
Over dit boek

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

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

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

Richtlijnen voor gebruik

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

Verder vragen we u het volgende:

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

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

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

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

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

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

GEZANGEN
TOT DIENST ALLER BOND- EN

- - -
GUNSTGENOTEN VAN

Je kan er zº
DEN DRIEENIGEN EN ALGE

NOEGZAMEN GOD.

Vermeerderd met enige Nieuwe Gezangen,

& als mede een Gedigt over hethinken op twee
l

t -

r
. *

| G FE.: ,, N.
'Den vierden TDruk

- Van vele Drukfouten gezuiverd,

t ,- ## * * * * *
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Te G RoNINGEN,

*,,IERJEN SPANDAw, Drukker

oekverkoper in de Zwane ſtraat, 1721
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V 7 An wat gebruik de Geeſtelyke Gezangen

V ten allen tyden in de Kerke Gods geweeſt

zyn, en wat nuttigheid die deG# kon

nen toebrengen, is voor ons van verſcheidene

aangewezen. Alwaarom 't de Here belieft zyn

Kerke niet te laten ontbreken aan de zodanige

die of Nieuwe Gezangen opſtellen, ofte Oude

vergaderen ende als vernieuwen. Dus is het dat

dit BUNDELTJEN VAN UITGEKIPTE

GEESTELYKE GEZANGEN, van wegen al

derzelver nut en voortreflykheid al enige malen

gedrukt, nu op nieuw te voorſchyn komt,(edog

met verbeteringe van die fouten, dewelke in de vo

rige Drukken ingeſlopen en met aanvullinge van

Regelen diegeheel uitgelatenzyn) met vérmeerde

ringe zo van nog enige ziel-opwekkende Gezan

gen, als in 't byzonder van een overdeftig Ge- -

digt, opgemaakt van een Godvrugtige Ziele,

tot ontdekking van alle Schyn-Chriſtenen, en

genaamd HET HINKEN OP TWEE GE

DAGTEN. Kom dan Godvrugtige Lezer,

maak er u gebruik van, en zoek den Here te .

zingen met aangenaamheid in uw herte, wy ver- ſ

zekeren u, deze Gezangen zullen dan onder des

Heren zegen niet zonder zielsvoordeel gezongen

worden, ja gy zult er onder wel een voorſmaak

ontfangen van 't eeuwig Hallelujah.

ſ
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Pag 3

#stem: Waar is 't Fortuin nu ras.

N- - - I • W -

s GEZjºrspas # 5iel nerheft boog eer/

AAV3%# # 12erheerlijkt haren heer:

5 \\\º/ SN Bie 't IBemelg ligt/ 't onttaalibaat

RAVAN ligt bemoonb /

#AV), 3 12an majeſteit en helder glang bekroont

# 3% erS) De 5uibere (Iroen-magt finielt/
12oo 3ijne ſtralen: baat een onbe5ielt/ w

gÉn 3igtbaar ligt niet bn Itau ſjalen/ /

1Berijeft ban unnen lºgeer:

l
JPijn 3iel met heet op heer.

2.

- 't geel-2tſ begint in mijg/.

&#en ogtemt 3ang ten p?ijg:

&Deg 3rgenaarg die 't ?tarbhoon tneber galm/

GBp 't heilig lied een algemene 33ſalm:

&Be bogelen 5ang aan 't ligt/

JBe Zon ontſteken/ Die in eiſt ge3igt/
er et gloeb en blamme boog Homt bgeiten:

(Ereet met het geluit/

&De JBeng ſhoog beeld hooguit.

|

l

3.

, JBe #agtegaal bie eel/

3 Dan ſtem ig humt haar heel /

2lan 't JPoggen-ligt in 't 3ingenbe geboonut;

âBaar langſ een beek met 3agte ſcheutjeg ſtroomt/

gPe 3Leeurift bloeg en hoog / -

#peelt op 3ijn «Boggel/ boben icberg oog/

laatuitlijft alſ een #ſuit of 42,gel/. -

©ub aſieen ter eer / qEn## hem keer op keer. zT,

2, - --



4 GE E ST E LY KE

3De GPtterg GBlifant/ #antoor eenban't Lamb/ .

3De #omme t'oºg balt op het aange5igt/

2tſ ogteng meer boog het berſimililielid ligt,

Jpijn geeſt nog vaſt aan 't ſtof/ aan kwalijk rijgen

jna 't ſpemelg #of: Om 45oo matig en meng te prijzen/

«ën mijn ſjert en toon/ @Ie biegten tot een Hätoon.

«Ecn teer gemoeb bat naar u gloejen blaaſtt/

«D 3uiber oo: big 't ?tarbrijft ouer maakt/ T

#ſt leg mijn GPffer neer / 13on3 uube boeten f (ten;

hect geen ſiam of IDeet/dl)aat 3Lofge5angen bieugroea

&Doo2 be iDoſſien ljeen/ # oogſp?ongban't gemeen.

eistgenban mijn flauſ Diesmahbegonale Pau/

2ti ogteng berg gcballen uit De #Logt / .

H9et 452ag en lituid beſproeid met ijcſſ3aam bogt/ .

5. - -

&D #eiſ'gehemel- zon! en 5uiu're Liefbe-byonſ,

#n ſchiep mp naar u $5cclo/ GP Beilig ilBezemi ! .

g: er iſ maar miſteelb/ «En ban be ſºeſje Slang bele5cm/

«Doe 'huan 5in berooft/ man bood at met het Doft.

7. - - -

eſſt ben blinb bambernuft: 13an 't Hemelg gamtgbeta

5tift/ 13ocg iſ mijn upil met bo5e luſt met luſt/

GEn liep be H3el in haren muil geruſt, -

(Eot bat 45gbg 2oon bic %on/ 19an bui5cmb bolften/

&Doe3ijnblam begon / 45e5eten boucnºlogt en IDolften

2tig ilt reuſteſoog liep/ my op €5obg #eſtbaan riep.

O Jesu! o mieng glang: Den Bemelen5ijntramg

geen ligt uerſtrekt/ baat 't eeuwig helder baagt/ .

SPaar 45obg paleig en #ion moet op b?aagt,

Derijcetiijltt met u ſamp/

ſt)ijn H2ert dat Duiſter/ G'n ban ſpelſchen Damp

25cmebeld 3it/ en 5omber luiſter/ QPatſtcebg jaagtop

#Yagt / JI)p in een boobſterft b?agt,

-
9. ©
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9.

OP Zon ontſteekt mijn ſpeer / Op bat mijn3icle upter

jaet bau bien bag al ban u toºg beſtraald /

(Ien gemel vliegt dan maar ſjn filmam grbaaſd;

Jlâijn 3ici ban die nu 5ugt/ #al miſù gegegenü b?agen

bzugt op b2ugt/ J2a 5onneſchijn en beregend

«En met oberblocb/. Haat in gaat uit gebocD.

IO.

'##aleinblijft booguligt/ Datbui5cmbulanmcnſtigt

obelijk de iPhenilig ban 't ?trabig houb/ ,

GBp 't Lijiibeb uit Hkaneel en JPitt bolboub,

jl 2et ſchoonder pluim en glang/

QPan ooit berre5en met bien ſterften trang/

«Een triompij 3ingen 3onder b2c5en/

&Paar be b?eugd geen emb/ #n bui5emb eculuen licnb.

MORGEN-BEDE-ZANG.

3temme: Als een uitgeſtorten Balzem.

GPf/ Menuet de Proſerpine.

I e v *,

"Z# be #on beſtraald be Himmen/

jihet 3ijn heuglijft JI)orgcmligt/

, «En berb?ijft uit ong ge5igt

Jhare magt#fffft-bonh're ſchimmen.

GBp mijn logge 3iel! bit 'g ſtof/

(Tot beg #eren bank en lof,

" 2,

'H #om mijn JI)orgen GPffer leggen

GPp bie goube#n - ºv

& Pat het 45ob gebaſſig uuaat ! - - -

'f itom u banſt/ o 19aber ! 3eggen/

@Pat gn mn meer hebt bemaal t/

g#n u goedheid man, maar
ry



6. GE E S TE LY KE

3.

##ooit en ſluimeren uïn ogen/

(troume #oeber / Dat um bolſt/ .

2lig boog buur kolom en moift

. 3Deilig/ 3eſter ſlapen mogen;

JIBitgum 3ogg hen 50 bcmaart

&Bat geen quaab hen mebetbaart.

4.

25,ieſcht be buidel om onghenen:

#Sluipt be peſt in Duiſternig:

%o 'er bange magt ſchgift ig:

?II Dat onheil ig betÜmenen/

2tig gp met u oog maar menkt;

âBijl geen ramp dan naaſt of ſtrenât.

- 5.-.

&D mijn 3iel! miſt ſteebg erkennen

2ïl mat u De HEERE boet;

@Bat gp #em geen quaab boog goed

- Jlhoogt bergelben maat gemennen

#o aan #em en 3ijn gebob/

«Dat bp ueber 3p# GOD.

#mmerg hab gp/ beet/ regtueerbig

iBeggenomen t omuermagt/

dl2ijne 3iel boogieben nagt:

#ſa 'ſt behen / ift mag het meerbig

3Pat mijn deel mag in ben ſtuil

130i ban knetfging en gehuil.

7. -

't egg mtt bag/ bieg moet ſft merken/

oger be magt beg boobg gemaakt/

2 Ig men 't merken ceumig ſtaakt/

'it ſlâoet nu tijden ſtond opmerken:

'lt JI)oet ſteebg bezig 5ijn / bat ºp

Jaooit wint. Dat ift (ebig 5p,

8, @p
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8.

€3p. Dat merkten bolgt het ruſtcn:

&Pp bie ruſt het merken meer/

(Iot ben biemſt ban on5e #Beet/

j#2et hernieuubbe kragt en luſten/

# bc bag ber eeuunigheid/

aat men nimmer magt berbeſb.

9.

't #g nu bag; 't paſt bat mijn ſjanbel

#2agt en duiſternig ber5aak':

QPat ik nugt'ren ben/ en maalt':

'# 19aſt nu bat mijn ganſche manbel

#Zp alg ban een ſkimb ban 't HLigt/

20ltijd boog GBobg aange3igt.

OI O,

3Leeb iſt omber buiſterlingeu/

GPmber ſtimb'ren ban be magt/

25p een krom merbzaait geſlagt/

3terker moet mijn ligt boogbzingen/

&#n 3o ſchijnen meer en meer/

&Dat het ſtrchtſt tot 19aberg eer.

I I.

3Laat berhaïben bog u ſtralen/

#onne ber geregtigheid/

JPie genezing man u ſpreib?

Sjimmig in mijn 3iele balen: -

jf Poggen-ſter gn op in mp/ r

«Dat ift ligt in u me 3p, , t

I2 ,

3Pat u 45eeſt mp ſeib en Ieré /

#a ben regel dan u moob:

# 43a ban ligt tot ſigt ban hoopt,

'k Zal mp nimmermeer ban heren

19an het regt en enige pan

't âPelſt ong brengt ter #emel-ſtab.

- * * * 14. 't



8 GE E s T E LY K. E

I 3,

'ft ſlāil tot mijn beroep mºttam/

# in 't aanſchijn#3meet mijn bloot t
t'gºten/ 5o 45n eeng geboob/

«beef mp meer mijn mooöbauft heben/ . -

«En bernoegen met mijn beel/

't #ºp het meinig íg/ of beel.

- I4.

3Dooaber mijne handen merken:

#egen #eer al mijn benzijf/

@Dat het in u gunſt beklijf:

3Laat Dog u gemaab mp ſterken/

iBilſen/ merken/ geef het al/

«Pat het aan H meigenal.

Iy.

3Laat tl Gºng'len mp 3o b?agen/

gaat mijn mond/ of hamb/ of boet/

2tailſtoot / ſtrfſt/ nog huiſ ontmoet/

«Dat iſt b?p blijf bam be plagen/

3Die mp amberg onbermagt/

(&Iteffen 5ouden eer ift bagt.
w 1 6.

3Laat geen 5onben mp terraſsen/

#oed mn / #eer/boot ſchaab en ſc

Dat mp met beregter hand:

ſjanb/

3Laat u #oon mijn ſchulö afmaſ5en/

&Dat 5e tuſſchen +4 en mp

JBiminermeer een ſcheibg-muur 3p.

17.

'It #al Dan be5en bag belenen/

2ºlg een bag ban 5alighein/

gDmber +4 getroum geleid/

'fi ºal H bank en ere geneny ..

#o ºp/ HERE, maarbig 5ijt/

&Pe5e Dag en alle tijd,

18. 't Been

-

,

:
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- - I9. -

&Pie 45p 't roer ban Lamb of iterſten/

- - 18. - e

't 45een ik heb noo, mp gebeben/ . #

#laat Dog ooit geſchonken 3ijn * * * *

2tan al blauwen/ en be mijn/ .

3ubant mp3ijn nalhamberg lenen/
3togt alom H 3egen: ja -

Gbum mijn biano 5elf gena.
-

#ebt gegeten in be hamb/

#eder na 3ijn 2ümpt en ſtamb/

3laat H 45eeſt ben 36 bemerken/

GPat ong heil geſtabig groei/

«En in baſte melſtamb bloei.

2O,

250um bog 2 iong ſchone ſpuuren:

25?eeft de poorten nam be #ei:

25abelg #epit3cm mcberbci:

3Laat H. iierft het al berbuuren/

dPat met herte / mond en hamb/

(tegen Hume 45chaat 3ig hant.

2. Is

©oet het bloebig 3 maart opſteken/

#2ater/ #onger / Peſt en 25 amb/

ſloter dan buig/ en #stan/ en #fanb/

&# mat meer ong mogt ontbreken/

#ioben mp H al te 5aam/

G9m H 3oong mil/ ſn5ijn Jaaam. --

A M E N.

CAROLUS TUINMAN.

- - - o w

2, 5 AvoND



GE Es T E LY K E

AV ON D-WE Ns,
Tot de Zonne der Geregtigheid.

#Stemme: Pſalm 92.

I.

«Et bagligt ig berottlenen/ .

H 19ermitg geen 2 on meerſtraalt,

't Jaaar abomb-bonher baalt:

G5aat 45p bog nog niet hemen/

«P #ome ber genaben.

