verlangen

enÄÄ hups -

II. TDat gp Tef 3pt zo Hups in 't treen

<s dooz den bant dewelke ubb gewzigten

CDf heupen ſluit/en komt verpligten/ -

Géen pders tong tot lof van uwe leen.

2p 3pn gelpk eenketenband/ - -

WDel koſtepk doo? een konſtrpke hand/

Än een gekromt/hoe zaldan anders wezen/

Awº gang/ Pginees/ -

Alsuitgelezen - -

Bºa! mpn zielsvoogdes. -

11. Hw navelput/ mpn waarde/ welk

Ssaangenäamen koſtelpk beſtreken

Hºet ruikent nat/kanzpn geeken/

In't ſchon gedzaat/ als eenzeer ſehoonellen

TDie
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Die nimmer geur van wpm ontbzeckt:

Däw buik/ die trots in Leipbloemen ſteekt/

Doo2 ronten is/gelpk een hope terWe/

TDie doo? 't gezigt - -

TDer ſchoone verwe / -

IWAP hethert berligt..

* IV. Hw bo2sjes beid/dat zagt gebergr/

MBit als Albaſt/ doen mp in minne bzanden/

Als op haariim/ mpnoog komt ſtranden/

En mp 't vermaak tot ongeveinſtheit vergt/

TDie 3pn (mpn zielen ander ik) -

Eenparignaar mpnhoogbedagten ſchik/

Als tweelings Keen/ die in de bloemen weiden

n geen van tween - - --

ets onderſcheiden

JPaar eenParig een, -

V. Hw blanke hals/ is mp (mpn Zon) -

Geph de hoogt van een pboren Toren:

Bei d'oogjes van mpn Hitverkoren ..

Als’t3ilver nat’tgeen zoet ſtroomt langszes

2Selent deÄ wan Bathrabbin (bon/

Mºien zu erheit ist zuverſtaan mpnzin/

"# kziftallpn kan bpdfe klaarheit halen;

een diamant . . -

2Bp de oogeſtralen

Ban mpn waarſte pant. .

VI. Gp ſteckt met regt uw neuze op/

(Vºet v?p gemoethout nimmer neergebögen)

Dus acht ik die voo2 mpneoogen

Allst toppunt van Libanons Hoogſten top/

Altpd in 't wit doo? ſneeuw bedekt/

TPaarºt met gezigtheennaar TDamaskus ſtrekt/

Deblankheit voegt aan 't neuscieraat mpn

„De gebelpaal (ſº
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- ,

5àoet “t boupzonk toonen

Pan de binnezaal.

VII: Aw hooftop u/ mpnzfelsbermaak/

Als armedaarwel eer mpnluſt op hegten;
Ä in UbweÄ

Pult PurPerrºod; Maar dit"seen groote zägt
<Bp hebt mp lief/ 3od ik bevin/ zaak/

ÄN UWL ºgGºim zoet aldaar g er

Hapn mins belpe
„u te maken Waar, -

T we E DE GE z AN G.

Stemme: Lifecy sysongstag

- - Bruidegom. - - .

N,SÄ 'k zal uw ſchdonten uite7/

YD. Bind geen ſchoonheit meer/d neen/

ki ſluit alle ſchoonheit buiten

ant gp 3pt het ſchoon alleen ;

Ha hoe liefpkis um minne/

Ä 3pt gp ban binnen ->

at hebt gp al welluſt in/

Welbehagen van mpnzin.

II. Schoone 'k moet uw lengt gelpken

25p een Palmboom regt in 't ſtaan/

WDie voo? pder ſtaat te pºpken -

In zwngroen eneffe bläan;
- - *** - “t Szdene

-J. A. »
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* Hºene van 3pne effe bladen / - -

ilderen mp de effe daden/ . .

Die gp ſchoone mp bewpſt/ --

MDaar dooz mpn vernoegen rpſ.

II. WDimpn Dallemboom ombangen
# 3al aan haar rooden mond

iel30er 3uigend blpven hangen --

GEn 3agt ruſten op het rond

Zºanhaar witte poesle bosjes/

Än verſlaan mpnminmedosjes

Tºp tweetrosjedºuven zum
Alan dien wpnſtok rpk van wpn.

IV. Als tk liefqe reuk komruiken

TDie Uit ubven neuze uttgaat

TDan moet alle geurreuß duf

Doo? den geurreuk van Szangat/

GEn Went gp de zoete boogſes/

@pmpnaanzigt/ van uwe dogjes/

Engp u tot ſpeken ſchikt

Ath/hoe wözt mpnziel verquikt!

V. t Gehemelt van uw mond in't ſpzeken/

Doet mphemelwpnen dau - -

@ber uwe lipjes eken / -

Die ik voo2 mpn zieheil / -

ja gpdzingt mpn Bitverkooren
Hwetale mp in de ooren

Dat den ſlapertip en mond/
GPPent en u antwoozt jond.

-##
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D E R DE GE ZAN G.

Stemme: Ach? Amarii.

Bruid,

I. Dz ben alleenig /

Die eenig eenig

MDelk in het hert van mpn bewinden/ -

De woonſteed'houd en waardig iste binden.“

"k Ben in 3pn zin geplant /

Wºp heeft zigmp Verpant/

GEn quän zig met 3pnhand

Aan mp verbinden.

II. Paat dns de bodde

Dan 't HAoggenroode -

Derraſſen (ief) enzien naart bloepen

TSerdjuiffen öf de jonge dzuifkens groePen/

Wºoe 't met den Boomgrana.at

# in 3pn botten ſtaat /

*k Zal u daar in der daat

5Met min beſpzoepen.

III. Taat ons mpn waarde

GEn ſchat op aarde

Jºaart velt/ entdt de dopen treden/

Enmet vermaak den zoeten tpt beſteden

WCaat bp ons dag en nagt . . . . .“

Aldaar 3pn doo?geb2ägt /

In volleminnekragt

En herte kneden. "... -

iVZiet voo mpndeur vſend
Ist geen tot keur diend Pan
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Ban ſpeeerpen eed'le vzugten

"Äsºrieht oewe datzelugten:die NgtÄÄr ugten

n Doo? goe 302g geſpaar - -

GEn tot een wit bewgart

Pan uw genuchten.

)

VIII. Hoo - rsrux. - -

E ERs T E GE z AN G.

Stemme: 0 macbt jaloerſ macht.

- Bruid.

A*ÄÄrzºwaarda
Sºn3oogthet zufverzog metuwen lievenmond/

*- Hit bei deÄn / 3eg de bo?ſten vanmpn

Noeder/ . - -

Sk bloogÄ den hals/ 'tzp waardatik u

IÄuop deſtraatztezoete husſes
geven/ -

Änminnende datwiedtezoetheit zag;

ImpÄn / noch wülpsheit aän
* - - - 22Ven/ * - - -

Gelpk * Är verdient bp tvo van vut

" Äude. u net a m sta
Luſthof leiden, u mens s

h

n
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Sk bzagt u Huls mpns moeders/ alſ

gp

IApleeren zoudhoe ihmp tot u moſt bereiden/

En hoe uw liefde waste heffen in waardp.

IV."Ä ſ umyn Tiefdoo?lteſden ult

gelaten - -

(Tot ware dankbaarheit inſchenken wederom/

Hapn ſpeterpelºpm/ent geurſap van G2anaten

TGoen dzinken naaruw'luſt/hoogwaarde252ut

deg0tt,

V. 'k WBflop uw linkerhand mpnhooft te

»- ruſten leggen / -

Endan kond gp naar luſt/ noth net de rech

ter mp -

Omhelzen en uwmond zal mp seen kus
ontzeggen / - -

Een kus die vºp meer waard dan duzent le
Bens 3P. -

VI.'k Bezweer u Dochters van Jeruzalem

-, b002 allen/

Datgpmpn WTief mietwektterwpledathpruſt/

5èoch ſtoo2t in 3pnen ſlaap vooz 't is 3pn Wel

geballen/

En hp genoten heeft/ al wat 3pn wille luſt.

Devrindinnen van de Bruid.

VII. Wie is 3p die daar komt met zulke

flauwe treden / -

Pan den WBoeſtpnetop en leunt/ ganſch moe

- Van gaan / -

Zooliefpkophaar Tief metafgeſlaoſ de leben/

Ta't ſchont zunauwelphs kan op Haar Voe

TLN ſtaaN. . - Bruid
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- Brud.

V11. J benºt Paiendinnen die uonder
d'Appelboomen "

ehöpgewºtalwaaruwmoederzatbezwaart/
s en, ºnsº /. 0m u was aange

En u bºstaat / en des met ſmert

gebaart. -

-,-- * * * * *

\ – 2 :-,

»

T -r

T WE E DE GE z AN G.

Stemme: La Bovinette.
v Bruid. K

T)ºssen3egiopuw here - -
DÄF Min /zqa k tkbuiten

Äh .aº arm mºniefdensteeken dageg:Dat was bp mp genoeg /“" " deg

MApn liefde die is groot /

ÄZielezon/ja ſterker als de dood
WBil"t alles daaromgeven

Hºpn pf en mpn leben/

Js niet zoo veel waart. - -

II. Den pver / WTief van mpne min

s harder als het graf zooik bevij

aariolenzpn gekömen tot een gloet

Die waarpk vlämmen doet/

Ja vlammen Waar bp niet

--v-- ------ -

Is
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SJste agten al het Scepterpk gebied.

TGievlammenzpn des Heeren/

TDie nimmer Verteeren/

5Doch wo?den gebluſcht-

III. Al quamen duzent watren aan/

Zp konden niet ons lief.de uit doen gaanz

ſchoon dat eh zoo groot was tot geles
lszelfs den Euph2ätes / -

pn liefdegloed vltegt hoog/. - - -

ºn lichter laagten Hemel voo: elks oog/

IHiemant zal 't minvier koelen/––

Haar mpn ziels gevoelen /

Pan die U behdo2t. - - - - - - - - - -

IV. Schoon datmen voo2 dees liefdenp

AanboodeenCroon/zoo groot vankºerſchappp/

Als immer Bozſt bezwäide met 3pn Staf/

'k Sloeg Troon en troomregt af/

Als teenemaal veragt . . . . . . - -

Dnskuiſſe min moet ſterkerzpn in kragt /

- - -

WDant alles was verloren -

2oo h mpn Hitverkoren . . .

saet bezat tot hel.
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D E R DE GE ZAN G.

- Stemme: Si tantogratioſ. --- -

. Bruid. -

I. 'k TD GEn als in zo?g gewonden /

BÄ Suſterken dat bp ons is te

MBiens poesle boezems ronden /

Staan metter tpt als bergies op teſteekenz

ALiefÄ aan mp/ WHat zullen wp/

iſAet dat zoet WDigt beginnen/

MDanneer de dagen; *

Bºaar in de jaren d?agen

(Tot benninnen.

II. WDo2tzp. zoo vaſt bevonden / -

Gelpk een muurin't doen vanons vertrouwen/

Zoo zal men op die gronden

Baar een Paleis tot eer ban 3ilver bouwen/

Gok houdzhaar in / Gns wil enzin /

(Trouw/ als een deur geſloten / -

ºt Zal ook met Ceedren / >

Als ſchoone cierfelkleed’ren /

Zyn beſchoten.

III. G ! oo23aak van mpn minne /

SIk ben een muur / mpn liefdezal niet wpken/

Alanſchou hoe uw Dzindinne /

Bºaar bosjes mag bptorentjes gelpken /

Tºie aldus vºpd/ 3pnzte verblpd /

MDant ik bind in uw' oogen / -

Den waren Pzede. „ . . . . . . . . .

- Haar
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Daar gp pders oo? dooz troont/

ar’t mit van mpn gebeden/ -

Ä. V. -- - v. - . .

----- > – – – –––

T Tr

v I E R DE GE zA N G.

Stemme: Petit Bourdeaux, – . .

\ Bruid. - - -

I.: QAidmon doo gunft gedzeven / -

Lºad Baal gamons wpmgewas

Aan de Poederen gegeben / - -

HMits/ van wien de D2uiftros las

Aan hem dufzent zilberlingen

Iſèoſten wo?denÄ
Dooz de bzugt/ dts zpöntfingen

En tot manſchap als tot agt. "

- -

- “ Bruidegom.

II. IMApne WBpngaart is mpn ſchoone?

ZHoch voo? mp / en 't dufzendtal/

Zilverlingen Salomone /

2pn voo2 u/maar die *k beval

't Waken heeft twee hondert ſtukken

Zilpers/ endok in der daat /

Wpkenzegenen gelukken

In den alderhoogſten graat.

III. Taat mp dan/ mpn Hitverkoren/

(Gp die in de Hoven woomt)

Bºwe zoete ſtemme hooren

Om
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-

Gnn op uwen toon teluiſtren/

Ep wilmp mpn Engelin/

MTanger miet dat heil verduiſtren

WPaar doo? gp mp ſtreelt tot intn.

IV. Kom dam haaſtelpk/mpn waarde/

Itom tot 't uiteind ban mpnſmert

IAoit ik umpn ſtemme ſpaar.de/

ZSpoed u als een Khee of Hert/

TDat in geur der ſpecerpen /

Gphet tierelpk gebergt

Dertel heen ſpringt/ met verblpen /

Doenwe wat de liefde vergt.

Einde van 't Hoogelied.

Een Zondaars

A FS C H E ID VAN DE

W E ER EL T.

Stemme: La Ducheſſe.

M. ATDieu/ adieu/ Ö. Weerelt/ die

HAp hebt bereit;

Skzai u nu verlaten /

a 'k wil u haten /

et is meer dan tpdf -

Äk moet naar Jezustoe/ die 'k nu beminne;

Dp/op/mpnziel/ennieuw vernieuwdezinnen/

WDil nu uw Heiland F Dig

- - 2.
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TDie u heeft beb2pd / A,

En nimmer heeft verſchoven

Maar uw hert verblpd;

Dermaak en pd'le vzeugde ,

TPaar ik mp eerſt in verheugde/ -

En pd'le dwaze min - -

JAU moet gp uit mpn zin.

II. SIk heb een Hºse goet/ als eerſt

Doo? mpn gemoet - - - - - -

TPat ik nietzal verliezen;

CD dwaas verkiezen / -

TDie het aartſche goet / . . . -

En in dees zotte dwaze pdelheden

Rochvindenhaar vermaak/trooſtfruſtenvzede!
Ö Ziel / Wil Jezus ſmaken B

Eens aan uw gemdet /

Gp zult noch meerder haken

Aaar dat zoetſte zöet :

Zyn liefde zult gp p2oeven

Die U nimmer zal bed2oeven

AWDant Jezusliefden 3pn

Peel ſterker dan de wpn. -

III. ?ptrok mp 't herte doo? een zoete

Tiefdedwankt;

k voeld mpn ingewanden

an lief.de bzanden /

Ja hp maakt mp krank:

2<ºn liefde die verſind al d'aardſche luſten;

Deh! mocht h heel in mpnen Jezusruſten.

ô Jezus! wil mpn ziele -

Doo2 een liefdegloet /

Dºganſchelpk vernielen;
ICaat het bitter roet TPer



ZIELsVERLUsT1GING: 32y

--

Der 3onden noit mpn zinnen / . .

5Aoch mpn herte weer in winnen; - )

JWPaar zpt m'in al geval

JApn alles en in al.

IV: Mlapnoogen plagten met vermaak

Steeds aan te zien / - - *

TDe ſnoode pdelheden

GEn dertelheden

IAdet naar Jezus blien / :

GEn merken an 3pn ſchoonſte ſehoonigheden

Dan pindº eerſt te regte/ ruſten vjeden -

TDan krpg ik zielen oogen

*. - -

-

Doo? 't Geloof in hem/ . . .

Pºet hert wert opgetogen :

TPoo? 3pn 30ete ſtem. " . . . . . .

Ach Hezug wil uw ſtralen

Än mpn herte latendalen / :

Geef gp geſtaag dat mpn.

GDog mag vergeeſtlpkt 3pn. -

V. IMpn mond/die eertpds was een ſnoode

2Sonden poel /

Än plaats van te verkonden

Hw. lof/ ſp?ak 3onden / - - -

2éonder een gevoel; .

Doo2uw gena/mpngezus/hoog vanwaarden/

Zoo is dit nu alleen mpnluſt op aarde/

Dat van mpn ſnoode lippen -

TDie gp hebt ontzond / -

Ièu uwen lof mag ſlippen /

Aa dat nu mpnmond /

HW name mag berkonden.

Ach mpn God vergeef mpnzonden/

HWapn mont 3al zoet geluit

(Tot uw eer bzengen " 3

- - - - >

vi.
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VI. Al 't geen dat aan mp was/was

Gngerechtigheit /

Gp hebt mp WDederboren

(Toen "kt was verloren;

g'Hebt my regt geleit: -

Gelooft/ Ö God/ gelooft boo2 uw weldaden

# zpn alleen uw enkele genaden/

ernieuw al meer van binnen

Doo2 uw zeil'gen Geeſt /

IAPnganſche Herten zinnen

Iſaat nu aldermeeſt /

Hbb naam van mp gep2ezen

2épn/ ende geheiligt wezen

En doe mp meer/enmeer /

KTochleven tot uwe eer.

In tyd

Van ſtryd.

Ende van het Tweede Deel.
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- - Pſalm extv . - - -

Halclujah, ömyn Zielepryſt den Heere,

- Jezaia xLi: IO.

Zingt den Heere een nieuw Lied.
- -

1 Kor xrv: 1.

Ikzalwel met den geeſt zingen, maar ik

zalook met den verſtande zingen,
-- -----

- - -

« - - - -
- - -
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VERLUSTIGING.
F.

Trek en

ZU C HT TO T JE ZU S,

om hem meerte Knne .

Stemme: Jexus is myn Leven.

Teg mp/ Heere Jezus/

Die ons b?engt den Dzekus

ZDoo? uw (Ch2oon en voet : "

EPS Wil mp niet verſtooten/ .

NSN CBM INp niet t'ontblooten /

Pan uw Zeil/ en Goet : "

MTaat veel eer uw Scepter neer / -

Gp dat ik dien mag aanraken / :

En b2p tot u naken. ---

II. *k Hebeen groot verlangen /

MAet zeer ſcherpe p?angen / - .

JAaar uw kennis / eer. i

*k Zie noch maar doo: ſpleten e.“

*k MBenſch veel meer te: weten / -

TDoo2 uws Geeſtes leer / -

WDie gp zpt: om t'aller rpt

H meer liefdeen eerte geben /

JAet een Heilig beben. ... -

- F ſ III,
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111. *k Zieu maar in 't duiſter /

Feier in nwen luiſter: -

TDit bedzdeft mp Vgel. - - - -

TDat doet mp Welklagen :

LZaldit al Mpn dagen

Blpven zoo mpn deel !

TDit is hart/ GEn baart beel ſmart

Alan een zielzoo vol begeeren -

5Haar 'tzien hares Meeren. -

«T IV. O! mpn Zon en Sterre /

Als "t dat gp blpft verre

Dan mpn hert en odg; -- --

MDaar krpg ik dan klaarheit !

WBaar Ä ik dan waarheit . . .

3 Js alleen om hoog

Alles is in u gewis.

zad tk u/zoo veel 't moſt Wezen ?

Z waar heel gene3en.

V. WDil u openbaren /

CPfu meer verklaren

Als gp deed voogheen. - -

PCsat uw Alan3icht ſchpnen : - -

TDoempn damp Verdbopnen /

IWAaak u Wat gemeen. - -

ZHtraf niet Heer / ga ik te beer. . .

k Weet my niet 3ooºt hoozt te uitten:

'k Zal dies ſtrak beſuiten. . .

VI. TDit kan in mpn ſmerte - -

ZDoch verligten 't herte /

Dat gp alles weet :

Dat gp 3pt genadig / -

Goedigen weldadig / ::

GEn ter hulp gereet. - -

Dat maakt mp inwendig blr..:::

k - zler

V
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fer op kom ik tdt u loopen

Ä geloovig Hoopen.

Trek en

z UCHT TOT JE ZU S,

om hem meer LIEFTEHessen.

Stemme: O Jezus laat myn hert u loven.

T-O Sezus laatik u beminnen

Än allen tpt in allen ſtaat/ . .

GEn dat fn d'allervolſte maat;

Iſaet geeſt / methert/ met woozten daat;

WAet ziel/ met pf/ metal mpnzinnen;

FAgar mpnenplicht/ uſw eiſch en raat.

II. Dit is mpnhertelik begeeren:

Hier maar geſtaag myn wenſchen gaan .

Ä bid ik met zielgetraan. -

zie toch al mpnpoögen aan !

Dzom/ wilmp 't rechte lieben leeren/

Poo? nu/ en boo? altoos boo?taan.

11 l. Caatik in 't leben welaanbangen; -

Laat er ſteets in mementoe; , - - - -

ÄLaat k’er noit in werden noef - -

MDat ik ook lp/ of wat tk doe: ---

Taat ik u/ zeer/ zod vol aanhangen/

TDat tk lief/ Zondertuchtensroe. -

IV. Splieſt en mint ’t vzpwillig lieven/

Enik bemin hetook/ mpn zeer/ - Sº
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Gp 3pt/ en toomt uw hert daar teer/ .

SIk ben "t/ en boel 't ook meer en meer:

B om u zelfswil te believen /

Is uwe luſt/ en mpn begeer. -

V. Zoo wenſchik nu en al mpndagen

(Te leben boo? U en Ub0 Oog.

Ik haak hier naar/ ik trächt en poog

Tºm't hier te doen/en volom hoog.

Gp dat ik u mag recht behagen/ * -

En maar uw heilig woo?ts vertoog. A

VI. Taat/ Heer/ hier toe toch nederdalen

Pan uwen reinen liefdegloet

IWAeer zuivze liefd in mpn gemoet/

CPnn UWe doot en dm ubv bloet:

Laatzp. mp doo? en doo2 beſtralen

TDie liefde die de WBet voldoet,

*

»

T -

T R E KN A A R JE ZUS,

wegens zyne weergadelooze

ſchoonheiten hoogwaar-

digheit.

- Stemme: Pſalm v1. -

I. I voel veel tedze pzangen /

Doo? hertelik verlangen /

ZDaar 't boozwerp van mpn min.

Ach! mocht ik het genieten; -

En nooit mp zien ontſchieten : . . .

Dat waar mpn luſt enzin l m. 25p
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II. Bphem zyn alle dingen/

Lºoe ſchoon en raar/ geringe :

Hiets kan het oog of hert/ -

Dat Jezus kent/ verzaden:

ºpmaar/ enzpn genaden /

MBenennen quaal en ſmert,

ÄPºde eer der Heeren /

Dmringt met glans en eere/ . . . . .

Als d'Oppermajeſteit :

ºp ist alſchoone WDezen/

CPneindig weerd gep2ezen

Hier/ en in eeuwigheit. -

IV. Hiets kan hem recht afmalen.

Äp heeft geenmaat noch palen

Dit voelt hp die hem kent. r

Än hem 3pn Zeen/ Afgronden / ...

Die doo? geenpen/ noch monden

Gft werden uitgep?ent.

V. TPe Nemel en ook de Aarde

2pn niets bphem in waarde -

Äa 3pn bp henn als niet, - -

Mºps alſchoon/alheerlpk/

Endaarom gamſch begeerlpk

Aan.'t ooge dat hem ziet.“

„Y. Piedan van ä de menſchen
2ou toch naar hem niet Wenſchen /

Die alles is/ en heeft

Nºisten hoogſten waardig

ZDat Pder vlug en vaardig/

Wem al 3pn liefde geeft.

V A heeft de mpn genomen/
En die der ware vzomen

Wem 3P daar voo? ook de eer.

AP maak dat d'aard maghrelen/ Dan

AN

- - - - -



334. Zinsverlust sind

Dan Chriſtelpke zielen /

Gewonnen doo? 3pn leer.

V111. G Jezus! doe toeh dalen

Bw gunſten liefdeſtralen:

Zet ons daar doo? in b2amt /

Gp dat wp.tuwer eeren

TDoo2 ’t liefdevier verteeren

Än allen tpt enſtant.

k

s

KRACHT VAN JEzUs,

en van zyne liefde. -

Stemme: C'eſ une grare ewtrine.

I. U J. Jezus/te beminnen

Js 't grootſte heil en goetz

*t Perlebendigt de zinnen /

*t Pernieuwtook heel 't gemoet /

Met ſpoet;

*t TPder alles oberwinnen

MDat oog of hamt ontmoet.

II. HW liefde is geeſt en leben /

TBe beſte medeepn

Die doit kan 3pn gegeben:

Zp is een Memelwpn/

Daar ppn/

Ä Ä ddo? Ä verdzeven /

oe zwaar zy ook mag 3pn.

11l. Haar reuk kan hee verſterken

Zoo raszp wert beſpeurt:

Zp komt wis wondzen werken In't „“
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In 't hert dat qupnt en treurt/

Ja ſcheurt:

Bºaar deugt heeft geene perten/

3'Äsnooit naar waard gekeurt.

IV. De liefde is 't lebend water.

Zoo wie daar maar van dzinkt"

Zahoo?t hetzoet geklater

Dat in deziele hinkt/

Enzinkt /

ärpgt leven: Alles ſtaat'er/

WBät anders ſleept of hinkt.

V., Zp is een Balſemdooze

Alst ooge nimmer ziet:

3Äs wonder van vermogen

Op die ze recht genier/

JAtet vliet;

2p heelt/ neemt weg al 't booze/

MDat quaat of quelling hiet.

VI. DP shet bzoot der bzooden

Datziel en herte voedt/

Dat lebend maakt de dooden/

TDat haarſtelt op den voet

JPet ſpoet /

Dat in de hongersnooden

Derzaad ten obervloet. -

Y. Zp is de beſte ſppze - *

Wie immer wert bedacht:

ZDie kam genoegzaam P2P3en /

Raar teflikheit7 haarfracht
En macht. t

Zº. boed op alle wpzen

Mºneetze dach en macht. -

Vl. G liefde mpj Heeren /

Maak u aan öns beſen: Leer
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,

Leer ons u recht waardeeren /

En hoUden ongeſchent.

Tom pzent

B in ons naar begeeren /

GEn ſtier ons tot den ent, - -

IX. Gntblann doo2 uwe gloeden -

Gms wezen alte maal: . . -

WDilons naar wenſch toch voeden/

En heelen alle qUaal.

ZStelpaal * - - -

Poo2 °t minſt aan 't eige woeden/

°t Zºp doo2 uw buur/ of ſtaal.

X. GP hebt doo2 uw vermogen

Dan 's WDerelts Schepping aan

Peel wonderen boltogen /

In die gp bp woud ſtaan / - -

En raan : - - -

ZSla nU op dns Ubve oogen/

En doe uw kracht verſtaan.

K. Wºp hakennaar het leven
Pan geeſt en reine min/

D liefde/hoog verheven /

Beziel ons ziehen zin ;

. . Deem in

De plaats die Wop u geben /

En blpfons Lºuiswaardin.

XII. Zpt gp begin en ende

Pan hert / van woo2t en daat :

(Trek gp ons uit d'elende /

GEn uit het zondequaat.

- äw raat - -

MBildfen tot leiding zenden /

En bul de 3egenmaat.

HEILIG
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HEILIG VOORNEMEN
A

om God en Jezus tot den einde

over al en in alles te zoeken.

Stemme: Pſalm xc11.

I. I zal den Meere zoeken

(Tot d'aden. Uit Nºp gaät

In allen tpt en ſtaat .

Än alle plaats en hoehen. z, s

JÄa dar hp nnp last weten

Dat hp7 en wie hp is /

zaoet in 3pn zoeken wis -

Älºpn leven 3pn verſleten- -

I. hier wozd ik toe gedzeben / -

qk voël het langs hoe meer: »

Fapn d?ang is ſterk en teert

Gm heel hem aan te kleben.

Het vuur in mp ontſtehen /

«5aat daaglphsmeerder aan

Het wil in plamme ſtaa

GÄpzpn gezicht/en ſp?eken -

i1I. gk heb al vele jaren

Bºzem niet het minſt gekent /

5Äob mp tot hem gement:

ZPitbzengt mp in bezwaren.

# kam hier aan niet denken

ls net een gzoote ſmert / . .

Tºie mp dzingt doo? het hert /

GEn kan het leben krenken. .. -

IV. Söd/'t eenig Gepperwe3en -

Den Schepper van't F Al/ Die
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Die ſteets is overal; -

In ſehoonheit uigelezen : ,

TBien niet te zien/te zoeken /

Ä - - - -ls of hp'er nier waar /

3Derdient wel dutzent bloeken. - - -

V. tºp mocht hier wzaak hegeeren

Maet reden en met recht -

Doo d'hoon hem opgelegt / - -

GPm zoo 3ichte vereeren: - -

ºp moeht zich ooh verſteeken /

SJa tot in eeuwigheit ;

IAaar neen/ zyn gunſtbeleit /

(Coont meenig liefdeteeken.

VI. CP ! wonder van genaden /

MDel waart te 3pn vertet /

IMAet lofen dank derzeit /

Bp goeden en bp quaden:

Gp dat de goe hem pºpzen /

De quaden nemen vooz - - -

(Te volgen op mpn ſpoo / . . .

GDnn ook t'Hennwagrtste rP3ert.

VII. 't Zp dat 3p mp natreden -

Gfdwaaslpk blpben ſtaan / –

Gelpk ik heb gedaan; •

Hau vind ik d?ang en reden - - - -

CDm langer niet te toeven

JAp ſpoeden na den geen

TPfen ik nu zoek alleen/

GEn alle heel behoeven.

V111. ºp is het Al der menſchen/

Gf moeſt'et waarlpk zyn;

GEn als Ä.
Pageſtelk naar hem maar wenſchen

f

-

ZRaar
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IFAaar ach/men laat hem waren -

TDie Kots/ die Levenbyon /

Die hert/ die Bielenzon .

TDie alle heil kan baren ! - - - - - -

IX. Ähheb dat quaat bedzoven/ - - -

Maar blaam het nu geheel : . . .

Sk zoek geen ander dee: .

Poo2 al mpn tpt en leben / .

Dan hem alleen te houwen . . . . . . .

Paodien dien hp zeh toontº : 3 : ,
En die 3pn zoelers loont . . .

Met 3pns gezichts beſchouwen... : .

X. De ſtralen zyner oogen: .. ,
Ban verre maar gezien,/ " . . .

Daen mp van alles vlien . . .
-

Daar eerſt naar ging Ä poögen :

º heedoo haarief blikken . . .
LApn ziele zod geraakt 7 . . . . . . . . . .

TPat 3p maar zoekt en haakt N

t' Gntgaan haar oude ſtrikken. - - -

XI. De reſt der 3ondebanden

Daar ihmp noch in vin/ ,

HAaar tegen mpnen zin / ---

-Ä ik te zienÄ.
Tee boepen mpnes leeren -

Zh nu alleen begeer: -

Dempne haat ik zeer/ - - -

En Wenſch ze hee weeren. ...

XII. @ Zezusf die mpnpoogen

Hºet mpn verlangen kent : - -

HW. º toehnederzenf / --

-- --

- - - - - - - - -

-

Mit gunſtig niededoogen' --

- Gºm heel tekonnen breiten ::

Dat wammen mens . . .“



-
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dem mp in d'uwe wis : :

GEn eeuwig in te ſtehen.

X1 11. Taat u de trek behagen /

MBaar dooz ik naar u haalt /

GEn al mpn Werk ook naak

B. daaglpkß na te jagen. *,

Seef dat ik u nach binden / :

«En als mpu Ievensbzon / - - - -

IWAPn hertÄ -

GEn als mpn WBelbenninden.

XIV. Berhooz mpn hertipk karnten

Ä uit uw min / . .

n komtoch tot mp in / .

Gmu in liefd' t'ontarnen.

Wert mp dit goet gegeven /

Gelpk ik "t inmig wenſch /

Dan # ik 3pn een menſch /

Bol licht/ vol vuur/enleven.

Aanzetting om

GoD VEELTE BESCHoUWEN,

met daar laten van het Schepſel.

Stemme; 0 Kernage. *

I.WÄ o vee 0 ouwen
HAet Ä "tÄsen Z

MBaarom veel eer niet t'aller tpt

op Sodden scheppert oogoesgen/ met
- - -
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etootmoet/ lief.de en GIEN . . .

Ä Het nietÄ *.

- De Meer/ al "teerten op WBezen/

ÄÄÄbſchach/ganſhuitgej
Fºot aloºsſtaan poo onzengeeſ."

Rºsalleen maar polle waarheit

hens eigentlpi maar laarßett.

3ien/. dat maakt
- -- een Rennel

»ÄF kanÄ deÄ,
: km beſchauwtmet rpunnen; r“

Fin hem zelfÄÄ

3alvan Zrne zonneſtralen “ - -

Zºº nºrmekracht doendalen
Wºzº za wiegen boven't zwerij"

Yººzal methefligheiteneden

ÄngenÄÄÄn
Aer bat ztch maar methemjut.

DieÄ t Schepse kan verläten -

Beſchenkt hpi eningrootemj

M. aa nooft ledig dooten ſou. - - -
V. h 25eroep mpopÄ“ - -

"

-

ºººººeerenauſſtbeminden“ :
MDat weerbären induſ"

Mºdellaat dit danteÄ haar weken. - -

ºmharepichtente Poltreiſen“

Sezen/tothaargroot gelun .

-Yl Reem weg6 Sodtocha de

Die ooit belettendooze dºingen"""“.

Dot unbeſchouwing in uw ſicßt: :

Ä###Ä.
º/Änales opgetooegen 3 .

Zp ſteets uboudenin' gezicht.
Y': -

-

- - - - -- - - -

-*-
- , . . . . . .

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

----- - - - - « - : ;- - - - - r | s * - - - -

- - - - - " . . . - - v: “ -- - -

r“- P V R
* - - - - -

.

-
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L CL-- 1 – 32. . . . . . . .

öºpikºcriiere“ -

overen tot - - hoegſte enal-,

les oneindig overtreffende

Schöönheit“,

- ,

- -

-

:
»

::::::::::: TT 3 v

I.Wººººº Shºwatºrt

watchen Gotb

2pmaaktaarºle s.

MBieÄ
DatÄ º

II. senja

-* -

- *

*,

- -

Ä
- T - .

n1 sº

ameer de ñ

ſehooſenmeeras
2p blinken van (op

-Ä Ä öds sº
L Wgt - -

Al wat hetÄ Ä
Isnevens Gos/eenſchinºefälseen enkelnket,

WÄ.Gºd ºoen Croon/ alsº

2ser@pperſte ſchoönbeit (ring/ja"#



ZIElsyExlust ging 343

3GanzPne Majeſteit; - (luiſter.

2pn Doetebank heeft wis/ bphaargezien/geen

Dzet ſchoonſt dat oit beneden wert bedacht

Js bpGods ſchoomſte ſchoon/gelpk een donkre

- nacht. -

*V. MBiekandän die Godsſchoon een weinig

komt beſchouwen -

Die daar dooz werd beſträält /

Perrukt en opgehaalt; „. (houbven

och toog op eentſ ding met luſt geflagen

is niemant han/ die Bod hetminſte ziet/

Zpnhert/zpnzin/zynoog/ooitveftenopeenniet.

VI, Beemin hän’tzondevuilzpnyeeſten Ä
Dant Opper reinen ſchoon/ (aftrekken

TDathem werdäangeboon. (ken:

Die hare ſtralen ziet/voelt ernelmin verweh

WDie haar beſchouwt/ en noch aan“tº
eeft/ . . . . . . he

Maakt zich geheel onwaard dat hpdit geet die

VII. iApn Böd/uwfchoonheit heeftmpthert

Zp heeft hetmet uw min. geheelgeſtolen:

Pervult/ genomen in: (dolen/

Zp heeft mp weer gehaalt toen fk pan u ging

Heb dank d God"voo ditonendig goet.
2Bezit van nu afaan boo? eeuwfg mpn gemoet.

V111. Duldnooit/datiersmpnoog/bee mit

Dangp/alſchoone God (mpnhert bekore/

Die 3pt mpn deel en lot. . . . . .

WDie u verlaat/o Bºon/die gastgewfs verloren,

Houd mp toch ſteets bp uwe ſchoonheitsbant:

Zoodwaaliknoöttvanu/ ik blpf in uwe hamt.

„kLL32 e- :

*###*
«' . . s 4 - - - G Es

/
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Gevoelens van lof en verheer

- lykinge van

GOD IN ZYNE WERKEN.

E E R s T EL 1 E T. –
Stemme : Pſalm xe11.-

- -

I.HÄ zou men uniet loven

en Godzoo grooten goet: “
Op menſchen metter ſpoet/ -

zamt vieut teſaam naar boben.