2ig! blijf/ blijf bp ong/ #eet !

Zo'ft u maar niet ontbeer'/

19geey ift geen ſtruiftel-paben.

2.

'k Zal bp u ligt ban manb'len/

Gºot 't geen nooit oog hiet 3ag.

G2at maaitt ben nagt een#

'ie zal als in 't bag-ligt hand

en 'h 3al ban nimmer mijäen

3Ban't regt en enge 33ab/ .

(Eer hoge #emel-ſtab:

ga 3elf ook ligt boen blijken:

3.

#g blijdſchap #3on aan 't 3ïnigten,

#g bgoefheibg abomb baar:

#n rampen en gebaat/

3 Laat maat u aanſchijn iigten,

ef't ſchoon ban nog 30 buiſiet

-## buqtbannieſchzoom ; 'It en bugt ban niet/.

25lijft gp ban met u luiſter.

4.

en5o'ſ: geen ligt aanſchommeſ

*. gamfg in 't ûomhet ga;

•
e

d

3Laat



GE ZAN GEN.
t Ir

ſtaat mp op u gema/

#elIJlt gp cij!jnen

#et ligt in buiſternië

Zo doet ban mijn gemiſ3'

«Die menel-bamp betonnijnen.

5.

«Egipteng buiſterniſ en

25ebeliften 't ober aſ:

Sºblig ſtoot 3ig mig ten bal

# tuſe u ligt moet miſsen

2ölinkt gp maar met u maarheib/
Q2 t-bgon ! 'ft meet batijan

«Been leugeng hel-rooſt kan

25e5maiften een Eaarin

#loopt 'g merelbg bag op 'tenbe:

#g 't blauond nam de tijd: \

Zo gp maat bp ong 3ijn/

&Been 5onben/ geen eien.be/

#n 't bgoeſjem ban be bagen/

#2og 't ſlopen ban ſjet ?II/

#oe na / hoe b?eeſ3'iijk/ 3al

«Png htenſten of berijagen.

- 7,

#'t Dag-petit ban mijn ſchen

# auonoſtonb geſpsen/

1banneer ik ſterijen moet:

#g ! uiit mn niet begenen/

ziet om met u geflonſter:

#lg mp u glang aanblikt/ .

&Pan ga ik onderſchrift

«Poo! 't boobſche ſchadum-bonher:

ſl9at 3al ban teng opdagen

«Een 5alig glori-ligt/
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12 G E E S TE L Y K E

19oo2 bie u aange5igt/

#ier in een spiegel 5agen/

#Baat. Dan ban bij# begluuten!

45een abonù 5al baat 3ijn/

QDie bag en 5onneſchijn/

2 al onbetûuiſtetú buuten.

- carolos Tuinman

Z I E L E-Z U G T.
Van een verlegen Chriſten om Gods genadenry

/ ke Vertrooſtingen. -

#stemme: Pſalm 77.

Iſ ,

I# 'er nog / o groot ontfacmet ! .

#g 'er boog een nare ſtatinet /

3Boog een ſchºeier nog gehoo?? .

gâ 'er nog een open oo??

- Jaag een momb berbulb met 3onben/

Jlaag een 3ici berbulb ban monben/

&Bie ban etter bloejcm / mag

JPie nog uiten haar geſlag?
- 2

#am 't erbarmelijke menen/

ikan het ingrätopte ſtenen/

- 32an een gamtg berbrijgeïb hart / .

't IBelft gebuurig ſmart op fmatt/

- 3Ban um hamb mozb ingeſchonken/

«Dat ſchiet bromfien/ ja verbzonken

Sirib in 3o een tranen bloed/

ſºog betnuutmen u gemqeb : '

-- , 3 as



G E ZA N GE N. 13

"- 3: - -

S# er/ beer / nog enig hopen? - -

3taat De beur uung goedheilig open/ .

#oog een 3onbaar die de meeſt/ -

3Ligt uan allen ig gemeeſt?

ſpiije 3ijn geſchaci nog buiten/ .

«Die boog 30 beel buigend ſchulden/

25p u aangetekenö ig/'.

Aerijenlij ben met bergiffenis: *- -

4. - -

# #oon gn met bone oren ,

## #prijſ die niet horen/
ſlºoub um 45obbelijſte ſtem/

2lig gp/ tot 3ijn beſten/ ſjem

Hit 5ijn 5onbe ſlaap huaanſe mehhen?
&#aat gn met 3ijn heen nu geäſten? -’

Spotten in 3ijn 5iel-berberf/ . . . J

(tot dat bp dan manljoog ſterf. ..."

5.

't #p hoe 't 3#/ mijn broene ogen/ -

3Laat u ábp?ingbyon nooit berbyogen/ •

oliº/ man ſchºeien nimmer mat/ .

teebg mijn huang en leger nat: -

iBaſther nu 7 getuolle filagten/. . . . . *

19#elſchapt helemagten/ " , '

ele Dagen/ mijn getreur/ .

mijn hart aan ſtukken kleur.

-

- - -

## mijn bob nog te bemegen: ' t -

#2emel! mat een groten 3egell/

#o maar n'aſberminſte ſtraat/

##ijn liefde tºmmaart baal!
GPf moet ift 3ijn glinſt nog berben; . . -

't #al mn trooſt'lijft 3ijn te ſteruen/ . . .

3Boog. De boeten dan mijn #eer/ - |

&trefit het 50 tot 3ijnt: ret.’’ . 7. 't ##

- . . - - - 7,
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'v- - 7.

't egg nog altijd 3oet te ſtenen/ w

't gjg nog 5oet te leggen 'menen/ -

goetſte gegu/ aan um ſchoot,

«En aſbaar 3ijn5ide-noob ,

oEn aſbaar 3ijn ſtoute 3onben/

o# ban bie harte monden

it te ſtorten. 't 3Ligt het hart

#og een beetjen in #n ſmatt. -

gimmerg ik mij iieber treuren/

5ïienet/ ja mijn harte ſcheuren:

Tiener in mijn enigheid

Haet een 3oete bitterheid

#ijne zomb booz &#ob beſchºepen/
#n hem boog mijn tranen plegen T) -

oºm een ſchulö-bergiffenig/ -

zºoo? een ſchulb-bekentenig: -- --

9. -

2tig man aarbſche bºetigbe btonſten/

gEn i mercië-luſt ber5onhen/

25uiten al geboei oan pijn/

jaet be merelb byolijk 3ijn:

granen ban beeldagen 3ielen

#ltijd beter mp benielen ºf

an beg mer'log bermiſte oprugb

«Die geen #emeling berheugd. -

1 O,

ep ban/ op mijn treurig hartel
#ſaag um Gºoi, um bgoede ſmarte.

#neoog'lijk bat um pijn uiat ſtelpt.

#ſtoog't klagen 3eifbat helpt.

meaat/#cer, ſimont u eerſt melo;agen/

äBaat me 5al ik komen klagen?

iſ Baat me ſtoom ilt u te boog
3.

ziPat u allerminſt verſtoo?? 11. Zal
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II •

zal mijn tong met jammer #ſalmen . .

#men gemel boen meergalmen/ -

Jaaat bie tong heeft men -

vºoo, een malg ( onnut herhaal/

&Boo: 3o menig pb'ie moorden/

JPie u7 o mijn bob/berſtoogben/

3Boog een onbeſponne pgaat

ſnap beroozjaaät umen haat.

I2 •

dag ! bie tong/ bie ſteetg moſt ſpreken

#Hunen lof/ Die mag ontſtelten -

49an be hel/K en ſtak boortaan s

't iſlab ban mijn geboorte aan/

«En fit bie met open monbe

Hume maarheid moſt nechonbe/

#ebb mijn tong u mei ont3efb/

den geleend tot pbelheid.

13.

gPg! bie tong bie 3oub u tergen: -

#Zal ik 't Dan mijn ogen bergen/ -

Gaat3e boog een naar getraan

JIBijne klagten boen berſtaan?

#eer/ 3oud op die ogen byogene

#Zijn het niet be 5elbe ogen /

32ie / met hertele ſpijt bernuit/ - *

(Trotſienum migbyuiät gebult. . . . .

... 14. -

#al 'ſ: ban 3tuijgenb/ 5omber ſtijgepen/

D'#aub omtrent het harte iepen/

loppend op een bobe boºſt

3JBie geen moogben uitten bogſt?

25eib/ helaag! en hart en hamben/

GPberboi ban 3onb en ſtijanden/

319erktuig nan verboden boen/

#onben binberen mijn 3oen. -

15. #eil

-a-a
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15.

# dBob/ hoe 3al 'k ban naberen

hu trooſtrijke uzeugben-aberen !

@Daar nog tong, nog hand, nog oog

gzig berheffen burft om hoog?

QBaat het hart met 5o beci 3onben

G9pgeſtolpt/ bol 5eet'ge mohuen/ .

jàiet ban ſtinkenb' Offct-mcrit/

25gengen kan tot uïne #echt.

16.

ſlBag fit nu een ſtabeng jonge / ... .

*#Illet## berſtaa ,

(#aat geroep han Doen berſtaan

«En tot in ben #emel gaan)

2llg3e in haar bat5e ouben / .

3eoeft het liefde niet merhouten/ -

©m bat uit haar teren buit

#juiſt geen 3 matt gebcette ſp?uit:

I7.

º:bentnel iſ, moet het teagen/

't ºa #o 't miſ/ # gaf nog klagen/

&Pg mijn lieb' en bgocbe 3iel/.

3Boog ben #ere meberkniel. . . .

'lt H3oop fit 3ai bie 45ob nog ioben/

«ba fit ban niet ber te bonen/ .

&Pui5emb Iſiabeng/ en nog meer

@Bie berijoogb 3ijn# ben #ect? - - -

1 5.

#geer/ miſb gp mp eeuwig baten?

2 uit gn mp altoog berlaten? vA

#al altoog um ſtraffe hanb/

25lijnen tegen mp gehamb ?

gPg! maar blijft ban al 't ontfarmen

2ll. Dat hufjen/ bat omarmen/

2ll bat liefelijſt gelag/

«Dat um bolſt te trooſten plag?

r w 19. #g
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49an um'a" gejonb?
" ,

- I9.

## Dat nu geheel betömenen?

Zijn Die Liefbe-nomäen ſjenen 4

# bat bier 30 uitgebluſt?

#'t nu lang genoeg geſtuft 4

#lijft er niet door mn ban sint 3ſen 5
Zal er nooit een 5oeteruur 3ijn ? e

#al Der nooit een 132ebe-moogb/

3Dogden tot mijn #ieſ geljoogb ?

O2, e

#ebt gp ban/ o #ect ! bergeten/

#?oe gn boogmaal# plagt te heten?

©f en ig uun eigen Naam,

niet langer aangenaam;
#cer Die mp nu ſchijlid te boemen/

#ebb fft u niet horen noemen / .

God vol van armhertigheid, -

Ryk van Goedertierendheid.

- * 2 I. -

'# #eb / 't ig maar/ met grof ge3onbigb/

Jldaar hebt gn mp niet berltonbigb/

19an um Zone biebe 3oen/

Ban Deg IBerelog 3onij' 30ub Doen 4

#ebje ooit niet um Geeſt beſch?eben/

lg een bie ban trooſt te geben/ .

#ieſ bie tot hem #laagt/
Kelbet 3ijnen nameb aagt ?

2 2.

Hg tutu' eigen Naam MEWAARDIG ?

3ë uuu Zoon voor ons REGTVAARDIG ?

#0 uum Geeſt ben TRÖÖSTER ig/

@Lot ber bzoenen laafenig;

âDaar aan filag het dan nog falen/

QPat Mun natuurlijtig adem halen/

Hit een afgeſchreeum.be ltlonb/

23. Hoint
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23.

#totnt bat al ban mijne 3onben?

ſpel maar/ #eere/ De gezonben -

#3ocben bie be JBebecijn ?

ibaar paſt 25al5em ban bn pijn?

119aat 5ai 't blocb ban ubuen #one

$5rter tog 3ijn kragten tone

&#n behalen groter cer /

KUDan in 3o betettert 3eer?

24

«ën bergtunt u in grote goebijeib /

«ºene bie boog u te boet leib/

Dat ijn met een bºn geklag

2ijne reben uitten mag: -

#ecr/ 3o mottb ik u mel b2agen . s
319aat toe mag het u behagen - e

&Pat fit roep maat geen geſjoog?

gPg! mat hebt gp met mp boo??
2.
5.

dbaat gp 3o mijn ziel beſtrijden - - -

eBp bat3n ban 5oub belijden/ " . -

32at gn tog berminner 3ijt/

Gjn um GPogbeel t'aſſer tijb?

#àaar maar toe tog 3o begonnen?

'It Gºyeeft/ ik geef het u gemonnen:

#ſa gp minù het/ ſterke Beer/

'It âLeg boo? u De#was neer. " -

2,O,

'It 2 al bat aſſe5ing betuigen/

'h ilDit mp onber in mei buigen/

65p 3ijt# iſ ſit uïn linegt

JPien gn onbet hebt gelegt.

#a ſchoon gp mp moub bernoemen/

*# 5al ik u biſlijft mocnnen: '

allt ſit mp 5ulftg maarbig ften/

âSnobe zomibaar alſ ik ben, . . . . .
- *-** 27. #Baat

j



GE z A N GE N. 19

27.

jn haar gebemit/ gebenſt bog/ #ere/

#aſ. Dat ſtrekken t'utner ere/

&Bat gp 5o een riet berminb?

19egten gelden met een iiinb?

&al 65ob aig ijp ig berbolgen/

&Pgoge ſtoppelg gaan berbolgen ?

#g het ban boog u nog mat/ .

(Le berbpij3cien een #at:
2 5.

#g een Jaenſch bog 4.5ong gelijke?

&Df beoogt gp Dat ben blijſte .

bºdeer man uur regtuaarbigheid

2lig mijn #ici in D'H#eſſe leid?

imaoet mijn boob uun (of berftomben/

": mijn leben bol ban 3onben

# onteert/ mijn naaſt ontſtigt?

#schaft bie buiſternig dat ligt?

29.

'ft 2 al en moet/ en miſ 't ook b?agent,

#aagt het t1/ 't moet mij jagen.

'k zeg en meen het: ſºn doet met

#bchoon Up mierpt mp in de dºel.