Df blpft gp in gebzeiten . . . . .
Doo2 don-en doodigheit;

k voel mpn zielberedt /

Ä -ºsue - „ - - -

II. God is ganſch en heerlpk/

Ä. 3elf . . . . . . . –

Ein blinkt in 's Hemels welf

Gok wonderpk begeerpk."

2iet nenhem inzpn Weezen /
Gfdok wel in 3pn werk

En'tÄ Schepſelperk

Iſèen vinthem uitgelezen.

1Il. TBeſtof om henn tep2pzen :

Pertoomt 3ich overal : "

Noe zou men met geſchal . . . . .“

2pn naam geen eer bewpzen - ------- -

Slaat men hetoog naar böven / - - - -- -

Iºen vint däar Zonen Maan/

Met duízent Sterren ſtagn /

Kot roem van's gemelshoven.
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IV. Daar vintment blaauw uttſtrelzel

Bat oogen hert verrukt /

GEn ook welnederdyukt /

God eerend' in dat dekzel - - - - -

t wert 3eer ſchoon betoogelt -

et wolkien blugen beel : . . . . . .

t Ss wishet räarſtedeel/ . . . . . .

TDät treft des nienſchen oögen, : ,

V. Slaat mten die naar /

ZDen bint'erÄ Är - -

Tot p2ps/tot dank enof/ . . .

MDooz ziel/ vooz lpfen leven. . . . . . .

De Sergen en de Dalen/ . . . - ,

De Pelden/?k Zoomgewas/ . .

De 2Bloemen en het Srast --

Gods goedheit ſteets verhalen. - -

VI. TDe Dogels in de bdonnen; ... -

De dieren op der Aardt/ :

Apn tºſamen als gepaart «

(Te geben ſtof den Bgonnen

Gm uit de boºſt te zingen -

Des grooten Schepperspºrs

Die ſteets op alle wps/ , . . .

MAet gunſt komt overdzingen.

VII. Godszo?ge/ trouw en teeder? : r

Blinkt over a in uit : :

TPaar is niet eene Spzuit f . .: : -

CPfzis ons als eenleeder / ºr

GDm boven d'aardſche kimmen ::

(Ce Heffen oog en hert : . .

TD.at elk dar Wakker bverd" . . .

GPm Hemelwgart te klimmen. - - - >

sº ll. LaatÄÄ bangen

N't g§en MeR TOlton ziet; . . . . . . . .

-- Ä“ “God
-
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God geeft het daaromnet -

Jaaar ornhem aan tºÄ ?

Fºiets moet ons van hem ſcheiden -

Zºitwagr ontrouwigheit ... ...:: »

Aanzpne goedigheit, 3 ---

jale töthen leiden.

Äsjeerzetonze qualen -

gn't geen onshoud zoolaag . . . . . :

Bilºt hertef laauw en traag / : . . . ."

zaet kragt naar bovenhalen : :

TD.de aller odgen opetz:

ITaak aller zielen an. . . . . . . . .

Gm/zonder ſtille ſtaan / ….

ZSteets tot uw (Thoon teloopen.

X. WBp 3pn niet hier bemeben :

Om daar te Houden Cuſt z -

Gp hebt een andneuſt . – " . . .
Die gp wilt doen betredet. - - - - - -

TGoeons daar ſtaag naar halten . . .

Bäit teere en trouwe min / 2 3 :

GBphefſend“ hert en 3in / :::

(Tot dät wp daar in raken. . . ." -

XI. P 5od/zoo groot enheerlph /

Stel onzeziel in ſtaat/ . .“

Datzp als zondermaat / . . .

Bw näam/zoo onwaardeerlpft . . . . .

Dannu vooztaan kam pzp3en . . .

Saaar uwen eiſchen wil;

TGat 3p noit blybe ſtil; 7:

zaaar ſteets u dank bewp3e, ºc

XII. Gp geeft haar groote reden:

Tot alle dankbaarheit; . . . . .

Zent uwes Geeſts geleid -

Gm daar toe aante ſchaden . . . . .
L. -- - - Boe
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Dde dns w hier zoo löben / - /

FÄÄ :

ÄÄ

er ſamen ovnaar boven.
-

Ä–

- - - - - - - - - r“

Stem ſºrx,“ sº Rºgtaigas .

Wnt-Äsºn dat Hieronsooge
- : Zietl - t“ 2» W

ÄÄÄÄ Aanbiet!

*t Is onsee - zen Gpperheere/

EFTE bootgebzagevoo zigentorzpne
: LeTez .: “: :: f.: - - - -

II. Adatp heeft Ält dat d2aagt dan

den3ierÄ ñairn den eh Wert B

ºn-Äºsmºs“
Ä zio overal vertsomeo.

III. THaar is geen dinghoe klein/of't heeft

Ä-van God een ſtraal; -- --- -

Al water is of leeft is als een tong of taal/

Gºtt heim#Ä heeft den Schepper ie vºr

Onden

Die in en overageziel werden gebonden.

IV. 9Ägiefdatmpnoogu overalant

Datanjen vom alles war er der

Datumpn tongeÄ alleÄn.
Pat UÄ inºtº
F. - . ZPt
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V. Zwt gp Ärºot haar

wajÄFºardºn Wck NeN tet d - M2

# 3pt hetÄ / Waar in wpmoeren
TU d

wenſch jugeheelmeeeuwig tever

sº Onang/hoogwyze Heer alma#

in sº jurass Ä
JUMaak beide meerbequaam om uwen naante

- P2P3en - - - - -

Booz alles war gp3pt/en al um gunſtbewpzen,

Vll. Gp hebt uw goedheit väak zeergroot
!“: aan oms gemaakt: - - -

Geefdat Wpteederiph daar ober 3pn geraakt.

Bw werken laatdie onstdt u den Werker leiden

En ſteets aanſporen om uw eere te verb?eiden.

Vll. Bw eer ist grdote wit/ waar toe

- gp alles ſchiept /

EnufthetnietigIAietrottheerlth Wezenriept:

Stet dan den Geeſt des lofs rpk uft in Hert
en monden /

emnuenrater juw eere tederhonden..
F ----

DE R D EL 1 E r.

... Stemme: Pſalm xc11. s
- - - - - - - Ö ...

I. Atzpt gp goot en heerlpk /- -

ÄFF.a
iſt Tensnotºrs as----

-

- - - - -

v,



Z1Elsverlustig1NG, 142

ºk kan mp niet verzaden

Booz 't dog op u te ſaam :

k merk / wäar fk 't laat gaan / , , ,
Wonderbaar in daden.

ijeldiejmet Pſalmen
Bw nooit volp2ezen lof/

Als hebbend'Ä ſtof/

Gok hier/ naar macht/ uitgalmen/

All ſchoon gp z'uit laat woonen /

GEn blpben op der Aard;

Gp trektze hemelwaard /

TD002 U. Man haarte tsdnen.

11l. Wat benik/ Beer/ onwaard

Dit onwaardeerlpk Tot /

TDat ik u zie/ als Fod;

Algoed/ alſchoon/ alwaardig!

En echter is’t de gabe

Die gp mp/ aardwoznnt ſchenkt,

Dus vergp mp bedenkt /

Go buiten 's zemels have !

W. Gº toon utogna bper /

Wapn hoogſt geliefde zeer! - -

IPP dat tº meer en meer

ddiene/ vlugger biper.

Geheel aan u te wezen

- -

Ssal mpn wenſchen luſt: - - -

CHP 3pt mpns herten ruſt

E.3ult die 3pn na dezen.

-

. . - -

Vött durfſ Ä hoopen/ .
SP t geen ap hebt gedaan.

# toth mºn hoop beſtaan/

de "t alles ook mach dopen,

Aa niets mp van u treten /

MDat naam 'topidzagenmag:

“ - - - Inaar
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aar doe mp dag aan dag '“

Ä naar UÄ . -

VI. d Heer! uaan te kleben /

Te wand'en voo? uw oog /

Ce ſteigren naar dm hoog /

TDoch mer ootmoedig beven;

Dat is al mpn begeeren - -

TDat is däar fk naar haah / -

Dat is al mpn vermaak :

Bergun 't mp 't t'uwer eeren.

-

– - T F-TT

Gevoelens an uitdrukkingen

VAN GÖDS GOETHEIT:

of roem enprys der zelve.

E E R ST E LI E T.

Stemme: zoo wie den Sehepper nieten ziet.

Wäºwºsºphe
Doo2 3pn weldadigheden;

Boo? 3pn genade/vooz zpn licht

ºk Heb eindelooze reden

2pn gunſt met Herten mont . . .

(Tep2pzen t'aller ſtond.

II. Ach!konik"teens watdoen/naarwenſch:

sk deed het 5ode weerdig. . . . . . .

Äk deed' 't ddo Engelfe ºnenh.
Foozal hetſthepſelveerdig. ? sacht
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*k YB?acht van Godslofgerucht

Ganſch vol/ enaard/ en ſucht,

ºº goetheit/ Meer / iſt zonder maat:

3Äs dieper als dafgrönden;

3°s wpder als dezee in daat.

3' s hooger t'aller ſtonden

Dan't WBolk-en Stergewelf/

Äg dan uw Hemel zelf. * -

IV. Geen ſchepſel kan haar immermeer

Begrppen/ noch ombatten.

Sºen bint haar ziend'/al meer enmeer/
Gnmetelpke Ä -

Die 3egt/ 3'is zander ent/ - - - - - - -

Die maaktÄ beſt bekent, - - - - - -

YÄenºetin haren ruimen ſchoot/
Gelukkig 3fch verdyinhen.

Kºit doen/bebºpt van noot en doot,
BZoe meer m'er in kan zinken/

Woeg?ager dat men't wil: -

't 2Baartmooft geen ſchzoomgetri,

V. GP allerwenſchelpäfte Fee

- v?ees uw grond7 nachbaren,

n U is 't altpt goede Kee.

aat uwe ſtroom maar baren :

anſch oder hooft en hert ---

Bºbaart veel vzeugt geenſmert.

Y. Aeb goetheit/wimdºo endaoz

Lionfºten/en doodingen" -

DPdat van quaatheit niet een ſposº

Alslºh in alledingen

Eni us werd recht goet •

Dahoof af tot den vºet. – -
V11 .Ä Vatik/ tot dan (

Bets van üw seelt maah toonens . wat
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Teat 't geen van u in 't binnenſt leit/

Cn in het hert kam woonen/

Getuige in Wood en daat /

TDat gp 3pt 3onder maat.

T w E E DE L 1 e T.

.Stemme : Als voren.

t- -

I. (t benoneindigmaal verplicht

Gmu/ mpn God/te loben : “

Zend toch hier toe genade en licht «

Faet uwen Geeſt / ban boven ;

Dan 3al ik 3pn bequaam

º" en uwenÄ. Beere/goet

. WPat 3pt gp / goede Beere - s ...?n N/ enÄ g -

ie kam ooit wat gp 3pt en dort -

Polkomen zien en merken 2

BAw goetheit heeft geen ent

3Dooz die 3e voelt en kent

III. Sp3pt een overvolle 25zon/

Die niet is uit te legen ; -

Sp3pt de Zome van de Zon /

MDeldoende in all' uw' wegen :

Aoit gp noch rpſt / noch daalt / *

Altpt gp ſchpnt en ſtraalt.

IV. Älſchoon onsoog uniet en 3iet /

do laat gp niette ſchpnen :

wºraenkommen immer niet

Perduiſtren of verdwpnen : „ sº,
- * V. Dit

„Y

--
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Dºp blinken klaar en wis -

Gok in de duiſternis. - - - - - - -

V. Dit hebt gp nieuwelpks mu weer

Hapn ziel doen önderbinden:

Heb lof daar boo2/ met dank eneer.

Wäw gunſt laat die mp binden - - -

Alan u/ met vaſter band / ...

*Ästheawsºns /en tttº /.

Baw licht heeft mp beſchenen : .

<Ik ben doo2 uw voozztenigheit

Geraakt dooz alles henen; ::

2p heeft mpn voet gezet / . . .

GEn mpnen bal belet. -

VII. Had gp niet/. Heer/in't minſten meeſt

et mp in Ä gehandelt /

at waar ik niet al lang geweeſt !

MDaar had ik niet gewandelt ! “

Almpn geluk en goet -

Sk u toeſchºpven moer. „

V1ll. Ik doe hetook met heel mpn hert/

B gevende de eere;

Bereit in vzeugdenen in ſmert,

ILAP V002 ute Verneeren : .

Geef/ Meere/dat de daat . .

TPit toone en blpken laat. . .

- -
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OPWEKKING TOT LOF

en roem van God. -

E ER ST E LI E D,

Y Stemme : Pſalm xxxIv.

I-WÄ Veerdig nupne mond: - -

Beweeg u ſtem/ en tong tot 3amtg.

Ziel/ hef u tot der Englen rang: .

Toof God uit heel uw grond. - - >

isoneindig groot /

anſch Heerlph en vol Majeſteit; ! »

# lofen eer dan wpt verbzeit/ V

n ſtelzpn daden bloot. et: ?3.

II. Wie tsu/eer/ gely!

WDies als gpheel vanzigzel ---

MDie heerſt als gp in 't Hemelwelfs ºf ...

MBieheeft een eeuwig Kipk & . . ."

«Ip hebt alleen gemaaht

Tºe wpde WTugt/ de Zee/ de Ward; . . . ff

Gp hebt daar in uw magt verklaart : 2 .

TDit is het dat ons raatt.

111. 5p mdet als Gpperheer/ :

Als Poogt van alles/ hebben oft : .

MBpl gp het trok uit niet/ en ſtof /

Alleen maar t'uwer eer :

Paw Koena is 't eenig ent / „

"t aoet alles tot uw Heerlphheit

ñtpt en ook in eeuwigheit

olkomen 3pn gewent.

1V. Denmenſch moet 3onderling /

Als uw vooztreffelpkſte werk /

-
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A Hebben tot 3pnoogemerk - - - -

n"t g2ootſte en minſteding : r

p moet heel tong en hert / .

liefde en leben 3pn boo? u/ - - - -

dienen eeuwig/ enook nu - :

In vzeugt/ in dzuk en ſmert. ,

V. TPoe ons dit doen/ & God! .

Stozt Geeſt / en krachten daar toe neer/ . .

Bp dat het zoeken uwer eer -

2<p ſteetsons Werk en lot.

Gns hert haakt naar dit goet/

Als 't grootſte dat men wenſchen kan:

Derſteek ons nimmermeer daar van/

En bul daar me "t genoet.

- -

T w E E D e L 1 E D,

Stemme: llfass gue je le pleiſ,

I. Pnzlel wil u verwpden /

MÄ,
p is u waarlpk goet

n wat hp u ooh doet :

nbid / en lief 3pn wegen/

DJoedanig 3p ook 3pn.

Pint gp u wat verlegen /

Wºrtrekt wel.haaſt uit ppm.

II. Taat dit u heilig raken /

GEn innig vzolpk maken.

Bºp geeft u altptſtof

Cotuitting Van 3Pn #, -,
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Kontge altpt diennſer vinden/
Dºpiser echter wis:Ä

In zal 't u klaar ontwinden. "

Als "tuur gekömen is. . . . . . . . .

fil. Pjs Fodnuin geloove: - *

MGildeje reden dooven7 –

TGie geeſ/berftantenhert /

En heel den menſch verwert. „,

Äp maakt/ die hem betrouwen / :

Tjat die zyn heil geniet;

Äsen . . .
Tatook Het dog hem 3tet. ... ......

iV. jagar ſchoon God ons niet gave/

Als doot verdiende ſlaven / -- --

't Seen hp tochzeker geeft

Aan die hem trouw aankleeft 3 –---

Hy is het hoogſte Wezen /

Gneindig rechten WPs /

Fanſch heerlpk/ uitgelezen/ - -

Dolweerdig lof. eR PAPS. - - - - -

Wjanons hert verrulken

Als wp het meeſt gaan buhen :

*t Moet älles weg en haaſt. 3

Als zwne Feeſt maar blaaſt. “ :

Ätejerjen

Het denäen aan zynnaam

jeefjuñen groot vermögen -

Tjat alles leeft teſaam: . . .

VI. Taat ons dan ons vergeten . . .“

Om niet dan hent te Weten. - -

CD ziel! zie maar op hem / - - -

Ätraſ räaktgruit de älem."

Zie op hem in hemzelben :

Zie wat hp is/ en doet; -

---

f

- - 0

Dit
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3

TBit zal uw ſmert bedelven/ -- - - - - - -

En wpden uw gemoet. . . . . . . .,

VII. Geef/ Meere/ die genade / - »

Dat ik/ hoe zeer beladen / - -

Altpt op alle wps/ - -

Hw hoogſte goetheit p2ps; - : . .

TDatik uw gunſt erkenne/ . - -

Gok als uw hant mp ſlaat;

TDatik mp aan U Wenne / :::

Bºet ga dan hoehet gaat. „ . . .“

VI11. Jk geef mp in ubv handen : .

GP bzeek/ verbeek mpn banden. - -

JAeem Weg mpn Vadzigheit : . . .

Maak hert en tong bereit /

CBm u altpt te loben - : . . . ,

Als God en Opperheer : :

Gntfang van hier daar boven . . . . . .

JMpn 3ang tot uwer eer. - - - - -

- :

D E R DE LI E D.

Stemme: De Lfang van Marie

I T Oof ziele loofuw Heer :
L G p2ps hem/ geef emeer!“

GEn roem al de weldaden / “: -

Die hp met overvloet

enden zwnen doet /

D /Hoogſte I t /.., . . .

Die der ilot bereit7“

» Z - Z 3 - - Dat
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E

Dat wp uit 's herten gronden -

Erkennen wat gp 3pt 7 -

En ſchenkt tot aller tpt;

Ja eeuwig dat verkonden,

1. Sp 3pt een zee van heil; -

Bw gunſt heeft maät noch peil

Ä Hoogen heeft geen enden. -

elhem op wienze daalt :

De hem op wienze ſtraalt / - -

Go 3onder weer je wenden! - -

IV: De Beken van die szon

De ſtralen van die Zon/

2'n't die ons laven/ warmen:

GP zelf/ mpn Heer en God /

Gp komt/ en wert het lot/

De Kpke ſehat der Armen,

V. Gns ziend' in onze elent

bt g'U tot ons gewent: - - - -

guaamt ons gunſtig trekken /

Ä ÄÄ 3pn -

eV?pt ban helſehe ppm /

En ban der zonden blekken.

VI. Zelfs van den eerſten ſtont

Dat gp ons hebt vergont

# leben op der aarde /

as 't dat gp wonderbaar

Hw gunſt mäakte openbaar : --

TDoch 't meeſte gp noch ſpaarde.

V. Geef Beer/ datt minſte goet /
GEn "t meeſte dat gp doet

SPns hert en mont ontfluiten:

Lºetminſt/ alsº meeſt is weert

Batmu/ den Sever/ eert: - - -

d'Andankbaarheit moet buiten.
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VIII. H dan 3p lofen p?psGBp allen tpt/ en Wºps / P2P

Tºie Älles komt tegeven: . .

Doe Ong ban nU afaan

IAet alles tot u gaan /

eÄ voo?Ä Ons

. Hier naar verlangt LtHAet een verliefdeſmert: Hert/

Ä naar ſtrekt al 3pn 3uchten.

geef genade en kracht / -

GPp us 't dat het wacht;

(Tötu is al 3pn bluchten.

X. Schenk/groote Goden Peer /.

Dat goet dat wp uw eer -

Äetiert met wooºten daden. -
Derbzeiden wpt en 3pt /

Gok in den zwaarſten ſtrpt /

Töröem daſ ungenaden.“

-

-

..

- - - -

. »

: " :

er

- -

- - -

vERNEDERING vooR GoD

-

en Beſchaming wegens het niet ge

noegzien en erkennen van zyne

goede handeling, en 't niet

trouw Danken van hem over

dezelve.

Stemme: Pſalm c1 11.

I. TKhomo Sod!mpvoouw.voetenſägen
GPMU Utetſmertnypn

» Z 4*

zondedaatte ggon/

*Ä
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Allzoo mpn ziel daar meed' is heel verpult:

tJs datz' u noitte recht heeft dank gegeven

MDoo? al het goetontfangen in dit leven/

En dat 3' hier doo? getergt heeft uw gedult.

II. ZpÄehaamt/dat g'Uwe goetheitsſtro

WILY . -

2oolangen veelophaar hebt neer dyenkomen/

Endat 3p niet meer heeft uw gunſt gevoelt:

Sa heeft noch min erkent met woozt en daden

TDen obervloet van alle die genaden/

Die over mp als henen zyn geſpoelt.

III. HApngeeſtenhert die waren als geſloten/

Woe zeer gp haar ook maakte deelgenoten

3Panal het goet van u haar toegeleit:

Bp hebbenja veel groote gunſtbewpzen

Geheel miskent/en van zig willen wpzen/

Hit duiſternis/en doo? verdo2venheit. -

IV.e Ä nochtans Uw-goet mp niet out

- OUden/ -

En't liefdevier voo2 mp niet doen verkouden.

Noe wert hier in uw goetheit niet bekent !

5ptoontwel/Leer/dat gpuit liefd beminnetz

Dat niets banons doet dat gy ons bezinnet;

Datenkel gunſt u tot het goetdoen wendt.
V. *# ó God! het quaat dooz mpbe

U22ULN

GIn u den dank niet trouwelikte gepen/

TPien fk u moſt toebzengen naar mpnpligt.

GEn geef/ dat ik nu neerſtig t'allen dagen

Doo: uwen Chzodn het Offer opkom d?agen/

Doo2 uweliefde in mp/ utoegerigt.

VI,"Ä zao pee als ihquamteman

In wennaammetbiken ofte eeren sº



ZIelsveRLUsr1G1NG. 361

–=

Skdien nu roem in alle plaats entpt:

TDat ik met hert/ met doen / met mont/ met

Pſalmen /

Bw lofen p2ps als dubbel uit mag galmen/

Endat ik mp daar eeuwig troubv in qupt.

--

Gejuig

ovER GODs AANNADEREN

tot de Ziel. -- ---

Stemme: Pſalm cx Lv 1. - , -
*** - - > -

-----

I. THigl mpn geeſt/ enzpt volbzeugden;

J WBant uw God op 't komen ſtaat.”

Zpne komft zal u verjeugden/

GEn bernieuwen uw gelaat.

Apt/ mpnziel / dan welgendet:

MDant met God komt alle goet. - -

II. Caat af van uw rouwig qupnen:

Zetuw klagen aan eenzp. - - - - -

"t Lichtzal uit het duiſterſchpnen /

GEn uw heil dat ſchpnt nabp. . . . )

r

2pt/ mpn ziel/dan welgemoet; - - -

WBant met God komt alle geet.

Äeb.de Dolen älzten ſcheuren/
GEn al Zomneglans gezien.

Staak/ of ſtuit ten minſte uw treuren;

äbe qualen ſtaan op 't vlien. . . .

Zºt/mºn zie/dan wegemoet;
. Bgnt met God komt alle goet,- sº
*- W Z $ F: IV,
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IV. ºp heeft reets al doen gevoelen/

TDat hp haaſtlpk komen 3al. . . . . . . . - -

oud u ſtil/ belet ubw woelen :

achthem in met blp geſchal.

pt/ mpn ziel/ dan welgemoet;

MDant met God komt alle goet.

V. Ip zal alles welherſtellen

Dat unu tot klagen dºpft.

# rukt op als uit der hellen /

n maakt dat de Nemel blpft.

2pt/ mpnziel dan welgemoet;

MDant Gods komſthetal verzoet.

DANKENDE BLYDSCHAP

cener Ziele over Chriſtus ge

wenfte komſte.

Stemme : Pſalm xxxIv. . . . . .

1. TYAnk zv u Sodes Zoom : . . .
D Ä zp uw goedertierenheit/

Dat gp niet langer hebt verbeit *

(Ce können tot mpn woon; -

Gmu/ de B2on van 't goet / : “: \ * *

(Te toonen aan mpn oog en hert / -

Dat lang gehaakt heeft in 3pn ſmert/ . 1

. Dat gp 't woud doen met ſpoet. -

II. Gp hebt mpn ziel bepzoeft; -

En hebt geoeffenthaar begeer: . 3:

Doch zy verdienden noch welmeer -

Kle 3Pnbeangſt/ bedzoeft. Maar

-

-
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aar gp woud langer niet.

aar laten in haar bitterheit:

p hebt dooz uw goetwps beleit /

TDoen wpkenhaar verd?iet.

lll. 6 G2oot/ Ö dier geluk !

& Wat een liefen wenſehlpk deel !

Juich/juich/mpn hert/juich monden keel/

* Isnu geen tpt van dauk.

HW Heer heeft zich ontfernt :

Äp heeft verhoot al uw geklag:

Bºp doet nuſchpnen 3pnen dag;

Dpnzonnelicht verwermt.

IV. Zing nu/ wees nu verheugt :

HAaak nu een heilig blp geſchal /

Taat davzen doo? uw zanghet Al;

De Ceitsman uwer jeugt

Bºeeft 3ich weer laten zien /

Iºet hoop van niet zooligt te gaän

Als hp voo? henen heeft gedaan /

En ban niet langte blien.

V. Gntſluit u/ 6 mpn hert !

Derhoog u/deuren van mpn geeſt:

Saat open ras/ en op het meeſt /

Dat hp ontfangen werd!

IWAaak gp/DPeer/ zelve wpt

De plaatze daar qp wezen wilt:

Betoon u ook in dezenmilt/

TDie bol van goetheit 3pt.

VI. G butg unu nnpn hooft;

pm hert balnu in veel demdet

*-*

R . .

wºoningmetontzÄgte voet:
Dat weerztn 3p gedooft.

Iſaat/ºeer / uw waarheitsgla -

FFÄ“
Raa
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aar beide heerlpk memen in /

n haar bezitteN gans. 3

VII. Gp/gp alleen 3pt weert

Als Goden Pioning daar te 3pn/ - *

Bitdzpvend' al het eigen mpn: - - -

GBm volte 3pn gečert. -

B/ u komt toe alleen / .. -

Altpdtte hebben al’t gebiet; - *

CEndaar in te geddogen niet

ºt Geen zich houd op de been.

V111. G duld dit niet mpn Gdd!

5Seem uwe volle Heerſchappp : - -

Isevypd mp van mpnſlavernp /

GEn wees geheel mpn lot. -“

Zet uwe winſten boozr :

TDoe alles buigen voo? UW' Staf

Fla wat ook ſtaatte gronden af/

Heer/ dooz uw kracht en Woo?t. .

IX. Derlos uw erf/uw deel : . . .

G doe her haaſt doo?'s Geeſtes Hand; -

ºk zoek te wezen in uwband: . . .

º mp daar in geheel. - :: . . . "

w ſuk isligten zagt / ::: -

Aw heerſchappp is wonder 30et : . . .

Hoe zou ik dan ook niet waet ſpoet/

H zÄ dag-en nagt - - - - - -

. TDit is al mpne luſt / . . . . "

In ſppt van mpnenouden menſch/ ,

TSie ſchikt voo dezen heilgen wenſch/ ..

MBpl die hem 't leven bluft: :: 3.

HAaar hierom ik het doe / : : 2 :

Bw Geeſt mp daar toezettend' aßn; s, 7

Maat mp dan/ Heer/ niet Wau u gäaſ W.

Pfſtampn bede tots: T: ..............s xi,
- - - --
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XI. GP hebt alreed uw hant - A

Geſlagen aan dit noodig werkt - -

En komt nu nader naar ik merk
(Tot b?eking van mpn band. » - *

Zh biddanmaar/mpn zeer /.

Dat gºuw plaats in mp bereit / . -

Ja wozder met volveerdigheit

Bw werk tot uwer eer. - -

XII. Bergun mp dat fk u/ . .

Doozraan wat meer gemeenzaam zfe: -

Cºnttreu miet/ook as ik vie; -

Ä u niet ſchuw. . . .

edenk wat ſtof ik ben

Manſchouwmpn elend en mpn todt.

ºetgº/zoo valik in den doj -

Pets anders ik niet ken.

XIII. Bp 3pt mpn. Levensbzon /

Äragt mpngoet/mpn Al:
WDºht gºzooben fk nietmeta

Een Aardrphzender Zon

Ben dänheel vzuchteloos/ - - - - -

# ºn in wooden en in daat

tºgenboot dan allejuaat/

Äj - :Ä.V: TDtt Weet gp die kent/ . . .

Sºbºter als ik immer Ä v.
Diam/ Heere Jezusoon U dan/ - - -

Ägü_nooit wende“
IIaat uwe goëde hand “ -

ºeiden in de rechte baan;

Äubehaag voöÄn

In allen tpten ſtand.T
:: : . . .“.

. AAN



38s Z1ElsvERLust1sING.

AA N GE NA AM HE IT

en Werkingen van Gods weder

komft tor de Ziele.

Stemme: Was isbet alles ſchoow, ens.

I.GÄ een 3oete dag in guren WDinterept

v Ä 00g en hext/enlighaan

eel verblpt ;

Zoo doen dit noch veel meer / Ö God ! uw

aanſehpns ſtralen/ (3alen.

Die gp / na lang vertrek / 3ent uit ubo Jennel

II. Bw licht maakt dat de nachten 't donker

ſtrax verdwpnt/ (ſchpnt

En in den Geeſt een dagmeer klaar als d'aartſche

Bw vlammen ſmelten'thert/en doen Het weder

bloepen/ (groepen.

Gn b2p van quaaten ſmert/in deugden bzeugde

111. LApn God! doo2 uwe konſt verdwpnt

- al "tdzoef geſchei;

En't mond en hertgeklagverkeert in 3angenreiz

't Sevalierplom boog z't gewonde wo t ge
ne3en; --

- net doode krpgt een ziel/ en elkeen anderwezen,

IV. Aen voelt dan als op nieuw Wat goet

gp 3pt en doer /

. Als gp u bp ons houd / beſtralend'onsgenoet.

IAenagt veelmeer alsoitdeblihken uweroogen,

5WAen vliet ook meer het geen waar dooz 3'ons

3pn onttogen.

V. Dan 3egt deziel : Ö God ! wat 3pt gP

goet en Wops: M.
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Al wat ubo hand verrigt verdientgelpkenpºps:

Zp is den goet in alhaarddenen wegen:

2phebbelofendank/roem/eer/en allen zegen.

VI. Gus zier zp dat uw gaan en konnen/

-
eer/ ts gdet; (mdet:

Dat haar dat noodig is en heilzaan aan t ge

Zp voelt in dit beſtieruw recht/en uw genaden;

Enleert/dat alles dient totheelingharer quaden.

V11. ZpÄ hier naar uwhand"t3p dat

die wpkt ofſaat/

Gfſtelt in donkerheit/ of in een andzen ſtaat/

JAetmeerderÄ en kracht; 3plaathaarwen

Y, den/ leeren;

Enwachthethaarzalzpntotheil/en uter eeren.

Vlll. Gp wozd dus/groote God/haar ruſt

haar göeten al

Entgeue syniet 3pt/werthaar als nietmetal.

Stelt gp haarhoog of laag/uwwilwerthaar

behagen: (d2agen.

Sºppzpſt u in den grond wat gp haar ook doet

IX. Teer mp goede Meer/ en werk het

«.. ... in Mpn Hert;: : .

Opdat
ikdoeuw.wilatoosinvzeugtenſmert:

Dat ik u recht behaag in allen ſtanten wegen;

TDät. dug UW naatN anfang gewenſen lofen

- *3egen.

X.sºÄÄ anWeer º Ä

; NeNC -

CPP datthleef vooztaanals een regt Thziſten

Datikalsheelaanu/mpvoozu magverteeren/
GNU/ sºÄ 't kanzpn/ ook op der aarden

"r" «e .

*s se- - -

GO DS
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GoDs DIENST, EN LIEFDE;

en Eeralleenvolſtrekt nootzaaklyk.

2

Stemme: Pſalm v 1 1.

I.A liep mp hier ook alles tegen

kWPaarnimmermeermet God verlegen:

LAp maakt het bitter mp tot zoet; - »

GEn uit het quade trekt hp 't goet.

Al had ik/3onder hem/°t geen menſchen/

Die aardſch 3pn/'t allermeeſte wenſchen;

# achttemp d'elende zelf : - -

n heiloos onder 't Hemelwelf.

II. Wºen kanal "t 3ichtbaar goetontbeeren:

God hebben/ dienen/ lieben/ eeren/

Alleen volſtrekt nootzaaklik is.

Dit leert de Schzift: men voelt het wis.

Doch aardſche lieden dit niet kennen:

IWAaar ſlechts die zig aan Ch?iſtus wennen.

Alſtaan 3p't toe methaar verſtand/

Let ploeit haar noch in hert/ noch hand.

11l. Ik/tot wien HodingunſtÄ naken/

@mzichte doen en zien/ en ſmaken/

Zeg ſteets oprecht / met herten mond;

Sa uit mpn ganſchen zielegront:

Hºpn God / mpn Meer/ begeer ik krachtig:

ºp is algoet/alzoet/.almachtig.

Äem wenſchen wil ik maar tot Al;

Het ander is mp nietmetal. -

IV. Ik wil beneden/ noch ook boven/

MDat goet die plaatzen ons beloven/ ZHiets

--
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JHiets echter / tot mpn vol genot/

Danmaar mpn Leer/mpnheil/ mpn God

Vºet vaſte goet dat moet ik hebben:

JAfet dat welk is als ſpinnewebben.

JAiets/ niets geſchapens kan verzaan:

God kan/ enzal het doen voo?taan.

„V. Ik hoop en wacht het van zpngdetheit.

Äp zaleen ziel die aanzpn voet leit/ -

Poo: hem met liefd' heel aangedaan/

Ä Ä ÄÄÄ ſchha ven/
p zal haar wenſch/maar wenſch haargeven

Zoo veel het zyn kam in dit leven:

Apzal 't eens voldoen na de doot/

Bºaar voerend' in 3pn WBoning groot.

VI. Hier op fk/ Heer/ mp vol verlate

Biende op uw gunſt zoo groot in mate.

Panhaar berwacht ik alle goet/

2Zoo bol en veel ik ’t hebben mdet.

Pervul genadig mpn begeeren /

CDm hier en boben Ute eeren

Gelpk ik 't woud/ engphet wilt:

BZoo wert mpn wenſchen luſt geſtilt.

Geen luſt dan

oM GoD E s T E zx N,

en Gode te leven.

Stemme: Il faut que je lui plaiſ.

I. I heb geen luſt televen

. Als om God # te geben /
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Op allerhande wps/ -.

Dienſt/ eere liefde en pºps: -

Hier in ik mp vermahe;

WHier in vind ik mpn ruſt:

Äl "tander ik verzake /

Zoo veel mp is bewuſt.

II. De WBeerelt laat ik varen/

jºet al wat 3p kan baren :

Maar goet/ haar zoet/haar eer;

aar p?aat/haar doen/haar leer;

at maar mach weeretſch heten

Phoe hoog/ of laag het is/

Teat tracht ik te vergeten /

Als vol Van hindernis.

III. De MDeerelt / hde gepzezen /

Zoe ſchoon / hoeuitgeezen ;

THie acht ik mp gekruiſt /

GEn als geheel VergTUiſt :

Acht zy mp als een doode /

Genagelt aan het hout 3

Ik heb dat niet van noode /

Het heeft mp nooit berouwt.

IV. Hier in kan ik bp tpden

Map zelben zeer verblpden :

SIk wenſch alleen dat God/

Iſapn deelzpen mpn lot.

eer / wil het gunſtig blpbett

an nu af tot de doot :

TPatzal mp altoos ſtpven

En helpen ult den noot.

*#
AAN

§ . .
- --
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AANBIEDING VAN T HART

aan God.

Stemme : Pſalm xxIv.

I. I heb een hert/en ook geenmeer

Doch al had th'er duzent/ Neer/

SIk wouze t'uwendienſt opdzagen: -

Gp 3pt zoo groot/zoo hoog/ 3oo weert/

THat men met regt 't Heelal begeert /

Gmt'GPffren aan uw Welbehagen,

II. WDat is bp utoch 't Heele al

MDat ſtofs/ een d?up / ja n meta.

't Js wint/ in uwe a gelegen:

Gp obertreft omeindelp

Hethemelſche en het aardſche Kpk:

Geen weerelden bp uiet wegen.

III. Ö God! 3pt gp zoo Wonder grodt:

As alles/ niets bp uwen ſchoot:

Hoe nietig moet mpn hert dan wezen?

Is bp uw hooge Majeſteit

Peel min dan niet/ en pdelheit/

Gnwaard te 3pm genoemt in dezen. .

V. Dit ganſch gering/ dit nietighert/

# noch in zondº en quaat verwert:

oe durf ik daar me voo? U komen?

't Is Waart dat gp/ganſch rein engdet,

Dät ban u weg ſtost met den voet: -

TDft mogen wpmet recht Welſch?0men,

V. 't Ss enkel opuweiſchen wo02t/

Dat wp het durven byengen voozt/

Zoo nietig / buil/en klein in waarden: >

MBp leggen't/ Heere/_zeer beſchaamt /

Ad 2 Hier

-



372 ZIELsverlust1G1NG:

ier voo2 u/ſchoon nietzoo 't betaamt;

il het toch gunſtelpk aanvaarden.,

VI. Zie aan de taegenegenheit /

GEn 't ſtraaltje mins dat daar in leit/

MDaar doo: gp 't hebt als aangeſteken.

ier doo2 wil’t ſteets naar u toe gaan/

n"t kam als nimmer ſtille ſtaan: - -

Spoei tochzpn loop/ver van te b?eken.

VII. Berbeek/ neem wech dezondeſmet/

GEn alles wat maar "tminſt belet /

Zpn vlucht tot uzpn wit en ende:

ZAeem met ubo Geeſt / en reine min/
-

En hert en ziel/ en alles in ;

GPm mp zod heel naar u te wenden.

V111. In u/ mpn God/ en Hoogſte goet/

ºk heelen eenig ruſten moet:

Geef dat ik 't doe met geen vertragen.

Danu ik ben/ aan u ik wil

HAp eeuwiglpk ook houden ſtil: -

ZSchenk kracht hier toe naar uw behagen,

- -

oyERGRooT GENoT IN GOD.

Stemme: O Kersnage.

I. T# hebben God tot Al verkoren/

Än hem televen als verloren/

Gp hern te leunen t'aller tpt;

Dat is een ſtaat die hier beneden

Geeft halve en heele zaligheden/
-

Engeeſt en hert op 't Hoogſt verblpdt.

- . . II. Dfe
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E-Emm=

II. Die wil tot dit genot geraken /

3Moet zich en alles wel verzaken/

JPaar Ch?iſtus WBoo2t/ en doo2 3pn Geeſt.

TDie zich aan zich en 't aardſch wilhouwen

Ilaet gºove of met bedekter touwen/

Die komt nooit op dit Bºuiloftfeeſt.

111. Gm dit zaodierbaar goette treffen/

HAoet pder zich in geeſt verheffen;

Der boven 't geen dat zienpk is; -

Pºp moet Het ſteets in alle ſtaten -

ABeneden aan 3pn boeten laten. „ . . . -
s WDie 't doen kankrpgten houd wis.

IV. Die 't heeft/die leeft gelpk een Koning:

Hp heeft zpn woon in 's Hemels woning.

Zpn minſte deel is maar op aard.''

# is een Heer van Herten zinnen: ... -

p kan/ a water komt/ verwinnen/

En doet het doo? des Geeſtes zwaart. Ä

V. SPk dank u/ Heer uit herten gronde--

Booz t geenik hier van heb bevonden

En noch bevinde doo: uw kracht. - -

Äjp.djar vºn alleenig de eere „. . .

# mp/ niet mp myn Goden Heere! ?

Gntfang den roem dandagen macht.“

) VI. iPaar zvt met eenſ metalle reden/ :

Bp 'tÄ van mp gebeden/

Dattoeh dit uw genadewerk „Ä,

JAiet flechts in mp mag ſtaandeÄ - -

HAaar doo: uw goeden Geeſts aanººven/

Haar wenſehen werden väſten ſterk. - -

-

e

-

s

–„k *sa-

- - - - - -

v: - - -

- - - - Aa2 In
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In

GODSTEGENWOORDIGHEIT

te leven, der Chriſtenen Plicht,

en Genade.

Stemme: O Heer dies behaage, enz.

I. Des Chºiſtens roeping is/ televen vooz

Gods oögen: (vermogen.

Dies geeft hphem genade en kracht / om't te

En alsÄÄ ddet/niet bolgend 's Geeſts

LTU

ºtF zpmezöndeſchult die baartonachtſaamheit.

. Raar Chziſten 3egtocheens: hoehunt gP.

- 't oog/ afkeeren/ (Heeren:

39hutdog vanuwen God/van't aanzigt uwes

Denkt "Ä/dat gp dus hem groote ſmaat

Ltt UOet/

En uterſtont berooft van belerhande goet?

111. Gewiſlik/ dit geſchiet: ook komtÄ
... welte merken: (ken;

Ditmoſt u meerderachtddengebenopubw wer

Endoo een liefdevzees geſpRoten uit ontſag/.

TDOen Ävooz 3pnoog als Englen macht

- LN ºd

IV. F zien hetzelv' altods / en met een

Zoo moſt läar Äjedaardphouwen

nOft gp in G uwe - d

Sn 'taanzienÄ oog wishareheerlikheit/

Enal uw heilen goet/ als opgeſloten Äs
-
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--

V. Diºgºume Zon/een Zonhetklaarſt
in 't ſchpnen: (dwpmen;

Bantzeºeºmtucht/ endonkerheénjº
Als ook Ä# en blam / metal uw leven

LACt?

de! kontgPlandaaroP mietaltoos geben acht

"s ººººººººº Ä
L (0 ilen.

't Is haar een Bºon ban goet van an Ä:
Zwanden in belicht/enzetten wiedej

Ja loopen in Gods Baan met luſt engoej
ſpOet. «

VII. Dat oog ishareSter in hare duiſter

Ä ſt langhetſt ÄAP Maiſſchen Moditeen ſtapzodlanghetſtierthagr

Ä sºº hºms Stal/ en alzoo voot

LLlt /

(Totdat zºomen blpd' in 's zemelszaligheit.

V111. t Äswaar/daar is’ttenleſtbatzpbe
- - enden allen : (Vallen/

IHaar die niet3Pngetrouw op weg wel dikwils

Ja zu bezeeren zig ook weltot aan de doot/
En wozden/ Ä º vier / geb?acht in's gee

LLN (COOt.
ſ 1X. TDie Wel getrouw die Ster/ of Godes

ooge/ bolgen/ (bogen

Zien 't 3elberaar/of nooit ontſteken/noch ver

't Cacht haar als doo?gaans toe/'tbaarthaar
ſ _ _ _ _ beel trooſt en v2eugt; . (deugt.

Bp hebben lichten kracht: 3pn rpk in goeten

X. Loe haalt ik naar ditoog/om 'taltoos

_ aante ſchouwen!

- Bet geeft mºmeerderlichtalsduizenden Flam

k --- A a 4 25e

-
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x-ten Äh mp ſtaag/ Ö Zon der heer

* phlet /

Die niet voo2mpen hebt danalleaantrehlpkheit.

XI. WDil ook uw ganſche Dölk altoos daar

doo? beſtralen / - (len,

Tottrooſt vangeeſten hert/ emſlpting aller qua

Inuwe vleuglend?aagt gpheilen heelenskragt.

TDies 't op uw lieve komft / met groot ver

: langen/ wacht.

- XII. CD geef dat alle toch uw klaarheit weer

K- dig leven! (gegeven.

Japn wenſch is zonderling/dat mp dit werd

Aaak/ Heer/onst ſaam getrouwaanuwge

*. troubo geleid; --------

Ppdat wpkoment'ſaamter zaalgereeuwigheit.

GoD zIEN EN vINDEN

in alles, ook in dagelykſche

bezigheden.

Stemme: Pſalm v11 .

I. W7Aarom is 't dat wp in benedezaken/

- TDie God beſtelt/hem niet zoo zien en

ſmaken

Als’t welmoſtzpn/ en"took welkan geſchien:

Ja noch geſchiet van Godgezindelien!

II. 't Is dat men is benebelt in dezimmen/

GEn dat het hert niethemelſch is van binnen;

* Det is dat d'aardte veel vooz d’oogen zweeft.

Endat deziel daar noch te veelaan hef II,
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111. MDel loste 3pn van alle aardſchedingen/

Maaktdat zynietzoodiepnaarbinnen dringen;

Jºaar datzpflechts als blpven aan den voet/

Alwaarzp niet zoo hind?en aan't gemoet.

IV. THäar kan ook ’t werk / doo? Ch?iſtelpk

beſeffen /

Zelfs dienen/om deziel tot God te heffen.

Ten minſten dan/ wanneer 't niet is te veel/

5Doch ook te zwaar; maar matig in't geheel.

V. Goddoetzich zien enſmäkenveler wpzen:

Zoo doethpzig ook dienen/ lieven/p?pzen/

Zomtpts aan 't hart/ ſomtpts in 't algemeen:

TBit laatſt geſchiet wel meeſt in bezigheen.

VI. Hºenvinttochdatdaariningoede tpden/

De Zeer hethert byzonder kan verwpden; -

En dºpven met een woozk/ eenzucht/ eenzang

52aar boven/ſchoonhetisnietveel noch lang.

V 11. Die tpden moet men wel in achting

nennen;

Hierdoo? vergaan veel dampen die'er zwemen:

Endan wert God gezien/geſmaakt in't werk/

25pwplen zoo/enmeer als in een Däerk.

V111. Geſchiet het niet met ingeſpanne den

ken/ (kzenken:

Dat dikmaals ſchaad 1 doo? hooft en hert te

't Js nuttig doch/ t byengt buiten 't eigezelf/

En voert ter vluchtwel boven't gemelwelf.

IX. ". ons / Ö zeer/ doo? alle d'aardſche

º ngen - . .

Geſtaag tot u/ den Albeſtterder/dzingen.

Sedsog niet dat wp ſtille blpven ſtaan -

2Bp iet damu/ daar alles komt van daan.

- X. Heemhier toewegalwat onskan beletten/

Deduiſterheit/de ziel-äälighaamsſmetten ?

§ Zo
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Zoo zullen wp/ook in onsdaagpiſch dden

AlsÄ zpn/ ein naar den Remel ſpoén.

Chriſtelyke - -

AANLEGGINGvAN RUSTUREN

of Oogenblikken, na Lighaams,

bezigheden.

Stemme: Pſalm cxvI.

I.ZÄ nu/mpnziel/ind'Oceaanvan Bod:

35eſchouw / aanbid / dank / loofzºn

G5odlpk WDezen. (lezen:

Bºp is gamſch goet/ ganſehſcºon/ ganſch Uitge

. Äileenig waardte zwn uw WDit/en Wº...

II. TSitzp geſtaäg uw groote bezigheit 5

zſaaar zonderling in uwe ledigen,

Äszuſt gº zien antvlammen 's Lefdensbi

Entſeven Sodsalmeerinu verſpzeit... (ren/

Hi, De Weeretdiedener naretº/

Die zoekt hemniet/en mit in itſwº.

Tan wilze maar in't aardſche zig Verbºden:

Titis zp. zoo van Däintsbeen af geºt.

VÄar zooistmet des Heerenindzenniet:
Hagriuſten vzeugt is ſtaag in bene leben. ,

ÄTwenſchen ſteets in zwne lueteºeben:

Hettegendeel isºtalerzwaar wer -

ÄarMoon haar Eiementºnheus.

Er bvengraag daarin als "Paeſsºn. ze
- - .. -
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Zp werden daar metalle heil begoten.

Elk wo?t daarſterk/en als een Hemelreus.

VI. Mpnzielhetgeengphiervanooit bevont/

Dat moet u weer als op een nieuw opwekkenf

Gm naar dit goet/3do nut/en zoet/teſtrekken/

GEn doet het ook wat volte dezer ſtont.

VII. 2ier toe benik genegen altemaal;

WTier toe helik uit alle mpne krachten;

WHier haak ik naar bp dagen/ en bp nachten:

God doe zich maar ontmoeten uit zyn Zaal.

VIII. Dertoon u/Heer/oneindiggoetengzoot/

Maaraan mpnziel; ontſſuitudoherten armen/

G doe het doo: een Baders teerontfarmen;

SIk ben beluſt te vallen in uw ſchoot. - *

IX. Heef dat ik in u zinke meer enmeer

Gfdatik mp ſtaag houde aan uwe vdeten.

TPaar zaltk ook mpn luſt wel konnen boeten/

En unaar wenſch/ſteets gevenlofen eer.

X. GP ! laat ik daar ook vinden Sions

-

Schaar / e

En mp in geeſt met haar op nieuw verbinden

Gmzoo in liefd als uwegunſtbeminden/

(Teſmaken't goet dat gp ſchenkt/ met malkaar.

XI.
zaardaartezien/ismpnegzootebzeugt:

EnSad methaarte können even/lºen, ,

Ss van het heil dat immer vloeit van boven/

Een deel/dat mp bpzonder lief Verheugt. „

XII. Bergum tmp/ zeer / en ſchenkº hek

Onste ſaant: -–-

Gmueen dienſt/ een liefd/ een eerte geben

Die onen geeſt geſtadig doe herleven /

en ſtreihe ganſptotroem van uwennaam.

. . . . . . . . . . . . dé-º.-º.

- - Taal
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Taal van

EEN GODGEzINDE ZIEL.

: - Stemme : Pſalm x11.

I. I ben in God/ en heel tdt God genegen:

. . ºp heeft mpn hert/ mpnliefd/mpnluſt

en 31n ; -

Ge wand'len met en boo2 hem in zyn wegen/

Ist geen ik ſtaag/ en eeniglpk bemin.

II. Ikdoe’tiswaar/ook menſchelpkezaken;

Maar die zyn't niet waar in mpn ziele leeft:

Ä met mp zelvente verzaken; .

naltoos blpft myn geeſt aan God gekleeft.

11l. FÄ bp herzuim kom onverzienste

2ULN W -

Aan dit of dat/ ik raak al ras weer v2p :

Sk wozde dante meer van d'aard ged2even;

De WDeerelt valt dus verder aan eenzp.

IV. Zoo ſpoed ik vaſt in naar mpn MBitte

trachten / . . . . . . . . . . "

Zoo kom ik ook al meerder daar natde...

TDe Hemelblucht krpgt in mp nieuwe kragten;

k werk en loop in't perk/en werd niet moe.

V. Bezitik hier/wat dat hetook mag wezen/

n naar den menſchhoenut/hoe aangenaam ;

k bind het nooit zoo ſchoon of uitgelezen/

Gfkant als t moet berlaten alte ſaam

I. Quamiknoch niet in alles op dep2oeben:

Sk Hebbe gromt te hopen als "tzoo quam/

Is.. TPat
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Dat Godzou kracht bergunnen naar behoeven/

Enik het zoo zou laten als een Tam.

VII. ÄÄ maar blpft / gelpk hp ſtaatte

pben -

gn hert en gront/doo: zyn getrouwigheit/

Fan kan ik 'tal verzetten/en verdºppen:

Hier op ist dat mpn doen wert angeleit.

V 111. Gebouwt op God/leef ik vaſt 3onder

02gen : -

*k PLaataj op zyn goet- en trouwheit ſtaan:

Sgk denk met angſt zoo verniet als demo?gen.

Fit byengt mpnziel geen kleine v?eden aan.

IX. 'k Laat onderwpl niet na uit al mpn

krachten -

STe doen al wat mpn hant ooit bint te doen/

GEn doe 't als of ik daar Van ſcheente wachten

't Geenwoodig is/om mp/en 'thuiste voen.

X. Ak werk zoo / of ik liefde d'aardſche

zaken: -

GEn echter blpft mpn ziele los daar ban.

Godswilkomtmpdaartoezooveerdigmaken/

Gelpk / en meer/ als wel een gierig Man.

XI. "g d2pft de luſt tot winſt / en mp de

eere / -

MDat ſcheelt dat net/watgelt/ of eenen God

MDat wonder dandat ik mp vlptig keere

KTdt mpn beſtek/ in 'tuitterlpke lot. .. -

XII. Zoo bezigzpn/kanmynietveelbeletten/

Of nietmetal in 'k zemelleven hier: -

Pºet kan mp zelf bp tpden veel aanzetten

(Totgeeſtlpkheit in hert/ in daat / in zwfer.

X 1 l 1. Än dit/ komt God noch tptte

geben

&Dm b?oeg oflaat te Wezen buiten "t werk o
-

- Urt
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Dan kam de Geeſt/werd hp Wat neergedºeven?

Gpvliegen op het nieuw alshoven't zwerk.

XIV. TDus men Voo?t de reizenaar den

eMel; - -

Iſèen leeft bevºpt van weereltpken laſt;

ſaen voeltin3ich's Geeſts3oeten lief gewemel;

Äen heeft een ruſtzeerminpk/heilzaam/vaſt.

Geeſtelyke en

VE RN IEUW DE LUST

tot het Heilige vrcemdelingſchap

op aarde.

Stemme : Pſalm x.

I. I heb al lang gehad veel trek en luſt/

(Te leben hier als p?emdelingen gaſt:

Ä toe heb ik mp hertig toegeruft/ -

pnd als voo2 mp geen hindering noch laſt.

*k Pind' nu op nieuw dat mpne lief.de waſt/

CDm niet alleen getroub0 daar bpte blpben:

Maar om daar in mp verderaan te d2pven.

II. 'k Jeb in dit ſlag van leven zooveelgoet/

Zoo veel vermaak/en zoo veel vzeugt gehad/

TDat ik daar doo? geſtaag Werd Aange30et/

CDm daar invoo2tte treen naar's gemels Stad/ -

Cot dat ik daar geniet den vollen ſchar.

# voel hierroe van d'aard mp loſſer werden:

*k Yoop dat ik 3al hier in/ mſlar Wenſch/ bol

Herden. - 1 1
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111. MDat 't geen hetSchep3el Heeften

geeft

MDat is jäheel het groote Weereltrond ?

Izet is een niet/ een ſchaduw die niets heeft.

't As pdelheit genoemt met recht en grond;

GEn alles duurt maar eenen kleinen ſtond.

och is het met beel 3ond/en ſmert omgeben:

oekomtmen danzoo vaſt daaraantekleven !

IV. Zoo wie dit doet die is gewignog biind/

Pºp heeft nog God/nogt Hemelrph in 't oog:

Cenminſten hp het werk niet wel bezint.

Danºtgeeſtlpk goet heeft hpgeenklaar vertoog.

Dzad hy dit wel/ hp hief zich heilig hoog:

# leefde hier als ban der aard ontbonden/

fimmers van haar liefde zeerontwonden.

V. Eenziel in God/treetallesmet den voet:

Een Troon/en äroom voo2 haarisalswatſtof.

2Zp is te groot/ ente edel van gemoet;

Bp heeft te veel een waig van t weereltgrof;

Zp leeft te veel in geeſt in 't Hemelhof /

TPandat zy zou van zulke flechte zaken/

IWAet hert en luſt/ in waarheit werrik maken.

VI. ſlapn herthebnooitmet pdle dingen op:

Dolguwen trek om die te laten daar;

2Zet heiliglpk u boben 's weereltstop.

MCeef hier/ en ſterf als gaſten wandelaar:

Toon dat gp 3pt een Hemelreizenaar.

Derſlap nooit in uw reize voozt tezetten:

252eek of verlaat dat daar in kam beletten.

VII. ö God! die hebt dit hert in mpgelegt./

SDIN los ban d'aard/gn boten d'aard te gaan/

Als voo? het zelfte nietig/ente ſecht/

TPan dat het lang daar bp zon bpven ſtaan:

«Enniet den weg tot uwe woon inſlaan: Heb
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Beb dankdaarvoo?uitheelmpn ziels vermogen

Geef dat de reis gelukkig werd voltogen.
W 1 l 1. # zie voo2 mp noch meenig Lilip en

Ot
-, S /

MDagr aan ik zou lichtſtooten konnen/ Leer;

GEn krpgen dus bp Wplen zulk een bots/

TDat ik uit mp bpzonder zwak en teer/

Gemakkelpk zou vallen blak ter neer: -

IWAaar dit doet inp nnpne 00gen Op U houbven;

En niet dan op uw gunſten ſterkte boubven.

GEzIGT DER SLEGTHEIT,

Laagheit, en Zondigheit van 't

menſchelyke Leven.

Stemme: Pſalm Lxxv11.

I. K Pind het menſchelpke leven /

A. Schoon men rpk is en verheven/

Änderdaat zeer laag en ſlecht/ -

Wat de Weerelt daar van zegt.

2Suiten God de grootſte dingen/

ZSchpnen mp maar beuzelingen/

t Is danligtlpkte bevzoen

Wºoe de minſte Ä op doen.

II. Zp zyn bp mp als de ſchimmen/

Df als vonkjes die wat glimmen.

's Menſchen doen is kinderſpel/

ÄlMaar zeer pdel / vol gequel.

ºk MDalg als iker aan gä denken:

't Zienen hooren kan mp kremlten. wee
G
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*t MBeereltſch leben is tot ſmert

Alan een wel verhemelt hert.

III. Zoomen 't oog op de zönden

Die daar wozden bp gebonden/

Dan ist ganſch ondzaaghelik;

Apnde die als ZSolferpfk /

TDie de Lºzel hier komt t'ontſteken /

GEn die namaals uit zal b?eken :

Ware ſtank bevangt den Geeſt /

GEn doet walgen allermeeſt.

IV. C9 dat ndoit mpn 3iel mag ſnaken

*t Gene 3p dus komt te laken !

oed mp doch/ mpn God/ mpn Al/

oo2 zoo dzoevig overyal.

WLaat het eer/ dooz uw verſchpnen /

HAp ſtaag ſlechter/ erger ſchpnen:

ZSchenk mp/ Heere/ tot een erv'

TDatik vol der WBeerelt ſerv ?

–-à

HEILIGE VERGENOEGING

in 't Kleine.

Stemme: Pſalm x 1.

I. Iº kan mp met een kleintje vergenoegen

In ſppsen d?ank/in kleeding/en in Woon.

Alkomt mp Godmaar weinig toete voegen/

SIk leefte b2een meer als een Axonings zoon.

Äk dank hem voo2 het geen hp komtte geven:

SIk ben bereit tot minder; en vind ſchoon.

Geheel aan God/en niet aan de aard'te kleben.

- A5 b II. 2a
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II. ºp laat zich wel het meeſt in 't minder

bindenInDen.

95evinding heeft dit meenigmaa geleert/ -

En leert het noch aan Veelban Godsbeminden.

Teit maakt dat elk van Haar net meer begeert

Pan's WBeereltsgoet/ dat3P't eerontblieden/

Als pets dat haar Perhinderten beſeert/

Ook dan als hp het Ä ſchPNt aan tebfeden.

III. Dit eenzgak wat yzeemtvgoz vleeſch

(pke ooren/

En echter is 3p oberhaſt en Waax. . . . .
Zp kam noch min in 't aardſche hert inhooren:

De reden is hier van Ä zonneklaar.

't Is dat zy God niet kennen/ lieven/ſmakens

Enzpnast Tierdat aarſch/enlagenzwaar/

Zich zelf niet kandgn in iet zulbH vermaken.

IV. N Äºb van het vleeſch is in Gods

undzen/ - - - -

Ä min het is/dat ſmaakt dit leven miet.

volgen zyt/ hetzal haar heel verhindzen/

abzengen in een dzoebig zielverdziet.

p laten zig te veet daar van verraſſen, «

ierommenhaaralteaardſchenlaag noch ziet/

GEn vinddatzp in't gemelſchniet meer waſſen.

V. D's Heerenvolkvanhoog/oflage ſtaten/

Gp die hebt Peel ºf Weinig Op der aard:

ITaat u doo2't geendatſchaaden miet kanbaten/

IDiethindzen in uw bliegen Memelwaard z.

vergewoegt in 't nemen/ en in't geben;

erhaſtert wooit/d002 Wgt hetzp/ Van Aakt:

H ae zet mag! leeft Chziſtelpk verheven

. sº#ſ Heer/dat gp haar dat M903t

GM dat WP MP bP3onder niet vergeet;
- - - WP MP VP30 - et verge Maar
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Iſèaar meer en meer in liefde wilt gedenken:

Dp dat het geen ik hier van heben weet/

Welwerdbewaard/ſtaag goeien vol mag wer

GEn tot uw dienſten eere 3p beſteet. (den/

GP gaaft begin/ geef gunſtig ook ’t volherden.

T-F

Her Land-, en

E E N ZA ME LE V EN,

geſchat verre boven 't leven in

de Weerelt, dfin de Steden.

Stemme : Pſalm Lxxv11.

I.DÄ kan mpn ziel bevangen/

Als ik mp. zoo zie gebangen

Än een WBeerelt blint en boos /

del/ dpaaS/ en 302geloos :

ond ik haar wat heel ontkomen /

't Paſt beſluit wierd haaſt genommen /

Cºm haar raste laten daar /

Als Vol laſt/ en Bol gebaar.

II. WDierd mp van mpn God gegeben

Op het and alleen te leben /

Gfmet Dysmen bol van Geeſt;

Dat Waar mp een MB2uiloftsfeeſt.

Daar tezpm / in zulk gewemel /

Neeft een voozſmaak van den Memel.

WDie zou t niet begeren dan

Als men 't maar bezitten kan - - - -

- / ABb 2b 11 l.
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III. 't Geen bp menſchen dezer aarde

Dzeugde baart/en is in waarde ;

't Geen haar "t hert opſpgingen doet

gn de Steden/ vol van goet; -

Teat-kan mp 3oo laſtig wozden /

Dat indien ik mp niet po?den

Ä#ÄÄ.Ä / /I erf van 3telgeque

sº HWAoetik in de WBeerelt blpven :

SIs daar ietweste bed2pven /

SBm/maar mpn beroep en ſtaat /

Daar te dienen Godes Faat ?

*k Zalze naar Vermögen vlieden;

GEenzaam 3pn / of bp goe lieden.

Zchenk hier toe genade/ Heer;

(Tot Napn beſte en tot uw eer.

ALLEs BovEN ALLEEN

volkomen en beſtendig.

Stemme : Pſalm I.

I. *tIF hier geentpt van even volvermaak:

't Is hier geen ſtaat van even groote

ſmaak.

Hier is men veel verand'ring onderheven:

’t Staag bolen groot/ beh002t aan’t Leubigle

IAenmake dan hier ſtaatop tot de doot/ (ben.

En tot men gaat daar boven in Gods ſchoot.

II. DochGod die blpft in allen ſtaat enſtond

Dolſtandig in der zielen diepſten grond/ TBga
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Daar hp zyn plaats eenswel in heeftgenomen.

"t Geboelige dat ziet men gaan en komen :

TDe Zon houd ſtand / haar ſchaduw klimt en

2Bp wplents'tdatzpook heerlikſtraalt. (daalt;

111. Haenkrpgt hier welden Hemelinhetoog

Iſlaen voelt zich wel geheven naar om hoog/

Hºenraakt wel eens als in den Hemel binnen/

HAen bind Ä wel verrußt in hert en zinnen/

HMen ſmaaktook welbpwplen 't Hemelſchzoet:

HAaar 't gaat'er megelpk met de eben vlöet.

IV. In zielen welgezuivert voo? Godsvuur/

Heeft zülk genot gemeenlpk langer duur

Als in die geen die 't minder 3pn in waarheit:

TDe Zeer Ä zich aan haar in meerder klaar

2t ;

Zyn Hemel doet hp haar meer open ſtaan:

TDoch elk bebind dat hp op aard blpft gaan.

V. 2ier is detrooſt/dat eenshetſchuifgo2dpn

Geheelen ſtaag zal opgeſchoben 3pn:

t Geloovenzal veranden in beſchouwen;

Het boelen in een vaſt beſtendig houwen:

SÄn deze hoop gewis beſloten leit -

Doo? 't Chriſtlpkhert/ een ſoozt van zaligheit.

VI. Geef/laat mp die / Peer/lebend in'tge

2Epmaak/enhoump zooik wezen moet. (moet;

2&p zuibye mp/ 3p ſterk mp t'allen tpden;:

Zp geef mp krachten trooſt inſmerten pden:

2Zpzalig mp beneden op der aard /

En hef mp op/en d2pf mp hemelwaard.

-#

25b 3 Wat
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- – Wat *

HET GEzIGT vAN GoD

end' Eeuwigheit vermagenwerkt.

Stemme : Pſalm cxLyr.

I.DÄ is weinig aan gelegen

2oe des weereits zaken gaan.

Js het voo2/ of is het tegen;

" Ende konnter haaſtig aan.

En het goet van d'Eeuwigheit

zet gewigt alleen maar leit. -

II. Als het eeuwig ſpeelt voo d'oogen /

Als zich dat te recht doetzien:

ºt Totlph Heeft dan klein vermogen;

Luſt/ noch läſt kan 't weinig bien.

God beſchouwt doo: hemellteht /

Maakt dat al het ander zwigt.

III. Zoo vbp aan de zichtbaarheden

(Cillen als aan fets 3eer zwaar:

't Ss een blpk dat 't eeuwig heden /

SEn God zelf/ is weintg daar;

Dat het herte ledig is/.

Gfzteh Bfnt in duiſternis.

IV. 't Is dan ledig van den Heere/

ILedig odk Ban de eenwigHeit:

CDf het komt het licht t'ontbeeren

Pan de groote zaligheit;

Deze ſtant is naar/ en quaat:

Spoedig eiſt die bulp en raat.

EENI
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EEN GE LUKKIG MENSCH.

Stemme : O Kersnagt.

I. Oº hier gelukkiglpkte leben/

Behoeft men niet te 3pn verheben

KTotg?ooten rpkdon/ eer/ en ſtaat:

Ilºen hoeft daar toe niet veel te hebben

Dant goet/dat pkt de Spinnewebben;

Gn nimmermeer het hert verzaad/

II. Menhoeft niet beel tot ſpps en kleding/

JPiet veel beflags/ noch tptbeſteding

Doo? alles dat het lighaam raakt:

JAatuur is met Wat kleinste vgedenf

CDntbloot van ſnoo begeerlpkheden/

En't geen waar naar dezonde haakt.

III. Ä geen men hebben moet en ſmaken

(ºt Maggaanhoe’twilmetd'aardſchezaken/)

Dm recht gelukkig hier te zpn;

Is God in waarheit te genieten/

Spn gunſten liefd te voelen vlieten /

(Te wand'lenzonder zielgequpn. ,

IV. Die dit bezit/ enzonder derben/

Weeft vergenoegt ook tot zpn ſterben;

Pºp is als zalig van nu aan.

oo veel hp t miſt is hp elendig / ..

oe wel hethem mogt gaanuitwendig.

Die 't recht bebint/ 3al 't recht verſtaan.

-Äs

sd 4 N e.
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NEDRIGH E ITS WAAR DY

en Noodzakelykheit.

Stemme: 't Is lang genoeg gezucbt, enz. -

I.Oº eene gaafkom ik/d God/u hertpk

't Js diepe ned2igheit/ (ſmeeken.

WPaarom mpn ziele ſehzeit:
-

Gp dat3pſtadig blpk'inalmpndoenenſp?eken.

Ach! hoo?/engun het geenik zoo begeer:

TDanzal ik leven we/ en waarlik u tot eer.

II. ?oewel al wat gpgeeft/ als goet/ onsnut

Genomen naar uw woo?t/ (kan wezen/

En recht gelpk 't behoot;

TDenedzigheit nochtans is nutſt / en hoogſt

gep2ezen. -

Hierom zegik met herten mont gemeen:

Heer/ ſchenk mp deze deugt/ ik zoekz' en on

gemeen.

111. Jk weet/dat zonderhaar het beſt ons

ook kan ſchaden:

°t Blaaſt op/t verheft / 't maakt quaat;

"t Bevlekt en hert en daat:

Azetdientomvloehen ſtrafopzielenlpfte laden:

THies vzees ik zelfs het beſt/zentgynietzeer

THe rechte medzigheit beneffens datook neer:

IV. CDÄGod/diedeugtzoo bol

sk haak en ſnak daar na: (van deugden!

G laatze komen d?a ! .

Danzal/danzalmpnzielgeruſtzpnen volv?eug

Skzäldooz haargeſtaagmet vaſtertret/ „den.
ne Wet.Gerouw enviptiggaan naar uwe rei Groote
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Groote -

GENADE TE BEZITTEN ,

met veel Nedrigheit en Dank

baarheit.

Stemme : Pſalm xxIv.

A

I.D God wat rpkelpk bedenkt/

Endaar dooz veel genaden ſchenkt;

Die moet/ wil hp dit goet bewaren/

"t Bezitten met veel JRed?fgheit /

GEn ook met groote TDankbaarheit:

Teit komt des geeſtes leer verklaren..

II. Zoo wie in 't geen dat hp geniet/

JPiet God alleen/ maar zich ook ziet/

GEn met een eige welbehagen /

* Za zich haaſt binden arm en bloot /

2Zeer do2/3eer donker/ en als doot;

Dervult met d?oef en treurig klagen.

111. Elk dien God dan wat rpk bedeelt ;

2ie dat hp met 3pn goet niet ſpeelt/

Ent nimmer keme te verquiſten.

Wºp hou het heiliglpk te ra /

GEn kome dezen raat wel na;

My wagte zich voo? d'eige liſten.

IV., CP Heer / die 3pt oneindig goet/

En die welgrodte dingen doet
-

n uwe en ook in deze dagen :

ehenk haar vooz alles toch daar bp /

ÄÄsÄ / gen -En trouw in 't uwe u opte dzagen.

«newmººr; V. Doe
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V. Doe dit op dat uw geeſt al meer

52ag met 3pn gaben kommen neer /

En haar als welbereide vaten/

3Berbullen niet ubo licht en min;

CPp dat 3p naar uw luſt en zin /

H dienen/koben naeer in Maten.
-

VI. Bedenk mp/ Heer/ ook hoe gering/

Bit groote gunſt wat zonderling (

HAet uwe kindgen in dit levent

Geeft dat ik deel heb aan haar goet/

Enhandel zoo ik handlen moet;

Gnn unaar wenſch ook eerte geven.

- - G O D -

ALLEEN DE WERKMEESTER

van 't werk der Genade, komt

alleen d'eere daar van toe.

Stemme: Pſalm 1.

I. A wat ik heb of immer heb gehad

Dan's geeſtes goet inmpner zielen vat/

s heel uit God/en nietuit mp geſpoten;

een ſchepze heeft het ook in mp gegoren:

Hem 3p dänmaar naar pligten naar begeer/

TSaar ban/en heel / en eeuwig ook de eer.

II. God heeft ziehwel van middelen bedient:

ºp doet Het noch als Pader en als Dzient;

Äaar hp was doch/enblpft mpnBzonenAder:

Er was ents mpnetnig wies
-
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Dies lief/ en loofik hern danmaar alleen:

HAp is mpn goet/ mpn heil/ en anders geen.

111. Ap is tot mp in 3pnen Bodn genaakt:

Doo? 3pnen Geeſt heeft hp mp aangeraakt/

Het oog verlicht/ het herte voo?gekomen/

zerbaart / vernieuwt/ verlevent/ ingenomen/

ÄÄÄ #ÄÄp 3phter /300 Magtal h

IV. gebÄ / ÖGod/voozÄ genadewerk,

Itom zuiver het beziel het/maek het ſterk;

Poltrek het ook / doch haaſt / naar 's herten

wenſchen/

STotuwenpºps/endzeugtvandzome menſchen.

TDit goet alleen/ is bp nnp hoog en Waard:

Geen anderzoek/ noch wil ik op der aard.

V. Hier legik/ zeer/gebdgen aan uw vdet:

Sk haak en ſnak naar umpn hodgſte goet.

CD geef/ Öſchenk u zelven/naar begeeren:

2oozal ihu/ten rechten konnen eeren;

GEn gp zult wis verkrpgen dit ubº wit:

Wºoo? mp/mpn God/hierom mpnhert maar bid.

Op

HET VERLOOP DES JAARs, -

of des Tyts.

Stemme: Pſalow Lxv.

"zessegede erdvae vegnºrbenen/

Ä Sca
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Selukkig die zig zelfkan ſpenen

Dan't geenten afgrond leit:

Gm/ als de doot 3ig 3al vertoonen/

Ce kommen ober gaan

Daar boven/om bp Godte woonen/

En voo? 3pn Thzoon te ſtaan.

II. Dit jaar is nu/ als d’andze jaren/

Ganſch Wech/ en komt nooft weer.

Die’t niet beſteeddeom ſchatte garen

Cot ziels heil/ en Gods eer 1

Die heeft dien ſchoonen tpt verlooren /

Sa maar tot ſcha gehad;

En die noch meer/ die heeft berkoren

Ce gaan in 't 3ondepat.

III. WPameer de tpt eens 3al verdwpnen

Dooz elk of in 't geheel ; -

Danza een eeuwigheit verſchpnen/

Gmlook ban 't minſte deel

Destpts/ eens rekenſchapte geven

Alan God / die alles Weet.

Dit moet gewis elk menſch doen beven

Die dien niet wel beſteet.

IV. God geeft dien nietomaardſche ſchatten

Ce hoopen op malkaar;

Of om in weelden uit teſpatten:

Ditleert 3pn WBoot ons klaar.