't #g meſ hart/ maat 't ig regtuaatbig/

g#ben ſchand/ 45n ere maarbig,

Zijt gp met mijn boengebiend/

, zoek um eet, gh heb 't verbiemö.

3O.

zo een ſchuldig maenſche egter

*# mogte tot 3ijn ſiegter/

- mfcht fit bat bit eenig moogd

«Eerſt nog ban u micrb gehoogij , .

#on ik u mei ooit betalen?

e# mat eet 3uit gp ban halen ,

?lig gp mp gehangen 3iet; º

'à 3Lijn incl/ ": boſboe tilliet. . .

2 | |

-

-"

3 1. Haoet
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A 3I. . . * *

ſlºoet nogtang u regt betaalt 3ijn? ,

jl)dat / #eer/ 3ouù gn ban berbunaalb 3ijn/
2lig gn 5omber mn te boon/ ' s -

#ºogt betaling bn uun &#oon?

geen gemin ig in mijn 25loeb/ en

dDil hij noo, mijn 5omben boeten/

A?p i#'t Die betalen ſtan/, /

2-cgt mat ſchade lijb gn ban?

2
32.

Sºfa / #eer / ban 5aliſt it roemen/

Cn niet flegtg ſicgtbaarbig noemen; -

jl)aat te 5amen ſtraf en 5oet / .' '

#art en 5agt/ geſtreng en goed.

gº)libbel 3ult gn 5ijn gepresen/

«Dubbel3al ban b'inſioniſt me5en/

19an ulu grote heerlijftlycib: . .

&Daar al 't Muerit tog bene leib. . . .

33. .. - ,,e

JDaar iſt blijf baſt in mijn finarte/ - "

#3ecr/ hoe mag 't u van unu harte/ .

Ban bat 19aderlijke hart/

&Dat het mijn 3o lang benart/ *

#o bol ſchgiftſten/ 30 bol 5oggen/ 1

1)an ben ?ibond tot ben jl 202gen/- ºn

In 5o ſtommerlijſten ſtaat/ .

&tooſteloog. Daar hellen gaat? " " ,

34. -

#Tocte ººſe;tt/ mijn bertrouujen/ -

J11 bit bitterſte bemottuben/ - - -

#Peugt u dan niet langer / hoe

«ſbp ooit boogmaaig Muaat te illoe / . *

@Tocn be liciſt/ u ingeſchouſten /

&Lot het gronb5op toe gebgoniſten/ - ' '

&#n (al mag 't u grote pijn)

«ºuenwel geleegt moeſt 3ijn? *
- , * . . 35, ºſg
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35.

g't u nog niet heel bergeten

at gp nat/ ja uitgeſtreten/

2lfgemattet/ in Den Hºof -

3Laagb/ al iu?ijmclenb in 't ſtof?

# 't u nog niet heel bergeten/ -

i bat filam/ ja bloebig 5meten / - ''

ſ@ſoen gp in 3o Dangen nood

3Laagb/ en wiſt: met de boob? .

3 p 3 e

#g 't u niet geheel bergcten/

#oe gn aan het ſtruig gefincten/ ,

#laagbet ſchier alg buiten raab/ ,

âBaarom of mn 45oo herlaat? iſ

SPenht gp nog aan allen be3en? . . . .

QPenfit dan hoe 't met mn mag ſuc5en/

#au mijn teer en 3ujah gemoct/ , ,
-

* * * -

* * * *

't #eloe 5opje biliſten moet. " ,
* -

- ---

37. -

SPenh ban/ troutue jlâenſchen-hocber/ .

QPenſt aan u geringen 25gocöcr/ | | |

dºenft nu in um u?eugd aan mp /

QPie bit bitter ſijben ſp.. •

#ere ſeju/ boog nup naber /

ſlot ben @Jij?oon ban nuwen ſaaber / . .

KIoon hem mijn beſcijgeibc ſccb/

(Loon ljem 't geen# uooglnaalg ſccb.

E.

38. -

#egt hem / 3oete 13oogſp?aait/ 3egt hem/ -

«En met rebcn onberregt hem/ t '.

. Gaat de reben niet en bulb /

&Bubb'ſe ſtraffe uao, een ſchuld,

gºod ig immerg in ºpperrenen/ | | |

#g de 25oºg heeft ſtraf geleden / . .

jgban niet de Schuldenaat

2ºeſbet buitenſtg"
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39.

(GLoon um' 13aber baan. De tocbc;

Jàog geberft met umen bloebe:

& Loen hem um geſtroombe hoofb/

QDat nu met de glang berboofd

1Aan een aſberhlaatſte hſaarheid/ , -.

Jlàaar dat eerſt / in buift're naarheid - .

ſlBag met boomſtuig gehuld/ --

«En met bloebig 3 meet berbulb. - - -

4Q. * . . . . . -

Gſoon ben 3Logbrief u gegenen/ . . .

vDie/ met martel-ink geſchºenen/ . . .
&Bp 5o ſchoon ſpier uit Abatijn/ .

+4 Han tot getuige 3ijn ,

&Bat um 13aijer heeft beleben

GPgo, het geen gn hebt geleden/

- #ig in alg te 3ijn dolbaan/

25iù Dan bat ijp mn laat gaan.

* - - - - - 4. I•

#ere/ moub gp bat5eggen/

3l3aar nice 3oub#t
#oſt ijp tonen in bie beeb

#etg bat tegen reben ſtreeb? -

géclier ſºob bie íg regtbaarbig:

Jaiet onbillift, eer mee maarbig, '

Jaimmer eiſcht ijp al te ſtraf / .

19oo? een 3ombe bubb'ic ſtraf. -

42 •

SBft 3ai boog een ſeber klaar zijn/

«Een ban beiden moet ban maar 3ijn/

gaf bat 't gene ik nu ip/

«Eigentlijſt geen ſtraffe en 5p.

GPfbat Çb2iſtug niet geleben

#eeft/ ban boo2 5ijn regte leben/

gaſt in 't 25och beg 3Jeueng ſtaan/

Jlàaat 9002 mp niet heeft boſbaan.

43,

-
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43. -

2'oub ban 't geen ilt iijd in be3en/

Q5een berbloeitte ſtraffe tuc3en/ .

19an mijn 45obg regtbaatb'ge band

qbrimmig tegen mp gehamb?

qbaat ben #eet mp3o igo?oeben -

Abſegg maar om mp te ſp?oeben/ -

- f ik hem nog hangeaan ,

2lig ijp ban mp ſchijnb te gaan?

44

303el/ 30 mil fit niet meer ſch?omen/

3laat Dam/ laat b2p alieg ſtonnen/

ſlBatter ſtomen miſ of ſtan:

'it 192eeg 'er niet beel hinder ban.

JPie bepgoening 3aſ mp ſterken

#n gebulb, ſºcbuli, 5al merken

OPmberbimbing. KPic ban meer

39aſte hoop op 45ob ben gecr.
45.

32aſte hoop 5al niet beſchamen.

«Boog beſoftig ga#
gên 3ijn ſicfo' geſtopt in 't hart/

2-afft en 3agt daar alle ſmart.

GPg! Hoſt iſt dat maar geloben!

'it iitnam ban alleg meſ te bonen.

g5een berbyiet mn hier berbziet/

3Lijb ift 't in 45obg #omt niet.

4O.

GBf ben fit geen Hitberhoren ? * * *

#oub fft 45ob niet toebehoren?

Ch?iſte/ uïn bergoten bloed

## bat boo, mn al te goed?

&aat/ og! batig al mijn bugten/

?Al mijn ſtenen/ al mijn 3ugten/

#a batig ben gamtſchen Dag *,

D'Oo:5aaſt ban, mijn maat geklag. .

* 25 4 - 7 47. #oit
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r

en mijn huis beſloten muuren/

l 47.

2'o beei afgetreurbe uuren/

«En mijn natte legerſtee/ | | | |

Zijn getuigen ban bat tuee. . . . . . .

2lig ſft ingekeerd na binne/ | | | | |

3lifeg chemmel beginne/ -

«Eil mijn 5aäcnoberloop; ' ' , - -

4echep iſt nog een#s ſjoop. . . . -

45. - w - - -

gên ift tuſſ in bit bemouuren/ - -

(Iegen hoop op hoop vertrouwen/ '. "

(#emel geefbat ift niet mië), ... . .

#5at mijn naam geteſteun i5/ .

#n be rp ban bieten lenen/ -

5###troen! ... -

#bie in 7 ma tuerilieumn #eel 2 l/

«Eeng met Chriſtug troumeli3al. "

49. * - - - - - - - -

Jlbogt mijn oog beriigtet me5en/ | | | | | |

'it lâiſt nog in mijn hart te le3en/ -

«Enig ſchrift ban uunen hand/ | -

JDat gp mp tot onderpand . . .

19an um glniſte hebt gelaten:

(Ioen me in mijn ſiamer 5aten/

eEn mp ban um 3oete mond/

âBierb een 3Liefbehuggejond. "
- v WO, - - - - - - -

goem fit aan um halg bleef hangen
qën met mat betraande unangen/ -

(3Bogman uieugo) met bijber tong / .

#l een 3Lieb brr liefde 3ong. .. , ,,
gſoen ik riep/ mijn 45u0/ mijn #Leben / .

- ,

#aat 'g mijn hart/ bat 'g u gegenen/ -

'# #Ban baat heel be âBereld uit/ - - - - -

#icg mijn Zici maat tot u 253uid. *

. - 51. (Coen
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- 51.

(@Loen gn ineber / boſ ontfarmen/

flºp 3o lieſlijſt gingt omarmen/

#uſ5en/ ſtrelen/ bleien/ ag!

JBet bien alber5oetſten lag/ -

JPie 'it mijn leben hebb' bernomen:

dPie nooit uit mijn 3in 5aſ komen/

#o ik enig heugenig

#ou ban 't geen berleben ig. -

52,

@Toen gn tot mijn #ieſe 5eibet:

#toom mijn 25;nio/mp toebereibet:

#oon mijn iLiefſte/ gp 5ijt mijn/

«En fit 5al be unje 3ijn. 3

Sºeum'ge ſiefb berbinù ong befben/ -

&Poob nog leben mag ong ſcheiden. ' -

'# ſlBeet gp hebt ong mei ge5imb/ -

jlàaat fit ijcb u eerſt bemind, ***

. - . . . . . . #3:

#ieje nog niet ban bie HLiefbe/

JPie op toen in 't harte griefbe/

Enig oberblijfsel? #eer:

_#ieje baar geen letterg meet/

JPie gp 3eiber hebt geſchºeben/

## Daar aileg uitgeruzeben?

&#n geen inbguit ban om hoog ?

#elfg boog u niet/ ?iſ-om-oog.

- 54

3 Binbje baar geen liefde pamben/

Aechout dan tog uun eigen handen/

Baar blijft alleg onber3eerb/

'Daar 'g mijn manue gegrabeerb.

# t niet maar / bolſtalige ſlaimer ?

Pg ! #p ſiniſtt. #ſt blijf met minner/

GBoebe 45oo / geef gn nog regt

b'&Pnbeſchaamdheid van um itmegt. -

25 5 55, 'lt ſián
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55. * . *

'ſt Hkan mijn tranen niet bebmingen/ -

#p beletten mp het 5ingen: . . . .

#p beſtolpen het geluid. A

2 i te boi en leftt niet uit. - - - - - - - -

âBeg nu âBereſb. âBeſſtoom #emel. | | |

'#3Poel 'it en meet niet mat gememel ,

# mijn ziel boog be3en boob. -

g! Die bgengb# te groot.

5 e

Chriſtug komt met al 3ijn gaben / .

«Pm 't oerſlagen hart te lauen. ,,... -

GPg! hp ſchenkt mp «Engelen iBijn. .

#cere/ biºmoet Jachter 5ijn.

«En op bat iſt/ boog mijn ſterben/

JPiet meer hoorn Deeg b?eugd te berijen

ſlBenſcht ift bat het u beniel ! we

Jau t'ontharſieren mijn ziel. : ... -

Ja komt Heere lezu AMEN. -

. H. w.

-

:-
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A

L I E F DE L I E D.

GPp be âBijg: Van den 1o3. Pſalm.

I •

M# Sjefug 3oub fft u boo2taan niet minnen

jaet al be firagt ingeſpannen 3innen

&Baat ik u heb in 't #eiligdom aanſchoumb

G5elijk een #on ban heilig helberijeben/

«Een 25gon ban @Irooſt/ en 2ee ban 2ºaligheben/ *

«Een ebei part ban 't blinſtenb #emelgoud. -

2.

+ä ſchoon gaat bat ban 2übſalon te boben/

4H gſang komt bie bam #Balomon berboben/

#/ berblind/ berbiecht al mat ooit biomft

" Jaooit fitnam uit oog 50 5oete liefde ſtralen/

q een hug en mag bp time huſsen halen/

&Paat umme gunſt mp bgienb'lijk mee beſchonk.

3.

JBemijf ik ban um liefde heb genoten/

Zo plotſling in mijn herte uitgegoten/

#n 't mibben ban bruote oefening/

&Bemijl mijn geeſt met heilig innnigheben/

#ig loogben in 45obb?ugtige 4,5ebebcn/

«En 30 geboeid um 3oete (Itoeteling.
• 4. t

OPg mogt fit nu aan uïne boeten leggen/ -

r GEn fineſtende baſt 5omber 5eggen/ 3eggen/

oe biep u ſpin mijn ziel 5n ingepgent/

• g mag3e leeg om met De JPin te buſſen/

gPf ober bol man liefde om te buſſen/

, 39an hem biebp ueel meerber meerbig kent:

- - er p 5.

V ſaijn hert M. en zijn geen herteſo5e mooiben

- # 3uiu're trouuu met hegte 3Liefbe-hoogben/

al iſ ik aan u ge-egt 3ijn engejegt/ ſlaat
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ſBat moet ik doen of#ſ hoe mp b2agen/

GPm boo: beluijgban ſiefb u te behagen? - -

#Spgeeftt lieber H#eer / wan: 3iet ilt ben uïn knegt.