Dp laat 3'ons ook niet om te leben -

Gelpk het domme beeſt /

Dat maar naar buikkoſt komt te ſtreven/

Als 3onder hooger geeſt.

V. GM foet dan al die aardſche HWAollen/

Die als verblint/ verhart / -

Sn's weerelts ſlpk zig zoo gaan rollen/

TD.at elk daar in Verwart, Coon
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Coon u/mpn ziel/ geſtaag afkeerig

MDan haar/ en van haar Tot:

Wees nimmer naar haar deel begeerig;

JPaar eeuwig naar ubw God.

VI. efu om hoog/en naar de 3aken/

Die u vanſtonden aan /

Sºa heilig/3alig konnen maken/

GEn nooit het minſte ſchaan.

Äst dat veel menſchen zig vergapen
Alan niet/ aan pdelheit:

Houd aan Go; daar kont gprapen

es ſº Ä Ä in leit. b -

Deed gp dit niet genoeg voo2 dTDoo2 badzigheit berkoelt: ? Dezen/

@ laat het nu volkomen wezen

Wet wit waarop gp doelt.

Derneder u om uwe feilen:

JBerbeter z' in der daat.

YBid God dat hp U me wildeilen

Pergebing / hulp/ en raat.

. Vll. Doedit/ Ö Godl zoo vol genaden:

En ſchenk mp uwen Geeſt;

Ä dat ik wandel in de paden

Die heil'gen aldermeeſt.

Hier naar ſtrekt al mpn hertbegeeren:

Bergun.'t mp om uw' Zoon; -

Dº3al op aard recht eeren/
En vol in 's gemels WBoon.

. .
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Winterkeer en

Z O*M E R N A K I N G.

. - Stemme: Pſalm 1r.

I. D“ WDinter wphtnuvaſtal meerenmeer/

En 00h Methem z00 bele Winterqualen.

TDe Zomermaaktnuook/naa
r wenfeh/aweer

Hºenvoeltreets ſet van zyne warmten ſtralen,

TDit is een ſtof van danken/en verblpden

Dpo? Ipfen ziel/ in onzen grooten God/

Die naar 3pn wil/ verandert dus de tpden/

En bied zoo voo2 een d?oef/ een blpder Tot.

II. De Winter is eennacht/eendoot/eengr
af/

ASpwplen zelfvoo? zielen van de vzomeu.

Ap neemt pet van haar licht en leven af:

THat ook haar kan van 's pfs geſtalte komen.

Izet binnenſt is met't buitenſtmaauw gebonden.

*t Heen "teenetreft dok"tander veeltpts raaktt

Dit's«Ä / een V2ucht oak van de

3onden -

Die werd/zoolangmenleeft
opaard/ Ä

111. JÄuzullen wp/zoo Sod ons’tlevenlaat/

Haaſt alles ziem beneden als herleven.

Al wat'er is zal krpgen nieuw gelaat:

Het Aartrpk zalzpnopkomſt weder geben.

TDekoude zal in warme lucht verkeeren:

T>e ko2te dag tot langer obergaan.

Ditzal veel ſtofdaenzien om Godte eeren/

GEn om op nieuw te treden in zyn baan.

IV. Stier / Meere / met een Zomer naar

natuur / - ,
Gen Fomer naar den geeſt en van genaden e
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fdat die oak hebhen mag zyn duurt

# Ä eºt banaardſche guaden;
# datº Zºft benedeleven laten

n obergaann t bahcleven/ d.Är -

en Manteºt/endaar der zielen ſtaten

Steets zyn gepl/valhomen wärm Äar,

B LYDsCHAP EN DANK

aan God over 't aannaderen der

vroege en lieve Zomer

morgenſtenden.

Stemme: Eſh exv.

I PÄÄ enſtonden

Ä.lſar - - - -- Älºnſº/warme

n Ä leeft.pder ſchier als daat.

en Wind zieh ſºig in de nachten:

ÄnnetWe/enwatnaarwenſchi Yagten

s Ä Ä Ä 't Ä Äs

ÄPft enºhethert gepkdehand;
Dan is de ſp?aaſt/ÄÄ i.

Äſtaat men op met uſ enonverdöten;

Dºismen in een neuwen evensſtand.

Y: Jºat heeft wen nietgenoten in den tpt/
Zºien lieben tyt waar vanÄ nt verhalen !

ºatis het ſehoonezienzpº eerſte jen/

En God daar in die beeide zie verj

- - - - V. WPat

-
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V. WBatis.'t danſchdonte vallen voo?hem neer

«In't aanzien van zpn gunſt/ en rare werken!

Meat is het lief hem klaar daar in te merken/

En hem daar voo? met Zang/te geben eer.

VI. MBplditzoo is/wiezietdannfet verheugt/

TPienzoetentpt/zoo nutalsſchoon/aankomen:

Gymoet het doenmetrecht/ Ö ware vzomen !

En danken God daar voo? met mp in vzeugt.

VII. Zent/ met dientpt/ Ö Heer/ubw Geeſt

- toch af / . .

Gm mp/ en haar/ die welte nutte maken:

Als hp niet werkt/kan niets het herte raken;

Pºp geeft alleen het leben/uit het graf

V111. GP laat die Geeſt / de lichten Tevens

b20n /

Pan nu afaan/ ons held?en doo? 3pn ſtralen;

Gem nu/ endangewenſte vzugt te halen/

Als 't oog zalzien de v2oege mo?genzon.

IX. TDoe ons/mpn God/uit onzen dootops

ſtaan ;

Der zielen nacht/ en koude heel verdwpnen:

Taatons enlicht/enwarm/ en lebend ſehpnen

Znzonder nu/ nu 't Zomerweer komt aan.

XIſaaakhertentongdaar tegenwelbequaam/

Gmudan wat/naarwenſchenplicht/teloven;

Enzoo/dat gp ons eindlph haalt naar boven/

Gm daar geſtaag te P2P3en UWen naam.
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BEDENKINGEN IN DE LENTE.

Stemme: Pſalm xxiv.

I. At is 't een zoet en lieflik weer/

TPatons nu heden geeft de Heer!

et doet ons verſchen adem halen.

Al wat'er isſtaat in 3pn fleur;

Vºet geeft een aangename geur :

Onsher verquikt doo? "t 3onneſtralen,

II. *t Isofdes Aardryks rufmeſchoot/

Perrezen was als uit de doot /

En weder nieuwlpks quamte leben.

MZaar do?re maaktheit wogt bedekt;

Haar krachten wasdom opgewekt/

GPm onshaar rppe bzucht teÄ
111. IAadonk’ren/ d?oeven WDintertpt/

Het zoete weer welmeeſt verblpt.

't Gemiſte goet daar na bekomen /

IAaakt dat ment meer bemintenſmaakt/

En oog en hert woºd meer geraakt:

Hierom het ſomtpts dient ontnomen.

IV. 't Gaat met deziel als met het weer;

Dan dus/ dan zoo/ dan op/ dan neer.

2p heeft haar gure winterdagen;

GEentpt dat alles is als door;

Pan blad en v?uchten veel ontblöot/

Bºee donker/maar/ vol ſomehlagen,

V. TDit is haar goet al ziet 3p "t niet:

De boom dan dieper wo?tel ſchiet /

Dan is 't dat veel onkruidenſterven /

Gn ook het ſchaadlpk ongediert/

Dat's Zomers in 't geboomte zwfert/

En bele v?uchten doet bederven.
- 2Uch CS W ,
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vi. MDaar zp het wps 3p Wachtte dazaet ſtilheit als den Akkerman n/

Tot dat de Winter weer quam keeren.

Dit zou haar verre 3pn het beſt:

Haveel gewoel moet 3p opt leſt

FÄoch dezeles metſmerte leeren. -

VII. Boeltzpzig do2/ doo?waait/en kout/

Zp krpge/zoo 3ekan Wathout;

Zoo niet/ 3p moet wat koudelpden:

* Als dan de tyt van ongemak

TDät d'oude menſch krpg meerder krak;

Endus deziel ook beter tpden. -

V111. Gods aangenamezonneſchpn

Zal des te lieffelpker 3pn:

THus zalzy wederom herleben:

IHeeft 3p geleden eenig quaat/

Äp krpgter uit veel muten baat;

THe feilen wozden haar vergeben. .

IX. Dan maakt die nieuwe zontertpt

@p nieuw haar weer verheugt/ verblpt/

GEn doethaar vele v?uchten d2agen:

Maen ziet z'als uit het grafºpſtaan/

Faet bladen vzuchten vol gelaan/

TDie haren Zovenier behagen.

X. MBp moeten dan van Godes hand:

CDntfangen zuur en zoeten ſtant /

En hem in alles leeren P2P3en.

25eſt weet hp wat is nuten goet:

*t s wpsen heizaam dat hpdoet „

Sepk ons de uitkomſt aam komt wP3en.

-#s- -

-

- -
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Op een zeer ſchoonen

zoMERSCHE N DAGH.

Stemme : Pſalm xxIv.

I. At oog van menſchen immer zag

Een ſchoonder / aangenanner dag

Als God ons heden Heeft gegeben !

De Zon is helder opgegaan :

2p heeft gans klaar haar loop gedaan;

En wozt ons wonder ſchoon ontheven.

II. WDiens oogen heeftze niet bermaakt !

WDiens herten heeftze niet geraakt/

TPoo2 alles klaar en lief t'öntdekken?

2Zp heeftons 't zemelwelf doen zien/

En äl het ſchoon aan komen bien;

GPm onze zielom hoog te trekken.

III. Zp heeft getoomt daſure ring/
Die van den äanvang d'aard ombing/

In d'alleraangenaamſte ſtaten :

Het ſchynſel van haar helderheit -

Heeft dikmaals d'oogen opgeleit/

zèet d'aard'/en alles daärte laten.

IV. Geen MDolk daar over ts geſtrekt

Gef heeft haar immers niet bedelt;

En minder doo? het zwart verduiſtert:

Geen winden dooz haar bol gewelt

En hebben haar hetminſt ontſtelt:

TDies bleefze heerlph opgeluiſtert,

V. TDieſehoone 2onne heeft al.de aard !

INet haren glans zeer ſchoon verklaart:

Ä Ong ÄÄ" -

r gangename ſchittering/

Cº 2 Meeft



-
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º zoet vertoomt het minſte ding /

n "tmeeſt' in v2eugde doen beſchouwen

VI. goe raar heeft alles niet geſtaan /

MDaar dät men ook het oog liet gaan

Sloeg men 't recht uit/ rontom/ beneden;

Ging't over velden/ boomen/ kruit/

GEn alles war uit d'aarde ſp?uit/

Ilaen vont tot loven vele reden.

V1l. Heb dank/ heb lof/ algoede Meer/ -

Pooz alles dat gpu tot eer /

Als teenigſte einde/ hebt geſchapen:

Heb dank vooz al hetminſten meeſt

HBergunt aan lighaam of aan geeſt /

GEn 't geengpheden hebt doen rapen.

V111. Gp ſchenkt onsmeenigſchoonen dag:

Jºaar wie vanons veel ſchoonder zag

Als deze die nu is aan 't dalen.

PHeb dank boo? alle gunſtig Godt;

WHeb of boo? dezen: neem het PLot

Pan dankbaarheit/ dat wp betalen.

IX. WBp voelen/ Meer/uw goedigheit

In al dat ons uw hant toeleit:

Geef dat die ons noch meer mag raken.

GP laatz' ons/zfende op. uwe min/

Geheelen altoch nennen in ;

En aan u baſt/ vdoz eeuwig/ maken!

X. zoogheerlpk God die alles ſchenkt/

TDie gunſtelpk de geen bedenkt/

Die zelf het minſte 3pn onweerdig /

Bent neer/ vermeeruw gemelglans;

IAaak 't aangebangen licht eensgans

Polkomen: doe/ en doe het veerdig !

XI. TDan zullen wp u ziente recht/

En eeuwig aan u 3pn gehegt:
TDAR



ZIELs VERLUsTIGING. 4or

Dan zullen wp volmaakt u geven -

Dat hier maar zwak/ſtuhswps geſchiet;

Dan buiten ſmetten en verdziet/ - -

Zal alles zalig boo? u leben.

XII. WBp ſmeeken medzig aan uw' voet.

CD groote Geber / om dit goet:

CDm in dien dag van 't eeuwigheden

GPns heele wezen tot uw lof /

2Bp u in uw hoog Hemelhof

Än alle liefdete beſteden.

Aanſpraak

AAN *T GE V O GE LTE.
- - *

- - - - - -

Stemme: De Lofkang van Maria. -
-

I. Pooglen in de lucht / ...

O Wat leeft gp vol genucht/ .

Bevºptvan banden zogen !

Geen eet noch rouwu deert:

Sp.zingt en quinkeleert

Cot's avonds ban den mozgen.

II. Zelfs voo2 den dageräat

Bw ſtem gp hooren laat; --

Jºaar meeſt intzonnerpzen:

HP looft mer zoeten toon

Bw Schepper opzpm Chzoon 3 ;

GP eert hem opuw wpzen: .

k ,

iii sºwie Än jeñehoog/
GEn verons uit het oog; -

Ban weder bp der aarde :

Ä jÄh: -err V es s

-. - * -
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2ingt daar met vzeugt/ gemak :

BW deel is goet/ bol Waarde.

IV. TDankt/ p2pſt den God van 't Wl

Doo? alles / overal;

25aant trage zielenſpooren
G

O

Dzingt haar totzingen aan.

ÄLäat dies noch meer vooztaan

Hw lieve ſtemmen hooren. -

V. Gp zpt/ gepluimde ſchaar /

Cen levent beelt voo?Waar -

Der ziele buiten p?angen;

TDie/ v2p van ſmet en zucht /

SIs in de ruinne vlucht /

THoo2 God heel aan te hangen. - - -

VI. Zp ſteigert tot Gods woon/ . .

Gmringt daar zpnen Chzoon /
Als reets tot henn genomen ; -

Bp hout zig bp hetzwerk /

2p zweeft op 's Geeſtes verk/

En geeft 3pn' lof geen toomen. -

VII. Hääuw ztet men z'hier beneen :

Zp bliegt alweer meteen

aar 's Hemels ruime perken ;

# Aartrpk bint haar niet:

n't Schepſel 3p ontvliet /

Gf zy moer Goddaar merken. -

Vi11. 3 Js uit des MDeerelts band;

3 Js in des Heeren hand /

En tot zpn lucht gekomen: - - - -

2p ſp?ingt/ 3p bliegt daar in; - -

MCeeft heilig naar heur“ zin ;

En voelt wat Hemels ſtroomen.

ÄÄÄgººze Pºß /

Wem die haargunſt bewp
ſt Pitt



ZIELs VERLUsTIGING. 407

Weinthem in Hemel/ Aarde ;

SIn 't minſte / als in het meeſt :

PLeeft in / en naar den geeſt /

Als een van hem gebgarde.

X. Zelfs in den dikſten nacht /

Zp 5ode lieft en wacht; - -

Zp dient hem tº allen ſtonden;

ºp is en blpft haar Al ;

Hp redt 3' uit ſtrik en val /

GEn hout 3' aan henn gebonden.

XI. G ! waar ik eens als zp:

MDat Waar ik Wonder blp.

Gp kont mp / Heer/zoo maken /

JAp trekkend' uit mp zelf/

HAp heffend' tot ubo welf /

lay doend' uw min veelſmaken.

XII. lAaak mp zoo/ groote God /

Gp dat ik krpg dit PLot /

Zoo recht naar 's herts begeeren :

TDan zal ik buiten band /

In allen tpt en ſtand /

B naar mpn' wenſch vereeren, -,

op wEKKING ToT zANG

en lof door’tzingen der Vogelen.

Stemme: Als voren.

I. Dº 3dete Pogelzang

Moet/ menſch/u 3pn een dwang

Gºm God den Peer te looven : . . -

Zing als dit klein gediert /
- Cc 4 TPät

--
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Dat zoo helkelig tiert;

Ja wil haar zang verdooben:

II. Gp moet / en meer als 3P /

Mw' Schepper vzolpk/ blp /

IAethert en tonge p2p3en :

p maakt u ook bequaam

(Fot roem van 3pnen naam /

En wel op andze wpzen.

111. MDat hehbenzp van hem

Als eene keel en ſtem:

SWAaar gp hebt daarenboven

3Derſtand/en wil/ met min /

GPm hem met liefde en zin

JAaar zynen eiſchte loben.

IV. P2ps dan dien grooten Meer /

TDie dit u/ tot zpn eer /

AReeft boven haar gegeben.

Zou 't u niet 3pn tot ſchand /

Dat 3p in haren ſtand -

H zouden overſtreven . .

- V. Dat hare wakkerheit

sIn 't zingen udan leid

TGmſtraks als "t wil gaan lichten/

Als zy t en nevens haar /

Ä2et Herten ſtemme Klaar /

pn eer en lofte ſtichten.

VI, Tºit waakteen zoet accoogt /

TBat in den Hemel boo?t /

En dat der Englen Scharen

Als doet/ dit hoorend' aan /

Ä toonen luider ſlaan / -

nmieuw Gods lof verklaren.

VII. 't Is hem zeer aangengam /

Apgt Aard en Hemel t'ſaan.

-

* -

- -

-

-

In

-
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SIn een haar krachten bindent

GPm hem te geben eer /

Als haren Opperheer /

En eenigſten Beminden.

VIII. G laat dit lief gediert /

Dat doo? de WDolken zwiert /

IAet vzeugdig quinkeleeren;

H menſch die Godes 3pt/ -

GPpwekken t'aller tpt /

En u 3pn lof ook leeren.

IX. Haar zoet en lief geſchal/

MTaat dät u over al -

(Tot uwen Heer optrekken:

Bºp heeft haär hier geſtelt/ 3

CPm doo2 haar zoet gewelt / - - -

KTst 3angu op te wekken. •

Noodiging van alle Schepſelen om

DEN SCHEPPER TE LovEN.

Stemme: Komt gy geeßen al.

I.LÄ God Aard en Tucht: - -

Gp WDolken looft hem met uw ſnelle

Tooft hem gp Zonen laaan (vlucht:

<n 't op en ondergaan - - - - -

HTooft hem Sterren mee (2ee.

Met'semels Firmament/datdekten Aarden

II. Töoft Göd s WDeerelts kloot/ .

Met't geengpſuit in uwen ruimen ſehooten
CC
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Al wat uit d'aarde ſp?uit/

Feboomt'/ gebloemt/em kruit/ :
Foemt 3pn wps beleit/ (dfgheit.

Zpn apºdom/merzpn Macht/enzpn Welda

i11. PLooft God Bergen TDal; * - -

Gp soffchen pºp hemmet uw Booglental:

G5p TPieren laat niet na

(Teloven vzoeg en ſpa -

Zone gunſten kracht /
TGieu geſchapen heeften uit nietvooztgeb?acht.

1V. Cooft God zitt' en Kouw :

Gp Kegen pºps hem/ met den zoeten Doubo;

Engp Fontein en Wel/ .

5 Aet Seken klaar enſnel /

Toemthem t'allertPt / -

Permits dat gp uit hem alleen geſpxoten 3Pt.

V. Toof God CPeeaan / -

zaet al de Kotzen die er in uſtaan :

Äpbaren van de Zeen;

Än Diſſchen/ Schepen/ Keen/ .

Stelt zpn wpsheit bloot / (ſchoot

ſºetzpnen rpken ſchat / 3. Bolte en ruinnen

VI Cooft Fod Sto2men Wint -

Gjaj Sneeuwen Äsal wat men bind;

Foud Fiſver/fpn iiſtal /
Gp Peerlen in getal/ - -- --- --- T-"

Feet het raar Geſteent : – -

Äjesjevan Godhetwezenheeftontleent

VII. Tooft God 3onderling /Ä -

Ge menſchen die bevat den Äärdekring
Ä5p die 5od kent/ en vzeeſt /

WLooft hem doch op het meeſt : . --
- - - - -

Gooz 3pn goedigheit / . . . . . . . „ -

jehºbpzjnderheeft in gunſt op u gele, ,
--- . - V 1 1l.



ZIELsvERLUsT1G1NG. 41

V111. Gp/ mpn ziel/ loof hem

Boo?al in alles zoomet hert als ſtem;

Geefzpnen naam ſteets eer/

ZHaarplicht/ en naar begeer:

Doe het met een toon (Wdon.

Die u/ en andzen hef van d'Aard in 's gemels

Zucht - -

OM DEN GEEST DES LOFS.

Stemme: De Lofang van Maria.

I. I bid u/groote God /

TDat mpn beminliktlot -

Zp/ſteets uw'naam te p2pzen; - -

En dat de Geeſt van lof

Daal uir uw gemelhof/ *.

Om mp welt'onderwpzen. -

II. Doo? mp en weetik niet

DJoe ik het beſte liet

2Zalzingen t'uwer eere; Y :

Deel min weet ik/ met daat /

TDie ſtem te boven gaat / - - -

(Te p2pzen umpn Heere.

III. Geef mp dan met de ſtof :

Die 'k hebtot uwen lof / - :

Gok ſtem/ geeſt en genaden; -

Dm u hier op der aard /
(Ce loben recht maar waard ö . .

Met bert/ met tongten daben. ...,
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IV. zet zou/ Heer / niet voldoen /

Zoo ik niet meer kon d0en

Als u beneden loben :

'k Eiſch daneen eeuwigheit /
Gmuve Majeſteit

Ceppzen ſteets daar boven.

Hertopheffingen tot

GoD m des MORGENSTOND.

E E R ST E LI E D.

Stemme: Pſalm v.

I. P / op mpn ziel/ gp moet God pºpzen

In dezen vzoegen mo?genſtond:

MBilhem methert/ met tong en mondf

Als u zeer goet op alle WP3en / - -

Steets dank bewpzen. - - - -

II. Zoe zalik/ Heer der heerlikheden/

Sn mp vernederten beſchaamt /

B danken/ loven/zoo “t betaannt ? ..

Teer mpte recht met Tofgebeden/ -

JAu voo2 u treden. - -

111. Maat daar toe/.nu/ddoz ’t 3omneftralen/

Het morgenlicht/de dageraat / . .“

Booz slighaams nut/zooiefopgaat/.

Cot"s zielen beſt/ubw Geeſttochdalen . . .

Hit 's Hemels zalen. : . . . . .

IV. Ö Eeuwig God! Öhoogſte MDezen!

anºn en Meer van's Weereis Al; Alan
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Manbidlik/ heerlik overal;

n macht/ en goetheit Uitgele3en:

pt ſteets gep2e3en /

V. gk wilvoo? mp/ u danken/ loben/

Poo? 't geengp3pt/ en 't geengp doet:

Gntfang den lof ban mpn gemoet.

Taat 3'als een reuhwerk gaan naar boven.

VI. Ik kom/eer/zonder meer vertragen/
Endzaag mp3elf u ganſchlpk op/

HMetluſt om in den hoogſten top

H / zonder naariers meerte vzagen/

Ganſch te behagen. -

VII. Doe mp toch uwendienſt aanbangen

Än 't ſchoon begin van dezen dag/
Älzoo/dat die nooit einden mach;

CBm uwen 3egen / nä Verlangen/

Dolop t'ontfangen.

V 111. G! laat die van nu afzöo dalen

Op mpnperſoon/en al mpn doen/

TPat alles mag / naar wenſchen/ſpoen;

Enik uw' lof/ doo? 's geeſts beſtralen/

Geſtaag berhalen.

IX. HApn God/zoo goet/zoo volbermogen;

Zoo trouw/zoo teeder aan de geen

Die u benninnen Maar alleen:

JAeem/ Houd mp onder Uwe odgen/

TD.do? liefd bewogen.

X. WDilmp haar wel te volgen leeren

gn allen tpt/en allen ſtaat/

GDm mp te hoeden boo? het quäat/

GEn u/ doo2 goed döen/te VeCeeLen

JHaar 's herts begeeren.

TWEE
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T w E E DE LI E D.

Stemme: Delofzang van Maris.

I. FIn zielloofuwen Heer /

M Geef hemtochp?ps en eer

3Goo! alle zyn, weldaden :

Zpn goetheit is gans groot

Fp ſchenkt ſteets uit 3pn ſchoot

GÄutallpke genaden

II. THees vzoege morgenſond, -

Doet u van nieuws Weer kond /

Tatzpn barmhertigheden

Zpn groot/ ja zonder ent;

En weerdmet dank erkent /

5Hu en in eeuwigheden,

III. hp heeft u in deesnacht

95ehoet 7 doo? 3pne kracht /

Pooz veelerhande quaden;

Hp heeft om u gewaaht,

En ZSatans magt geſtaaht:

Foem dan 3pn gunſtedaden,

fV Spnhand heeft u gewekt/

zºetzpne gunſt bedeht. -

Än'tlicht weer doen beſchouwen

Pºps hem daar voomet vlpt/

GEn leg aan uwen tpt

Gmzpne Wette houwen. -

V. segeef u tot 3pn werk / -

5Paar 's Geeſtes oogemerk; -

En laat al uw begeeren -

JFeſtaagzpn om 3pn naan /

ÄHetzpne kindzent’ſaam/

Te roemen/ endete Leren.
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V. Houd u 3eer na bp God

En verre van het rot

Der quaden/ met het quade.

ºf therttoch ſteets öm hoog;

MDent daar ook heen uw oog:

En wandel op 3pnpaden.

V Doe/ Meere toch in mp
Al wat daar noodig zp7

GPm Waardig ute leben :

Gºweet ik heb geen macht/

Zºesſmeek ik om uw krächt/

MBil mp die gunſtiggeven.

Y!!!... Ik loofu uit mpn grond:

Äk doe 't met hert/en mondº

GEn Wenſch dat al mpn treden/

Dankoffers mogen zyn

Än b?eugden en in ppn:

Zieron 3pn mpne beden.

D ERD E L 1 e D.

Stemme: Des morgens met ik oop'ne 's oog.

I. Sº ºf, heb dank/ mpn goeden zeer/

H Poo? al uw gunſtweldaden.

GP hebt mp dezennächtalweer

2Hºb?pt ban alle quaden:

tº oog heeft over mpgewaakt/

Dsben ik wel/ en bſpontwaakt.

II. Hoezal iktochuw' gT00teN MANN

Ce recht in alles pºpzen! 1

- - - Gp



4ts Z1ElsvERLust1G1NG:

«5p geeft het goeten maakt bequaam:

Teer mp dan dank bewpzen.

TGoemp y loven t'allerſtont

Hºet montentong uit herten grond.

ff. Gp ſchenkt mppder dag als weer

5Apn wezenen mpn eben :

Zºoe’t mp beſteden t'uwer eer/

En't u dus wedergeben.

Äaak Heer dat ik niets doedan dit/

Endat het blpf mpn doel en Wit.

iv. Gdzpfmet’t opgaan van't gezigt

5 apn ziele vlug naar boven/

Äm tº t'aanſchouwen in ubo licht/

En u met liefd te löben;

Gmmpte offren tot uw werk/

Entrouw te dienen aan uw äerk,

v. In allen ſtaat/ in vzeugd of Ppn/

Gelpk in alle tpden /

Iaat uwe wilmpn ſppze 3Pn ;

Bw waarheit mp bev2pden;

Päw Geeſt mp altpt recht doen gaan /

GEn ſnellik loopen in ubo baan.

Vjun. mp dit zeer om uwen Zoon:

G laat het mp verwerven !

CDp dat gp hier en op uw (Ch2oon/

Sº evenen in ſterben

Iſèogt / naar mpn hert en ziel begeert/

Steets zpn doo? mp gedient/ geText.
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V I E R DE LI E D.

Stemme: O Kersmag.

I.W is het zoeten lief t'ontwaken

Alst hert den Meereſtrak voelt naken/

CEn kan beſchouwen als naar wenſch:

Als 't doo? 3pn heldere Aanſchpnsſtralen

Ziet lichten liefde in 3ich dalen !

TPit maakt volleven hee den menſch.

II. MApn ziel/ die dit in bele ſtonden/

GEn nu noch hebt op nieuw bebonden;

2Beantwoo2t Wel een goetzoo groot.

Cºp/ Bºeer / die mp dus komt bedenken:

MBil mp toch daar beneben ſchenken;

TPat ik u leve tot den doot.

111. PLaat/Heer/niet ligt/ja nöoit verdwpnen

Het Licht gekregen doo? uw ſchpnen -

Zoo vzoeg in dezen mo?genſtond;

Pergun mp ſtaag daar in te wandlen;

(Te denken / ſp?eken/werken/ handlen:

(Tot roem Van U ntethert en mond.

IV. Ik ben aan u op 'thoogſt verſchuldigt

Doo2 ’t goet aan mp vermeenigvuldigt:

CD dat mp dit uit dankbaarheit/

B doe mpm lpfen ziel opdzagen/

INet liefden obergroot behagen/

(Tendienſt van uwe HAajeſteit.

V. Taat mp/ bpzonderaangedzeven

Doo: uwe weerdigheit/ u leven.

Dat ik alzoo uit reine min/

Die niet zich zelven wil beoogen/

In alles mp gevoel bewogen

Ce Wand'len naar uw' wil en zin.

TP d VI,
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VI. HWAaak/ Heer/ toch dat het lief gevoele:

T9at ik nu in myſtil zie woelen/

Endat uw kamſt daer heeft gemerkt/

Toooznietsbant aardſch verdooft mag werden:

En maal dat ik zog an volherden

Tºn't geenzos heiligt/en verſterkt.

Hertopheffingen

ToT GOD IN DEN AVOND.

E E R s T E LI E D.

Stemme: Pſalm cxy11.

I. GÄ rdept ong alle tot de ruſt:

Mellgatons ſlapen naar 3pn luſt,

Pºp is loszwaar een goede Meer.

WÄp zo2gt booz 't pf/ ook t'onzen nut;

FÄ/ als d002 b?00t/ hp 't ſtUt:

rkthet/tot zyn dienſten eer.

II. Apn teederheit is wonder groot

Altods in allen ſtaat LM Noot; -

2p blinkt in alle dingen uit:

Zp moet dan daar ooh zyn gemerkt,

# minſt is veel zoohaaſtzp 't werkt;

m dat z'uit groöte liefde ſp?uit.

111. 't Geringſte dat de liefde geeft

saltoos dier aan die ze heeft.

p is een onwaardeerbze ſchat:

TDies is 't al dier wat daar uit bloeit/

- - - - - Schoon
&
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-

Schoon zpaan Hand en voet ook boeit/“

Zoö moet het blp 3pn aangevat. -

IV. zoe neemtmen dan niet met vermaal

Het geen is zoer en goet vam ſmaak?

Tje nachtruſt uit een Paders hand/

Geſchonken doo2 een liefdehert/ -

Alan pfen ziele liefpk werd/

Als muten lief naar tpd en ſtand,

ÄÄ ONSÄÄ ſf

I. t / en naar 3pn wil.

eer7 maak toch dat wpt konnen doenf

5Äa 't groot of kleine daggewoel;

FÄn.ne Maß! ® - -

VI. Iaat/ doo2 uw lichtend Mangezicht/

CDns in het duiſter 3pn verlicht:

TBeſtralen van uw reine min/

TPe vomken van uw Hemelvuur/

Doo2 ons zoonoodig t'aller uur;

JLaat die ontvonken hert en zin.

VII KwHand/ 6 God/zoo goet/ zodgrodt/

Pewaar'/ geleide ons tot de doot. -

Taat toch uw oog/de trouwſte WBacht/

TDat alle quaat van verre 3iet/

Äºp ons un lief de ne f.

Vii. Dies za/terwp het lighaam ruft

*t zert in u ſcheppen al 3pn luſt: -

GEn na de ſlaap zal 3pn gedaan/

2Zult gp ons doen dat ggoote g0et /

TPaar pder een om wenfchen moet /

Pan u bp onste binden ſtaan. , -

IX. aziends hoogſtbeminde Heer/

Zal zielen pf zich buigen meer
- TD D 2. Doo?

-

-
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Doo2 uw doozluchte Majeſteft/

Gm ute geben liefdeen dank /

Hºet herten doen/en met gezank

Goo? uwe goedertierenheit. -

X. Kw bpzpn zalons geben moet/

Gmute ſmeeken om het goet / -

Dat gp toch bp ons blpben mogt

Gp alle tpden banden dagh/

KTöt recht beſtier ban ons gedzagh/ -

Als 3pnde dmringt doo? Ubve locht. -

XI. P! laat zons / Heer/ſteedts halen in/

STot voeding in uw reine min.

Zp is vol deugt / vo zoet/en kracht.

2Zoo wie 3' inademt nooit iets deert:

Zp koelt/ 3p warmt/en zy bermeert

Izet Hodipk leven dagh en macht.

XII. Dit goet is’t dat Wºp uit ubv hand

Derwachten tot onsonderſtant.

Zeer zwak 3pn w' in ons t'allerftont.

3WBp hebben u van dden altoos/

(Te meer wplWe ontroubw 3pn en boos/

En feilen veel mret hert en mont.

X111. Behoed ons voo2 ons zelven/ Heer:

MBp ſmeeken het tot uwer eer.

Gens onheil komt van ons heel vooztf

Gelpk ons heil geheel van u.

ud utoch nimmer van onsſchubo /0

Ä naakt/ en doe Ons naar uV WBoo2t,

XIV. G goetheit zonderpaal of ent/

Die alle gaben nederzent:

MZent gunſtig op ons meer en meer

Bit uwen rpken ſchat en ſchoot/

Al

En meeſt kandienen tuwer eer.

wat bereiſt ons ſtaat en nodt/

TwEE
-

sº
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T w E E DE LI E D.

Stemme : Pſalm xxxv1.
*

I.HÄ is a weer een Avondſtont/ . . .

Endus weer ſtof voo2 herten mond

Pan danken/ en van bidden. -

CDp dat dit elk naar waarde doe/

Zoo ſtozt toch/ Heer / uw Geeſt hier tae.

MDat rpkipk in ons midden. . . .".

Heb dank/ Ö God / voo? al het goet -

THat wy uit uwem overvloet / “ - -

Pan dat ons toog ging open/ . . .

Cot nutoe/ſhoonhºtminſtonwaard/.

Äaart/ .
Als reaen voelden loopen. ---

Äarheit gPºsniet van bevºpt/,

-

-

-

Dan wat al quaat/ gevaar en ſtrpt ! “

MDat hebt g' al gunſt bewezen? - - - --

Alan lighaam/ en aan zielte gaar/

Deed gp ze zien en veelen klaar/

Als groot en Uitgelezen. -

Laat haar in 't naken van den naeht/

ÄlApn God/ gänſch goet/ en bol bän macht/

Doo2 al van ons niet wpken: -- f“

WDyhebben haarnu meeſ van doen/
G laat haar dies haargangen ſpoen/ --

En haar op 't meeſt doen blpken. Ä...?

III. Wp gaan/naar d'algemeene Wet/

Het lighaam leggen in het bed; . . . . .

Tºde ziel in uwe handen. ....

Ä ÄatsÄ
Beesons een Fotsen wagenbo?g: " . .

."... --- Dd 3 Laat
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DLaatons geen quaat aanranden.

Perſter/ berquik ans dus geheel/ . .

Hºpn God/ mpn Al/ mpn Lot/ mpn Deel/

2Baar zoo eenzoet ontwaken:

Gp dat wp in den mo2genſtond/

Mºgunſten liefdmet herten mond/ -

Kºrºſhºp.ch/groºt maken,
IV: Het geen wy bidden t'onzer mut/ .

Dat doen wp oak tot hulp/en ſtut

Dan alle die u byeezen.

Ziet ruwen äan wäar dat ze zyn: i

Lied haar uit allen noot en ppn;

Endoe haar blpdewezen. "

Ä Neer/ het oogook op het Land/

aar in Onsſtelt en houd uw hand;

WPilzonderen ſtraffe weren.

de wel/ in 't ko2t/ aan al de geen . . .

eheſteochen van't gemeen; - - -

En alles tuner eeren.“

–++– –

. . . . . . . ., – –

JD E R DEL E D.
-

-
-

I. NTä de zon ons is ontheven/ -
NÄsau, -

GlkÄ - -

Haar den eiſch vans leeren Kaatz
Ä ſfil enÄÄ :

nze zinnen 3pn ver - -

ier#Ä NLNÄ

Enal wat verhindert weer -

– II. MBie
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II. WDie toch bint'er nu geen reden

(Tot bernedering boo? God/

Om het quaat begaan op heden?

WDie toch vint'er ook geen tot

Hertlpk loben banzpn' JAaann/

Poo? het goet alleen / ent’ſaam/

Doo2 zpn gunſt en macht berkregen

Taat het ons dan doenter degen.