/

#k heb geen miſ/ gig aan um miſ gebombcn/

qbeen 3inlijkheid/ gig in u3in uerſlonden/ -

g' ##3oet/ gig gocb/ mat gp gebieb of boet: s

25epgoeft mp maar het 5n in boen of een lijden/ .

ein uzeugb of b2ult/ in b2oefheid of berblijden/ , ,

&o 't u belieft/ 'lt ben alieg muel gemoeid, . . . '

7. -

#ijt gp 't niet beer bie mn eerſt komt te binnen/
2llg in ben ſlaap mijn opgeluchte 3innen/

#ien 't moggen-roob bet berſcher @Pageraab/

#ijt gp 't ooſt niet ºnaat in ift mp berluſte/ -

3Prg abonbg laat op 't bebbe mijnet ruſtei

âDanneer mijn ziel 50 m: u ſlapen gaat.

2{ig iſt ben trein van mijn bebotc pligten/ .

3Pen gamtſchen Dag na u bebel berrigten/

#ict Dan mijn oog geſtabig niet op uur ? -,

't ºſg al mijn luſt te boen um melbeljagen/

ſtaan nergeng in mijn 5elben te migbgagen/

25en iſt eilaag uit grond mijng herten ſchuim'.

9.

. . . imbien nogtang mijn bleeſcheg filobe bloogheid/

* AteBf# 13leeſcijcg filobe boogheid/

(Een bai brrruſt boog humabe tocuer5igt/

#ſt heb geen ruſt boog dat ik aan uw voeten/

jl?ijn migbal ſtoom niet ſjecte tramcn bocten/

H9et u020egent ſjert uucrb ban eerſt regt berligt.

l O. -

dlnaar 5n gn nog um'g gunſtcg ſiefbe-ſtralen/

de rugge houd/ en niet laat mcberbalen/

il aanſchijlië ligt op 't ſtijagenbc gemocû:

sto ig 't gelijft de Rºguiloftgräinderen treuren/

4.

?{lg
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2lig hun 't ge5igt beg25/uitgomg niet mag beuren/

JEijn 3iel in ſcijgiſt in angſt in helſe gloeb.

- II,

&Pog 30 tnammeer be b?oebe 3iel ten trooſten/

3Patſſeflijft ligt meer baget uit ben «Poſten/

“ſºn bat ift ſlegtg een ſchittering baat ban/

geen glimp / een blink/ban het mag aan5ien komen

&Banig 'er aan mijn b?oebe 3ici geen ſtromen/

«En niet bat 30 mijn geeſt betmaſten han,

- I 2.

'ſ: 25en egter zo ge5et niet op bie 3oethein/

GPfiſt huiſ nog wanneer bie mij5e goedheid/

JEen Die ontrekt met um te bgeben 5ijn/

# min beel eer ben gebet ban 't gegeben/

n hoe gn 't maakt 't ig mn baſt maar om 't ſchen

2lig iſt maar meet gp 3ijt en blijft be miijn.

I
3.

«En ſchgom fit bat ook nimmer hier 5ou meten

zo ig nogtang mijn 3iel met liefd begeten/

QPat ift u puer om ument miſ. Demino/

2 ºf 3oub iſt nooit um goebijeib/ 3oetheid finaken/

2UI 3oub fft nooit tot um genot geraften/

&Bp 3elf berbiend om illuent upil bemind.

14 • -

't&#n moeſt niet3ijn mijn ſuſt/mijn ruſt/mijnbyeugbe:

#a 45ob ook niet om dat bp mn berljeugbe/ | | | |

«En 5aligbe/ Dat mag eigen intreſt/ N

J12aar 45ob aig bob ban 5elfg 50 ouerheerlijk/ .

ºgen van hem 5elf#ten uiterſte begeerlijk/ -

%o 5uiberlijſt te ſieben batig beſt. -

' I 5. " ,

&Pg ſtond ik al mijn 3innen t'3amen ſjouwuen/ 5.

G2m u in um' bolmaaktheid te aanſchouuwen/sºn bat um 45eeſt in die beſpiegeling/ ,,v ' '

. #et oude mijn ten bollen ſamani onticren/ | | | |

En naar het 25eein uug geiligheing formeren

dPijlt 4.5ob ſjoe lief maar die berandering. 16. UPan
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- 16.

TBan 3ou ik u om ument miſbeminnen/

«En blp 5ijn bat op 2 arben hier mijn 3innen/

"Hetg bomben 't geen uun liefde maarbig ig/ -

«Een 3iele bie boog 't aanſchoum uuner maarheib -

«En me5enbheid ban klaarheib/ mern tot klaarheib

Beranoetb naar uïn heerlijft CEbenbeeld.

- 17.

@Pan 5ou ik boogtg. Hun 3Lieb'ling gunſt betuijsen/

H'm haterg3ijn mijn groumelijk afgrij5en/ 3

#Ik ben ber IBereſt en die aan mp gekruiſt/

ilgaat al mijn luſt 5al tot be u?ome me3en/

âDaar in fft u gelijſtenig ftan lezen/

«En 3ien het 25eelb umg beſlighting gehuiſt. H. W.

-

-

VR EU G DE L I E D,

Van een vertrooſte Ziele.

#Stem: Van den 8. Pſalm.

I.

L Hft eenig hart ontleegt ban alle kommer /

sign 45obberſjeugb/ beſchabuut met het ſommer

3aan 3ijn gemaab/ Die 't hart bol breugde p?opt/
«En al mat bmuk of boefheid beet betſchopt.

- 2.

GLuſt enig hart ſnel eer ban 45ob berſtoten , -

Jau met de ſtroom 3ijng goebijefûg ouergoten/

gaat nam het leed bier brouwer ſteurenig

#2u niet en heeft ban blijde beugemig.

3.

3Luſt enig hart mei ter in b'#el ge5omſten: -

J|2aat nu met ilPijn ban #entel-b?eugdteſt,

4



G E z A N GE N. - 31
't ſeelſt 3ienbe 3ig met Chriſtug onberttoub

#n 3Liefû-genoob nu met hem b?uiloft houb.

4. •

3 luſt 5uſá een hart een bgolijſt lieb te 3ingen/

“Dat luſt mp met/ her bonen alle bingen.

JPijn 3mang're 3iel bol bzeugbemrijhe galm/

25aarb boo? mijn 33enbeeg Danſt-en b2eugbe-39ſalm.

5.

#oe 3oet i3't #eer / hoe 3oetig bat men nader,

(tot aan Den 25eeft ban ume goedheibg aber

«Een drup baat ban op on5e tong geſp?engt/

«En bguſt en ſnert en a# leet berûgengt.

#oe 3oet íg 't ban/ hoe 3oet ig 't bat men drinken,

JPie plaſſen mag/ bie gp 3o miſb gaat ſcijinſten

(Ier boogbe toe/ aan ume liefbe big/

1Baat aan mijn 3iel nu meer gegeten ig.

*- 7.

# zoet ig 't ban/ hoe 5oet ig 't bat nog dronken

er hele toe te leggen aig ber5omſten/

#n be5e Stroom ja Zee ban 't GPppergocb/

't #g 't grootſt/ en 't#/ en aſberjoetſte 3oet.

gaat enig menſch sig/ #n hr mſſ herbijben/
2lig hp 3ig 3iet#t aan alle 3ijben/

jl2et eer en goed/ en alg ijp baten ſtuipt

33o02 al be diaoft bie ban 5ijn parf3e bruipt.

- w 9. p

3Jeanneer hp 3iet 3ijn laſtſtaat baaguee ſjijgen/

«En Dat ban 't ſtoo?n/ 5ijn bolle 3oſberg 5ijgen/

3Booy oueruloeb die been en b'amber bruist,

#ogton alg all'g hem na zijn 3in gelukt. . . .

IO.

iſ haar fft/ o G5ob! mat boybet begemabigb/ . *

mrt illueg juig bueergaloog goeb ner3abigo / . . . . .

dººp
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gap u bol-op nu 3e berichherb ben/ -

&Pat 'à buiten u geen breugde ſtoffe hen.
I- II,

obeen bing op 2larb beſchaft ong met ban fitneſſuſtſ

%jn u alleen beſtaat ber #ielen meſiuſt.

#et #art en ziel en al ban b2eugbe breekt

2ilg gp maar eens een moogb ban b2cbe ſpreekt.

I 2

gaat om een menſen aan zich ben zijn gangen/
GDm buien het ſmert ban alle hante hagelb/

#o dat be Ziel ban meemoeb 3n geparſt:

«En 't Dooö5meet boog 't berktompe beſſe barſt,

- I3, -

3taat op een ſlaemſch ter feller boob bermegen/

&De Doob 3ijnig #icig nog boog het meeſte b2e3en # .

' . Ha laat hem reebg be macbe ſtaalt 3ien ſtaan/

119aat aan de blam 't onſchuldig bleefci) 3al bgaan.

I4*

3Laat ja een JIàenſch byn aan een paal gebomben

&Be blaunmen 3ien in 3ijn berſchoofste momben;

#o bat beg houog met ſtrooi geſtookte byaub

#et 3Lichaam blaakt cm rooſt aan alle hant.

* « 1 º .

ſlaag ban be Zici ſiegtg in Betheſda baben/ . *

&Bat íg in 't bab bec #emeſſcher gemaben;

«Een bºup baar bam geſtopt op 't filminent hart/

ſ3ct3agt/ berligt/ "Eut baat alle ſmart.

I -

19et #ieh-beb mogb een Paradys, een &#ben

#ooſt/ 3iet be Zieff mag 't mp 30 mei alg ſjeben. -

&P 5oet / o 5oet/ o momper 5oete ſtonb! -

#au 45ob mp 't ligt ban 3ijn gemabe jomb. 2.

17.

&De meg na 't Bier ſchijnb'bam be megten gemell

weet hijären bang het engelen gememel. .

*. - (Dalt-
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&Pam heeft be5iet noo, geen topmenten ſchroomt:

JI2aat juigt luibg was, mijn 3oete je3ug ſtoomt.

I X.

dBeen groter b?eugb koſt in het herte groeien/

19an bie geſiert ter b?uiſoft-ſtacn ſpoejen;

2ilg in 't gelaat ban Chriſti Dienaarg biomft/ -

6Toen hp een b2up ban 3ijne gunſt hun ſcijomſt. -

I 9.

- # beulen boen bergeefſche tuzeebheib bio5en !

e holen bierg bie ſchijnen ſchone ro5en / -

âIBaar op be 3iel geruſte blijdſchap finaakt/

(Ierhoijl be blam 't geinarteſù lichaam blaaſtt.

2O.,

25ib byp be hamb: 't gemocb ſtrekt 3ig na boben/

âBurg b2p be ſteei/ be 3iel 5al 45oo nog ioben. -

3mijt af. De tong/ 't ſjatt maakt een blp geſchal.

il3at momûet bag/ God is hun al in al.

I2, e

Al-rijhe & Sob maat 5al ik mooi ben binben/ - "

#oe 't 5oet genot aan rijm of mate binden?

't 45een in de ſchoot ban u genabe bino -

Hun teerſt/ um 3 maltſt / uun alberininſte hino.

- 2 2.

ºp ruftt mijn 3ieſ uit 't biepſte ban ber beſſe/ -

Cn maakt dat mp nog Doob nog Duinel huneſſe/

45een ſchrift/ geen angſt/ geen magtberbuiſtetuig

iBat dood boo? mp / 5o 45ob mijn leven ig ? -

/ 23. - * * * -- *,

&#p boet mn in um #oon regtbaarbig noemen;

& Pie boo2 mn ſpreekt alg 't hatt mn huiſ berooemen/

't &#n ſcheelt mn niet mat mijn Beklager 3eib/

JPijn 5e5ug ig tog mijn Geregtigheid, " ,

minder starten dºor ons eenſE2ijn dorſt at gaat gp/ #ere leſsen

Jhet 't beſl5aam oogt dan uïne 3Liefbefſtſjen: *

l

: we . . . . .

(ſ， qºn
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GEn kwinende berſchaft gp 't laaffenis, , -, - . A

. JPijn dºod alleen mp drank en ſpyze ig. -
2

5. w

$zo beel be leegt ban mijne 5ieſ kan batten / . . .

Stopt gp haar bol ban ulue Hemelſchatten,

3 àooit had. De rijſtſt' 3o uitgele5cu lot/ .

j#2ijn rykdom ig bena#ut 45ob. ,

2

dººp eerb um Knegt als maar ijp uïnen Zone,

45p 3et um Slaaf op 45obbelijſten l rone,

#oe ſlegt íjn ig; gp maakt hen aller Heer,

3?ict bit nog bat/ maat 4.500 íg al mijn eer. -

27.

#g mijn gemoeb met nare druk behangen/

45p miſcht het nat ban mijn beſtteten unangen/

Verkwikt mijn 3iel met b'2lpp'ſen ban 45ema/

Oſbob ig mijn vreugd, #as 50llûet bneberga.

2

2l mat mijn 3iel alg meuſcijlijſt komt te binnen/

?II matg' ooit ſtoſt bedenken of ber5innen/ . . .

2li mat of menſch of minnengmaatbig ig/

@Pat aſſegig in 45oog be5it gemig, -- --

29.

#p ig alleen be eer en heerlijkſte/ , ,, ... . . . .

De ſchoonſt/ be rijkſt/ be 3oetſt/ be lieflijftſte/ º

&De ... ſlâaar 'ſt behend 't/ 'ſt en meet niet mene

ſchelijhg meet/,

ſBeet iemand het/ 't ig aſſeg in ben #eer.

: : : : : - 3o. -

op bie bie 45ob maar mag in 't harte byagen /

#oe rag berieerb/ bergeet bic al 3ijn hilagen ?

Gaat álieft 3ijn hart/ 'lt men gp biub er niet/

&Pan een met goub beſch?eben Ugeugbe lied.

\ re 3 I.

“De mij5e bie ban 't gergelegen QPoſten/

#un eene reig na 't Hoobſche Lamb getrooſten ? g:

, 2 > UD
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«En boigben 't ſpoo2 ban 't 45oblijft ſtergelei/

dPatniet ſjobg moogb/hun 45obggeboonplaat35ei.

32.

19erblijbe 3ig met obergrote b?eugbe/

32e#### en tong en mond berheugbe/

20ſg eſſt bam haar alleen. De plaat3e 3ag/

JDaar 't gemel-äinb in ſlegte ſuten lag.

33

Jaaar alg be 3iel 3o mogö man dºob bereret/

&Bat fjp in haar alg in 3ijn huig berftetet/

n haar alg in haar eigen (ſIempel moomb/

aat ijp niet min 3ijn heerlijkheid bertoomd.

4.'

qBaar hp niet min boet# gemabe boelen/

«En al 't geſpam bam 'g menſchen geeſten moelen:

2lig toen hp eerſt in Zion mcber hboam/

«En plaatje in ben 3igtbgen (Lempel nam.

35.

#oe mag bie ban bol heil'ge b2eugbe ſpgingen/

«ën 'g harten byeugb betonen met haar 3ingen/

«En juichen om haar lieflijk ſnoerenlot/

alg 45oo in haar/ 5p# mooub in haar 45ob # .

3o.

't HLeib 3o bpmp. Hittnam met 45obghamb baar onber/

't «En mag geen5intg in mijne ogen momber:

&Bat 5o een 3ief bie b2ugt onmatig mier/

«En ongetempt/ ja gantſch ont5innig ſchiet.

37.

2thuijg 30 mei alg byeugbent #ere/

45ing umme hamb niet monberlijft regere

(ené hartig woog bie ſterkte al te hoog)

ſlPien maakt Die b?eugb# aatb' niet 3inmeloog?

3 e

ſBel moet ift Dan ben Bemel nog mat berben/

(JBaat 'ft berf5e niet) en moet ik nog mat 3merben/

- & 2 #3ier

va
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pier op bet tatt in 't zono- en Cranenbal/

Doet dit uur aurgt/-ſailogeberſ ten gebal.
N * 39, -

3Laat bog bie b?eugb mijng harten ſterkte me5en/

3Leer mn baat boo? nog hel nog Duincl bytjen / 5 .

jàog ietg ont3ien dat tegen u 5ig field / | | |

GP bie 3o ig geſjatmlaſt houd het belû. - - --

- 4O. *

3Laat boo?tg mijn tong ban aangenaamheib byuipen

«Dp 't ſtuincub hart/ en bol bertrooſting fluipen -

(GIen boezem in / bie ſchiet ten grond ge5altt' -

#2a 't ſjeiſ5aam nat ban Deeg berbgigſing ſnakt.

4. 1 •

GDf3al iſt eeng (geſijft fft ligt fian gif3em)

#et 5oet bol op meer ban beeg byeugbe miſsen/

«En 't ig mijn lot bat 'It agter #ſeyug tte /

13an Thabor af/ tot aan Gethzemane.

- 42 .

#o 3p het #eer. âBant mie kan u beperken/

#n 't bgn geſchift ban um genabe-merken;

65eefbat ik mp ooit hier in gamtſch bet3aak / .

JIeijn 5aligheid hangt niet aan bit vermaak.

43

3Laat fft nogtang booztgaan in tuin te ſoben/ -

gêu laat ubn linegt niet 3iende 3elfg geloben;

Jl)aaſt mn in byeugb en oguit u bei getrou/

(Eot ik bp u eeng eeubpig b?uiloft fjou.

HERM. WITZ.
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A A N S PR A A K.

AAN DE -

AFDWALENDE ZIEL.

#étemme: Courant Montery.

/ -

I. . ,, H., '' '. ''

M #n bma5e 3iel laat u bog loſſken ''

#Boo! #ſe5u ſtem/ -

2lg ! maatom miſb gn bug it hert berſtoliſten?

3Luiſtert maar na hem/

#p 3al u buiſe 3iele maſten

ſlBitter alg filee/ , - - - - -- - ,

, &#n 't ſteenig hect gebmee / . - , *. * * *

' Boot hem 5uit gn. geralten . . . . .

(GLot be eeum'ge ugee. ' - - - - - --

- 2. -

ſBerboolbe #bchaap houb op ban bmaſen/3Langg 25erg en# p

3Loop/ loop na hem / bie u meerom huiſ halen/

# 3ijn Berberg #etaf: "
• -

p 5al u naar 3ijn byp ontfermen

zagen in 3ijn ſchoot / "

ſler hulp 5ijn in de noob/ | | | |

«En liefelijſt omermen .:

Jneibben in be boob.

#p ig een ºom en #cijfſb bebonben/
#n groot gebaar / * A - - - - - - - - -

&#en ºotſteen om te ſchuilen t'aſſer ſtonben/
GP2uht u 't# 3tbaat / * * * -

# #em is baarheid/ âLigt en TIcoen/
iefd'/ en aſſeg uiat -

Hu'g herten inenſch hebat. -* . * N *& 3 ºn q: il
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«En hp miſ rijſt'lijft geben

aait een volle ſchat. | | |
» 4

heer om ban 3iel laat u beltoren/

, 3aan 't hoogſte goed/ . * * *

* 2tg! ſpoeid u 3iele/ of gaat berloren/ -
2lg ! berſtaalt gemoeb/ v,

leet buur bam liefbe boe berteren

«Eigen miſ en 3in/ .
«En neem mp ganſchlijft in/ -

«En bat huil ik nog leren/ J: "

Abchatten boog gebuin. , ' t .

-

ZIELS VERZUGTINGE.

op te pijs: van den 8. Pſalm.

- - I. -

O gºoten Berber ber veromaalbe #chapen/

QPie 't enemaal berloog'me op komt rapen/

Hit 't afgrond ban het gronbloog 5ombig niet/

JBaat 't jooploog leib 3o gp geen hulp en bieb.

2,

25eſchoutn mijn 3iel 3o jammerlijſt ber5onken /

«En in een poel van ſchuld en ſmert berbyonhem/

25egraben in het nare buiſter graf / . . . . . .
UPaat nooit be Zon haar heiber ſchijn5el gaf.

- - 3.

ºgh miſ ſomtijbg eeng pogen u te klagen/

op 3c5u lief: maar alg iit 3ai gemagen

32an mijn clenn / ontbreekt mp tong en hert/

Il2ijn 3iel. Die iſ ramp5alig 3omber ſnert, --

4. Çn
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4.

een ſchoon ik ineet bat u afzienbe ogen/ -

3Berluid niet um u:pmillig mebebogen/ »

JPootgronden 't inuligſte van mijn gemoeb/ .

C5euoog nogtang. Dat ik u bal te boet,

5. -

Onr boot um hulp mijn biepe hert te plagen/

(#o betr' alg iſt bie Hen) u boog te b?agen/

ºp 25oom beg 3Lebeng/ mierig genegend blab/

UPer #einºnen heil/ alle: in 3ig bebat. ,, .

q 5n meet helaag ! bat# gantſche leben/

#eb aan mijn eigen 3in en buil gegeben/

# hoog gebieb ban lichaam en ban 5iel/

iemp ook openen baat het haar gebied.

19erbeemt nam 'emonië goeb/ be mate ruſte/

32an 't recblijft ſchep5el/ ging ik mp netluſte/

#n 'g âBereſug#% en gaf mijn bleeg

#ijn mergenoegen/wam aan uime oerg.

't Begelſchap ban be berrie bereide migten/

iPag mijn vermaak in plaatg bau dºoögdienſt-pligten

#leijn houaarop in 't ſierlijſt gemaab/ .

ſlBag toenmlaaig niet het minſte van mijn ſituaab.

9. -

?lI mat het ſchepsel ſchoon habb en beminn'lijſt/

2li mat tot boeb5el ſtrekte ban het 3inm'Iijft/

ſtaan meiſuſt/ en ban hoogmoed/ mag mijn menſch

?lig een ban u"Er# Illellſtij.

IO, * :

#n 't mibben aan beeg afgrond ban clenben/ .

#mam 3ig um 45eeſt in ouertuiging memben/, ,

3Boo? 3o bere' tot mijn bunaag berblind gemoeb/

at ift Ü002 ll / o #eet ! etſtemmen liloet.GP nu ee: 11, Pa.
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I F. - -

“Dat ik mn binb een afgrond ban €5öbloogſjtſb/

een t';amenhnopinge van enkel boogheib/ | | |

«Een bitt're gal/ een huilembe iſDoeſtijn/ - º -

«Een 3ombig niet/ be5oeteſù alg een 2-mijn. : - - '

I 2.

'it 19inb mijn berſtanb be leiſter ban mijn 3icle
13ol buiſternig/ maarom mp nooit#3 ſe/

De jaajeſteit en gamtſch oan 't heilig mooib/ - ,

ſlBaar boog um 4.5eeſt 't betligt gemoeb behoogb. --

- 13- ...., -

«Bit 'g b'oorgaah bat b'aanbibbelijke ſchoonhefb/ .

«En ſiefbe/ bie boo, 't heilig oog ten toon leib/ -

âDoo, mp tot hier toe in 't oerhogen 5ijn/

abant 't Beeſt'lijſt bat geen onherboren bgein.

1 4.

&Ben afgromb umer afgenoegzaamheben/

+lm goebijeib / mijgheid/ o oneindige reben/ -

ilm magt/ en hoogheid 3ijn mg onbeſtemdſ
#icrom ig 't ſjertban u 3G afgemenb. - - - -

1 5. . . I, - 4

3Dit ſjoub mn gesug bierbaarheib berborgen/ -

#o ſtomt het bat mijn 3iel 3o 3omber 5oggen/

jaog baſt boub aan het hatelijſt berblijf/ .

#n 3onben/ en haarwa# bebgijf. - - - - - -

I

JPijn miſ bienuolgeng wint, ik gamtſch afäerig/

13an 't hoogſte goeb/ in tegenbeci begerig/ - -

Jha 't ſchoon en 't 5oet bat 't# aan homt bien/

«En 't geen 't meiſluſtig oog baar in ſtan5ien. -

I7.

(Ien beſten ig het enftel boog mijn 5elben/

3Dat 'ſt leef/ en miſ mp ſchiftſten om te beïben

#haat 't eeum'ge goeb/ be ſchat ban 5aligheib/

1Baat toe inp ſcſ)?iſt en eigen-liefbe leio,

18, JIBaat

-
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V 18,

npaar gebit ſchoonheid en beminlijkheben/ .
een luſt om met mijn gamtſche hert te treden :

n 45ong gemeenſchap/ alg mijn hoogſte goeb/

it heeft geen####rt geIIloed. -

* * * 1 2,
•

gſt bimb al mijn hemegingen berburben / .

't dbcloof en regte liefde igºberſturnen/

4Bermonb'ringf hoop op 45ob/ 'g uit 't hert gemeerb.

19an hem tot 't ſchep5el en mijng 5clfg gekeerd.
e-, * * 20. # # # :

JBijn ſeben 5oub ift gamtſchelijk tot boogijeib

25eſteen/ aig 't mapentuig bet 45obbeloogheid/

#o umme hanb mn niet en ueberhieſ/

«En inhouib 't #maab ban mijn berupoeſte 3ici.

2 I,

©meinbig #eet in liefde ongemeten/

t #echoum aan op uur ºpenlabenſtoel ge5eten/# gegu monden 't bianblijhe hect/ w- - --

4. at boog bit aſieg niet berb?ohen metb, -

22.

39eranberb tog u ſangmoeb en gemabe/

GPntmoet een 3ieſ bie ſteetg geneigd ten filmabe / .

#ietg boen ſtam alg ſjoereren ban u af/

«En 3ig ber5aben met een 3mijne b?af.

23. -

- , 42 tecb're Gºſegu boſ ban mebebogen/

322p millig in um liefbe/ ſlaat uïn ogen

ºp 't 3ig berbernenb' ſchep5el/ neem 't genieer

19aar mee het gaat 3ijn eigen 5iel te heet.

24, -

3Laat u niet ſtuiten ban # magt ber, heſſen/

Sºn Homt be hoogteng haaſtig meöeroeſſen/

Bie 3ig/ o #eer ! berheffen tegeng um - - -

, itomt lofit mijn hert ban u 5o bijſter ſchuin. -
N Ç-5 - 25o f #o

Al

- - -
r
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25. r

't #obeerbig 3elfg/ berſtamb en bianbinne/ -

't 45emoeb 3o ongemeigt om u te minne/ -

32eranberb boog um hobbelijke kragt/ , ?

#om gegu toon um aan: ijhe magt, . . . . . .
; € 20, 1.

3eloeib in mijn 3ief fonteine ban be honen/ t

oa Chriſtalijnen beſte baaſ van hoten/ . . .

Jact 'g 3Leueng-mater in be mobber-huiſ/ - ;

JReijn bertg-reiniging uit bet3omben buii. . . . . . .

- / 34; 27. - - - - - - - -

3Laat b'ogen-gaif 't berblinb gezigt beſmeten/ .

gaat mn um ſlºiigheid bmaag te merben leren/ |

oÉn maaltt mp / #eer / tot een ootmoebig hind / rº,

&Pat nergeng ruſt alg in um' boe5em binb.

III. R U S T E. -

- - - - - - - -.-' j
28.

Jpaar ag! mat 3eg ik/ 'h boel hier mebetſiteben/ -- | |

jl)ijn gantiſche hert/ 't mij niet obergeben/ * . | |

#n ſeju ijand / om blindeling 3ijn ſtem !'

die ooigen/ en te luiſteren naar hem. . . . . . . .

- 29.

't «En miſ niet ſterken aan het 3ombig eigen/ -

Jaaar eigen 3in en miſ binb ff te neigen: . . . . . . .

gem 3elf# te heerſchen / tot mijn eigen ruſt/ | | |
(Ie biſponeren naar het haar geluſt. - -

3O.

Jl2aar grote sjezu/ @Eriumphaute #toning/

J Paalt man uun blije liefde een hertoning/

gºn buyingt mijn 3ieſ om tot u in te gaan/ * .

GPntſluit mijn hert/ ei! blijft niet buiten ſtaan. l

- 3 I.

#Sluft 3atang bier'ge pijlen/ b2eek 3ijn metten/

âBilb hem 't bloeboogſtig opget beletten/

JBaar maak mijn beer meeſt ban mijn 3elben b2p /

Op bat ik b'ume nu en eeumig 5p, t
32. Àechemit
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- -

- - - ,32. - - ,- ſ

#ochenk mp opregtigheid/geloof/ en bºeken/ - !