III. Groote God/ vergeef de zouden

TDoo2 dns dezen dag begaan /

Om het bloet van Iezus wonden;

GEn neem ons genadigaan.

WBeer de ſmetten/ groot en veel/

Dm 3pn heiligheit wat heel:

Heilig onszoo nieuw/en meerder/

En b?eng ons in deughden veerder,

IV. Au wp wederom gaan ruſten/

Geeftoch dat de ſlaap geſchied/ - -

Chiſtlpk/ niet naar'svleeſches luſen; :

Ja zoo datons hert zich ziet

JDeer verquikt als "tighaam zelf:

Om/ ontwaakt/ in 't Hemelwelf/

# de hoogſteÄ -

et ge3ängen in te d2ingen.

V.Ä Leer/dat Wop u ontindeten

t" Allertpt in bwät het # j

TDat Wºp vallen aan uva Posten /

Doh in uwen Sehgot/wat vzp.

Gun ons inzmers Haar gezicht/

TD002 uW' Geeft daar toe verlicht:

Gmu/maar des ziels begeeren/

Viecht te lieven/ on tº eeren. -

VI. Zoo wp in den nacht entwalten

Eens/ of meermaa/ºt banras
THd 4 stet
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5Piet de menſchelpke zaken/ - A

Gf het geen niet komt te pas;

Maar de Goddelphe onsveel

Bezighouden/om geheel / -

Zoo in naghten/ als in dagen/

H te dienen/te behagen. f

VII. Schenk/ 6 God/ en noch met eenen

All wat beſten nuttigſt is.

Häcmt gp dit/ naar wenſch/ verleenen;

Zoo zalelk/ herſtelt en fris/

In den lieben morgenſond/

B uit 3pnen zielegrond /

T9anken/ roemen / p2pzen/ loben

Tot gp 't geeft te doen daar boven.

V I ER DE LI E D.

Stemme: Pſalm CXLVI.

*

I. H den dagh weer is gaandalen /

N Ende nächtook weer genaakt /

50oet men d'adem gaan verhalen

Än den Heere die vermaakt

Herten/ moeder als het pf/

TSoo? het tpdelpk bed?pf

I Meat is hp een goede Pader

Pooz die hem tot kindzen Zºº

Äp is haar een Hºon en Ader /

Äer verquikking in gequºl.

Äp geeft a wat noodigs l

Zoo tot ſtut/ als laaffens.
r

k: 11.

v.
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III. tºp verquikt de ziel niet ſlechtlpk

Doo? 3pn licht in duiſterheit /

Als hp haar beſchpnt/ en plechtlpk

Ä zpn Heiligdommen leit :

p verquikt ook 't pfdoo? ruſt /

Jn vermoeitheit/ als naar luſt.

IV. Dit moet pderzten en voelen/

GEn ook uitten Urtet gezang.

2Zalig/ die hier ſtaag op doelen /

Gén het doen haar leben lang !

WBp doen 't nu naar trek en plicht:

CD wiert ’t recht en vel verricht !

V. Teer ons alles Meer ontfangen/

Cn bezitten naar uw' wft;

B. daar voo? ook met gezangen

Als meed in het hert7 en ſtill

Geven allen lofen p2ps / -

oy een Chºiſtelpke wps.

I. MBil ook heilgen alde ſtaten -

TPaar gp 3ellefons in leidt;

GBp dat 3p ons mogen baten / - -

TDoo? een groei in heiligheit :

Dat een pder uit den ſlaap

TDie ook naar begeren raap. -

VII. Dit zal 3pn indien wp ruſten,

Slechts naar uw beſtel/ en woozt:

Gm/ berſterkt/ onste Verluſten

In ubv werk; en voot en voo?t

Cot uw eer/ als 't wit/te gaan /

Tiefdig/zonder ſtille ſtaan.

V11I. GD dat wp/maar wenſch/ditzagen/

GEn in ons / en elk/ wie ’t 3p !

WPat zoudit u/ eer/ behagen;

En ons maken hertig# !

-

-

GBp
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Gp hebt alles in uw macht;

Sp?eek/zoo werd dit ſtrar bolbzacht.

IX. t Hechte Chºiſtelphe ſapen"

WBert 3od weinig noch geken. -

Äedaarut/net anders rapen

Als het geen natuur inpzent:

Sºchter modter ander nut / - -

WBel vergeeſtlpkt / uitgeput. -

X, Gerdat wº hetooge fluiten/

IHoet a taardſche uit hert en zin:

God moetin/de zonde buiten :

Hºen, moet Zachtjes ſlapen in. - -

Als wp vallen in de doot /

Moer men 3pgen in Gods ſchoot.

Xl. Elk moet ſlapen zoo als of hp

IAtet ontwaken zou op aard: -

En als zielen die reetsſtofb2p /

Peerdig bliegen hemelwaart.

G Wierd ban ons geene macht

Dan_dus flapend dos2geb2acht ! „ . .

XII. G2oote God/ die groote dingen/
# Ä b0ilt inÄ ?

aat die ſlaap der

Werden wat gemeenÄ - - -

Danzal 't leben doo den dagh / -

WDis wel anders zyn als 't plagſ.
-- *

ZTE

- : Y F.-

Äg.

jÄ -

* * ; 2 :

r- L. ...: veran.
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Verandering der

ZIELSTATEN IN DIT LEVEN;

en beſtendigheit van min of
meerder Kruis.

Stemme : Pſalºw cxI.

I. *tGÄ met deziel als net de tpden:

TDan dus/dan zoo. Dan Belezpden

(Treft haar verwiſſeling van geeſtephenÄ
"t Is d Ä 3' eenen dagh regt eveneens zig

NULN ; - -

GEndat niet neenigmaal/ Jelpk in dwarrelwin

De vaan van Ooſt ten Weſte gaat. (den/

II. WPat wo2tzp diktmaals in haar leben

Dan op/ dan weder neer gedºeven ! ..::

3' Is beel gelpk het ſchip in bare holle zee.

Du heeft 3p alles voo?/ damheeft3p allestegen,

Dan ſto2mt het Wonder hardt / dants de Wint

Zp gaat niet lang een effen tree. (gelegen:

11. Somwplen hanzpzingend loven -

Als of 3p t hoehje waar te boven/

GEn bp de haeb' van ruſt/ ja daaralsingezeilt /

IſºladaÄ een ſtopm/ gans ſeheiz

« erVallen;

Dies mdet 3p weer in zee en ver van habe er

Dit is 't dat zielen zelden feilt. (Wallen,

„IV, zier dooz geraaktze zeer in P2oeben/

n komt wel in een zwaär bedzoeven. . . .

't Is wonder zoozy ja alsdithaartreſt/ den
Pºß. - ----

- - « - Kiet
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Haiet laat als plotſelpk/metalle hope/zinken.

ZSploopt gewisgevaar ban jammerlpk verdzin

En wegte ſtroomen met den bloet. (hen;

V. Als deze groote nootgebaren

Baar meer als eenmaal wedervaren; (tenent:

THanraakt zpl ganſch miſtrooſt / als heelenal

HAaar wat 3p doet of niet/ 3p kan het nietont

konnen.

Het dobbyen ishaar Lot. Hetis’t van alle v2o

TDit werd z'al leerende gewent. - (NeN.

VI. Als zy haar eigenwils verkiezen

SIn Godes wille kam verliezen/ -

TDanis zy 't maaſte bp de haben van de ruſt.

TDan zeilt 3p blugger vo02t/ dan voelt ze min

der blagen . . . -– "= =>

Dankanzp'tgeen'erkomtmetmeerderſterkte

Zp krpgt dan als in alles luſt. (d?agen:

VII. Zoo lang de zielen noch zyn teder/.

Gaat hare ſtaat al op en neder: (wint;

Zp 3pn als "t zwakkerps/ geflingert van den

zlAaar dat / als 't ſtpver wozd / en wo?d als

- ſterke boomen

Dietveelboo? ſto2menſtootmetangſt/behoeft te

TDochelkaltooszpnpzoeven vint. (ſchºomen:

V11l. De ſterkſte helden/ beſt in zeden/

WDel roepen: Ik ben afgeſneden. . . . . .

De Kotzen ſchudden wel: wantnietszooÄ
- J LN:

ſtaat *,

Hierop.de weered/ofhet raakt wetaanhebe

Enzou) hield Godhetniet/ ookzpntenbälge

TDat hyniet ſtut tengronde gaat. . (dºeſen

IX. God laat de ſterkſten ook a vallen/

Gaſdmtpts rollen als de ballen. - -

Bevinding leert dit klaar / als ook het wooºt

... Van God: Doch
*
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Doch tot een vollen val ziet menhaar nimmer
komen

IYen ziethaar mooit geheel doo2 zonden over

Fodricht haarop voo?'s lebensſlor. (ſtromen:

X. HLRaar gaat het dus toe met de ſterken:

MDat zal men niet in zwakke merken?

MBis veel verandering van ſtaaten van gemoet.

Indien de beſte dit geheel niet konnen weeren:

HDat zullen die dan doen die eerſt tot Godzich

Ennochmaarzwak3pnin het goet. (keeren;

R U ST E.

XI. Bp moeten wis haarziel bereiden/
Gºm quaat en goette zien Uitb?eiden:

2&p moeten 3pn gereet om alles doo2 te gaan.
TPan zu 3p eens ſtaan/en dan eens weder

Lggen :

2p moeten zig zeer veel verandering toezeggen/

En/ Wat God zent/ dat nennen aan.

XII. Zp zien haarzon weldihwilsſchpnen:
HUNaar ook zeer meenigmaal verdwpnen.

2Äphebben veeltpts dagh: Maar meertptsnaren

macht.
-

(winter.

Zp boelen”tſomerveer: maarmeer dat banden

Enaltptvoelenzp van Chriſtus Läruiseen ſplin

TDie 't haar zeer zelden maakt te zagt. (ter/

XIII.'t truisiselkslot: hp moethetdzagen

JAiet nU en dan/ maar alle dagen. (dag:

Endikwils heeft men welveel kruiſſem op een
Beteen is niet gegaan/ of't ander is gekommen.

De qualen makenweleen3eedoo?hareſtroomen.

Alstzoo gaat is'er d?oef geklag.

XIV. Indien'er ietwes is beſtendig/
-

t As 't kruisdan in- dan weer uºn L

- I.
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Hier op kam pder een gewiſp maken ſtaat.

Izet is w Ä. enmeer; en'tſchpnt ſomtpts

- N.

HHaar echter ist nietweg/ t is wat voo?'toog

Än't hothetzich wevindenlaat. (verdwenen.

XV. God komt welzoetigheden plengen/

Gm't bitter in het kruiste mengen:

#lºaar 'tÄ" al meeſt als boven uit ges

rºtgºtt,

God doet dit om ons quaat te beter tegenezen.

Hierom zoomoethetons aan'therte lieflik we

En noit als ſchadelph gelaakt. (Zen/

XVI. HMenmoeteer datmen "t Kpkkanerven

Doo2 lpden komen tot het ſterven.

5Aen moet mer kruisen ppn/ met Chriſtus

: Godes Boon

Dooz veel verandering vanzoet en bitterheden/

Gp t enge deugdepat/ naar'sHemels ſtad toe

En ons begeven in 3pn woon. (treden;

XVII. Het moetons geenfins3pn verholen:

Beneden moeten wp wat dolen: -

Hier is deruſtplaats niet: 'tis die van arrebeit.

GEen pderÄ hier op wel vaſt 3pn giſſing

Ngten .

En alshp 't dan bebint/moethpde reis niet ſta

't Isºtºpat dat naarde ruſttoeleit. (ken.
XVIII. º moet men lpden/ klagen/Wee

NLIN

«En gaan doo2 ſcherpe dooºnen henen. (elent.

Biermoet deloopalvoo2t/ook doo?de zwaarte

Eenziel vanSodgeraakt/en doo? 3pn min be

bangen /

5Moetnoitomkeeren/noch oft ergens bipvenhans

#2enkrpgt geen kroondan op hetent. LÄ.?
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XIX. ºelp/Meer/ d'oprechten eindevzonen/

Gmweldoo? allesheentekomen. (zet aan.

elp ons: dat niets onsſtut: maak dat heteer

tozt uwen Geeſtopons/enzegenonzeÄ ?

Gp dat de helſche leeuw/ noch tetsons tg

Gmzaligte eindemonzebaan. (ſchaden;

XX. Glaat ons in uw' ſchoot toch ruſten

Haar onze reis langs's weereits kuſten!

't Is alles hier beſmet/ onzeker/ onvoimaakt:

25p u is alles rein beſtendig / en volkomen.

Daarvloepeneeuwighph de ruf-/ en vºedeſtro

Hier naar is’tdatons hertganſch haalt. (nnen.

LY DE NS ZE KER HE IT

en nootzakelykheit op den weg

naar den Hemel.

Stemme: Zoo wie dem Schepper miesen zies.

I. En komt niet 3onderſkoºm en ſtoot

F 's Memels ruime haven.

der goet tszeker alte groot

Doo2 arme zondeſlaven /

TDat zonder veel verd?iet

IDen krpg, daar van 't gentet.

II. Boo wie zyn Cours dooz 's WDecreits zee

JPaar 't Paderlant wil zetten/

WDoet zieh tot lpden houden ree ;

WÄp kan 't toch niet beletten :

Elk grpp dangoeden moet /

't WBel landen "tal verzoet.

-

II. Laat
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111. Iaat 't ſto2men hoe het ſtozmen mag/

TAe golbenſlaan en b?uizen;

Allziet men dikwils lang geen dag/

Alſtaat de 3ee als huizen:

t Schip moet'er egter doo? ;

MBp 't Kruis is 't rechte ſpoo2.

IV. 't Zangt alles aan die groote Weis:

Jºiets moet men dan ook ſparen. -

Al koſten 'tal wat lieft het vleis:

MBp moeten egter varen /

Die 's Hemels haben miſt

Beeft zielen lpf verquiſt.

V. WDat noot/dat beide hier wat leet

Enſmerten moeten lpden:

Zp 3pn met zonden als doo2kneet :

Tae weg tot heil/ is ſtrpden.

3WDie dientet in en ſlaat /

WDis eeuwiglph vergaat. .

VI. TPaar is geen ander middelpat:

Hetzpn des Heeren reden.

Die komen wil in 's Lemels ſtat/

HAoet dat met vlpt betreden; -

Gf daar op ſleepen tot

TPaar komt meer kracht van God.

VII. Zoo lang als elk daar maar op blpft/

Haag hp noch moet behouwen.

Dien ziet men ſomtpts meer geſtpft/

Die 't meeſt ſcheen te verflouwen :

God geeft den zwakken kracht

Die waarpk naar hem tracht. - -

V11 l. Zet is altpt niet even quaat /

God laat welhoning vlteten;

Maar wat hp doet in allen ſtaat/ -

Men M0et 't in dank genieten. Dan

–
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TPan baat het alles beel /

enº Ä 't beſte Ä. H

. TDusmoet / mer ballen/ en opſtganZDen "t eind des Wegs bekommen. opſtaan/

Het kan/ het 3al niet anders gaan;

't Sls "t lot van alle v2omen /

Geen heeft zoo goeden ſpoet

Of raakt wel onder voet.

X. Een pder heeft 3pn kruis/ 3pnpak;

Of pets dat dzukt/te d?agen.

Die ruſtzoekt/ 3onder dngemak;

TDie niet wil 3pn geſlagen /

Gok/nooit genezen zal /

IWHaar lpden oberal. -

XI. Men moet zich dan geheel aan God/

En dat tot alles geven. -

Die Jezus wil krpgt kruisten lot/

(Cot "t einde van 3pn leben.

Pºp krpgt ten laaft hem heel /

GEn ntets van 't kruisten deel. -

X11. Ida tipden komt een volle vzeugt./

En v?ede volgt op 't ſtrpden;

De 3aligheit/ methaar geneugt/

Zal eens volmaakt verblpden.

WDel/_laat ons dan vooo?taan

2Zpn kloek in 's kruices baan.

- X1ll. TDoe/Leer/onsaan metluſtenkracht),

CDm 't kruis geſtaagte d2agen:

Laat hoe het gaat toch dach en macht

Het kruispatons behagen:

ÄLaat ons/ naar 's herts begeer /

TPaar in U geben eer.

XIV. Geef dat wp in hetzelf uw Zoon

Piloekmoedelpk natreden:

Gºg - Gn
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Gm duste komen in uw WBoon /

SIn volle 3aligheden:

FÄ dit grodte goet/

mzpn zoo dierbaar bloet.

Lichte -

ZIELSTAATSVERANDERING.

Stemme: Pſalm cxxXIX.

I. Hº wonderlpk vind ik mp Heer!

't Is dan eens op/ºdan weder neer:

Dan ſtaik vaſt/ dan val ikom ;

wentel dus a ronden om :

* Perſtamp niet op de3e 3aken/

Enweet noch minder hoet te malten.

II, Dan benik treurig / dan Weer blP;

Dandzukt de laſt van alle 3p;

THan vind ih mp verzelt met licht/

THan al mpn klaarheit henen 3wigt:

G God/ wat al veInderingen

3Daar meed' ik mp ſteets voelonaringen!

III. zeb ik een goed en vzolph uur/

Äk heber vele naar en zuur;

Het eene quaat is maauw gegaan/

Öf 't ander zie ik homen aan:

Hoe ik het maak/ hoei het wende/

jh ben in ſmert/ en vo elende:

IV.Ts dit mpn God het rechte Pat

Web ik het ook welaangevat JAdet
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JAdet elk op deze v?eemde wps

Gaan tot uw (Th2oon en Paradps

HMoet deze weg ſteets 3pn betreden

Dan alle ware Ch?iſtenleden ?

V. Ja ziele 't is het rechte pat /

Zoo gp het maar ten rechte vat:

De weg daar 't meeſte kruisin is;

Die’t meeſt ukruiſt/ houd dat booz wis;

Die is de beſte/ en zal u ſcheiden

Pan u/ en't rechtſt tot mp toe leiden.

VI. WBel dan/ mpn Heer/ ik wilvoo2taan

Dit pat van herten ſtaag begaan:

Geen ander dan ik ooit verkies;

Ä in ik mp dan heel verlies.

ervulmpn wenſch/ ſchenk mp genaden

(Te blpven in uw rechte paden.

zw AKHEITs GezIcHT,

en drang tot Waken en Stryden.

Stemme : Als voren.

I.W ben ik/ machtig God en Heer /

JAiet krachteloos/ niet wonder teer!

Zoo rasuw hand mp 't minſt laat gaan/

Strak ſtruikel ik in ubve baan:

Sa 'k val/en zouten afgrond dalen/

G2uam 3p mp niet in ltefd' ophalst.

II. Zoo iemant zieh mistrouwen moet;

# paſt mp wis/ als zwakſt in 't goet.

JÄÄ ÄÄ en laag;

Moet het 3pn Vant Herten gräag.

- Ee 2 IWA Oet
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Iſèoet iemant over 3ich ſteets waken: **

Jh moet het doen in alle zaken.

III. Bertraag ik maar een oogenblik/

ZStrak benik bp/of in den ſtrik.

Zucht ik niet ſteets tot God mpn' zeer/

HApn ſtrpt verzwaart/ mpnmoot woºd meer:

Houd ik hem niet met herten handen/ -

Äk werdomringt van veel vpanden.

IV. Zp houden zig niet ver van mp:

Indien ik dan niet wakker zp;

God laat of een/ of veletoe

Gp mp te vallen! tot een roe:

Dan haar werd ik v?p hart beſtreden

Of in den geeſt of in de leden.

V. Ik vind in dit hoogwps beleit

Gods recht/ en ook zpn goedigheit.

SIk p2ps 3pn doen in dit geval

Zls nuttig aan mp overal..

Het doet mp meeſt mpn Hiet beſchouwen/

GEn baſt en heel aan hem mp houwen.

VI. O God / die mpne zwakheit ziet/

GEn weet/ ik ben eenzondig niet/

Bezet met ſtrpt aan allen kant/

Zeer ligt gewont / 3eer haaſt vernmant:

Gntferm u over mpn elenden;

Enwil u tot mpn hulpe wenden.

VII. Taat mptoch nimmermeer alleen:

Maar 3pt in mp/enom mp heen.

Pervul / doozdzing mp zoo altpt

Iſèet licht/en kracht in nooten ſtrpt/

TDatik verwin/ en ſteets vermeere/

En eindlpk heel / en naar begeren.

Vl11. Jk wacht op u/mpn Heeren God:

Doo2 u verſla ik 't booze rot; D

- - - 003
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Doozu werd ihen wps/ enſterk;

Dooz u bereik ik 'toogemerk.

Häomt gp/helpt gP/'k raak 't alte boben:

G doediton u volte ioben!

ALLES NIETs zoNDER GoD

- en zyne Medewerking.

Stemme : Pſalm xxIv.

I.W ik dok doe/ wat ik ook poog/t

TDe geeſt blpft ſtompen't herte dzoog:

Bpzpn als zonder krachten leven. - *

Geen zaak/hoe hoog/haar ooitop heft; :

Geenwoo2t/ hoe zoet en lief/haar treft:

HRiets doetzpn werk: dit moſt doen beben.

II. Maar dit ook voelik in mp niet:

Is dit geenſtof van groot verdziet. „

- et ist/ maar 't kam mp niet bewegen. -

ls Godzpn Geeſt/ en Hand houd ſtil/

Danzier/dan doet men wat men wil/ 2

't Is zonder vzucht; 't gaat alles tegen.

I11. Zoe krachtloos is de menſch/ ÖGod!

Akvind op nieuw in dit mpn Tot: j ... »

F is naar enkel onvermögen, - - >

V?uchten. Van den 3ondeval / : .

Die hemontneemt 3pn ſterkte en Wal/

GEn laat niet dan een pdel pogen! :

V. Datdit gezicht/almögend' Reer /

All' eige hoogte werp ter neer; .. -

L E? 3 CPns
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Ons doe afhangend/nedig even:

ÄÄÄuch- t/ tr

Ä alÄ naar eiſchÄ - - - - -

T

zIELSKLACHT EN BEDE,
werdende door’t zondig eigen

Äºsse
Stemme : War es 'k my zelven moe.

I. At dzukt mp 't eigepak!

WW Ik moet hetegter ma my ſlepen.

't Krpgt ſomtptswei eenſlagen krak/

CEnook bei doodelpke nepen : F. -

Haaar ſehoon het ook wozt zwak/ f

het ſterft niet heel in al 3pn grepen,

II. Ach wat is 't mp een laſt, .

Cezien dat ſnoode dier noch leben ! - -

Dat is dit mp eendzoebe Gäſt! : .

CD was het eens geheel berd?eben!.

(Te veel het mpVerraſt:

Häond' ik/ ik wou het heel vergeben! :

k1l. Gp könt het dooden er

Gp konthetflachten en verſnp.den:

G veltoch dit Zerpent ter neer! . . .

Enwil mp dus daar van bevypden.

SIk bid zulr om uw eer/ ... -

TDie 't altpt ſchent/ pfwil beſtrpden. ...

IV. Zyn döötzal in der dägt : . . . . .

IMpn arme ziele doen herlehen... z
-- v. - -
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Zºp zal/ in plaatspan meenig quaat/ ..

MSaar mede zy nu is omgeven/ -

Genieten eenen ſtaat

TSie haar zal in uw lucht doen zweven.

V. O zäg zphaar daar in

En was 3pteigen heete boven:

Om u doo: uwe hemelmin

Oprecht te dienenen te loben.

TDit waar haar wenſchen zin!

«Funhaar dit/ Leer/uit's Yemelshoben,

- Haatsbetuiging tegen

'T SNOODE ON GELOOF,

en begeerte naar 't recht en vaſt
- Geloove.

stemme: o God die « behaag in enz

.O Izaatlpk ongeloof/ wat komt gymp

beſp?ingen / 9

(TOt bin Ä het goet/ ofom het mp 't ont

- 21ngen : -

gadat noch erger is tot indzºg van het quaat

TPgt in denÄ zichtoont/ en blpkt in wooºt

LNa - AA!.

II. Spzpt maar duiſterheit/enkontnetdan

- berduiſtren; (in kluiſtren.

Gp maakt den geeſt bezwalkten bºt hethert

Fp hebt een köuden damp die alles maakt

, arºEn baart der zielen dootÄ allerhande wrºn

- - 4 . .
-
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-

111. Albwaar gp komt en werkt raaßt alles

- MaaL Man 't Warren :

Gp ſtuft den ſmelſten loop/ en bzengt aan loo

Nig Marren,

Al Wat'er is dat ſleept/ het ſtruikelt/'t raakt

ter- neer (uw begeer.

TPaar gp uw klaauwenſaat/ en werkt naar

IV. ZSnoot ongeloofs gebzoetgp treft metalle

quaden: (genaden:

Gp fluit en oog en od?/ ja ’t herk boo? Gods

GBp bintdehanden vaſt; enknebeltons den voet:

Gp legt een molenſteen op 'tneergedzukt gemoet.

V. WDat hebt gp mp alleen alquaden komen

ſmeden! (reden:

Gp hebt mpnlicht gedooft / verlevent mpne

Gphebt# fantazp verpult metmeenig beelt /

En't hooft op hol geb2agt; dat wonderlpk

Verbeelt.

VI. Gods wegen werden mp doo2 u/ on

bzuikb?e paden: (raden.

pſtooten mpnen geeſt / verdonkert doo2 uw

p weetÄ wat hp denkt/ en minder wat

p Doet/

Enmaaktmpzwarigheit imal watmpontmoet.

Vll. WDat benik/ ongeloof/ doo2 unietom

ged2eben! (herleven:

Ach / was het nu gedaan / men zagmpn 3iel

IWAaar ik wozd tot mpn ſmert zeerfel Noch dan

getaft / -

Envoel / ja meer als oftuvw.p?ikkel/en uwlaff.

V111. MBpk/ wpk/ Ö ongeloof! of Heere/

. . . doe het wpken: (minſteblpken.

Stuittoch/ verbeek / doe weg daar van de

GPlaatm niet meer daar vanzos"F
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Js 't wº de Äms tpt / doe houden ſtrp

Lns belt.

IX. Taat van het rein geloof het lichttoch

nederdalen /

Gm alles overalten rechten te beſtralen;

GPpdat ik kenn'en houd' in waarheit ubwbebel/

Gf zie hetÄ ik moet / en 't doe ſteets ras

LN Ll.

X. Mpn Ä verlangt/Ö God ( 3oo goeten

vol genaden/

JPaar"talderdierſt geloof in wezen/ enindaden:

D ſchenk/ Öſchenk dat haaſt dooz uwen heil

gen Geeſt/ - (meeſt.

Cen eind'het mpbeweeg in 'tminſt gepkin't

voORSTELLING AAN GOD,

van uitterſte Droefheit en Noot

naar Ziel en Lyf.

Stemme: Wat is bet alles ſchoon, enz.
- *

I. Gedzdebig het/ Heer / altans met

nnp geſte

TDeÄ methet quaat doet hebiglpk gebwelt

@pziel/oplpf/opalvanbuttenen van binnen:

WD.at ragt oögpniet helpt/om beide te ver

II. sÄ met banden ſtrik mp beelenal

3et ;

ºpe ik mp wend'of keer'k benbpof in hetnetz

- - - Es 5 Ak
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Ähwoºd banalenhant beſtredenen beſpangen
# tegen wil enÄ tot Walen feilÄ

III. 't Hooft doo? veel denken isbedwelmten

zeer verwert;

GPntſteltheit/angſt en zog bezetten 'theelehert:

WZet liabaººrºrtb qUPNten t?N

J 5 LN.

Intko2t/tisalinnoot/enpktterdoottedza

IV. Zoo gaathet als deziel u maar hetminſt

GEn al Ä/ uur df min w waſ Än als gp ſlechts LLI UULOf Min Wat Van hgg

ZStrakszietmendonkerheit.denaardboôm oper
- dekken / (Wekken.

GEn allerhande qugat / met ſmert/ alom her

V. Perfoettzp heel mpn doen: ganſchbillpk

is uw daat. (gUaat.

Gp handelt recht en wel; bp my legt äl het

Sábidºu om genaadengunſtepk vergeven/

TBm u als eerſt enmeer in mp tezien herleven.

VI. Häom Meer / en haaſtelpk verlas mp;

- noot die dºingt. (quade dwingt:

Sla neer / Verbzeek al 't geen mpn zielten

Gmgeef mp met het goet dat gp mp zit ban
moden / 2 - - - - - - - - -----"

GPpdat ik ſterf als een van uwe trouve boden,

-

. .
. .

-

\ .

- - ...

- -, 7 -

-

- - - - - -

:: ZIEL
- cº B
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zIE LQUALEN GEOPENT

voor Jezus den Medicynmeeſter
der Zielen.

Stemme: 0p, Kg en sº verheer
1

I. weet/ÄMeer/waart mp ſchozt;

GÄ meet hom te kot: hot

Gp # mpn diepſte wonden. : -

Gp kent mpn grootſte quaat/

Mpn feilen en mpn zonden . . . . . .“

2Hegaan met woººt en daae :
Zèiets Ubo oog ontgaat.

II. Allziende Medicpn /

Die kent mpn quaal en ppn:

Ach wimp dus genezen -

Än maken recht gezondt

àw kracht is uitgelezen :

Coontz aan mp zoo gewond /
En Van langen ſtond. ºr . . .

III. Snpd af't welk is re veel : "

(Caſt in het teeeſte deel ; -

En bººmt daart vier moet komen: e

Doe alles wat behoozt. -

Laat Zalfen op ſtroomen /

ºt an der wonden boozt.
Bºeelt dus voot en voozt. 2 - - - - -

-

VG I zusº goeten ſterl f. -
Atom doedit liefdºyer

ºk wacht ubw Ä of ſyzeum /

Tot redding uit mpn quaat : Gnt
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Gm mp te zien herqueken /

En leben in een' ſtaat

Goet in Woo2t en daat.

V. Geef dat ik/ welherſtelt /

IWAag loopen als een Helt ;

TDat ik mag doen en werken

JAet pver en met ſpoet /

Hooit ſtellend paal of perken

In deucht en in het goet /

ZDet een rein gemoet. - - - - -

VI. Dergun dit/ liefſte Meer :

G doet het t'uwer eer !

HAach ik ’t/maar wenſch/ verwerben /

Zoo raak ik uit gequpn ; - -

GEn buiten noot bſºn ſterben /

2Zal ik genezenzpm / .

P2p ban ſmert en ppm. -

VII. 'k 2al dan met hertevzeugt “s

Derheffen/ Heer/uw deugt; t 2

Ek zal uw gunſt verkonden; 9

GEn zeggen overal / : -

TDat gp geneeſt mpn Wonden ; :

TDat gp mp ſtelde pal -,

JAa mpn zwaarſten val. .

VIII. Elk ziende mp zoo weit..

2Zal ook in 3pn gequel / . . . .

(Tot U als komen loopen : -

GEn werdend ook herſtelt / . . . . . .

2Zal hp uw lof opHoopen :

Zºp zal in land envelt : . . .

Werden ſteets Vertelt. ..

- -

*#

- -

- - - -

:
º

?

-

-

Q, Heilige- - -
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Heilige -

ZIELSDORST NAAR GOD,

en zyne Genade.

Stemme: Pſalm xxIrr.

I. TOnten des heils/ Spying-ader van heF leben / het

Diemº ºeleerte dºinken 3pt gegeben:
WIoe ſtopt gp nuzoo ganſchütt bzonen bloeden/

GEn"Ä /dus do? / nietmeerj

P20eden

Bietgpniet/Heer/hoe’theelſtaatuitted2oogen/

Jºdie gºt nietbedaauwt in mededoj

II. Onuit/ ontſluit/ 6 M52on/ ajen

bloepen! (groepen.

Bebogtig ’t land: laat bloem' en b?Ugten

MBil’tdoo?en doo?met uwen vloet doo?bwat’ren.

Perquik mpn ziel/ganſehmat/ doo?'tregenkla

. Perſie enveſthaarius in uwewegen (t’ren.

Catheil van haar/ en roem vanumen 3egen.

"111. Bºgaat van dozſtſtaag zugej hpgen/

qUpnen :

Leeft vol getreur; pt velerhande ppnen:

ºrtasheeluit/ vergaar doo zwäre elenden:

Peetniet waarheenzpzig zjej wenden.

Ziehaarſtaat verhoo haardjoej
Ewilingunſtuoberhañrerbermej (men; -

V. Geen Hartdatſchzeeuwtnjr d'aardſche

waterſtroomen

Kan meerder dift j eſſing overkomen s
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Als heeft mpnziel naar 'shemels volle beken/

(Tot laaffenis/ en redding uit geb2eken.

@ zagth eens de wollen ſcheiden ſeheuren!

THän week mpn quaat/ en dus mpn dgoevig

tCLULLN.

V. Gedenktoch/Heer/aanal die goedigheden/

Die gp vanouts aan Ä in gunſt beſteden.

Lºeb ik gefeilt/ gelpk fkgraag belpde?

Ä wilde tugt van uwe hant niet mpden:

chik verzoek dat gp mp niet wilt haten/

JPaar ubwe liefd noch ondervinden laten.

VI. Bergeef/ ÖGöd/al wattkin mpnleben/

Danneer 'took zp/ten quaden heb bedzeven:

WDil uwe gunſt op nieuw/ als zönderpalen/

Ophert/ op zielſ op doennederdalen.

Iſaat uWe Geeſt tot teeken nederkomen/

En voo2 altoos met 3egen overſtroomen.

– 4

Hartezucht van

EEN GEESTELYKEN ARMEN

om Hulp in den noot.

Stemme: 't Is lang genoeg gezucht, ene.

I.GÄ zieneder öp een' armen;

Dp een die niets en hesft

Als dat Uw.goetheit geeft : (men.

WDilutochoverhemnaar
eiſchdes nootsontſar

Ä mildelpk / 't gebzek is wonder groot;

ervul het eens naar wenſch uit uwen vollen

ſchdot. -/ II. Gp
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II. Gp hebt maar / zoo gp wilt/ een eenig

Jamaar op mp te zien; (wdotte ſpzeken:

En ſtrak zal 't quade blien: - - -

Letgoetzälindeplaats danvloepenalsdebeken.

't Hangtal aan u die kontal wat gp wilt:

Derzaat mp armentoch/ dan wert mpn noot

geſtilt.

III. 'k zeb u/ 'k hebu vandoen/naar utsal

Htomtgpmaar tot mp neer (mpnPoogen

Dan heb ik ’t al/en ineer: (mpneoogen.

Gp 3pt mpns herten wenſeh/de welluſt van

sk honger/ Heer/ ik do2ſt näar uw genot:

JSeef u/ ik ben verzaadt/ enwil geenander lot.

IV. GP daal toth Hemelbyoot/ ÖHemeldaauw

IſApn ziel u zeer behoeft: (kom neder:

«D dan niet langer toeft: (teder.

3 Js mat en uttgeteert/zpthaartsch goeten

Zp is’t niet weerd/mcÄr/Leer/zke op. u zelf;

Htom redÄ# ubo'20ön/ Ofhaal haar in

U Lſ.

V. Indienfk ſpeektevyp ówilhet mp ver

IAen treet wel butten 't per (geVen!

Als nootd2ang perft te ſterk: (ben.

Ak wozd nu zeerdso? Haar geppnten dmgedge

JH red my toch uit zulkien jämmerſtaat:

Endoe het doo2 uw gunſt/ die heeft noch paal

noch maat.

SEhie
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Schielyke , maar gewenſte

VERANDERINGTEN GOEDE.

Stemme: Pſalm cxxv111.

I. PZ weet wel haaft / 6 Lß

G TDen aldernaarſten Ä* /

Pan onze zielte Weeren /

TPoo2 uwe ſterke ?and :

5Flus waar ik ſchier verflonden /

Tºoo? 't lpden dat mp dzong;

#Au vind ik mp ontbonden/

't As of mp 't hart opſpyong.

II. SPk was met vele banden

Gniringt / en baſt gezet;

Iſaet voeten en methanden

Heerſtrikt in 't warrenet:

qk wiſt geen' wegte vinden /

CDm mp daar ban t” Ontſlaan ;

GEn gp komt mp ontbinden /

Ger ik als dacht daar aan.

III. MDat is dit een genade !

GP wat is dit een goet /

TPatzpnde zoo beladen /

Gp mp met heil ontmoet !

Zoo haaſt verloſt te werden

Bit zulken zwaren noot /

Eiſt wis een lofsvolherden

Pan nu tot na de doot.

IV. Hoezal ih/ Heer/ vergelden

All uw weldadigheid /

*S . . - Die.
*. vÄV. v, 4

. . d W.

W -

f
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Die gp aan mp nietzelden/

ZWAaar zoo geſtaag uitb?eid.