3Boog uinen naam / en ſtom mijn 3iel gene5en/

12an beriochenbijeib/ in alieg bat

Hm mijgheib boo? mp ſchabelijſt bebat.
* *

-

* - - - " 33. - -

3Laat mp/ of#eet! in eeumigheib berbyinſten

#n gegu 25loeb / met ſchuld en ſmert berginſten/

3jn b'afgrond ban 3ijn monben/ maak mp rein .

jlàet 't iebenb' mater uit be #eſſ-fontein.

- 34. - - - - -

, 2Ug! #ere/ #ere/ miſb um too?n tog ſiſſſe/ --

2IIg gp niet helpt/ mat kan fſt alg u miſſe

#Steetg meberſtaan/ genabe #eet/ gema/

45eeft bat een ſtoppel boog u gunſt geſta.
* * * * *

- 35.

2ſg! ag! mijn 45ob/ beheer u bianbg herte/ :

25ebºpb een #eill'mit boo? b'eeumige ſmette/ -,

ilàafcht / maſcht met #5ou in het bloebban 't GIann/

't HPeruïoekt gemoeb/ ":"is heete blann.

- 3 b -

2lig fit ban 3ien 3al ume bepe liefbe/ -

«En mien mijn hoogheid 't bierbaar bert booggriefbe
. JBan# 3iel berteren in het bier , * *

*.

- 4 - p

*
&Per ſiefbe/ bie u ge5u ſtond 5o bier.

37. - . •

- Pan 5al fit mp um beer ten offerhamben/

. @Pp b'2dſtaat ban be liefde laten branden/ -

#om gegu/ hom/ hom ruk mp uit 't berberf/ -

Leeft eeuwig in mijn 3iel/ op dat ik ſterf.

* * * F. van Boekhoven.'
. It -- --
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EENZAAM GEPEINS.

stemme: Van den 16. Pſalm.

1. " ... "

eer JEZU genen/ ligt/ in enig all....... !
Il Gig bam um hert boo2 mp gantſch toegeſloten? -

JIàijn 3iel booſd om/ en boet baft bal op bal/ * .

#ſt leef alg pan u aange5igt berſtoten: ,, . . . . . .

# 3ijt gp alleen mijn #eil en 132ebe/

GP 252on ban (Irooſt/ en zet ban #aligheben.

- 2, : -

Jſlâijn JEZUS ſtom / ei hom boo23oekt mijn hert/.

ſtermijl 'ft alleen hier 3it in 't groene lommer/ , ,

12an 't bigt geboomt/ byp/ een5aam / niet becupert

JPoo! eigen 5org/ bie 't hert bezet met ſtommer/ | |

JBe 3agte hoeſt lokt u met 't lieflijk 5uigen/ . -

GDe ſtoºm ban het ſchep5elg bgift Doet u berijui3en. , .

; 3. . . . . . . . . . . .

GBntiebig tog/ ontlebig tog 't gemoeb/

ſtaan al mat mp belet eeng regt te ſternen/ ? .

2dan eigen hragt/ en mij#heib/ bie mp doet . . . .

+lm 3uiner ligt/ beſtuur / en ſterkte becuen/ . . . . .

GPp dat ik nu ook niet en ſtom te hrenhem - - - -

Jºãijn 3 maäfte 3iel/ boog 3omber 45eeſt te bemſten. t

- 4• - * . . . . --

obp/ bie 't gekrookte rietje niet verbreekt/ . . . .

jl haar onderſteunb/ op bat 3p niet be3 mijlten / . |

&Bie 't 5ogenb' Lammehen ſfeetg bzaagt en Rupeelt n

oEn dan een lBeeg boet um ontferming blijltem/

QBie 't roltenb 1Blagmieft nimmer uit 3uſt bluſsen

b'3tmegtige ſterftt gp met liefde hufsen.

p

5.

#om goebe Berber / mieng beproefbe 3ong

33etbienb. Dat men 3ig u geheel vertrouïne/
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65p 3et um ſBoogb/ um «Een/ uur #ert tot borg/

secem/ neem mn JEZUS, 't3al mp nooit beroume/

jleijn zon/mijn gechiſb/mijnikoning/Homberplet

't 45een ober mp uu0 mii't#en beletten. (ten

#et rommelen bam 'g zoaberg ingemant/

Gºn hielb niet op 3ig ober hen terbermen/

Jaie tegengaſ't oermanen aangehant/

centplugte 'g 19aberg buig/ en liefde ermen:

gPntſcet mijn 3ici tog eeng bit 020ebig bmalen/

2 g! JEZU hom/ hom/ hom/mp meberhalen.

' 7.

#ebt 45p ban Çeumigheid op mp ge5ien/

GPp mp gezien met 't oog ban b2pe liefde?

25elet mn ban ſteetg ban u af te blien/

Jleijn JEZUS, bie be hartſte ſtot3en filiefbe/

&#n bie bergagten ſtond de ſtenen herten/

@Pie uur gebugte een" Derben terten.

- #ebt gp nooit 5egel op mijn hett geb2ukt?

&#n 5ijn baar nooit geen ſettºren in geſchºenen

JPoo, une ſjanb? en 't ig mp nooit geſtikt/

2lan um Berbomb mijn moogd en hert te genen/

2ül mag 't aig een blinbe/ bie berbuiſtert/ -

19erlangt na 't is: En## gekluiſtert.

- 9.

2iet meber ban um hoog berijeben (Ch?oon/

, €3 milbe 45eber ban um gocbe 45aben:

jleijn kragt nerteerb/ºft ben umen naam tot hoon/

2tg! milt mijn boare 3icle tog eenſ ſamen/

12eth milit mijn 65eeſt/ en laat mp niet berfmagten/

#n 't ongeloof/ maar op u blpben magten.

- 1 O, -

45p 3ijt enkel goebhein/ g grote abon!

3Fontein ban liefde/ afgronù ban genabe / 19oo?
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3Boog hen bie gp het geeft op um ®ebob/ - , ?

#zig in uïn bolhefb #eer te komen baben:

oſbn ouerminb 't ſjertnehäig meberſtreben/ 1.

«En boet het hert in bzeeb en b2pheib leben. *

II,

jl?ijn algenoeg3aan groot en heilig #eet/

2 imagtig/ #eerlijk/ «feumig/ moſ nam maarheib/

2limietenb'/ HBijg/ ſiegtbeerbig/ bie +4un Çet

«En HIBajeſtein in onbeſmette klaarheid

#Boſſtambig ſiefb/ um #oogheib Homt de ſlBetten

?lig d'OBppermagt aan unne ſchep5elg 3etten.
I2•

#ebt gp behagen om een 3ombig niet/

Geen ſlàaagb een iPoynn uit gronb'loog mebebogen ,

H. t'onbermerpen # #ebt gp geen berbziet

#n 't 3aligen? En merb gp niet bemogen

JPoo, ietg in 't ſchep5el? #a bie 3ig onttrekken -

&Boog ongeloof/ uun grimmigheid bermehäen. * . *

I
3.

ſlBel aan ban Liefbe 3omber einb en maat/

33erhef u glorp / hebt gp luſt tot monb'ten ?

#iet ben ift Häeer / bolbrengt u bypen ſtaab /

!

zº

* |'

33ertoon utn hragt in boog u af te 3onb'ren/ v

Jaijn gamtſche hert/ trek/ treft mp tog na boben/ -

QPoe mp u ſtemmen/ b2e3en/ lieben/ ioben. \
|

J4.

«Beluähig boſſ bat 3ig JEHOVAH kieſt

(Lot 3ijn bezitting/ eeuunigiijft berfſombe

#n b' Pceaan ber 3Liefde/ haar verlieſt -

3zig ieber 't hert Dat JEZUS Homt boognuonben/ -

JBaar leeft be 3iel/# en bebgebigb/ r

JPoo? 'tbloebbeg LAMS, en ban haar 5elf# ontiebigb.

- I5.

2lg ſcheibgmuur/bzoen geſcheibgmuur bie mp ſcheid

32an JEZUS af/ mijn 45oö/ ag! Homt tog naber/ .

maak mp eenvoudig/ateer al in 't beleid/



-
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erten kºſt/ mijn beſtrooibe 3iel bergabet/

## um ſlaagt en#
ºp dit gemoeb / Dat ik#s bp u blijbe. ,

I O.

2ſg! ſchep5el / ſchep5el boog een pb'ie maan/

Eg?# ziel al lang genoeg bebgogen/

#p hebt mp al te ſchandelijk betraan:

iBeg 5atam/ tºeg bebgieger / 't ig gelogen

3i mat gp inblaaſt% ag! # 3ai# 3etten

en baan/ en b2pen uit Il ſlºttell. . " -

op ºf /# ###
" - - J7. l

2ig! eigen ik / ag! eigen 3in en luſt/
2ig! eigen mij#heib/ſterhiel merit en leben/ -

2Ug! eigen eer en# ſnobc ruſt

gn 't eigen/ ag! dat ebt gp mp gebgeben

n mijn berberf / ik hoop het 5al u routine/ v

oo, bºoberwinning oan# 3aab ber 192outme. -

- I 6,

meijn grumclijſt/ maar/ en buiſter ongeloof/
'à #eb lang genoeg gegeten in uw boejen/

3ig, maar iſ noo? um beke reden boof/

#oe zoub mijn5iel boog Hragt dan maarheid groeien

#oe 3oub iä JEZU bierbaarheid echtennen/

#em nemen aan/ en ſtecbg aan hem geujennen.

19.

ag! JEZU lief/ 't ig op mp buiten taab /

Jſpaar op hebt bierb're bal3en in un mouben
2 abonagock / en 3ie het innigſt van mijn fitmaab/

* Ag! kom mijn hert en nieren tog boo2gtomben/

eerbleekt bouin op/ oermonb/ en heel imp meber f.

obp 3ijt alleen behmaam/ getroum/ enteber.
2O, , **

25ſmagtig #koming / grijpt mp bn. De hamb/

En maak een eind van al mijn omage mannel/ .

&Poot eigen geeſt/ en bempt aan alle kant . Jleijn

-
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JIàijn eigen leben/ op bat al mijn hanbel/

#n maarheib 3n/ in liefbe/ in gelobe ,

GPntfonitt boot 't hemelg bier/ beriigt ban hoben. '

- 2, I.

1Berneber mp/ berneberb mn 't gemoeb /

gên ſeer mp alg een hindje aan u fileben/

#agtmoebig/ ſtil/ 3eer buig5aam/ klein en goeb/

3Pat 3ig aan uïn beleid miſ obergeben/

gaat 3ig mil Dzagen naar 3ijn kleine kragten/

«En b'pb'le eer blpmoebig han beragten.
22. - -

CBR bat ik JEZU bange aan u 25oºſt/

«En boo? uun kragt boorſpoedig op mag maſsen/

dBp 3ijt mijn motel/ foei mn bat ik boºſt/

âH mijn 3Fontein beriaten/ boe mp paſsen

GBp um geleib'/ en 't memhen ban um ogen/ .

-

jàaar uunen raad en mij alleen gebogen. -

- * 23. -

GPp bat een ziel bie 't aſieg heeft berbeurb/

Zo troumloog/ bmaag/ 3o ſchuldig en onmagtig/

&Bie 't lieflijft joſt onbonbig heeft berſcheurb/

32og tnero in u/ een ſterkte groot en kragtig/

GBm alg een helb ja juichenb/ 't pab te lopen/

Gbp geeft haar nieume Hragt bie op u hopen.

24. -

2lg! #eer be ſchaamt bebekt mijn aange3igt/

#ft JBonſter/ fit ram5al'ge/ 3oub ik ſtomen

@Lot 45obg gemeinſchap/ onbebagt5aam migt/

2-oub u/ u/ u boog liefde oberſtromen: .

«En 3aſ iſt 3ien in mien iſt heb geſteſten/

«En miſb gn/ Beer/ boo! liefd mijn hert berbycken.
l

25. - - -

19erheben lioning boe 3o 't u behaagb/
ſBiſb gp een armen mo?n ban oberſtelpen . -T

Jſlaet bgpe gunſt/ baat gp niet in hem 3aagb/

't 45eem u/ o #eer ! beuboog om hem te helpen/ G

". Ell
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| en hebt mn luſt um ſchep5el te beſchamen/

Q2### #alelujah ! ?{men.

| - - F. van BOEKHOVEN,

ZI E L Z U G TING E.
- - - op te boſg: van Rene van !

- ,

w 4. 1. - * * * *

O ###la#3u#ſap/, o .
- at timen hof beoogtigt en beſproeid .

# #put van 't lenenn water komt en ſporin
ſqIot mp u ſironnen/ maah beeg 3oute grond -

ſlot u?ugtbaar ſamû/ en boet deeg borre boom

##g: herlenen/ en blugten groen/ .
2tan u boiſe ſtroom. * | T - sº

42, ' . . . . . .

«Pntmaakt o minb! # : . . -

Hft #uib en Jaoopber hoeft/ - - -

#oogbiaag/Loolblaagberg gantg utrinoeſten hof/
gPp dat 3ijn bpecerpen botten uit/ - 4 -

#on dºeeſt ban 45ob/ en oneindige hragt/

3eto2t neber op mijn biamanten ſjert/ .a :

#onbgechberg fiotſteen/ hom byeehbeeg ñotſteen/

Cºöeeft mijn liefden ſmert. . . . : -

3, .

H3et ſtoſt'lijft bloed i . , ,,

33an boog# #oon/ "

2at nooit geen ſchepjeſ mogelijk heeft beragt/

#elij# met bit rampjaiig geſiemigt/ ",

Pat roept nog oneindige gemaab'

#2oo? 3ulfien ſchuit/ en al genoe 5aamheid

## #at eeuwig blijften/

il haat jegtiijftijeid, -

-- -- JP 4. g?
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s - - 4. " , - tºe, # . V

GP JBoggenſtert?! o eeumig ſchi ligt/l. *

GP 2on ban maarheid en#
25eſtraat beeg gamtſch berblinde buiſterling/

sºn doet hen 3ien op li, menig AI! ---- --

gºp bat ijp al 3ijn heil bp u alleen / . . . . .

Jºng home 3oehen/ bog home 3oeſten/ . . . . .
GP ! bp u alleen. - - - - - -

- - - - 5. | | 2

#Schenkt hem 't geloof aan u belofte ſtem:

oën bat utu moogb ûog treffe 3ijn gemocb/

«En bat bn benenb naab're tot ben gſhzoon : ,

19an b2pe liefde/ rukt hem uit ben ſtuit º .