# maak: gp b?eekt mpn ſtrikken.

k bal: gp rigt mp byeer.

Gp toont mp tot berqutkken /

Teat gp u nooit hout veer.

V. Indien gp mp liet dwalen

Zoo dikwils als ik zou /

GEn niet quaamt wederhalen

Als doo2 uw liefdetou :

MDagr zoud ik niet al wezen ?

"t WDas wis al lang gedaan

Wºad gp mp niet tot dezen /

Herſtelt op uwe baan.

V I. B / grooten God en Meere /

25lpf ik geheel verpligt

Te dienen/ te vereeren /

Mits gp mp dus oprigt.

CD ſtier voo2taan nnpn treden /

En hoed mp voo? den val: - -

3Boeg dit noch/ op mpn beden / ..

2Bp uw weldaden al. -

VII. Dan zal ik konnen geben

Dat gp mpn zielgebiet; . . .

Danzal 3p konnen leben

Gelpk 3p wenſt/ en ziet

Dat and're voo2 u wandlen / -

Dien gp die weldaat doet; .

Enzoo in alles handlen . . .

Als 3p begeert/ en moet.

v

eſ je -

- ##

Ff - --- Gelas -
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Gelatenheit in

EEN BY ZONDEREN WEG

van God.

Stemme: ': Is lang genoeg gezucht, enz.

I. FIn God! wat weg is dit die mp nu
M komt te voren ! pn

Tºp 'szonderling vooz mp /

PHemziend' aan alle zy: (verkoren.

GEn egter 'tſchpnt uw raat dien heeft voo? mp

Tºp 's als een wolk vooz oog / voo! hertenzin:

Äkv?eeshem heiliglpk/dogmeer ikhem bemin.

II. gk wo.de wederzpds getrohkenen gedºe

JPaar ubve Woil alleen / (ven:

Is mp voo2 alle reen: - -

Lkwerpmpinuw handtenddodenentenleven:

SIk kies het lot dat mp uw wil ſtelt voog;

TDie zal mp dok gewis dooz alles helpen da02.

11I. Ikhoophet immers/Heer:isalempn
TDat gp die zdo beel goer (verwagten./

Alan mponweerde doet. (veragten.

GDok in den grootſten woot wpm wenſchniet zult

SIk ben in mp/gp weet het boosen teer;

FAaar gpzptal mpn hulpfenzulthet3Pnnoch
NLLC. *

IV. Jkſteunhieropmpn God/die3pt total

In allen wegen ſtaat/ - . (lenſonten/

Hoenaar hoe zwaar en quaat / (vonden.

Een God van ligtenkragt oneindig trouw be

Zpt/Tbpf mpn Rats nwm Heilanten mpn A.

Mae u zoo vzees ikniets hoetzpof"Ä
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V. Metu kant zwakſtekint demurenover

Haiets kan dat wederſtaan (ſp?ingen:

Als gp met kracht doet aan: (gen.

Ä geſchiet doo ugelpk de ligtſte din

Izet kleinſt geloof.de bergen ja verſtelt: -

Eenreine liefdevonk dset wisnoch meer gewelt.

VI. lApnoog zietdanop u den Stierder mp

Ilapnhantgrpptnaar uw hant: (nergangen;

Dernieuwt den liefdebant; . (bangen.

Gm meer als ooit/ mpn God/ U innig aante

TPoe ſtap vo02 ſtap mp treden in UW ſpoo/

Gmnoitte traagte gaan/ en minteloopen boo?.

VII. Hier is/Heer/pf enziel/diegpu hebt

Sk geef/ ik laat haar heel (verkregen:

Aan U haar loten deelt - ( Wegen.

Jºeem / houd mp in uw hant in allen ſtaaten

TDoe uwen wil in mp en over mp;

Laat die myn ſppze zpnal waartk ga of 3p.

Vll 1. Alstkuw' Kaatmaardien in ligtoffm

dees of geneplaas/ (het duiſter/

n ſtilt of in geraas; - (kluiſter:

Äl waart in ſmart endzuk/ in bandenen in

"t Zal mits uw hulp/mp eens en lieflik 3pn;

Bw liefd uit 't liebend hert verdzpft de vºyeeſ

. . en PPM, - - - -
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- -

H E R T GE V O E LE N s

over de wonderbare wyze, en

goede Wegenen handelin-

gen Gods.

Stemme: 0 groot geluk, d'alleen beninnehie. -

I. W# zpn/ mpn God/ uw wegen diepen

WBätzpnzewpsengoet! . . (heerlpk!

TPaar 3pn agranden in/ aanbidlpk voozt'tge

Y02t! -

HAenzinkt daar in/ die ziendeganſchbegeerlik.

II. 't Hert wozt verruktdatGodterecht kan

Cn 't geenzpn hant verricht. (merken/

MBelzalig dien de Heer welopent'szielsgezicht/

«Om 't geen hp is teſpeuren in zyn werken!

III. Groot 3pnze wis in't Scheppenen ITe

Dan gemel en van Aard. (geren

Zp toonen klaar voo?'toog 3pn wpz'engoeden
-

AACt. - -

Hºgar zyn doch niet bp d'andzete waarderen!

IV. TDIe geeſtewerlt/de werken der genaden/

TDie dzukken nader uit -

Retwezenvandateen/waaruitdat alles ſp?uit:

H1Nenziet daar meer 3pn Godeweerde daden.

V. Zpn handeling ook over een' verkoren/

Pan eeuwigheit bemint; (wint;

Getrokken doo: zyn hand/geſtiert maar zyn be

't Gemoet verrukt/geefttot aanbidding ſporen.

VI. God weeteen ziel/doo2 wegenheen telei

JAet 3pm verbo?ge hand/ Ä
-

I



-
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Dieſchpnen recht te gaan totharen quadenſtant/

En om van hem/ en't goede meerte ſcheiden:

VII. Maar/wonder werk! juiſtdoo?dieom

ºp 't raſte tot zig leit. (mepaden/

TDies wat 3pn wpsheit doet; heeft groot en

goed beſcheit !

*t Dient altpt meeſt tot roem ban 3pn genaden.

V 1ll. WBatmoetditons beel leerenons verlie

In 't geen God wil en doet: (zen

TDoen zwpgenherten mont/en alles bindengoet/

Salaten hem voo2 ons de wegen kiezen !

IX. All wat en ons/en andere kanraken/

Die hp ſtiert naar 3pn Kaat;

HAoethem bevolenzpn in allen tpten ſtaat:

"ga het wel/ ons goet / zig heerlpk maken. -

HWAen volg henn b?p in alle 3pne Wegen:

Als hp maar baant het ſpo02/ (kendoo?:

ZStapt dan kloelimoedig heen / gp zult'er ra

2pn hand verwint war ons kan komen regen.

Xt. Doodt/ TDuivel/Hel/nochaldes weerelts

Eenziel die God geleit/ (Pogen/

Sn waarheit nimmer ſchaat/ en minder van

hem ſcheit:

Bp kan doo2 hem haar t'ſamen obermogen.

XII. Kaakt 3p wat neer/ Godkomtze weer

TDwaalt 3p wat van hem af/ (opregten :

IAooitdwaalt3p in't geheel/hp regtze doo? 3pn

ſtaf;

En alles dient dm meer aan hem te hechten.

XIII. Al wat Gods volk/ geroepen tot 3pn

25eneden op der aard'/ (eere/

JAaar lighaam of naar 3iel/hoe 't 3p ook We

derVaart; . de en beſte keeren

teN NUt/ LN gOeD? LN Vß eme haarte / Ä XIV.

**-
-

--
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XIV. Taat deze leer/ al die den Leere v2ee

n dien God daar toe trekt/ (zen/

en kracht ein troOſtb20n 3Pn / die nintimer

meer uit lekt:

is gegrond op 't algenoegzaam MDezen.

V. (Dm noch meer vaſt/en zelerder te bou

Gmhelſt Gods hand en Kaat/ (Wen/

# onbepaaldenwil/dteeeuwig blpften ſtaat:

ilt U"# aan/ als "t ſtevigſte Anker/ hou

M.

XVI. TDieingeloofen liefd haaraankan kle

An al wat hem ontmoet: (ven

Al Waar 't Äpe de Jel bebocht ook 3pn ge

INOL -

Bºy oberwint/ de kroon wo?them gegeven.

XVII. Wapnziel/aanbidenroem God in 3pn

3derlies uheel daar in. (wegen:

Dºpis’toneindigweert/en'tisuwgroot gewin;

* Js al uw heil: dies ſtreef hier nimmer te

gen.

XVIII. G Sions Schaar./laatditzpnal uw
*t gs ook uw hoogſte plicht. (trachten:

Al wie het Är doet doo? geeſt/ genaad /

LN (t

zaag vzpelpk het gemelrpk verwachten.

- - Geluk
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- Geluk van

GEHEEL IN GODS HANDEN

en Bandente zyn.

Stemme: 0 God die u behaage enz.

I. Geº die bev?pt van alle bzeende

banden /

Zich vintmet God verknocht/ en heel in zyme

handen! (bedacht:

Dit goet is grooter wis / als 't immer werd

G Heer ! wanneer/ wanneer / werd ik daar

toe geb?agt

II. gk vinde tot mpnſmert / te veel van't
Oude leben. (d?eben!

Ach waar het eens geheel uft hooft en Jert ge

Izet valle eens afgelpk de ſcho?s balt ban een
- b00N : (krpge toom.

Op dat het qugat geheel; maar 't goed noott

111. lApn dikſte ketens 3pn/ God dank/al

lang geſloten; .. (genoten.

'k Hebrüimte en v?pheit veel vanzpne hand

G2uäm hp noch mer een’ſlag de reſt in ſtukken

ſaaN ? (baan.

TPan liep ik zeer/naar wenſch in 3pnegemel

IV. Häom/ Heer/ die alles kont/en die oolt

zonder ſpekten (b?eken:

AI wat mpn ziele hint/ kont als een niet ver

MBil maar/ hetzalterſtond / verb?oken/ val

GE haÄi heel leben t'ubwer eern Ult 3 LLLY.

JFf 4 V. CP
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V. GP doe hetom uw' Haam! ik zal ’t van

U Verbºbachten: (trachten.

sk zal/zoo lang ik ben / hier naar van herte

Sßp maakt mpn zieljaloers naar uw hoog Al

gebiet : (ziet.

Hooit kan 3p 3pn geruft dan als sº heerſehen

VI. Aiet heerſchen maar alleen in dees of

genezaken: (vermaken.

Zoo gp 't niet al beſtiert / kan 3p zig nooit

Geef mp die reine vzeugt / en u dat groote

recht / (knecht.

Dat gp als zeere heerſt / en ſk u diene als

ZIELSSTEUNING OP GOD

en zyn Genadeverbond.

Stemme: Zoo wie den Schepper mieten ziet.

I. Oe 't ga/ 6 God! gp 3pt mpn Göd/

T1 En zult het eeuwig bpven.

ſhoud u boo? mpn eenig Lot;

FMGoumet mpn bloet ditſchºpven.

5m2aek/ zeer/ dat ik mphou

Äan dees vernieuwde trouw.

fi. 't zangtal aan u. en uwe kragt:

Gpgeeften wil en Werken.

Fit weet mpn ziel: dies 3p gans Wagt

Gpu/en uw berſterhen: -

Danzig zy vol mistrouºt:

Pp 5odzp vaſtlyk boubºt,

i. Fods Gunſtverbond is met het bioet

Dean Jezusonderſchzeven. TPat
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Dat zal gewis doo? 'thelſch gebzoet

JAiet werden uitgew?even.

Pok doo? ons elgen quaat

Vºet nimmermeer vergaat.

IV. Tait Gunſtverbond verſchaft ons magt/

CDm op de Totste bouwen:

et geeft genade/ geeſt en kragt/

GPm 't waarpk uit te houwen.

ºt Bºengt dooz een wis geleit

2Bp God in d'eeuwigheit.

VI. lApn ziele ruſt op dit Derbond

n al haar wedervaren. .

et ishaar trooſt- en vzeugdegrond

In 't uitterſte bezwaren- -

. Des Heeren v?ederaat / . -

Altoos/ naar wenſch/ beſtaat.

VI. 'k Geef mp/ 6 God/ in uwe hand/

GEn laat mp daar in blpven.

Hw wilis mp de ſterkſte band/

Een Zuil om ſteets teſtpben.

ºk ruft in haar geheel ;

2p is/gp 3pt mpn deel.

ALLES GAAT MET GOD WEL

en ras, maar qualyk en traag

zonder Hem.

Stemme: Ifaat zueje hiplaſ.

I.W# gaat het werk niet ſpoedig/

WPatts "t niet overvloedig/is Jºf $ IAiet
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5aiet zuiver / ſchoonen goet

Als God ſtiert hand en voet !

Als 3pne liefdeſtralen

25ezielen hert en geeſt /

Dan loopt men zonder dwalen;

Haen werkten, wel/en meeſt.

II. Als hp die in komt trekken/

En ons niet op komt wekken/

TDan gaat het dzoebig toe;

Iſlaen is ſtrak traag of moe :

IAen ziet dan alles qupnen;

TPe doot blpkt uit het oog:

IſlAen klaagten ſteent met ppnen /

Haents dan do2 en d?oog.

111. God is het lichten "t leven

Pan die zig aan hern geben;

Bºp is haar goet/haar al ;

TDe reſt is nietmetal /

Gf’t kan niet doen dan ſchaden;

TDtes moet het 3pn verzaakt:

God/ Chriſtus/ zyn genaden /

s 't geen dat zalig maaht.

il/ Heer/ mpn alles wezen/

GEn nu/en ſteets na dezen /

(Tot in der eeuwigheit

oud mp in uw geleid'.

tier al Ä dden Ln lateN /

Zoo doo ubv hand als 00g 5 - --

Tot vozdzing mpner ſtaten /

Entk u zie om Hoog.

-#
. .

- -

----

Luſt



Z1ElsveRLust 1G1NG. 4r»

Luſt, en

TREK NAAR HEILIGHEIT.

Stemme: Pſalm xc11.

I. Hº rein en heilig leben

Wº Goden menſchen t'ſaam/
Cer eere van zpn naam ;

Ss 't wit van al mpn ſtreben.

Dittreht mpn hert volkomen:

't Perlokt mp machten dag/

D had ik het/ en zag

SIk 't in en uit mp ſfroomen !

II, Nier toe trachr ik op ſmetten

Än lighaam en in geeſt /

n 't minſt / gepk in 't meeſt /

d2gbuldelpk teletten :

Als ik ze komtontmoeten /

Doetk ze aan t'aller tpt /

Zoo veel fk kan/ den ſtrptz

Entreed 3e met de voeten.

l: De reine en heilge zaken/

Die laat ik vlprig in /

Als ganſch naar herten zin;

GEn ga 3ezien en ſmaken:

Sº laat die in mp vloepen/

GEn 3oo mp dgingen dooz.

TBit baant mpt rechte ſpdo2 /

Gm wel daar in te groepen.

IV. TDus doe ik nagr het leeren

Dan 's Heeren Geeſt en WBoozt/

ºk wenſchal voozt en voozt

Myn gang daar naar tekeeren: TD.do?
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Dod? 3pnen grooten 3egen

WHoop ik noch op der aard

(Te wanden naar den aart /

En eiſch der heilge wegen.

V. WDil mp ze wel ontdekken /

9 Geeſt van hetligheit! -

Häom/ en mp daar in leit / - - - -

Doo2 uw genadig trekken.

Atom/deil u rpklpk mede

Alan een die naar u haakt ;

Die u ook heeft geſmaakt / - - -

Enzoekt met alle rede. :

VI. det is mpn heele wezen /

IApn pf/gelpk mpnziel:

@ dat uw vlam eens viel /

Zoo lief/zoo uitgelezen :

GPnn alles te berteeren /

MDat noch verteert moet 3pn;

All was het ook met ppn :

G doe het t'uwer eeren !

VII. HAaak beide toch tot baten /

Doo2 u vervult zoo veel

TPat tot in 't minſte deel /

Paar wenſch/en 'harer baten/

De heiligheit mach vloepen

An alles als een ſtroom :

Gm zoo/ recht rein en vzoom /

SZn zuivze mimte gloepen.

V111. Doldoe/ ö God/ het haken

JRaar diepe heiligheit / - - -

TDie over a verſpzeit / -

Gn blpk in alle 3aken: - -

Geef dat doo? u bewogen - -

Zk al 't onreine laat /

-

- CET

s:
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En't heilge bolg in daat /

Om recht ute verhoogen. . .",

- - --- De -

WAARHEIT VEEL BELEDEN,

weinig gelooft.

Stemme: Pſal- ein.

I. D waarheit Gods die wert noch heden

Pan velen met den mond beleden:

IMaar wie is t die haar ook gelooft ? "

Dan wien toch wert ze nietbj. . . . . "»

TDoo? wientoch wert ze niet verdooft . .

II. Welzalig die ze waarlpk weten/

Enzien war klaar/niet ſlechts doo? ſpleten/

Ja recht als in het aangezicht: . . “T .

WDiens-hert daar doo2 welwert bezeten/ -

En die 3pn leven daar naar richt

III. Zag/zagmenu/hoogſtweerde waarheit/

Doo2 Memellicht/ en wel in klaarheit:

WPat zoumen lieflok zyn verrukt. .

Snu zyn ſchatten zog vol raarheit/

Dat uwe min mp 'thertontrukt. ,

IV. Ik laat het doch gewilligvaren:

Ik kan/ ik wilvoo! uniets ſparen;

Hºpn beſten alles is voo2 u. - - -

INet u in volle liefd te paren/ /

TDat wenſchik ſtaag/ en meeſt op“vu -

" .
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V. a klaar te ziem/ völte ſmaken/ : 3

GPm u mp zelben tº verzaken/ .. : . . .“

Js 't doeiwit waar ºp tº O0g ?

Fêergun mp dit/ dºoºº genaken/

Tsanhebik daar ik zoo naar Poog

–-

-

- -

Heilige luſt tot voortgang

I N G o DT s W E GEN.

stemme: Kom Heige Geeſtlaat uwligeſralen.
- --

I. P. vor een berte zeeranegen/… -
Ejije zeeren heilge wegen .

Geſtadig verder voözt Ä„ , -

ja sroepingsºtºagen/
Gok zonder "tminſte ſtille ſtaan;

En't naaſt te komeº behagen.

I jadik had thºehuº in dezen

Die "wenſchen mp an Ägſt wezen!

MBierd ik gegrepen bp der hand! - - -

MGjerdi gepoziaan alle 3 ºde;
Gm ſteets in allen tºt en ſtand - -

Gee wegste ſpden Zºº verbl

ÄÄÄöoh vele andºheen
Als Chriſtenhelden Doo Wº treden/ . . . . .

Äloopen enmetºº ſpoet/ - “:

Fjºtſzou van Zanº Herten/

haar/ koopend/ volgen op den vdet,
Hoeºt oohde ouden menſch mog ſmerten.

V. hake naar een (ghiſtlpk even/

Mºat vor Än heilig hoog verheben. stet

s
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Hieteeg van Geeſt niet laeg bp d'aard; ..

Een leven dat kan leven heten/ -

Cenleben recht naar 's Chºiſtens aart/ ,

Edatſtaagbph doo allereren.
V GP/. Heer/ die in mp zietdit Haken/

Heefdat ikot myn wenſch mag raſen

Enal wat daartse helptmethragt

Laat pder mp doo? woozden weiten

Engenºheft noch meerder macht

JWM doo2 het boozbeet lieſlik trekken

VI. Maar/ daar het aaan ſeit gelegen./

Stot gP / ÖGod/toch Geeſten zegen"

Än mp/ en ober alles/dan - - -

Zalih hier noch op aarde wandlen

CHeizk her paſ een Chziſtenman"

E.ºat naar wenſchen ſeven handlen. .

VI GP wer dittoch wg längbegeeren

Dm u wat naar mpn trehte eeren

Enion het wezen ändzenzelf - -

Än uwe Paden voo2 te treden/ . .

"Endan verboven't zemewelf/ -

Ce ruſten. TPit 3pn MPM gebeden.'

–-

ZUCHTINGEN ToT JEzus.

Stemme: Geh- Hºr, sie gee-.

I. Das k/ Heer gepk ihgaren waar

O GpÄÄ ihzie'took taamipk

daL : R.

SP kont het mp vergeven/Doen leven / p Verg PI

–

-- * ---
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B trouw aankleben :

TPoe dit tochen ſpaar, - - -

ii. Gerſehoonuitlief.enzº gunſtigaan/
Gºroep die zwn melºtºn ſmart belaan :

Ähommy häaſt bevApden/

Derwpden /

Fºot ziels verblpden /

En uw lsfsverwaan:
Ijºpnaakermaakwººfkwezenmdet/

gn häoft in hºrtº joozten daat regt goetz

Äm in all' uwe wegen

(Ter degen

jo 's Geeſts bewegen

Te freen / en met ſpºt.
Iv. Heem/houwmºtochgeſtadig bpdehand;

GPpÄ ſu in allen tpt en ſtand/

Äf haaripk mag beſchouwen /

MDel houwen

Haet vaſt vertrouwen /

joz uw liefdeband,
j“Ävumpzeeralwatmp3e begeert:

@pdat uw naam werdºel van haar gefert.

5een enkel aardſche zaken

Haar ſnaken /

Äoch ook vermahen :

Fp zwt haar weert. - - - - -

VfS was graagvxpvanaº eigenhiet/

GÄvjfpºſt dazu noch in 39 ziet.

THoe alles haar benain NLN /

MBezinnen - - -

Pan buiten/ binnen -

Zoo als gP„'t gebiet.

- --

W-- LIEF
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LIEFDESMERT OVER'T NIET,

en 't te weinig lieven van de

Liefde, en Hoogſtgeliefde.

Stemme: 'e Is lang genoeg gezucht, enz.

ſ. Jend' op den Tiefdegod/ het hoogſtbeZ minpk wezen/ het hoogſtbe

TDe M52on der reine JLRin /

Tee liefd' in allen zin;

GEn 't"Ä 3pn verſchult aan henn uit allen

Zoo ſtaik ſtom/ vernederten beſchaamt/

THatik zoo weinig liev'naartgenempberaamt.

II. 't Dog traant/ en 't herte ſmelt om deze

Degeeſtmpſchierontzinkt (ſnoode koude;

En als in rouw verdzinkt : , -

Ikhebdeliefdezelf/mpnliefdelangonthouden;

TEnnazy mp zöo gunſtig had beſtraalt/

Heb ik zoo weinig nochmpnliefdepligt betaalt.

III. FPit treft mp in 't gemoet/ dit doet mp

't herte ſcheuren:

5Piet minnen God de lain /

Endat in allen zin !

Masooitietmeer/jazooalsditnutebetreuren?

Jºapn ſmert moſt wis dies wezen 3onder Paa/

WBp 't quaat van mp begaan gaat boven alle

quaal !

IV. Pmu/d Tiefdegod/watweerdigtebe
HAoſtik vol liefbezpn (minnen/

n v?eugden en in ppn; (zinnen.

ethert moſt als een gloetdoen bzanden almyº
G5 g - Sk

*
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# moſt altaos in liefdebammen ſtaan;

watik deed of dachtmdſtzpn inmin gedaan.

V: Äk moſt bp nacht bp dag met bzandende

De liefde ſpeuren na/ (uitgangen

Al waar 't met liChaams ſtHa; (bangen:

Ik moſt dooz Haren trek mp vinden heel be

Iſaaar ach/ hoe veel ontb?eeßt in dezen al!

"k sehen. Ä mpn ſchuld / 'k beklage mp

VI. O God mogt ik mpn pseenszien in
vuur verheeren:

Ach wierd het ſtraks een gldet

Pos? uy het sppergoet; (teeren:

GPm mp tot wzaak geheelſtraks voo2 u te ver

MDat günſt/wat heil viel mpne zielte beurt/

MBierd ik Van nu af aan doo2 liefd als heel

verſcheurt!

VII. (Ce bºanden bodz.de min/dat waar heel

mpn behagen;

šâaar dit treft mp neg meer /

Mat’t zyn zou tot Godseer: (d?agen

e naäften boven dien zottrooſt daar van weg

Äk zou vºp meer voldoen mpn liefdeplicht;

Zyn wil en heilig werk zou beterzpn verricht.

V 111. Een laaubw en qupnent hert maallt

Ä en tragehanden;

Een Vper Heel onder d'as

Tot weinig komt te pas; (b?anden,

al't regt zynwerkingdventmoetopenzpnen

#dunkt daar is mog vuur diep in den grond:

eh was het erstaat en bzanden't herten

TONOND !

IX. G woudt gp 't/WTiefdegod/ophalen en

Endaar bp dden uW Äſ Ginº
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Op dat het hebbe duur. (b?eken.

Ä gp daar holen bp dan3ou't in blamuit

Gaaft gp dit / Neer/dan kreeg lk noch mpn

- Wenſch; (menſch.

'k Zou leven voo?, um oog als een vollfefde

X. TPanzoudeik wiſſelpkinallen tptenſtaten

Hl.Net hert/ met lpf/ met mont

Hit mpner ziele grondt/ (laten.

Hap tot uw wil endienſt metvzuchtgebzuiken

ier na al lang mpnzuchten henen gaan:

ervulz' Ä Leer/kan 't met uw' raat

omheizing

V A N GO DS BEST E L,

en rufte in het zelve. -

Stemme: Wat is bet alles ſchoon, enz.

I.A wat mp overkomt/ ik vind het goet

- en wel:

maak ik het niet altpt/ihſmake Gods beſtel.

et quaatſt' en zwaarſt dat komt/ in hemna

hem genomen/ (komen

tanÄ nuttigſtzpn/en zoetſt aan't herte

II. Als ihmynGödmaar heb/zoo voel ikt

heb ik ’t al: (nietmetal.

De reſt/ hoe dat men't ndemt/. isÄ
CD! ſºdit Är ſteets zoo vol als ’t welmo

23en /, - *,

- Gg 2 WDat
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MDat zoudit Änam zpn/en ſchoon / en Uit

gelezen

11l. Ik ben niet zoo geheel gedood / dat ik

nooft boel (gewoel.

Het eige in geeſt en vleeſch / met meer öf min.

Hier van is maar te veel / en meeſt in donkere

ULLN : (konnt ſturen.

Doch 't hert weemt alles aan wat God ook toe

IV. Staatd'eigeredenop; beweegt zigdena

tUUr; (duur:

*t Gaat zelden verof hoog/ ook heeft hetzelden

Het oog op Godes wil / en 3pn beſtelgeſlagen/

Jaaakt dat/omhelſt methert/hetzwaarſt wert

- ſtil ged?agen.

V. AlÄ Ä ſchepzelniet/of't allerminſt

In blpkt;

MDel "tminſte moepelpk/enmakkelpfſt gelpkt:

DatGod alleenig doet of meeſt maar doo23pn

e handen / (ſtanden.

Wert ligtſten völſt omhelſt ook in de quaatſte

VI. Als hp zig maar vertoont/of 3pnen wil

laat zien/ (blien.

Dankomtheteigeniet/ of't gaat in haaft weer

JPaarhoe God werktof niet/ enWathptoe kam

laten / (baten.

Mºnziel leeft meeſt te vzeen/en alles kan haar

VII. Hiervoozzphpgedankt/die’tu#
2Lft ? - Left;

IHP maakhaarverderlos ban'tgeen waar aanze

CDM meeren meer/ als V2p Van alle ſchepſels

banden / den.

KCe zwn aan hem in hem/gelpk als d'offerhan

Vll 1. Ä bengin ikt niet Wat Voldien Offer

Alt !

-
Per

- - -
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Pergunze Äch / Heer/ en wat in groote

Mºldº - - - -

Op dat gp geeft en neemt naar al uw welbe

„ , hagenz (Jen.

En ik vooz beiden u mag dank en lof opdºa

God

DIENEN IS REGT VRY ZYN

Stemme: Op d'intrede van Godes Zoow.
-

I. CDd dienen is geen ZSlavernp/ :

G WPat ook de weerelt zegt;'tis ware

heerſchappp. -

THeesdienſt de vzpheit niet het minſt belet !

HUMaar in haar volle ruinnte 3et; *

2Äp neemt'er uit en ſmet en qualen/ - -

Enddet haar b?eugd' en b?ede halen. -

II. God is des menſchen element;. - -"

Danishpin3pnplaats als hp tot«Godzig went:

Zoe nader hp methem vereenigt is /

oe meerzpnheil vergroot gewis. - -

ich heel aanzpnen God tegeven

Dat is 3pnzaligheit/3pn leven.

1 11. TDies is’tmaardwaasheit dat wien3egt:

Dat Godes liefdedienſt deziel in banden legt:

Haar VApheit klimt als op Haar hoogſten trap / -

WDämmeer zy doetdien grooten ſtap

Danzig geheel aan Hod te gepen/ ... G

Pm eeüwig in zyn dienſt te leben.“
- - - - Gg 3 IV.
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IV. G Meerelt had gpooitgeſmaakt

WDat's ##Ä / die God heeft

MDan ZSatans band/en uwe ſlavernp;

Ä riept 'tis wis eenÄ
n hoogſten Heer uit liefd te vzeezen/

En 3pnen grootſten ſlaafte wezen!

V. lApn God/ ik laat de weerelt daar/

Beklagend'harenſtant/ voljammeren gevaar;

Ik heer mp tot uw liefdemajeſteit/

Cºp dat 3p mp in banden leit . . .

Die mp het naauwſten eeuwig binden

Aan u/en 't all' in u doen vinden.

VH. Geen goetzoo groot fk achte bp

Däw liefdedienſtbaarheit/de ware heerſchappp:

Le 3pn lMonarch banal het edal/

Schatik hier bp als nietmetal.

Wat is toch hier een weerelts Koning:

SIs y geen laaf in d'eerekroning? -

VII. Zpn v2pheit is een ſchimmig beelt/

2oo hp den Satan dient/ die methem leeften

ZDa dathpluſtenin3pn boosheit wil: (ſpeelt

En hp kan zieh miethouden ſtil;

Zºoehſtieren naar zyn zinen reden

Zyn dienaars/ofzpneigetreden.

VIII. Is dus de ſlaafsheit van een eer!

Dte van een knechten ſtaaf die isbet noch al

WBatſtoftdeweereltdanopvzpigheit/ (meer:

aar zy geheel in banden leit /

a 3elfs in de allerſnootſte banden -

Geboeit agn hert/ aan boet/ aan handen,

IX. HAyn God/ wat ben ik u verplicht

Pat gp mpn.duiſter oog en hert duß hebt ber

fcht / . TPgt

- - -
- -
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Dat ik nu ken des weercls ſlaafſchen ſtaat;

En Waar in legt haar goet en quaat: -

JUNeeft dat ik weet dat b2pte wezen

Isrecht u lieven/ dienen/ yzeezen.

X. Kw gunſt zich hier noch niet bepaalt:

Zp heeft Ä gºge uit 's weerelts hand

. . . gel)aalt / -

HAp trekkend' uit haarſmaade ſlavernp/

TDie maar is booze razernp:

Om mp te ſtellen in uw harden/

En in ubo aang?Name banden. -

X1: Bint mp/ 0 God/zoo ſtºpfen vaſt/
TDat ikt Ä º geraak / hde hoog Verzoelting

Aſt s -

Tat niets van u. mp immer ſcheide/ o Neer!

IIaat alles mp almeer en meer -

Manu/ doo? Jezus mnn beminden/

In dienſt en trouweliefd verbinden. »

–

GOD DIENEN IS VOORDEEL

en een groot Voorrecht.

Stemme : o Heilig Kag Berheben.

I. Aar is geengrooter goet noch eer

Als God te dienen t'allenſtonden.

Pºp/hp is de allergrootſte Teer:

2Zpn giften zynook grootſt bevonden.

II. Hy houd het ook zeer dieren waard:

Än geeft het mgar gan weinig menſchen.

- Gg 4 TDie
* ----
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Die 't kent laat garen heel de aard:

*t Js 't hoogſte dat hp ooit kam wenſchen.

ſil. Goddienen 't grootſte voozrecht is

TPatiemand immer werd geſchonten :

Mèie dit niet ziet leit noch gewis

Znºs weerelts zeezeer diep verdºonen

IV. Die hem recht kennen dienen hem

Gm dat hp 'tisten hoogſten waardig:

Zp volgen/doo2 zyn liefd/ 3pn ſtem; -

Zoneerſmaakthäar daar toe ganſch vaardig.

V. zoewel hp geeft den grootſten loon/

Hier op der Aard/en meeſt daar Boven:

Hp zelbe ſpant doch verde kroon;

Zpn glans kan allen glans verdogen.
VI. Hp is het danmaar eigentlik

Die reine herten komt bewegen/

Fot gaan ut's weereits dienſten ſtrik/

En hem te dienen in 3pn wegen.

VII. Zp vinden hem zoo ſchoon / 3oo goet/

2oo volvan Hlaajeſteit/zoo heerlpk/

THat 3p verrukt dooz liefdensgloet/
Agem volgen als ganſeh onbwaardeerlpk. -

Vii Zonjovátharengeeſtnooitzwaar:

Pºem dienen ishaar luſten leben:

Zp danken hemdat hp aan haar

THit groote voozdeel heeft gegeben.

IX Enzegt gp die hem dienten eert/

Gfdit niet is de volle waarheit

ÄSegaardan voort/enleeft hemweert/

Tot dat gp komt in volle klaarheit.

X. Jßgeef mp zelfook dit vermaan

Met liefd enluſt omna teamen
Faak/ Heer/ ons Ä getrouw voo?tganz

Eniaat hier toemeer liefdeſtroomen. Aan
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Aanſpraak

AAN WARE V ROMEN,

tot gemeene Opwekkinge.

Stemme: Kom laat on“ vleeſehen weerele laten.

I.O Bºomen/ waarlpk vzoom te noemen/

WDie dat gp 3pt / en ban wat ſtaat/

Dan min of meer genademaat/

TDie wilt alleen in Ch?iſtUs roemen:

Gntwaakt/ ſtaat op/grppt nieuwen moet/

Gm/ 't ga h0e 't mag! met allen ſpoet

An 's Heeren wegen voo2tte treden/

Ja zelfste loopen machten dach.

THaärzpn gewislpk groote reden

GDm 't meerte doen als men welplach.

II. WBp leben in zeer zware tpden/

MDaar in laas! de ongerechtigheit

Zich dagelpksal meer verſp?eit;

MDaar in de deugt veel heeft telpden;

WPaar in de waarheit wert verzwakt;

<a meer/ tot groot verd?iet/ gekrakt;

ÄBaar in het heiligſt werd geſchonden;

MDaar in de liefde Gods verkout;

MDaar in/ doo? overloop van 3onden/

25p na al war'er is verflouwt.

III. Om deze reden/en noch meerder/

Die pder/ die wat licht heeft/ziet;

Zoo moeten Dzomen/en met bliet

GPntwaken/ en het doen des te eerder,

Gg 5 ZKld

--
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ZDu Duivel/ WBeerelt/ zond' en quaat/

H1Net alle macht hgar tegen gaat

Dm haar te krenken/te beſchaden;

Cothaar hederf/ verdziet/enſmert:

ÄDu moeten 3p met wsozt en daden - - -

HaarÄ ſteken in het hert.
IV. moeten ober al aanſpannen/

Ennaarden geeſt den trommelſlaan/
Gin op een nieuw.ter krpgte gaan/ -

GEn dUs den bpant t'obermannen.

De eenigheit in herten ſpaah/ --

Een obergroote nutte Faak/ . .

5Noet onder haar hier toe weer blaeyan:

Alteige moetter zp/en neer; -

De liefd' en b?ede maeten bloepen,

Zoo räakt de bpandt wis om veer.

V. HLRaar is de tpt noch niet gekomen

@m dit wat algemeente zien;... -

Dat immers 't beſte ſtag van lien/

De ware/ hertelpke 92omen /

Big 3eer vernieuwen in den geeſt /

CDm in en Onn zig aller Neeſt /

JAaauwkeurelpken ſtipt teletten

CPp alles dat haar nach ontbgeeſt :

En wat bpzonderkan beletten . . .

Datel nie meerder doo?en b2eehr, ,

VI. Dit Wºel gezien/ dat dan tpchſpoedig
#Ä ’tÄÄ - -

en3ch gazetten Patenſtpf / -

Als helden/ dapper/ koektmºedig;

Dm in des Meeren Geeſ en Maam

Pºet 3p alleen / het 3p te ſaam/ : ---

Al 't quade dat zich nach Herheffen/

WPaar dat betis/ van welken aart

- - -*
(Tdt

-

-
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Cot in het herte toete treffen/ -

Zºº, dat erniets toe wert geſpaart.