13an bleefch/ en ſchep5elg bienſt/ ban fjobaatbp /

32an #atang lagen/ en 'g peren plagen/
JE2aaitt 3ijn 5ici tog bigp. 6 " .. - ºf - -

\ vº . . . . . 02 :: * . . ET!, 1 l . -

«bob bie ge5egb heeft/ bat het helh'te ligt in

#ou ſchijnen uit be biſtſte Duiſternig/ -,

25eſtralen beeg mijn mate bonh're 3iel/ * * *

GBp bat# - - - - - - - - -

Ban 3 e5ug 5ſe be heilige heerlijkheib/ 9 . . .

# ſjem# goeūijeiù/-fi . . | | | |

lPieng troun en maarheib/ \

QBuurt in eeuunigheid. ... - - - -

ji:7. ; ;

Supe goeb'ren ban 3ijn 5alig #eilberbomb / . . .'

& Bie balen neber op mijn ûobe 3iel/

âDant baar be onmagt en herboguenbijeen

#ig 't meeſt vertonen/ 5al b'oneindigheid/

ſtaan 3ijn genade 't heerlijkſt blinſten uit/

iban 3ijn gemabe/ ban magt en liefbe/ -

't Heerlijäft blinken uit.

* 8. - ,

op ſterke bob/ buigt maar een bo5e miſ/

«ën omingt mijn 3iel om tot u in te gaan/ QEn
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«En obertnelbigb 't ongeïobig ſjert/ . "

«En byeeht be momb op/ om dat geeſt en bloeb / .

ſpijn 3ieſ boorſtromen tegen ſchuld en ſmet/

jleijn 3ieſ boogſtromen/ mijf 3ici boomſtromen/
n ſchuld en finet. - -(tegen ſchuld e t R U ST E.

2tgege5u hom/ trom #th be Hoop're beur/

dºn't p3're ſlot mijng herten/ bat het buur/

19an uum gemaab mp Home 5uib'tem uit/

Jeaalt 't ingemano ontroert om ument uit/.

«En boet mijn 3iel bog uitgaan agter um'/ .

JPoet mp met 3ugten/ en bgocuig ſtirren/

Hitgaan agter Huf. , , . . . . . . .
\' J 2 - - - J Ö, - ,

25ehocb mn #eer/ 49oot eigen merk en betigb/

. 3Laat mij nooit op mijn eigen benen ſtaan/ -

J12aakt mp tot niet en mert gn &#c5u 't ?t I/ .

3Pen &Bagon ban be 3elfg 45eregtigheib/

3etogt nebet bam 5ijn hoogberheben (Ch?oon/

GEn Homt berpletten/ De magt en metten .

33an De byeembt 45oon.'' !

II, -

> 't 23g 3eker ?eer / hier ſcib ong herte htmaab/

#ier miſ um uiaub 't boog verſtand niet aan /

2lg Dat omhel3en ban uïn bgpe Iſiaab/ 5 .

2lg toondmp #eet mat mp tog meberijoub /

4aan 't hon3enteren aan 't gema beſluit/

12an 't lieflijft leunen/ en bºugthaar ſteunen/

«Bp 't gema beſluit. ;t -

- * A- 1 %, {

iſiuftt uit/ tuftt uit/ be mogtelg dan bit htbaab/

opmgozb u 5meerb/ ag hom kloekmoedigheid

45n ftenb mijn biano/ en 3ijn bo5e liſt/
25eb2pb Inn boog 3ijn heimelijk gemelb/ . w

2ig ſjelp mn baat/ um hulp het meeſt ontbrecht/ --
&B 2. &Paat

/
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©aar mp ben boognſ en ben ſcherpen angel: 3

't Diepſt in 't herteſteckt.

. . . . . I 3. . . . . . .

- Pntiebigt 't hert van alle eigen uiaan/

&Pat in hein 3elfg niet alg gebach en 5iet/.. ,

loer5egeſo tog dat 45ot waaragtig i5/ -

2lg grote iltoning/ maak mp tog opregt/

«En leerù mn beben boog u aange5igt/ -

&#n u bebelen/ en toe betrouwen/ , ...,

2ti Inijn 3iclg geuigt. --- - - -

' ,

e

u . - 14- ,

19erneberb inp/ berneberö mn 't gemocb/ - ,

GPp dat ik al u b2pc ſjanbeling 1 : : :,

- - - - - -
! !,

-

f

-,

-- -- - - -

* * * . * . , ,

: -

- - - - - ;

-

#!

- - -

1 -

' -

t

i

-

V

3àoo? goed ſteur / en de hand leg op be mond , ... !

33go? D'afgrond ban het einbeïoog berſtand/

't ?tlleen huijg goed en ºpperſt 2tſbeſtier: ,,

àg leerhulp bulken/ 45,ootmagtig koning/

:: 13 tºt 1 ,3OJo? u ?libeſtier.

* * I5. | | |

3Leerb mp inet blieb te muagtem op u beſſ/ .

Huu 45eeſt beſtier mp in een regten gang/ -,

&#n lerc mp bcritic5en 't regte pan/

ſbaar op ilt umcn 3egen mag ontfaan/

dàat gp mijn hamb7 laat mp niet uan it gaan/

tºr- * * *

###5ton, wat ºp mijn baas/"
3Laat mp niet ban u gaan we 1-v

\ - ; 16. J. . . . . . .

39erligt mn 't oog/ berijenneſt mp. De siel/

gºp dat ik ſteſſe al mijn heerlijkheid ,

&#n luſt/baar in bat eiſeyu Honingrijſt

âl)crb uitgeb2cib/ bat iſèaber/: #oon en ſyeeſt

13an eeum tot eeuuu/ aig 't enig eeltuig ?ti

ilberb lof gegeven/ gebanät/ berbebeu:

*?lig ljet cilig ?ti.

- -

*

u.

l

st

- --

- - - - - -

- -

** - -

-

-

-,

T

-

Z

F. van BOEKHOVEN.

o P
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. O p' D E | | | -

-

DAG Des H ER EN
op te miſse, O Kennis &s.

v, . )

, 1, * * * :: 't- !

O 2Aangename bag bcg 3eren ! ! ! "

âBie 5oub u niet obobääienſtig eren/ -

qºn 3ien u met beel blijdſchap aan? # ''

319ijſ ieder biefjn ook mag me5en/ | | | | | |

20 mei alg Iſraël boo2 be5en/ --- | | | | |

&Ien Huize Godes op mag gaan. t

- ; 2. -

#iet zo alg bººgſcaeliet3e #bcharen/ | | | | |

#n d'Ouden dag, bie dienſtbaar unaren/

2lan 't laſtig goh ban Mozis Wet; - - -

JDaar vry bam ſſagten/ en ban b?amben/ ºf

19an filmb/ of amb're GPfferhaalbeu/ . - . . .

©p ſtraf beg boobg 5o naum gezet.

ſBn 3ien niet om naar Berg of Tempel,

GPf Prieſterdom: maar gaan ben b?empel/

2tig vrye kind'ren byolijft op;

#n alle plaat5e baar be Heere/

2-ijn #negten 3enb om ong te ſcre/

#oe. Dat men op de hoge top/ -

43an 't Nieuw Jeruz'lem #t bencben

«Bebaald ig/ in bit 5alig heben/

jàII klimt in Waarheid en in Geeſt,

&P 5aal'ge bag/ bie om5e ogen

Jàn 5ien / en bat mn horen mogen /

©aat lang om ig geupenſt geïnceſt. -

'- - - - - - - - ) JP 3 5. ©

r. -
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5. .'

OP Dat ſyobg 45eeft nu meberbaalbe /

gÈn 't logge herte opmaatûg haalbe /

&#nfft verhemeld in ben 45eeſt; . T) -

2ïl 't aarb5e megt met boeten treden/ - - - - - -

Zo merb beeg bag ber, 5aligheben/ .

jlººp tot een ſjeuchlijſt #gemini.

3Diſb #eet mijn ſjerte opmaatbg houmen/

oſbeef mp u zelve aan te ſchoumen / : : :'

#n 't geeſtelijſte #eiligbom, , \ 3
3Dat umen goeben 45eeſt mp lete / | | | | |

3lig Chriſten tegt Sabbathizere, - - - - - 't

déf hom 30/ #ere gegu hom, º . . . . .

7,

#laat mn boo, eeumig in u ruſten/

Die #Sabbath ig mijn zielgueriuſten; - o -

Dan gaſ ik ruſteloog in Bon/ . . . . .

JP2et al be 5aal'ge #ennelingen / : : : : : : -

&Pnſtoorbaar HALLELUJAH 3ingen/ . .
JBet bol genoegen in mijn lot. • -,

N. S. v. L.
,
-
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ZIELS OEFFENING
- In zeer diep verval, en vervreemdheid van de

Here, by okkazie van des Heren

AV OND MAAL

&Pp be lDijg: Van den 4o. ran -

- I. * J. " " " ,

D &# tijd gemaakt nu meer mijn bobc 5icl/ - 2

&Dat men u roept tot 't heilig feeſt/

gaaat He3ug 25loeb met ge5u 45eeſt/ , ,

ſBerb aangeboon boog niet/ aan bie 't gebici/

GPnn naar 45obg b?p ontfermen/

@Bien H#eiſamb te omermen/

(ºot 3oen ong boorgeſtelb/

GPm ban hem meſt en mijn/

# mebecijn/ . . . . . . .

(£e hopen 3omber geſb. '

2. - -

32e #3ogeprieſter ban het nieuºm 19erbomb/ . . .

gPie roept daar met een luide ſtem/

«Een icber bie gelooft in hem/ . | | |

GPm toe te treen met hert/ en 3iel/ en monb:

" - GPm tot be 3uiu're ſtromen/ | | | |

«En bolle 3ee te ſtomen/ 1

32aat 't mater bo?ſt bermeſtt/ .

gºoo? 't byinſten/ en be bioco/

#et huigende gemoeb/ . . .

«Bebuutig tot 3ig treft.

#ct 'jong'rig boïſt heeft hier boſ op gebiſt/ i.

19an Hejubſcrg beglcueng 25gooö/ w

3P) 4. ſpict

A

- -
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#ier hypb men 't lenen ban be boob/ - - - - -

&Boog be5e ſpijg/ bie 't herte tegt berfriſt: " . . . . .

iet mag be 3iel op teren:

it ûoet haar kragt betmeten/ - - - - - - - -

H#ier heeft 3p 3uib're mijn/ . - .

&Pit bette bol ban merg/ - -- --

&Pp ſhobeg heiige berg/ # # . . . .

#al 't beſte noebyei 3ijn. - - - - - - - -

#ier is 25ethegba/baar # ſaaune bloeb/

12an 45obeg 4Lam be 25abſtoof ig/

&Paar t'3ijner tijd be 3iel geinig/

«Bene3en merb/ Die magten ig gemoeb. | | | | |

QPe mond ig nooit te beerlijft/ -

jàooit 3ieſite te gebeerlijk/ . v

12ooy bie flegtg tot hem gaan/

3lig men nu ſjoopſoog leſb/

3Dan ig 't boo? hem be teib /

&Pm baub aan 't Humaab te ſlaan.

5. -

#ier bino men 't aſ/ 't geen ooit een 3iel ontbrak/

JPie lebig maar tot 23e;ug htmann/ -

g#n 't alieg uit 3ijn bolheid nam/

#oe biep 3n ooit in haar elemben ſtaft;

- QDie 3ig laat obertuigen/ /

Dat Ijn hier maar moet buigen/

2lan Gje5tt miſ en moogb/

13oo? al 5ijn ongebal/

dºcen hulp ontb2chem 3al /

#o ſjn beeg ſteun maat ſjoogb.

lbaaft op/ maalt op/ maaft op mijn luſtig hert/

àbat legt gp op u b?oeſſem neer ?

H?oozb na de ſtem ban innen lºpeet/

jbant buiten hem gn nooit geholpen merb/

#u ben ig ligt een ſilaarijeiö/ Hºet

-

- - -
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#et leben en be maarheib /

er heſſen liefden 3uiu're bgon/ . . . -

2lſ 't heilig ban hem baaſb/

JPiet heerlijtig of het ſtraalb/ -

&Boog 't fiftheren ban beeg 3on.

- 7.

'# #ie grote #eer 't ig bma5e 5otternp/

@Pat íſt bleef 3inerben buiten um/

't #g 5atang liſt/ bit maaltt mp ſchuin/

âBanneer gp roept/ homt ment u maar na mp/

2lig ift 't ga oberleggen/

'H GEn kan niet anberg 3eggen/

2lig. Dat het ongeloof/

Jiep al bit onheil broub/

jlàijn 3ieſ gebonden houb/

«Eai boog u ſtem ma: boof?

# ſeib be gromb ban al mijn ongebal/ -

it bgoeib mp uit be bittere b2ugt * *

+Ban 5omb'/ag op 5onb / ſchiep ift lugt/

't «En 3p mijn 3iel hier eind'lijft ſinoren 3aſ.

't #zijn ueberſpannigheden/

3Bie al mijn onheil fineben/

2lg oogſp?ong ban mijn Hitmaab/

't #ert ig al oberheerb/

«En om/ en omgekeerb/ -- ..

QPit ſtelù mp buiten raad.
9. v

egift 3merf baſt heen en meer geheel berblinb/

JT2eeft altijd troebel/ nimmer ſtil/ -

13ol eigenliefbe 3in en miſ/

't 45cen mp be kragt herteerb en geeſt berfſinb/

JBeeg plage ban mijn herte/

d5eeft ongeboeibc ſmette/

«En rotting in 't gebeenb/ -

&#en ſtallitet in 't gclnoeù / s

- * - &D 5 , JDie
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Bie ſteebg haar merking boet/ º

#schoon men 't nog boelt nog meend. -
' I-/ O.

& Bit joh ban eigen ongeregtigheen/

# m'aangebonden boog um bandſ ... -

Pit Leg alg berſlagen en bermanb/ -

«Pen piani, heeft in op b'aarb ter meer getreem/

Jeijn bunaagbeen mp haſjben/ .

Jleijn boogheen mn beſtrijden/ ,

JBet heimelijk gemeld/

jlàijn migbaab grijpt mp aan / . . . . .