Y. Geſchiet dit wel/menza bevinden

Dat Godl beb?edigt doo? die w?aal/

Zig Zabertoanenmet vermaal
Alan 3ulke 3pner gunſtbeminden:

ºpzalook zelf in dezentpt

Man die 3ich trouw zyn dienſtbevlpt

Zºº Heeſtniet ſehaars/ mäarrpp gehen:
Yier doo? zalzpne Majeſteit -

Bºo? hem/ enmenſchen, ſteets doen even/

Strooſt/in lichten heiligheit,

Y,Ät melden van die weerde zaken
Doel ik/ ÖÄ Van God/ - -

Dat tot Verkrpging van dät lot - -

Ähert doo? liefde raalt aan't blake

Ä wº mp/ höe gering iſt hen/ TT

En ooh hoe zwak ik mp welken/ -

ºeºeigt tot den ſtrptopwekiten/

Äºgen Äar een goetzoo ſchoon
Skrºge luſt am opte trekken - -

eºÄ ſtekenÄde"Ä w f

Ga/. gatochboo?/ 'k wilopuwſporenÄn Godes kracht u bogen/ja 9P E-

äomt hp mp doo? zyn 5eet wat Md/

'Zal trachten/ ook dooz kruisej doren“
#Ä AdN Ä 3P; h

Äu3elf gaan vgo2 hp. -

Elk heeft hier rechtenÄ Ä neben/

Änawathphan/te doen/
GEn 't allerkrachtigſte te ſtreven

On 't raſten veerſte vootte ſpoen.

X: GP Liebelingen Gods des Readers!

GP Boeders/ Züſters in den Meer
- Pan
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Pan hem/ en ook ban mp zoo teer

Bemint: laat ons als rechte daders/

Geſlagen herten hand in een /

IWAalkaar opwekken om te treen/

Za'ſtaag teloopen in de paden /

TDie regſt/ die naauwſt / en zuiverft 3pn;

En meeſt vervullen met genaden/

INet Hemelb2oot/ met Memelwpn.

XI. Laat ons aldus den Heer der Heeren/

Die is/ die was/ die komen zal /

Izet eenigſte Een/ het eenigſte Al;

Als zyn/ tot zielvermaak/ tot eeren.

Caatons dus/ boo? de weerelt doof/

TDen grooten Leitsman van 't Geldof/

Als ware volgers/ echte leden/

THoo? licht/ doo2 liefd/ met dorens kroon /

IAet ſtagen/ vaſten tret natreden/

Enzoo op 'taatſt van 't kruisten Thzoom.

XII. WBp/ Heer/die onsuwkindzennoemen

IAiet ſlegts uit waan/ op loſſen grond/

HAaar naar den aart van 't Heilverbond /

Gn die alleen in U maar TOennen: -

MBp / ſchoon onwaardfg 't minſte goet/

3Derzoeken dat / om Chziſtus bloet/

GEn uit genade Werd gegeben

Al 't geen waar van hier is gewaagt

Gmu wat weerdiglpk te leden/ -

cenzoo als 't u ook meeſt behaagt. -
-

-

»

- - Voor
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Voor Vromen tot

ONDERLINGE STIGTING

te ſamen.

Stemme: Pſalm Lxv.

I. Wº die hier 3pn bpeen gekomen

(Tot ſtigting/ en Gods eer:

PLaat ons/gelpk her paſt de Dzomen/

LHier op dan letten teer.

Tºe wereltlpke en aardſche 3aken

TDie zette elk aan eenzp;

GEn al wat heilig ’t hert kam raken

252eng pder trouwlph bp. -

II. De liefd/enplicht moet doen Ontſluiten

TDer zielen kabinet/

En mederig b002 elk Ooft uitten

Izet goet daar in gezet.

Ändien'er iets gemeen mset wezen /

" Js wis het geeſtlpk goet.

HIAendeilt dan meed' in Godes vzeezen/

JAaar leiding van 't gemoet.

111. Elk wachte zich van 't zondig eigen/

Dat beſten ook bekruipt;

Men volg niet op daar toe 't kan neigen/

DJoe loos het binnen ſluipt.

52en moet toeh om dat 't aan blpft leggen/

En lichtelpk verraſt /

JAiet laten 't geen men mdette 3eggen;

TDit waar te grooten laſt.

IV. GP/ Leere/ die ons voo? uwe oogen

Alhierte ſamen zier; Z

- - - - ett
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2Zent ons uw licht/ met uw vermogen :

Hw' zegen toch gebiet. . .

Maatons bpeenzpn liefpkt werden/

TBoo? u bp onste zien /

En tot het feſte te volherden:

Gok zonder dan te vlien. . .

V. Gp hebt belooft te zpn fn 't midden

Dan Goede t' ſaam vergaart :

Dzierom/ d! Heer/ te meer wp bidden

Dat g' u hier openbaart.

Pier 3pn ze die naar ubogenaken

Gevoelen grooten luſt; -

Gm u1 naar wenſch/te mögen ſmaken/

En dan te 3pn geruſt. - - -

VI. @ doe ons dit geluk bekomen /

Daar alle heil in leit !

Gp 3pt het Alder ware Dzomen;

De reſt is pdelheit.

Doe onze herten hier wat bzanden

TDoo? U in 't midden gaan /

Gm eindelpk als geeſtoffranden

In volle blamte ſtaan.

-

DER vRoMEN sAMEN zYN:

hoe goet en zoet. -

Stemme: Als voren.

1. TH tºſamen zpn van ware Dzomen/
- I WDeleen in hert en zin / ss
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ÄÄÄÄGod laat troomen
Bºn Geeſt/ en reine min;

Alsh haar we komt lebend maken/
GEn bult elksÄ ;

Als hp3tch bei doet zen/ en ſinaken /

En 0Pent pders bat. .

II. TBan vintmen tet zoo uitgelezen/

Zoo nut/ zoo aangenaam/ -

Zoo Ipkend naar Het Penelwezen/

Zoo heerlph voo? Godsj 5

ÄÄtº genoegkamuitten:
Polº t geen God voelen dj

Itan tong nogſtem nooit b?engen buiten

Wetiste groot/te zoet

MB / vzinden7 die hier 3Pnte ſamen/

Geboelen wp dat niet

Ä.bºe niet naar betamen/
SEen Ä ſmaakt/en ziet. -

Zºe komtatans mietönderbinden

et gºen hier werd gezegj“ -

Pan't goet dat God j gUnſtbeminden

IÄt ſºmenzpn toelegt -
IV. º geen dat Wynu zien en ſinaken

ÄJWHoet ons op n O äanden

ºdanº en liefdÄ ---

God moet men dankten liefde geben

Boºveel als ooit enmeer - - - -

Ä ºr tde metſragt gedºeven/
Edat beherren zeer.

Y: # 3p die beide Heer der Hºeeren/

Poo? 't groote ejte Oet /

Deº geeft dat Änaar begeeren/

Bier tºſamejiefj O

-
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GD laat het pders hert innemen /

Ja dzingen doo? en doo? ;

Gm alles daar tezien na zwemen

In heel het levensſpoo?.

VI. Taat elk toch na hetzien van Dzomen/

3Berlicht/ geheiligt gaan:

Op dat het bp malkander komen

zlag nuttig 3pn/ nooit ſchaan.

zierom/ Heer/ wp ootmoedig ſmeeken/

Öm duste meer bequaam /

(Te toonen van Ubo Beeld de treeken

(Ter eere ban Ub' ZDaam.

Voor Vromen

AAN EEN LIEFDETAFEL.

Stemme : Pſalm crv.

I.DÄ 3p den Heer in 3pn boo?zienigheit/

TDat hp ons hier te ſannen heeft geleit;

Dat hp ons geeft het aanzicht te beſchouwen /

Enons in liefd en vzeugt bpeente houwen.

Teamkzphem noch/_dat hp zyn handuitſtrekt/

GEn ons alhier een Tiefdetafel dekt;

Dat hp ze vult met aangename ſppzen/

TPfe ons 3pn volle en groore gunſt bewpzen.

II. 2p 3p bp ons in dezeplaats en ſtond

HWAetzpnen Geeſt / enga hier als in 't rond

Dan hert tot hert/ om daar in rpk teleggen

Het geen men moet tot ſtigting doen en*#
-- p

(
I
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Lºy toon aan elk 3pn liefpk aangezigt/

Endoe daar van äfſtraſen zulk een licht/

THat pder mag de weerſchpndaar van toonen/

En blpken zoo / beglanſt als Pionings zoonen.

111. Gewis hier is een Koninklpk geſagt,

Hiet van der aard/maar van een hoogermägt;

't Zpn kinderen zelf van den Hemelvader/

Dien'themelſchbloedmoetbloependoo? deader.

God gebe dat/ vervult met eedlen moet/

MBp op het aardsſtaag 3ettenſtpf den voet:

Endat wp onsaltpdt in hennelzaken

zaaar eigentlpk verblpden/en vermaken.

IV. Mp hef geſtaag/ metaller herten/ 'toog

Zoo hennelvaard / dat pder heilig hoo

Zpn zielgevoel in ſp?ehen/eten/dzinken;

, Bm nimmer in het ſtoffelpk te zinken.

Bºp dde/ naar wenſch/ in deze zoete ſpps

Eichſmaken/ en 3pn zoetheit velerwps:

Äp doe zig zelf/ als die zezent van boven/

THaar voo2/naar plicht/ in reine liefde/loven,

V. Hp gepe dat diteten bp malkaar

Gns zy een beelt/ ja 3egel dat hier naar

MBp in Gods woon te ſamen zullen eten

Een zemelſpps / aan Chziſtusdis gezeten.

TPaar zalmen niet/ als hier / van tafel gaan/

HAaar zal'er t'ſaam Voo2 eeuwig zitten aan:

HiermºÄ ſchoonmennog wat komtte bet
IgJg. -

TDoch wederom d'een van den ander ſcheiden.

VI. ?p make dat die tpthaaſtkoomen blpk/

Dat wponszien daar boven in zyn Pipk;

Cn dat Wºp hemº? eeuwigdaaraanſchouwen/

Sa ook naar luſten 'sherten wenſchen houwen:

Enzonderling om"# lang begeer / sº
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(Te geben ſtaag volmaakte liefd eneer. - -

Ä toch genadelik de beden

Tºie Wptot ubpzönder doen op heden.

Voor . .

vRoMEN IN EEN TUIN

tot Gods eer en hare ſtigting

by een. -

- - Stemme: Pſalm xx111. - -

DenÄan die onszoo hier dort

Een klein/ maar goet getal/van liebevzinden/

FÄ om tn deze 2omettpden . .

ig met malkaar bptgroen watte verwpden

SIn God; op 'tzien vanzpnefchoone werken/

TDie hp alom aan "tooge klaar doet merken. ?

II. Skaan wp't gezigt hier opwaarts naarden

- Heme/ - (wemel;

THaar zien wp't blaauw betiert met 't wohge

aar zienÄ beglanſt met 3onneſtralen/

e warmen ſchoon tot hier beneden dalen.

- - -

MDat kandit niet den buitenmenſch vermaßen.

Isaarwatkantnietzpn bimmendeelookraken

11!. Ihier vindhetlpfverquikhingveler wpzen

e geeſt vndſtof omhemelhoogerpzen
aom noch doo2 en boven hare kringen/

't groot Paleis van dit gewelfte ºtº:n
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Omdaarte zienden Koning/ met de Scharen/
TDie nieÄn dan maar 3pn' roem Ver

IV. Laaeonsbeneendoentgeenzpdoendaar
boven: (loben.N :

HTomt / laat ons God beſchouwen / danken/

MDat is'er niet dat ons almood tdt zingen?

°t Zpn niet alleen de lucht en hemeldtngen;

Hier romtom heen waar wp het ooge keeren/

2go is'er dzangom hen/ die "tſchiep/te eeren.
V ze# geboomt niet ſlechtsverciertmet

aden ;

Maar ook zeer ſchoan met rareÄ geladen.

Ziet overal wat moot gekleurde bloemen:

Als dit niet lief! geeft dit geenſtof tot roemenk

ewtſlpk ja: wel lägt dns ons dan ſtellen

m 's Heeren p2ps te ſamente vertellen.

VI. MBp/ gröote God/die hier noch zyn bene

En overkropt ban bölleſtofen reden (den/

Om uwen naam 3pn' roemen eerte geben /

Endaar toe ook van binnen aangedzeden;

Derzoeken dat gp toch uw' Geeſtlaat dalen/

GEn hert er zarg daar mede komt doo?ſtralen.

VII. UBp danken u dat gpdoo? uW vermogen

Izet groot Zeelal hebt uit het Aiet getogen/

n dat gp hebt gemaakt de ſchoone werken

ie vop teſaam alhier met v?eugt aanmerken;

GEn meeſt dat gp de geeſt- en Hemel3aken/ ».

Zoo rph/ zoo vol/ cn lief hebt wtllen maken.
V1] 1. Ädank ook dät gp aan ons wildet

- - enten/

GEn woudeen pf/ een zielen 't andze ſchenken;

Bp3onder dat gp 't geeſtelpke leben/ -

Zoo veel 't elk heeft7 genädig hebt gegeben;

ſº h 2 GPok
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Gok dat gp ons het middel komt vergunnen/ .

Dat wp hier t'ſaam u blp vereeren kunnen.

IX. Sº groote God/ dat wp die hier n

3UMg2N - - - -

IWAet er Ä ſtem doo2 wolken hemel dztngen

Endat zoo wp/ als onze lofgezangen /

5Au werden om uw' Zoon in gunſt ontfangen:

HBergun dit ook aan onze zielgebeden/

Als pplen tot uw (Chzoon geſchoten heden.

X: CD wierden wp in geeſt eens opgenomen;

GEn konden wp als in uw WBoon zoo komen!

G mogten wp uw gemel eens beſchouwen;

GEn ons aldaar een weinig ook onthouwen ! - - -

3WBp zouden dan van boben nederdalen/

Ais Aozes deed/ beglanſt doo? uwe ſtralen!

XI. Omogten wp metd'opper-Sions-Scha

Pen / (paren!

Al was’tter vlucht/ naar wenſchen / eenmaal

En mogten wp/ 't goºdpn wat opgeſchoven/,

H eens methaar een weinig zien en loben!

Gykondomsheerwoudgº/bit weeensgeven/

ZSchoon wp noch hier op aarde bleben leben.

X 11.Ä woud gp't ons/ als overgroote,

3alien / -

En wp t'onrein/ noch nietdden zien en raken:

G kom/ om ons wat boben onste trekken/

En van dit goet een reuk enſmaakverwekken !

TDan zullen wp uwe eere beter uitten/

TDoo2 hemelreuk en ſmaak die b?engend buiten.

XIII. WBp wilden graag beneden zoo watleven

Alst boven werd aan d'Engelen gegeven:

Gods 2oon leert ons ook doen die beé bol

bwaarde /

Onn/ als 3p daar/uw' wilte dden op an.
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TDit bidden wp op nieuw die 3pn te ſamen;

Om zooons boo2 den Hemelte bequamen.

XIV. Alsditzalzpn/haalaldieubeminnen/

HAaar’sherten wenſch/ dan daar gelukkig bin

Meeronderwplons alletedoenſterben (nen.

All wat nooit kan het Pipke Gods bekrven.

Daak ons getrouw televen als offranden/

TDie we geflacht/ſtaag opuwº altaar bzanden.

XV. Laat heiligheiten liefde zielen leden

Ganſch dºingen doo? vamboven tot beneden!

Taat Chriſtus dood / en leven nons blpken/

En’t vaſt geloof in hem doen ſtaam als dpken.

Gunditen'tgeen & God/nochnutſtkanwezen/

Op dat gp Werd altoos ban ons gepzezen.

XVI. Geef/groote Meer/ als wp nu zullen

ſcheiden/

TDat ubve Geeſtons mag naar huis geleiden/

En dat de plann die wpontſtehen voelen/

Doo?nietsban't aardsin't minſte mag verkde

TDat wp alom ſteetslevenboo! uwoogen; (len:

En dus uw JAaam naarplicht/ en wenſch

berhoogen.

Voor

V ROMEN IN HET VELT.

Stemme : Pſalm Lxv.

I. Wº die hier zyn in Beld en Weiden/

Tot 's Heeren lof bpeen;

Der van het aards gewoel geſcheiden

Zoo laſtig in 't gemeen ; -

L) h 3 Taat
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PLag ons ons hext enziel vereemen /

Gpheffend anze ſtem /

GEn alles tot 3pn eer dus leenen;

w alles komt Van hem.

II. God heeft ons tot 3pn roem verkoren/

CD teorgeliefde Schaar !

DPft moet ons alte ſaam aanſporen /

Alleen/ of bp malkaar /

CBm ſteets tot 3pnen lofte leben;

GEn hem met wo0zt en daat

TDen afgebWachten p2pste geben /

Al 3onderpaal en maat.

III. Gods gunſten liefd' is niette weten/

2p overtreft ons heel :

Dit eiſt een lof als ongemeten

JAet hert en tong-gequeel.

Spt dan verheugt/juigt onze geeſten/

Gntſp?ingt Ö banden al /

Gm onzen Beer hier op het meeſten

Ce roemen met geſchal. . . .

IV. zeh dankſ & Sod/ die dezen Hemel/

Metal 3pn zeper ſchiep ; - 4 *

GEn die dees Ward' met al ’t gebwencl/

Tot zyn/en leven riep.

Bºier in komt gp ons ſteets vertoonen

Kw goetheit en uw macht:

ºt Is billik dan/ dat ſtem ent0önen

Ritgalmen beid' met kracht. -

V. WBp zyn hier onder 's Hemels weben/

Alanziend haar zolderwerk :

Maar ſehoonheit rukt ons uit onß zelben /

GEn heftons boven 'tzwerk ,

Sa tot hetzien van uwe raarheit /

WDie alles obertreft ; qn
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En in zich heeft we andze klaarheit
"sº N Ä Ä weh

Raar glanbºd'uwe heeftgeen'luiſter:z' Js maar ban d'uw' een ſtraäl. liſter

Maar zon/haar lichten 3pn als duiſter/

Zelfs bp uw binne3aal.

Al de Englen en de Seraphpnen /

Zoo wonder ſchoon en klaar /

Bp u gezien/ als heel verdwpnen /

HAet al die 3pn bp haar. -

V11. aw glansen ſchoonheit heeft geenpa

z' Is onbegrppelpk: (len;

Geen ſchepſel kan ze recht afmalen /

ETa niet haar minſte blpk. -

Laat ons verrukt haar danaanbidden

HAet diepe eerbiedigheit:

Dat hare roem hier in ons midden

HLAet eerzang werd' verbzeit !

Vlll. MBil/Ppperklaarheit/hier toeſchpnen

In alle van uw (Th2oon /

Dp dat al 't duiſter mag verdwpnen/

(Tot held'ring van den toon.

Lºef dan op nieuw/ Ö Schaar/ uw galmen:

Geef een bernieuwden lof.

Gods ſchpnſel daal op uwe Pſalmen:

TDzing in des Hemels hof,
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Voor -

VROMEN IN EEN SCHUIT,

of op een Wagen tot heilige

uitſpanning.

Stemme: Als voren.

I.D Weerelt gaat zich veel vermaken

- CBp weereltlpke wps:

Schoon 3p geen recht heeft tot dezaken;

Zp neemt z'als ſtout/ onbops.

Haar paſt niet anders dante treuren/

Als in een' quaden ſtaat;

2p opent toch aan vzeugt de deuren/

Cn voedze 3onder maat.

II, Gods kindren mogen zig verblpden/

Sa 3pn daar toe verplicht;

2Äp mogen ook naar ſtaat entpden/

Als 'tdienſtig is enſtigt/

Zig in de ruime lucht begeven/

G9p WPagen of in ZSchuit;

Gmpfen geeſt te doen herleben / /

IlNet ſp?aak/ enzanggeluit.

III. WBp / P2inden hier nu bp malkandzen/

Doo? 's Heeren goet beſtel /

Maat ons den dyuk in vzeucht verand'ren/

GEn buiten al"t gequel/

Als wat geheel in God verloren/

Wem geven dank en of:

Zpn Geeſt komons hier toe aanſporen/

Dnsheffend boven ſtof, IV
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IV. MDat hebben wp hier toe al reden:

Al wat ons Oog hier 3iet

1äontom/ om hoog / enook beneden;

*t TP2pft al tot p2ps en liet.

zoe groot/ hoe goet/ hoe wps/hoe magtig /

25lpkt hier niet onze Heer:

CD wie 3pn werk doozdzingt aandagtig

TDie roemthem meer en meer !

V. Ei ziet het ſchoon Gewelf hier boven /

Den gemel en 3pn licht:

MDat geeft hp ſtof tot liefpk loven

Dan die hem Heeft geſticht.

Bºp dzaagt gewis zeer groote treken

Dam 3pne zeerlpkheit/

TDie niet en is om uit te ſp?eken

MDat dat men daar van zeit.

VI. Eilet beneen op 25oomen/ Pelden/

Gp MDatºren/Land/en Strand:

Dingt alles niet om hemte melden

TPiet heeft gemaakt/ geplant ?

Jaerkt op de Dog'len en de Dieren/

GPp alles water zweeft : -

Böe ſchoon/ hoe wonder ziet men zwieren

Al wat maar adem heeft !

VII. G Aaker/ Stierder aller dingen/

Als magtig/ goet/ en Wps/

H 3p tot boven 's gemels kringen /

Poo? alles dank en p2ps :

Goh hier voo dat gpons geeft oogen /
Gnn 't klaar te konnen zienz

GEn Hert/ ook om u te verhoogen/

Die 't gunſtig aan komt bien.

Rus r E.

lºh 5 Vll l.
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Vll l. TDit lief/ en Aangenaam beſchouwenDan 'tÄ,Ä / eſch

TDzing ons/ nden / 't dogte houwenGPp 't geen is# "tzwerk : h

God zelf/ de Goddelpke 3aken/

GEn a wat geeſtlpk is /

Dat moet dns herte meerder raken

Als al het ander / Wis.

IX. All was noch deze ganſche weerelt

Gelpk 3' in 't eerſte Wgs;

Zoo goet/ 3oo ſchoon/ met glans bepeerelt;

2Zp quam toch niet te pas

2Bp *t geen wp in den geeſt aanmerken !

In 't Hºpk van Godes Zoon:

TBit paalt zich niet in zulke perken;

"t Is anders groot en ſchoon.

X. Gº! laat onsdaar wat binnen treden;

Doch doo? den Geeſt geleit.

Ä OnS/ Ä Ä tot beneden

ezien 3pn Bºeeriphthett. -

WDätzien wy hier een ragt van zalien :

WDat is 't hier luiſterrph

ier is onmooglph doo2 te raken . . .

egaarde/ metubv ſpk. - -

XI. Al wat men hier ontmoet is waarheit,

"t Is heilig/ 3uiber/ goet; -

"t Ss vper van liefde/glans van klaarheit;

't Is overſchoon/en zoet. .

Gods Zoon is Mooft/ Begin/en Ende

Pan alles Wat MeN 3iet. -

De Geeſt /dien hp heeft willen zenden/

B2eeft met hem 'talgebiet. -

XII. zem ziende ſp?eken/ leven( werken

Sn elk/en alle t'ſaam TDie

W
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Die hem behooren/ met opmerken;

Dan moet men 3pnen ngam /

errut/ verliefd/ aanbidden/pºpzen;
Men kan niet of men gaat

Certont hem dank en eer bewpzen /

Maar 's Geeſts genademaat.

All Is aiten meer noch te beſchouwen
n Gods benedezaal :

St_3al/ 300 Wp het oog bat Houwen

2Beſchenen doo? 3pnſtraa/ - -

ºp d'Gºpperſte den hoogſten zemel;

CPp God den Meer van't Al7

SE d'Engleſchaar en 't geeftgewemel/
Glt zn vol blp geſchal! -

,,WV. Wºaar hiervºn is als mietste zeggen/

Isenkel eindloosheit: - -

ILÄät ºdert bp zich overleggen
TDoo? 's Neeren Geeſt geleit.

Dit is het dat wp waarlpk weten

TDat alles is bolmaakt /

2Beſtendig/ heerlpk/ ongemeten/

CDneindig Waard geſtmaakt.

Voor

V R OM EN OP DE ZE E.

Stemme: Hoe werkje niet Leeuwerk.

I. MTOddieden men 't WTandom ſtaaG Ä menſch gaf ( ſtaag

aar op te leben/ ggVLN

Reeft hem den Geeaan tot dooztogtplaatsF
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Gp beide 3pne hand beel wonderwerken todnt/

MDaarÄÄ ºote JAaam met eer als wert

Il.

II. WDie ſtaat'er niet verzet als hp het oog

blpft houwen Wen;

Gm van de groote zee degrootheitaanteſchou

Die ons onmeetbaar is/ en van d'onmeetlpk

et / (ge leit.

Des allergrootſten Gods/ een beelt boo2 "too

III. HaarÄ" gepeilt van femant

: Onder / (doen vallen:

Mäan/ Wie daar wat op peinſt/ verwondert neer

2Bp3onder als bpkrpgt Gods diepheit in t ge

3lgt/ (lpk zwigt.

MBaar voöz het diepſte diep verdwpnten daät

IV. Haar wonderbaar gewoel/ verwektdoo?

ſto?mig blazen (bazen:

Dat Godestoo2nverbeelt/denſtoutſtenkan ver

't Geruis/defelle kracht van't baar engolf

gewelt /

Deboofteſchzikkenddetalshp meeſtlagt of relt.

V. Maakt haargedºuis bedzukt/haar ſtilte

baart vermaken: .. (ken

Zpis’tdie's Meerenvolkkanlieflikgaandema

(Cotp2pzen metge3anghenn/ die haarſtelt voo?

't 00g

Pan 3pne ſtille ruſten lebendig vertoog.

VI. Zoo 3eer d'ontſtelde 3ee / beweegt tot

pbzig ſmeeken / (ſteeken/

Zoo beelen meer kan 3p tot danken”thertont

MDameer de goedheit Gods dequalen heeft ver

3acht/

Cn haar vergramt gelaat tot vziendlpkheit ge

b28cht. - - VII
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VII. Tooft dan/ die 3pt verpligt doo? d'9

Teaan te Waren/ (gebaren:

Den Heer in zagteſtilt; ſmeekt hem fn ſto2m

CDntziet3pnveeſlphheit/ lieft 3pne gunſtedäat/

Engeeft hemdienſten eer in alleplaatsenſtaat.

V11l. Zpndoen3oo wpsengoet/moetzpnge

looft/ gep2ezen: dezen.

Gp Dzomen doet het dan en nu en ſtäag na

Pºpſt hem die 't ganſche ront ſchiep totzpnº

lofen p?ps: (Wps.

Dereert hem zoomet hert als tong/opäile

IX. Engp mpneige ziel/ die dit hier ſtet

b002 00gen/ (Poogen.

WDil trouwlpk booz u zelfmaar 't uftgedzukte

Geef/ geer/ gena hier toe aan mp/en al um

ſchaar / (haar.

Gp dat het werd bolb?agt ban mp gelpft van

X. Hebeer van aluw Bolk/vanal uw gunſt

beminden/ - (binden -

MDaar gphaar leit enboert/en waarzpzig ooſ

Doe haaren op het Land / en op den Breaan

Pan UWem grooten TOeN geſtadigdoen vermaan.

Voor

VROMEN IN BEZIGHEIT

uiterlyk.

Stemme: Pſalm 1.

- CRhebt/mon Goddemenſchenopgeleit/
G##uwen Kaat/haarwerkenÄ -

Gp
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p hebt ook mp de mpne willen geven/

m die tedden gedurende dit leben: -

'k Gmhels uw hand/ ik volg ook uw beſtel;Y

HAgar bid/dat fk 't mag dôen getrouben wel.

II. Geef dat tk maar dp u in alles oog /

Tat ik mpn' geeften hert ſtaag houd om hdog/

TDat ik miet aardſch en 3p in aardſche zaken/

Datik heteind/waar toe ik ben/mag naken/

Teat ik niet werk gelpk de weereltlien/

Die ſlechts op winſt enntet op u enzien.

III. WDees/Heer/hier toe geſtadelpk mermp/

Op dat ik zoo recht Chriſtlpk bezig zp;

TDat ik mp zelf mag heilgen/ and2en ſtigten/

GEn alles zoo in allen tpd verrigten

Datal mpn doen en Sodsdienſt zy in daat/

GEn tot uW eer in alle Wagrheit gaat. - -

IV. lApn werkte doen op aard/ als d'En

g’len 't haar/

TPfe pb'rig/ troubw God dienen boo? en maar/.

Teie ſtaag hem zien/ believen/en behagen/

Die vol van lichten liefde/nooit vertragen;

Zoo bezig 3pn/dat ware mpn begeer:

GP ſchenk het mp zoo veel het 3pn kan/ Bºeer !

V. Hef op het hert/bpwplte traag/telaag:

Bºeng mphoud mp wel booz uw oog geſtaag.

aat mpn verſtanten denken nietgaan zweven

p*t geen dat kan verhindzen 'tgeeſtlpk leven.

HAaak alles recht bedaart/opmerkend' rein/

Ja Hemelſch in dedingen/ ooh hoe klein.

VI. Dat Ä Weer/ ik nimmer kruip

in "t / -

# mpne geeſt nietzy verſtrooit engrof:

ert hp in 't werk van uniet opgetogen /

Bat hp zich ſtel eenvoudig voo2 uw oogené ſº
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Gmzoo/op nieuw daar doo? verlicht beſtraalt

Ce werden/ en/ naar eiſch/omhoog gehaalt.

VII. Schenkmp dit
goetgenadelphmpnGod:

En geefdien die u vzeezen 't zelve lot.

PIaat uwe Geeſt hier toe wat rpklpk ſtroomen

Op mp/ en op de rechte en ware Bzoomen:

Zoo zullen wp verrigten alons werk

Tot nut en bzucht/ naar 's geeſtes oogemerk.

Voor

vRoMEN NA BEZIGHEIT

in Dagen of Tyden van Rüſte.

Stemme: Yard zuſehends a

I. Eb dank/ heb p?ps/ mpn God / dat

Äº ÄÄ Ä / g Ä8t nons
kannaarbezigheftsgewoel/

CDokÄ tptom zich in ü en uſw gebdel/

Il2et volle lighaams ruſt/ naar wenſch watte

verquikken.“

II. Taatons toch nu op.wieuw t ganſch vzp

van bezigheden/

Gnsſtellen voo?uwoog/of leggemaanuw'voet:

#geefdat elkuwatnaartrek enluſt/ontmoet;

p dat w'ons wel in u verademen op heden.

1ll.
Geef/datnuzonderlingelk in den Geeſt

mag wezen/ - . "

Omu wat zonderling te dienen in den Sº
»
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En mäak / dat pder blied al wat en minſten

meeſt

Azem hind'renkan/enniet behulpigzpnindezen.

IV. Taat over ons/ Ö geer / uw aanſchpn

tochzoo lichten/ (met een/

Dat wpdaar doo? beglanſt/ en ook ontbonkt

Elk koom'in zulk een ſtaat/om alles in't ge
INLLN (richten.

WPat vol naar uwen wil / enzpmenplicht/te

V. Geef/ dat op nieuw gevoedt doo2 heme

30ete ſpp3en/

Elkzichzooveelverquik/verlevend/enverſterk/

Dathpdaarna op nieuw teChºiſtelpkerwerk:

Gm u in alles 300 te dienen ente p2pzen.

VI. Bergun mp / groote God / bpzonder

mpn begeeren

Hierin/opdatikmp3oo vanmpnpligten qupt/

Teat ik u zoo behaagen dien hier in den tpt/.

TDat ik U namaals in de volle TUſt mag eeren.

–r

OPHEFFING DER ZIELEN

tot den H. Geeſt. -

Stemme: Pſalm Lxx1x.

I.O zeilgeGeeſt/die langzoo 3pt geweken/

Datmenvanuzeerweinigzietdetreken/

Gok in de geen die uwe Templen hieten/

GEn u weleer zeer liefpk boelden blieten:

HTom toch/kom toch/ Ö?eer/

Genadelpk eens Weer:

Ei
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Gi kom/en ſpoed uw gangen. . . . . .

Baw Dolk haakt zeer naar u:

Pertoon U eens 0p NU - -

JHaar heel haar herts verlangen.

II. TBoozuwe komſtzal alles haaſt herleben/

WHet goet dat leitzal werden opgeheven/

Pºet quaat dat ſtaat 3al weer ter neder raken/

ZSträk zal menzien omkeeren alle zaken,

G kom tog doe dit Werk

(Ten beſte van uw Dierk /

En meeſt tot uwer eeren.

Itom/ goede Geeſt/ ei daal

Hit uwe gemelzaal :

Dervul uw Polks begeeren.

III. 'tÄ zpn ſchult in u Heer / te be

20eVen :

Dergeef/ vergeef: komweer/ennaar behoeben.

ZSchietweer als voo2/uw lichten liefdeſtralen;

En laat meteen uw heilige olp dalen: -

Zoo zal de duiſterheit /

TPe koude en magerheit / :

En't doºre en zwahke wpken : .

Een pder dus herſtelt / : ,

Zal loopen als een hºlt . .

En ſtaan gelpk de dpken. Ä'

IV. Rom 7 teilge Geeſt/ eikom in groo
ter UtatLN ;

Häom heilig ons / en ook alle onze ſtaten:

Sto2t heiligheit zoo rpklpk uit van binnen/

Datzpzig ſp?ei van 't hert tot in de 3innen.

Dtom heilig zielen lpf/

Al 't ſp?eken en bed2pf /

Ä het Ä º

ONN LU 002 en D002;

. . .) 9 & i CDnn
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Gm in ubo heilig ſpoo?

Te treden t'allen tpden.

V. Maat doo: uw konſt/en aangenaam be

ſpºoepen /

«Beidoff eñliefd/met alle deugden groepens

Än d'eenigheiten vzede/zoo geweken/

Fooveelenmeer als ooitnaar wenſehdeurbze
En' zondig ik en mpn/ (ten 3

Fet ſchadelphſt fempn/ -

IGok verre zyn verbannen :

Tom/ dapfhet uit met kragt /

Gp hebt een allemagt

En kond het haaſtÄ -

Vl.**** / tot Hoofden en tot

ÄÄJSeefdät zig ek mag trouw en heilig dzagen/

Emu nachrplicht in alles te behagen.

G zeiige Geeſt ſei konn/

DHerſtel het Heiligdom
ÄÄ bUiten.

Z engoet /

Zºetzoo het wezen moet /

Tºm uwen lofte uften.
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GOD HOOREN VAN BINNEN,

voor Menſchen van buiten.

Stemme: Pſalm L.

I. Aus Ä mp ſp?eekt en zelbe leert naar

wenſch :

TPaarhoud ik 't bp/enlaatdandaar den menſch.

Dit moet van elk wis werden toegeſtemt:

GEn niemand kan met grond het vinden bzent.

ºt Betaamt den Heer/ zelfſp?ekende/te hooren

Poo? Wie’t mogt 3pn/hoe waart/hoe Uitgekoren.

II. Ik vind het geen dat mp eenmenſche3egt

F 's geeren ſpzaak alsdonker/kout/enſlegt:

Hf als een ſträäl geleken bp de Zon/

En als een d2up geleken bp de Bgon:

WPat wonder dandat ik het geen laat wpken

TDat niet en is bp 't anderte gelpken.

III. Manneer 't geſchiet dat deze grootepligt

Wel wert in Goden ddox genaad enlicht

Kegt nederigen zuiver ook betragt;

TDan werd daardöo2 beel 3egen toegeb?agt:

Athen vooz mp veel goets daar in gevonden;

TDies houd ik mp daar aante meer gebonden.

IV. Goch als de Beer zich zelve ſtille hout/

Zoo yoek ik hulpdsöz goedensonderhout:

Gf als hy zelfmp niet bpzonders zeit/

En mpaldus als tot de middlen leit/

THän volg ik hem/ als ik'er aan kan treffen/

Bequaam om hert en geeſt tot Godte heffen.

Z i2 V. WPat
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V. MDat is het goette hooren Godesſtem
WDel in den / als bol van krachten klem ? "

Wat is het lief als hp onsonderhout!

2épn woo?t is zoet/ 'tis koſtelpk als gout:

MDat zegge ik/jat is zoo/t heeft zulketreken/

TDat niets daar bp kan werden vergeleken.
VI. "z iS een gunſt te gaan 3elf tot de

20N !

MDat is "teen vzeugt te zien de heele Zon!

MDat ist een luſt zich in de Bonte baän! -

MDat is 't een goetzich in de Bonte bzaän!

et geen hier in werd van de ziel genoten -

ert niet geuit hoe zeer men'tmag begrooten.

-

EENzAAMHEITs LIEFDE,

– “ en Bezigheit.- - • --

Stemme: Ozoet gedenken Gods enz.
- - - - -

-
-

I. Deſ eenzaamheit ganſch buiten 'toog

van menſchen / - - - - - - -

Bp velen onbemint/ bp weinigen gezocht;

Äs mp tot veel vermaak/en altoos zeer naar

wenſchen : . . . ; -- -

Het beſte wozt daar in genoten en gewzocht.

II. IAampne bezigheit in uitterlpke zalien/

Zoo gaat en hert / en Voet alſtrak naar mpn

Perirekt; - - - - - - -

Dm God / en 't Godlpk goed / weer op een

nieuw te ſmaken / E
- R
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Emmpdaarmete voen naar mpner zielen trelt.

1 l 1. Dan lees / danſch?pf ih wat om mp

- nen geeſt teſtigten:

Danbid/dan dank ik God/ofſtil/ofmet.de ſtem.

MÄpn werb is nuen danook Wiederentedigten.

Zoo hebÄ hert Veel ruinn/en Weinig in de

LIN.

IV. *ßÄ geen uitſpanning als in dierge

lpke dingen :

Die zocken wijmaar; en de andze vlied ik
ſtaag. -

Hier wat op aard te doen gelpk de Hemelingen/

Js almpn luſt en ruſt: de reſt is mp te laag.

V. 'k Denk/ met Gods hulp/al voozt op

dezen wegte treden; -

Ennog/zoo veelih kan/daardieper integaan.

SJlt weet niet of ik lang zal blpven hier be

neden; - (gedaan.

"li (Tragt dies dat ’t zielewerk het ſpoedigſt zp

VI. Ält heb geen tpt noch trek voo?'t geen

mag weereltſch heten. -

Hetgeen dat mp de Zeer/en ook de modt oplegt/

Dat geeft mp werkt genoeg/ als ſlapen/klee

den/ eten : -,

Dit ook beſnoeiik nogzoo veelikkan metregt.

VII. Dit ſchpnt mp toe te 3pn wei naaſt

de wil des Heeren: (het beſt.

Zoo doende vind ik ook hem meeſt/ en mp

Ik neemÄ heilig vo02/ mp daar niet afte

LeLen / -

En daarte bipven bp tot op mpnalderleſt.

V1ll. Pergun mp dat / mpn God / dnt

meeſt mpte bequamen Y,

Zi 3 GDN
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Pnn op der Aardalzoo te leben als ik moet/

En om in alles mpte d?agen naar betamen

(Tot dat ik u hier na in uwe WBoon ontmoet.

Een der

LAATSTE ZIELSTATEN

eenvoudig geopent.

Stemme: Pſalm v11.

I. TI leef op aarden als vergeten:

Zeer Weinig menſchen van mp bweten.

<h heb geen ſtaat/ geen eer/ geen ſchat/

Enga als b?eemdling in de ZStat:

Doch benik in zoo bolgendegen

IAet Sod/en 't geen hp toe komt voegen/

Dat teizer / toning/ of geen menſch

Man weinig hebben meerzpn wenfeh.

II. zoeditook 3p/ ik leef beneden

Als in een ſoo2t van Hemelbzeden:

*t legt mp beel als op een bed/

MDelzagt geſehudt/ geſchikten net.

2Spwplen is’t beſtrooit met rozen

MDanzoetereuk en lieflpk blo3en;

Goh kamter nog we ſpecerp/

En't aangename eierſel bp.

111. Ik voempn ruſt ſchier nimmerſtoren/

MDpl 't 3waarſt ook zelden diep kan boren/

En't is en blpft als rondom heen/
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Zoo dat ik ’t kanal rasbertreen:

Skleve doch niet volgevoelen/
GEn Weet niet beel ban herteWoelen:

Fk blpſ in een' bedaarden ſtaat

MDat dat'er komt/ wat dat'er gaat/

IV. Ik agt dit weer als heel de weerelt

All was zpganſchen gaar bepeerelt:

2Zoo ik die had 3p gaf mp niet

TPevzeed' en ruft die 'k nu geniet. - -

GDok konnen diergelpke Zaken

GEen ziel in GodÄ Weinig raken,

Al wat het ganſehe ſchepſel geeft

Geen indzuk op haargronden heeft.

V. TDit is een werkgewo?ocht van hoben:

GEen groote ſtof om God teloven/

Die zpne gunſt ook op der aard

Zoo ber een nieteling berklaart.

Pºp laat 3' op mp genadig blpven/ - -

Gm meer teſterken/ ents ſpben; -

GPp dat ik mag/ naar Wenſch/ al meer

2Zoo ruftig leben/ tot 3pnaer.

VI. deb dank/ heb lofutt's hertengronde/

IWApn God/ en ook doo? Pen/ en monde

Doo? 't wenſchlpk deel mptoegeleit/

Alleen doo? enkte goedigheit: - -

WDie ben ik dat g'aan mp wilt denken ,

GEn zulke hemelgoed’ren ſchenken? :

Deez' uwegunſt maakt mp beſchaanwts

Zp doe m'u lovenzoo 't betaamt. - -

Fe C23 $e

*###* .

Si 4. - Vierig
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Vierig doch Heilig verlangen

N AAR DE NH E MEL,

Stemme : 0 Kersnagt.

I.Hº groot is niet het zielberlangen

Daar ik mp mede voel bevangen/

Gmhaaſt van deze nietige aard /

Boo vol van duiſternis en ſmetten/

Dan ſtruikelblokken en van netten/

Ce vliegen ſnelipk Hemelwaard!

<II. HWApn trek is niet om uit te ſp?eken:

@ kond/ 6 mogt ik daatlpk beken

Al wat mp houd/k dé't met een!

IKiets wat het 3p/ hoe na 't mag wezen;

Noe waard/ hoe ſchoon / hoe uitgelezen/

Zou ooit mp houden hier beneen.

III. MDat is/ wat is de heele weerelt/

Dok heel bediamaat/bepeeret -

ºsp God/ 3pn WBoon/ 3pn ſtroom en vliet!

MDat is 3e bp de zaalge Scharen/
-

Die 's Heeren roem geſtaag verklaren:

MDat is 3p anders als een Diet!

IV. TGe Heerlpkheit vind ik maar heerlpk/

# vindze maar alleen begeerlpk;

p trekt geheel mpnherten zin. - -

Een oogewenk op haargeflagen/.

Derrukt mp wel/ doo? diep behagen/

En voert mp als ter Vlucht daar in.

V. God Gödte zien in volle klaarheit;

BºeM/hem te hebben heel naar waarheit;

3. Ganſch
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Ä b2p van zondigen te 3pn;

ooit tot het quaat te 3pn genegen;

Izet nimmermeerte konnen plegen:

TÄgt waar/ dat waar mpn medecpm.

VI. Gp/ Heer 1 die mp noch laat beneden/ .

GEn die mpn wenſchen en mpn beden

Mel zieten weet/ beantwood haar/ , ,

Ägroote liefdom naar begeeren
H bolte dienen / ente eeren

TDaar boven met de Hemelſchaar.

Heilige begeerte om ook na de

- - dood

MENSCHEN TE STICHTEN,

en Godt ee eeren. ? »

1. WJEel Stervers wouden araaghaar naam
Vonſterflpk maken . . ."

Doo wonderen te'doen in menſchelpke zahen.

Dit erºn toe gemeen aan dedelmoedig

Ennºmjah als op wat zonde daar in

II. Dehoöomoet/deigeliefd/zyndrooſpong

; van 't begeeren - - - - -

Dan deze Helden zoo verzot op menſeheneere.

Eenenº z haar hert en ook haar doen

"sº je glorpluſt eenwag/ hp agze
- d - III.



fos zielswexlustrging.

III. ºr is wat bpooit was ofdede/nooit
bebangen

Met di dat 3pne naam zoo lang zich zou

Bºp vollde# Fºsº twaar rot 's Hee
/

Gok/ bp zyn leven die begraben in her ſtof.

IV. Indien hp na 3pndoot ookietwes komt

te wenſchen /

't Is dat tot roem van God / en muttigheit
- van menſchen /

Apsºººº ’t geen daar toe dient en

TL Z

Dit is 't dat hem welzeertotheilig leben wekt.

v. Js 't dat hp heeft een gaaf ook om wat

goetste ſch?pven :

Die f Ä hem wel tot Boekenmaken

Apben :

ºpvoelthet zou hem 3pn tot trooſt aan 3Pn ge

ITROL

Cerwp hp boven is/beneen tedde ºhgºet.

VI“ zÄaar konde dit geſchien ganſch bunten

menſchen beten :

Dit waar hemmeeſt naar 'thert: hp zag 3ig

.. liefſt vergeten.

Het ftigten na 3pn doot/s enkel 3pn begeer:

Tºpzoekt vao2 ziggeennaam/maar gamſch vao?

God al de eer. - -

V II. Feneiging, hier gemelt is mP ook

wel gekommen;

En heeft van pt rot tpt zoo verretoºgenann/

Tatzpmpheeftgebzagt totbºengen dahegt

TSi sociedat vervat zoo 't een en't amder

Digt. vu



Z1ElsvERLUsT1G1NG - ro7

v111. Ik ſta geengoet of ſehat in 'eſterven
nate laten : . . -

Dies geef ik dat te meer: 300't pmant komt

te bäten / -- - - - -

Bp gebe God den Pºps/ ookasik leg fn't ſtof;
TGies krpgt Hp roem dooz unp / hier ein in 't

Bentelhof. - - -

- - - -–
– –= –

- -
=–

–.

AANSPRAA KAAN GOD

tot Beſluit.

Hººverſºnnen ſtout
TDatik hier boozukom/ en# guntigaan.

Äkhebbenaaruw' bil/enzeer gewenſt behagen/

ILAp za". doo? Uw trek al bzoeg heel opge

2agen : A -

Pk heb u ook wnet mp gewpt watfk ooft had/
Gpdat/als Eigenaar/gptnaar uweiſchbezat:

JAu val fk wederom eerbiedig boo?uw voeten/

GEN in Älºs in gunſt nnp wilt ont

L. -

’t Js om mp nu op nieuw u volte d?agen op

JAet obº enmetziel van't onderſt tot den

0P ;

GEn met mp komik u (hoewel metſchzoom

bevangen), .
Dokwpen openbaar dit Bundelmet Gezangen.
CD NLerN ºfdig aan/ enſtoot mpngift niet

LeN !

- X
-

Ak



ro8, Z1EsveRLustigING:

<Ik ben van u voo u; 3p is tookin'tgemeen.

Gntfang mp/Ä daar mee uit loutre gunſt

- - - - gena - -

GEn wil mp/ met het mpn niet naar verdienſt/

warnt Ähennarssºpn hertelpte Wenſch/en g gebet

Ss datmºn Werk mag omgebzek/nog

ZHiet heel Äto 3pn; maar dat het daaren

Lgen

Alan m. ºzeam werd doozuw genade en

3egen. -

Pervul/mpn God/kan 't 3pn/in dezen mpn

begeer? - -

GEn alles om uw Aaante gebenp2ps/en eer.

Laatikdaartoealleenma
arleven/enookſterben/

En dan de 3aligheit voo?eeuwigblp verwerven.



oP scHR I F T EN

D E R

L 1 E DER EN,
in dit Werk begrepen.

A.

Aas op Prediker v11: 29.

– – – op Joh. x1x: 36.

– – – op Pfalm Lxx111: 25.

Aanzetting om Godt te beſchouwen

Aanbieding van 't hert aan Godt.

Aanſpraak aan 't Gevogelte.

- – – aan ware Vromen.

– – – aan Godt.

Alles boven alleen volkomen.

- - - niets zonder Godt.

- - - gaat wel met Godt.

Avondzang.

B.

Beengen op Jezus Kruis entranen.

– – – in de Lente.

Begeerte om teſtigten na den doot.

Blydſchap over Chriſtus komft tot de ziel.

- - - over 'tnaderen der Zomermorgenſt.

D.

Bladz.

244

248

25O

Z4O

37I

40$.

#o7
388

437

457

266

263

4oI

yo5

362

399

DAnkbaarheit aan Godt uit Pſalm cXVI. 57

Dankoffer aan Godt, I32

David



O P S C H RI FT ENI,

David dergenade tegen Goliathder verdorv. 1#

De begerende ziel naar heur eerſte wezen. 185

I93
De geboge ziele. -

De emende ziel. - . “ 209

De gewillige geeſt en 't zwakke vleeſch. 215

De Jezus ontmoetende ziel. 22I

De minnende zielen weigerende Jezus. 131

De noodigende Jezus aan dorſtige zielen. 235

De opendoendeziel aan den kloppenden J. 23

Der Vromen ſamen zyn goeten zoet - 4?

Deſmeekende zielom Jezus wederkeering

Deſmeekendezielom lichtvan den Heere J- 234

Ee vermakelyke Doolhof. 2GI

Dewaarheit veel beleden. 461

Deziele in hare eige onmagt. 88

De zoekende ziel. - I99

Deziel verzoekt hulp aan Jezus. 2O4

E.

Een ziel verlieft op Godt. 2 S.

Een Lied van s weereltsydelheit. 56

Een verliefde ziel tot haren Bruidegom. 81

Een Scheidlied aan de weerelt. IO-,

Eenzielin den der Wedergeboorte. 255

Eèn zondaars afſcheit van de weerelt: 323

EenÄ menſch. 39I

Eèn der laatſtezielſtaten geopent- Jo2.

Eenzaamheitsliefdeen bezigheit. JOO.

G.

GE- tot Godt den H. Geeſt. II4

--- om vermeerdering van geloove. Iſt

Gebedt



DER L I E DE REN.

Gebedt yoor Sion. 225.

Gedagten over de eeuwigheit. 186

- - - by Jezus Kribbe. 261

Geeſtelyke liefdevlammen. I47

Geen luſt dan om Gode teleyen. 369

t Geheiligt hart over Openb. xx1: 6. 223

Gejuig over Gods naderen tot de ziel, 36

Gelatenheit in den Wegh van Godt. A5Q

Geluk van geheel in Godtshanden te zyn. 455

Genadete bezitten Met Hedrigheit. 393

Gezigt van de legtheit des levens. Z64

Gezang van Godts liefde. 93

Godliefde, of Liefdegodt. 16

Gods dienſt, eer en liefde nootzakelyk. 368

G9dt de Werkmeeſter der genade. 394

- * - dienen is regt vFy zyn. - 469

r -- dienen is voordeel en voorregt. 47T

- 499- --- hooren yan binnen.

-- H.

Harasser tegen 't Ongeloof.

Hartſterkingvaneenöprecht Verbondmaker.

Hartsgalmen eens liefhebbers Van Jezus..

Hartopheffingen# den Morgenſtont.

439

#
116

f- - a € -

– – – Tweede Lied.

– – – Derde Lied.

- – – Vierde Lied.

Hartopheffingen in den Avondſtont.

– – – Eerſte Lied:

- – – Tweede Lied.

– – – Derde Lied.

– – – Vierde Lied.

Kk 2

4I2.

4I4

4 I 5.

417

418

42 I

422

42

Ä



O P SC H R I FT EN

Hartezugt van een' geeſtelyken Armen. 446

Hartgevoelens over Godts wegen. 4,2

Heilige vergenoeging in 't kleine. 385

- - - zielsdorſt naar Godt. 445

Het Lied van Mozes Deut. xxx: 1-44. #
Her enge padt van Vremdelingen betreden. 20

Het Schepzel niets en Jezus al. 23

Het Land- en eenzaam leven't beſte- 387

Hoogliet I verklaart. Eerſte gezang. 278

* - - - Tweede gezang. 2.

- Derde gezang. 282

Hoogliet II Eerſte gezang. 284

" . . . Tweede gezang. 285

Derde gezang. 286

Vierde gezang. 288

Hoogliet 111 Eerſte gezang. T 290

- - Tweede gezang. 29I

Hoogliet 1v Eerſte gezang. 293

- - Tweede gezang. 29$.

Hoogliet v Eerſte gezang. 298

Tweede gezang. 299

Derde gezang. 3O2

Vierde gezang. 3O3

Hoogliet vr Eerſte gezang. 3C6

Tweede gezang. 308

Derde gezang. 310

Hoogliet v11 Eerſte gezang. -- 312

Tweede gezang. 314

- Derde gezang. 316

Hoogliet v 111 Eerſte gezang. 317

- Tweede gezang. ZI9

-Derde gezang. - 321

Vierde gezang. 322

« -

Jezus



DER LI E DER E N.

Liefdeſmert over tniet lieven van de liefde. 46.

I.

ſ Jea alles in allen. I52

ſ - - - beſchouwt van Bozra. : 182

- - - het hart reinigende over Joh. xv: 5. 238

- - - de getrouwe Herder. 242

.

-

-

-

* - K. -

0 Ki - - -

2 Lagt van een worſtelende ziele. 27

4 - - - eens zondaars en Jezustrooſt. . 35
ſ - --- over 't lighaam der zonde. . . - Fo

Kragt van Jezusliefde. . . . . 334
Kriſtus 't leven der ziele. 172

0 - - - Bruit verlieft op de Eenzaamheit. I91

l - -

;
–

) L chte zielſtaatsverändering. - 434

Lied op de woorden onzes Heeren. * Z2

z --- van Niet. . . 39

5 - - -, van’t laatſte Oordeel.

Z Liefde van de Godlyke ontmoeting." #
) - - - tot Jezus. . . . - 87

Liefdelied tot lof van Jezus liefde. 19

Lofdigt voor den Heere Jezus. #
Luſt tot H. vremdelingſchap op aarde. 382

Luſt en trek naar Heiligheit. 459

Luſt tot voortgang in Gods wegen. 462

Lydens zekerheit öp den Hemelweg 431

S., Kk 3 - - Maria



OP s C H R 1 F T E N

M,

Mai, zockende Jeaus ty't graf. - 144

Moetgewing aan een klagende ziel. 4

Morgenzang.
- 3

Morgengezang. 23

Morgengezang. 2J

Neº- waardy en nootzaaklykheit. -392.

Niets dan Jezus. 246

Noodiging om den Schepperte loven. 4Q9

- O. -

O»bei van Gods beſtel. 467

Ontdekkingvan’smenſchengrontoverR.xIv.23t

Opwekking om Godtte verheerlyken. 4O

- - tot Gods lof. Eerſte Lied. 354

Tweede Lied. 355.

Derde Lied. 357

- - - tot zangh. 407

Opheffing der zielen tot den H. Geeſt. - 496

Opt gezigt der nietigheit van Schepſel. 92

Op't anſchouwen Wän Gods Majeſtet. 17

Op het verloop des Jaars. Z95

Op een ſchoonen zomerſchen dagh. 403

Overdenking over Hooglied I: f-7. #
't Overgeven aan Jezus. - 8x

Overgröot genot in Godt. 372

Overde verſating van Jezus. 43

Over de veragting der Weereltº Pl91

- - 1gt



DER LIE DE RE N.

P. -

PLg omin Godstegenwoordigheitteleven.

- - - om Godt in alles te zien. - 37

. . »: - R.

Roem van Jezus lief.de. 219

- -- van Godtswerken. Eerſte Lied. , 344

- Tweede Lied. 34
* Derde Lied. #

- -- van Godts goetheit Eerſte Lied. - 3 Fo
T . : 2 Tweede Lied. 352

FRuſturen na bezigheden. 378

S.

Samener tuſſchen eendroevige zielen J. 24

- - – tuſſchen een zockende zielen Jezus. 26

- - - tuſſchen Jezusen een verlangendeziele 112

- - - tuſchen Jezus en de ziele. I 19

- - - tuſſchen eenGeeſt.envleeſch.menſch. 124

- - - tuſſchen een levende en doode ziel. 18o

Z - – tuſſchen Jeznsen zyn Bruit. 197

Sam. Rheterforts 66ſte Brief. 163.

- – – 44ſte Brief aan. R. Gordon. I66

Schielyke verandering ten goede... 448

Stemme des gejuighs. 25T

Stilheit onder Godts beſtier. H4$

- T.

Taal van een Godgezinde ziel. 38o

Tegen weereltſch gezelſchap« IBO

- . Kk 4 Toeei



op scH R 1 F T EN

Toeeigening van Chr. lyden, over 1 Kor.I:23 268

Trekom Jezuste kennen. - 329

Trek om Jezus liefte hebben. - 331

- - - naar Jezus ſchoonheit. 332

Tweezangvan eengeloov.enverwacht. ziele 161

- U. * - - - - -

- -

- ...-- - - - - -
-

Uſierende gedagten. I4

Uitbreiding van Godts Eigenſchappen. 95

- - - over Pſalm xLv. - . . - 273

Uitboezeming van een Godtveraten ziel. 237

Van Godts göetheit in zyn weldoen.

Van de liefde van Jezus. 173

YÄ Ä Ruſte. #
an de geeſtelyke vergenoeging. 2.

ÄÄÄÄ Godts gunſt: 71

Verwondering over Godts ſchoonheit. – 342

Vernedering voor Godt. . . : - 359

Verandering der zielſtaten in dit leven. – 427

Vierig verlangen naar den Hemel. – O

Voornemen öm Jezuste zoeken. -- 337

Voorſtelling vandroefheit aan Godt. – 441

Voor Vromen tot onderlinge ſtigting- 477

- -- aan een Liefdetafel.: – 48o

- - - in een Tuin. - - - 482

- - - in het Velt. - 485

- - - in een Schuit of op een' wagen. 488

- - - op de Zee. - , 49I

- - - in uiteryke bezigheit. 49

- - - na uiterlyke bezigheit. . . 49

Vreugdelied van een' bekeerden zondaar. 228

Wrug der Ä, over Openb. XVII. 239

W.



DER L 1 E DE RE N.

. . W.

Waccess over 't harte. 217

Ware ruft der ziele over Pſalm xxv11: 265

Wat het gezigt van Godt en d'eeuwigheit 390

"s Weereſts hoogheit laag geſchat. I 9O

Wenſch om zegen over oefeningen. 151

Werkingen van Gods wederkomſttot.deziel. 366

Winterkeer en Zomernaking. 398

Z. z

-

--
'

Zang over Chriſtus geboorte. 8o

Zelfsonderzoeking. 224

Ziels Klaaglied. 126

- - - zelfsſtrydt. - I28

- - - onderrigting in haar omzwerven. 138

- - - twyfelende gedagten. 136

Zieldwangover 2. Kor. v: Ä #

Zielsopwekkingomallestot Godte brengen 189

Zielsroem. I95

Zielsluſt naarÄ 2O

Zielsovergevingaan G. wil,over Hoogl.v1:3. 238

Zielsbetrouwen op Godt. 24I

Zielstriomfover 1 Petr. I: 3. 269

Zielsklagten Bede. 438

ZÄ voor Jezus geopent. 443

Zielſteuning op Godt en zyn Verbondt. 456

Zielzugt over den ouden menſch. IO5.

Zugt tot Gedt, tegen de verleiding. 46

Zugtingen over de bedorvetyden. 48

k 5 Zugt



O P S C H R 1 F T E N.

Zuchtingen tot Jezus. – -

Zuchtom den Geeſt des Lofs. Är- fº

Zugt tot Jezus. IOO

Zugten eener boetvaardige ziele. I22.

Zugt om regtvaardigmaking. - I49

- -- naar Gods lief ÄHoogvinz 269

- 463

Zwakheitsgericht. 435

-

-

- - - - - - - - --

vº - - - - - -
-

- - - - -

-

-

-

.

-

* -

- -

- - - 3

A .) -

L - - - - - -

-

» B LA
- - - – - - - - - - .

- -

- V. - - --



B L A DW Y Z E R.

V A N DE

L I E DE R EN

in de drie Deelen begrepen,

A.

Ae ! isdat troubvenaan hethoog- - e benik nietigÄ ſte

– – – Bºeer ubo lief gezigt is 30et.

Bladz.

goet. 27

35

– – – ach! mpn Godt/ ach! waarfkerns #
– – – He3Us/ blied gPA

– – – hoe zeer verlangt MPM geeſt.

– – – watzal ik zondaar Maken.

- -– dat gp/ Zielzon mp zoo waard

Adieu/ adieu/ Ö weerelt die

Aimp! boe is mp 'thart zoo bange.

Al b2ändend in den Gben.

Algenoegzaam g0et.

a- um se Lenig g0et, -

AlbeÄ isÄÄ
- - - liep mp hter od tegeM.

- - - ruiſſchen alde WBouden.

Als fk uw Schepſelga beſchouwen.

- - - nnpn zielgaat obereggen.

- -.- fk eens ga oberdenken. -

- - - Godt mp ſpzeekt en zelbe leert,

Alwat ik heb of immer heb gehadt, 67

.. ; 4Ö- - - mp over oberkomt ihbind

I R

#
I22

17

223

3C

16

7r

Ä
I7

244

25T

25$.

499

39

B.



B LA D w Yze R.

B. -

Beher u menſchen. - - 8o

'k Ben als een roos/mpn Bºuidegom. 284

– – – als in 302g geb00nden. - 32I

2szoodtzonken menſchenluſt. 9

D.

Das is eengrond in's menſchen geeff. 231

- - - is een 252on ontſpºongen. - - 255.

--- is weinig aan gelegen. - - 396

- -- is geengrooter goet nogeer. - Ä
Dank 3p den Heer in 3pn voozzienigheit.- 4

- - - 3p u Sodes Boon. - 36z

Dat eens alle menſchen wiſten -- r2o

De booze geeſt zat in Godts huis... - 238

TDserlpke ziel/ deerlpke ziel. - 24

TDs geeſt-heeft luſt om Gödtte v?eezen. 21;

Den Heerzp dank die ons zoo hier 482

Des Kriſtens roeping is/. televen. - 374

Dewp het vleeſch den voo?togt heeft. - 134

De wegh is af/ de ſtrpd is uit. "2

Dewinter wpkt nu vaſtal meer. – 39

De waarheit Godts die woºd nog Heden. -46r

Deweereltgaätzigheel vermaken. .: 488

Deſtilleeenzaamheit/ ganſchbuiten'toog. - Foo

De 30ete vooglezang. . . . . . . - 407

TDien Godt wat rpkelpk bedenkt.: 393

D2oefheit kam mpn ziel bevangen. 387

Dºuk als een 3egelop uw hert. -... .: -319

--- E.



B LA DW Y ZE R.

E.

Een Kriſten op de MDacht. 217

Eeuwig WDezen/nog nooit begrepen Heer. 171

Een Hemeling alleen. 2.AFO

Enzoud ik mp dan niet 286

- - F.

Fonten des heils/ſpºing-ader. 445

- G.

"tG

- Aatmet de ziel/ als met de tpden. 427

"t Geen ik niet wiſt te 3pn. 237

Gelpk een Schip/ºdoo: ſtdºm gedzeven. 158

- - - een zoete dagh in guren Wintertpdt. 366

Gelukkigſdiebevºpd van alle vºemdebanden.455

't Genoegſaam Hemelſch leven. 52

Gena/barmhartigheiten oberzoete b2ede. 16

- - - barmhartighett/en v?ede zwu / Heer. 166

Genaderpke 2eerzienederopeen' Armen. 446

Godt roept ons alle tot de ruſt. 418

- - - dienen is geen ſlavernp. 469

- - - die den menſch gaf't WLandt. 49L

Goede Jezus/ berg de roeden. 268

G2oote Jezus die zoo ſchoon. J4

- - - CZ0dt die OM Ons leben. I32

- - - JezUs vol genaden. 1o7

Gp Hemel neigen leen uw os?. Z

Gp zyt ſchoon mpn P2fendin. 308

Gp weet / Yeer/ waar 't mp ſcho?t. 44

Gp weet wel haaft / 6 Meere. - #
GP hebt/ mpn Godt/ de menſchen #



B LA D W Y z E K.

H.

Ha, mpn Dziendin/ hoe liefpk ſtaan

Beb lof heb dank / mpn goedeÄ #
b dank/ heb pºpsºn GOdt. 49$.

Feilrpke Schepper/ milde Bºom. 266

Herder Iſrels vol van 3o?gen. 242.

Het rein en heilig leven. 49

zier is alweer een Apondſtont. 42I

Föe dat het gaat of niet en gaat: II6

- - - trotsen fier 3pt gpter tredt. 3I 2.

- - - zou menu niet loben. 344

- - - wonderlpk wind mp/ºeer. 434

- - - d?oebig is het/ Heer/ altäns. 44I

- - - "tgad Godt ärzptmpn Godt. 46

- - - groot is niet het zielverlangen- 5.

Hoogſte M52ufd. . 2.

Hoogwaarde Majeſteit verſchoon Foy

I.

JEhobah/ allergrootſte Bºeer. 2O9

Sezus/ liefſte zoet. 88

– – – Thziſtus / mpn leben. 17a

- - – heldze HLRozgenſtar. II2.

Juig“mon geeſt en spevolvzeugden. Zé
ben alleenig. - 316

benoneindigmaal verpligt. -32

Häben in Godtenheeot Gºgº. Zºº
Hben verblpd engeve Gode dankt. 399

Äh bid u/groºte Bººt, 4 II

Hk heb in voozledem tºdt, 59

Ähieb u tief wantgphebt mp berhodzt. 4



B L A DW Y ZE R.

H'b ja welter degen. 73

heb in beel gelegenheden. 156

eb geen' luſt televen. 369

7

Ä heb allang gehadt veeltrek en luſt. #
Äº kan mn met een kleintje bergenoegen. 385.

#ft

kh

# hebeen hert en ook geenmeer.

h

kom/Ö God / mp voo2 uw voeten. 359

F Neef op aarden als bergeten. JO2,

bsel beel teed?e p?angen. Z32

h voel een herte 3eer genegen. 462.

kzat den Heere zoeken. 337

n ſtilheit neemt mpnzfele toe I9r

't ſayNen 3pn van ware P2omen. 478

Fs alte lang het oo! geleent. 2O

ºt s nu Reen tpdt meer / dat ik rpg. 278

't Ishiergeentpdtvanevenvolvermaak. 388

K.

K Eerweer. Keerwºerd Jezus/mpn 183

kleinkribbelen gezegent hoit 26r

kom mpn lieve ÄNezus dien ik min. IOO

kom / Heilge Gee\" kom tot onszielen. j

ÄöñzejÄchöÄ“

- L.

Paasis ineen aamheitgewehen. 37

Leg mp/ Heere gezü ? Z29

Woofziele loofuw. Heer, 357

Wooft Godt/ aarde enlucht. 4O9

M.
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- M.

Myn ziel/hoe wend ge u zelvenzoo. 34

HMen komt nietzonderſtoºm en ſtoot. 4ZL

52pn Tiefſte die is mpn. 8I

Äpn Tief/ ik moet van heete minne - 182

Hºpn To2telduif / die ik altpd bemin. 19

Äpnziel zie om/wat wegengp betreed. 20
HYApn doodigen verlegen hart. . 2I3 -

Hºpn ziel ga toch eens onderzoeken. 224

HApn Godt/ ik heb u wel gehoo?t. 233

HENpn ziele/ wil Godt loben. 239

HTºpn Hemel op der aard. 246

UNpn ziel berheft Godts eer. 258

ºpn hartis3oodoo2 warevzeugt ontſtehen 23

Mpn beminde mpn B?videgom/zegmp 28

JApn B2uid kom af van Libanon. 295

Iſlapn Liefſte die is blank van Vel. ZO3

Mpn ziel wilu verwpden. Z55

Klºpn ziel/ loof uwen Heer. . 4I4

Hapn Godt/ wat wegh is dit/ die mp 45'o

N.

Na mpn Liefzpn minlpk ſmeeken. 4

JAugp/ Ö Godt van eeuwigheden. 23

JAude zon ons is ontheven. 422

SDu de dagh weer is gaandalen 424

O.

Oen hoogſte goet contentement. 9

– – – dat mpne 00gen Waren b20MeM. 48PNL 00Z Och!
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G blinde Weereld bol elende. 19e

Och! och! wat valt mp 't herte bang. 128

Och! liefſte Bºuidegom. 2I9

GP Chziſtus/ laat de dageraat. 234

Odierbare beloftents. I 4

G9Ä Ö donderwoo2t. #

O! gedenk aan ZSions ſmerten. 225

G Godt/ mpneeuwigwezent goet. 24L

D haatlpk ongeloof/wat komt. . 439

CD Heilge Geeſt / die langzoo 3pt. 496

GP heilig/ heilig Albeſtuur. I93

GP Jezus tot een Heer! 32

CD Sezus maak den waan van fet. 15'z

GDIezus wat is 'tdat udzingt? I75

GP Jezus laat ik u beminnen. 33T

G liefde/ o liefde/ zoet en heerlpk. #
GD HAaagdepuik Van myn behagen. 28S.

Om hier gelukkiglpk televen. 39I

GPm eene gaaf homik/ ÖGodt. 392

GP nooit/ o nooit/ o nooit voipzezenheer! 95

Op/op/ op/ verloren Schapen. 263

GPp/op/ mpnziel./gpmoer Godtpºpzen. 412

G Pooglen in de lucht. 4OC

GP Dzomen/ waarpk vzoom temoemen. 473

CD was ik/ Heer / gelpk ik garen waar'. 46

G! weerelt loos/hoehebt gpmp bedzogen. 22

GP zalige onderhandeling. 16r

GD ziel/ wat is dat vo02 een 30et geluit.

CD 30ete HezUs. $.

G Zoete Jezus!mpnvermaak enzteletrooſt. 147

T I S.
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S.

Salºmºn doo? gunſt ged2eben. -

Sehoone/ 'k zal uw ſchoonten uiten.

*k ZSliep/ maär 't herte was belaan.

Staat op/bekranſt uw hooft.

Stil 3pn als de Heer wegh gaat.

T.

Te hebben Godt total verkoren.

Coen alle CTreaturen zwegen.

v,

U. Sezuste beminnen.

3Deel ſtervers wouden graag.

MDerb?and mp/ allerliefſte Neere.

*k Dind het menſchelpke leben.

3Dolmaakte volheit/ hoogſte g0et.

W.

Waſ op/ mpn ziel/ om Godt teloven. 83

MPaarzoelik nu helaas? wat raat?

MDaarom 3pt gp zoo verſagen

3 Saarom zoo veel zich opgehouwe.

Ärom ist dat wp in benedezaken.

MGaarde Jezus/ 'k mºet u klagen.

Z22.

Z14

173

I45

372

239

Z34

5O5

269

384

2O5

I44 .
199

34O

376

zöÄ
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-

MDanneerin't hart/ geheiligtvandezonden. 223

ºk WDas mpn Tief geen antwoo2t waart.

MDat is 't Aardrpk Ö Heer Ö Heer!

MDat is het leven ook :

IWPatzpn 'tal wond2en.

WDat is de v2eugt een zoete zaak.

WPatzpt gp ſchoon / mpn Godt.
WPat is het älles ſchoon.

WPat 3pt gp groot en heerlpk.

WPat benik mpnen Godt verplfat,

WDat is 't een zoet en lief.pk weér.

WD.at oog ban menſchen immer zag.

WDat is het zoet en liefte ontwahen.
WPat benik / magtig Godt en Heer.

MDat ik ook doe / wat ik ook pöog.

MDat dzukt mp 't eigen pak.
4. 43

WPatzpn/mpn God/uw wegen diepenheerl. 452

MDat gaat het werk niet ſpoedig.

WDeeret/wel wat moogie denken.

WPelzalig hert/ wees nu verblpdt.

MDie is 3p die gep2ezen.

MDonderpk zpn de gedagten.

WDo2d vaardig mpne mond.

WDpl zig mpn Herderin.

pl mpn hooge Bºuidegom.

WBp die hier zyn bp een gekomen.

WDp die hier zyn in Delden Weiden.

WBpzpn hier uit uw eeuwig wps beſuit.

Z.

"kt Za een Tied der lief.de zingen.

"k Zie al het weereltſch is verdziet.

Hielen al Van Godt bezint.

3O2

92.

18o

III

I24

342

347

348

35'o

4OL

4O3

417

435

437

8

45

I("

J9

1o

29O

Z 4

2,88

282

477

485

III

2. R2.

#
40

Ziele
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Ziele vlugt/ vlugt van der aard. I49

Ziele die hebt ondervonden. I9$

2iet Wie komt dus opgeſiert. 29I

Ziende op den Liefdegodt. 465.

2Zie/ die Hemel ſchiep en aarde. i89

Zink nu/mpnziel/ind'Oceaan vanGodt. 378
2Zoete Jezus mpn Beminde. I26

Zoete Zezus/ troubwe Vºerder. 22 I

Zoete ruft/ wie kan u ſtoren ! 265

* Zogte des nachts/ 'k zogte des nachts. 26

Zondig hert/ zondig hert. 136

Zoo gaat de tpdt vaſt vliegend hene. 395
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