«En boet 't ge5igt bergaan/ s

JIeijn geeſt en kragt verſmelb: -

II, -

«Een nare boobſlaap heeft be 3ici bethtagt/

#n heeft mijn megen afgemend/ -

diën maakt mijn pad mp onbekenb/

't 25en alg bermmoeſt boog 5atamgio3e magt.

«En 'ft ſeg ter meer ge5onken/ . .

gn 3omben algoernºonſten/ - , *

Berſſingerb in 't gemoei , * . . . . .

3ean meſſteſt en van pleeg/ . . . . . .

2lg bat mijn 3iel berreeg - * * *

4lit bege mobberpoel.

I. R U S,T E.

w

I2,

3Langmocbig #eer/ berb?aag5aam 5onbet emb%

#oe tergt het ſchep5el u gebuld/

iſicgtbeerbig micrb mijn 3ici bernuſb

ject mzaaſt ſ en toon en gramſchap onbeſtend/

- oe ſjeilig 3ijn u megen/

ie ſtan u ſpychen tegen 4

ſDie heeft u 3in boo2gronb?

âDat ſlaagt Dan nog de meng/

2tig
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#20e He3ug naar ſboog raabbeſluit/

2lig 't hem niet gaat na meng ? -

2lg ſluit nun tog De mono. - - -

I3.

# #ſrael# hºmaan bloeie man hem 5cluen af/

#ab maar mijn ziel na u getiraagd:

Jeaat ag! 't en heeft haar niet behaagd/

(Je 3ien ben raab bie mn um uiaarheid gaf/ .

GPm boob in buife 3onben/

3Boſ ſtriemen en boſ monocn/ .

39erſtoſtten 3omber 4.5ob/ . - ,

32erſtanbeloog/ rebel/ Jhaar #eyug ebenſmel 2

GIe ulien/ op uun gebob. - - #
- - - - 14. - 135

€2m met bie klomp ban 't ſtinkenb 5ombig nietſ'
ſlPanſchapen/ bloebig/Yuaſgelijſt/ - Y.

9En meggemoppen in ben flph ..

&Ie gaan/ maat hem bic aſ mijn binaagheib 3ict:

#eer openb mp be ogen/

'# 25en langgenoeg bebgogen/ *

3Boo, 'g Puivelg ſo5e"#
Pie um gemabeinerft/ âBij ſtellen paal of perh/

zig gamtſchelijk vergiſt.
4 - - I y, -

't ººg maar fft 3ie bat aſ mat in mn leib/

3 Perbutben ig boo2 2tbanng baſ/ ,

32at ift ramp5alig blijven 3aſ/

2&o niet mijn 3ieſ ban eſberg muerb geb;nb.

## ſtan niet alg ber5ujaren

#2ijn onheil/ en bergaren

"Een ſchat van bel5e ſmert/

#oe # langer hier berblijf/ -

#oe 'ft meer in 't hmaab berſtijf/

(@Tot 't eeng geïn2oſten#ro. -

IO,

#2aar 'k heb ooit meer een goed gerugt berſtaan/

#onnt

- - -
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-

#omt roepen/ 't jaar bam bamheib uit/ -

39oo? bie 5ijn ſtem en roep miſ gabe ſlaan/

GEn hoe be baber mebe /

ſêſt maſten paſte niebe/ , ,

ver

-

-

#pamb/
jl het bie beeg liefbeſten . . . . . . . . . . . :

qbchool geeft/ en aan hem/

#n gesug reikt de hand. - -
- "

-... I7. ...

«been uoogbebing geld in bit up berbomb/ .
G5enaab alleen ig hier. De boeb/ -

3Paar op men toe treeb/ gesu 25ſoeb/ .

«Een bootſpraak ſtelt alleen ben gaſten gronb/

't 45eloof geeft heiligmaking / | | | | |

«En tegte 5clfg ber5aking/ - A , fº: ,

ePoit aan 't meerijorig boſſt/ .

't #elpt blinben aan 't#/
HBier krijgt ben buift'rem ligt/ -

QBie ſtamelen taal en tolſt. |

I 85, » -

#ier fuigt en bloeib het uitgebgoogbe beſb/

't 45cloof ſjaalb mater uit ben ſiotg/ -

33an 't ſtemig hect/ en b2ccºtt ben trotg

12an hopaarbpe / 3o merb ter meer gebeld/

't been gezug boo2 gcen ikoning -

ſBou ſtemmen / nog be moning

3Ban 't hert hem ruimen in/

«En 't ſterk geïnapenb hoofd/ . . . . . .

âDerb ban 3ijn ſitagt beroofd / .

«En 5ijn betmeinù gebuin. " ,

I9.

geen 3fci bic 3ig ban aſſeg bimb ontbloob /

gºn bat in 't blerg niet goebg en moomb / .

ſlaaar dat ſtulaabaarbig ſject bertoomb/

- --

- ;;

-

- - -

- -

-

» - - - - -

- --

- -

die 5ijn in 5onù en migbaab geeſtelijſt boob/

- - - - - -
*
- we «Die
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'Die moet hier komen magten/ .

iſ het uitzien en bernagten/ .

2li maftenb aan be poogt ,

dºet ſtijgbeſt/ bit 'g bepligt/
@Die ban mn bienb berrigt/ 7

en tot 't (85cloof behoogb, | | |

2O.

't #g maar mijn 3iel bie ig 3o 5eer beritnogt/

2lan 't geen mijn bluatg gemoeid berioât/

'à 25en alg een Diamant verſiofit/

«En omber 3onb' alg bleeffelijk berkogt !

'it ſ19erb met geen luſt behangen/

#oe moeſt het hert beriangen

#aar je3u komſt met magt/

GPm eigen heerſchappp/ -

«En 3atang ominglambp/ , 1 s.

&Ie plett'ren boo? 3ijn Hragt. -

2. I

maar niet te min op proeft alwetens Sob

jleijm hert/ 'it betuig boo? u/ iſt meng

3TBat al in bloeit op b'ouben nieng.

&Ie neberbaal/ om bat bp met u fpot/

't #g maar mijn gantiſche lenen/

#ochijnb u te meberſtreben/ .

JI 2aar #eer bolboer u merft/ . . . . .

Jſlâet buet en liefhebbuang/ .

ſton maakt het mp u?n bang/

en merb mp30 te ſterft,
- 22, .

24ft bimb mn #eer bat iſ 11 piano ben/

âoor mijn geboont aig E5ſotopermant/ . .

## 'ft ſeg### ft - ,

an 't heilig tegt/ Dieg ift Inn ſchulbig ften/Jlſ)aat 33eer tt bgne liefde/ gften/

«Die gegum 't hert boogticfbe/

"
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ſBerb in haar glang be5eft/ .

diBanneer haar biergeſchigt/ -

33et aloerſlimſte migt/ -

. âait 'g honingg haterg treft.
; f. :' •

II. R Us T E. -

23. | | |- |

'ſ Leg mn ban #eer boo: u 45enabentroonſ

'# #eg ?imen tot bie 5aal ge bomb/ .

âbaar boo, gp bril om niet toe, ond/ .

JBoet m'uit de boob uerrij5en/ 2 i .

&#n 'ft 5al u goedheid grijjen/ | | | |

Y Jeen ſooft u niet in 't ſtof/ .

Jºog in 't nare buiſtere graf -

3Der 3onben/ ei berſchaf, ... -.- ,

Jl?'een mond boog ummen ſof.
* * * * rº -- - - - - - - - ,"

35eeft mijgheid aan mijn bom bernuft/

3Pat nu bog? onberſtamb ber3uft/ : ,

- - -- - - '24, - -

jn?aak boog u 25loeb en 45eeft mijn hert gebmee / .

#aarb mijn eiſen in de moeſte;ee/ .

12an ongeſtabigheden: - - -

#om 39ging ban ſpefſ en 192eben/

ei ſtom 3agtmoebig 3Lam/ # 3 - .

«En maait mijn 3iel bebgpb/ . . . . . . .

19an too?n en 3matte mijd/ :: *

25luſt melſuſtg hete blam.
w 25. . . . . .

ſBammeer ook ban mijn 3iel meer komt te hoog

&Pat ik nog bogſt nog honger ſpeur/

: - - - - - - -
-, -

*

JPog mijn berloren ſtaat betreur/ ,

#ſt te bergeefg bp #e5u 5oeft gehoog:

gaat ſmootheid nog clenben/

Jlap nooit moet van u mcnbcn/ -
*

-

- - -

i.

3Doo? Die 3ig ſpoeid tot u geſtruiſte #oon/ .

-

* *

3

-

**

-

,"
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l

dBe Boer en Gºoſſenaar/ . . . . . .

%ja 't geen berloren mag/ . . . . . . . . .

#oint 3oeſten/ en gemag *

vandaan gaan, : : : : : : :, J. 2 e - - L)

't Sjg maar um merkt moet eerſt 3ijn boo? gegaan / ,

19oog al b'opregte oefening/ :: --2

/ &Deluijſ 't 45eloof ig ti bebing/ - »

%jn 't Hºeilberbofib/ maar agtnie3al beſtaan/

OPm hier te onber5ochem/ - t;

# hoe merholen hoeſten/. , -

at 3aan Han 3ijn ge3aaib/ . . . -

ſBie meet manmeer 't ge3tuinb/... . -

gbeluid van 'g 45ceſteg minp/ . -

#ijn bofinog 5ijn boogmaaib. - - -

27, - *

&Bemijſ 't boo2 mp in 't eerſt een bmaagheid ſcheen .

3Pat 3ig boog u een bode hond * .

(Ier meer lei/ om u met De monb .

2ül 5omber hert te finehen/ 3o becomeen: ，,

&De ſuft tot alle pligten/ . . . . . . .

'ft Dagt 'it 5al tog niet# berrigten/.
A't 45een uit 't Gbelobe fpguit/ T " .

jlàp bogt 'ft Inog 3o niet gaan . . . . .
ſlºot gegug/ 't mag maar maan/ t

Jlàaar 'ft mou eerſt# boog uit. . . . . .
w * * * 2'

28, 't- - : "

Jºe Zirier 19eſbheer ſpot met be goibaan/ 3
#n met 3ijn mater/'t geen 30 tag 7 - U

#ein ban 3ijn fmert en fimaal genag/

*ig #negten raab hem daar nog in te gaan: . .

#o i#'t met ong gelegen/ -

iPp millen ume toegen -

q aan boozsien/ en be u?ugt -

«Eerſt finaſten/ omber ſchijn/ - , - .
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't Zou enkel ſtouthein 3ijn/ . -

JPit maakt 't gemoeb bcougt.

/ - 29. - - -

3Doo? 't laatſt bergtin mn #ere een open o«En 3ugtent hert/ om #iong#" - 0g/

-Gºbeluſtäig bie 5ig 3elfg bergeet/ * * * * *

«En boo, 't gelueen tot u 3ijn knien boog.

GBp ſchijn0 ong te begeben/ .

't CPntbreekt aan geeft en ieben/ 3.

ſlâie roept niet ºfftobot/ - - -

32u #iong heerlijkheid/ . . .

&#n b'aſch bebolben ſeib/ -

KIot hoon ban Sjftaelg 45ob. - - - -

- 3O., - - -

#et hoſt'lijft holſt baat #e3ug beeld in biomft/ .

#Schijnü lebeilloog alg uitgeteerb/

«En dan ben #ºpgingbgon afgemeerb/ : : :

«Daar 't geeſt en Hragt uit #e5ug bolſjeib bromft,

3De 23guib Han 't pab niet binnen/ .

âDaar op 5p haar 25eminben/ - ; .

ſlBel eer t'ontmoeten plag/ . . . . . . .

#p blugt haar uit ge5igt/ 4 : ... ... -

eën met hem liefd en ligt/ 4, 3, 2 , , ,

't lDerb Duiſter op ben Dag. . . . . . . . . .

- -. 3I. - 1 - , T- - - -- --

2lg #iong #toning! ?{g gEmanueſ! ,

't ?tmegtig bolft de b2oebe #schaat/ -

#ſrt als een Duif in boobg gebaar/ . . -:

Göp blieb baſt heen en 3ijt jaar beet te ſnel/ -

&Be 3atan alg ontbonden/

QPie geeft ong biepe wonden/

«En taaft gelijft bermmoet/

«Pntmaakt hſocämoebig #elb/

ſiuht ong uit 3ijn gemeſb/ - 's

39crtoon u 3Leeuuuett moet, -

-

32. Om
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- , 2.

G2mgogt u 3ineert/ te gaan aan 3ijn bal

dſberaſten/ ingeeft eeng al ben hoon -

Hm'g dàaamg/ bergeſD haar dubbel loon

19oog 't uitgeplengbe bloeb/ag unanneer 3al

JPie grote Dag genaften/ -

, 2at gp behenb 3uſt maken : - - - - - - -âHun #oninklijke Baam/ A

aan 't Eotenbomt . . . .

2lg! #egu/ Gje5u/ hom/

iſíoept 45eeſt en 25guib te 3aan.

N. -

V

- 33. . . . . - -- - -

#3ijn geen teheng meer ºntaan/ "
25ehleeb um H??ieſterg meer met heil/

&#n naaſt um #chaapgſtooi ngn en beid/

39an iPolf en 2 mijn / bie nu haar luſt ber5aan/

&Boet #oningen haar ſtromen/ -

#aar 3ecepterg en haar (tij?onen/ -

«En al haar #eerlijkheen/ : - - -

3Boo? #egu rijk en Ger/ -

2lig ziong.#" /

10oſbeerbiglijſt

Hun ſfeeſt bie jàoogo en Zuiden ſlDinb/

& Poozblaag uur #of en boe ge5minb/

«De #pecerpen meber botten uit/ -

dPoet @ſroum en ſlBaarheib bloejen/

eſteen.

- V 34.

dºsiet mater op het ſchier herbo?behruib

##en #nbaagt groeien/ -
Dng 3Liefſte blank en rooö/

#eet om merbalg een inhee/ s

25eſchikt um #ion blee/ - - -

âDelft 't leven uit de boot,

F. van BoekhovEN.

- e DE
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DE G o D SD 1 EN ST I G E

CH R IS TE N
I N EEN -

EENzAME WANDELING.

op be abijge: Zoet gezelſchap dat met my.

T., - - - - ,

'k (TN ?T hier in het groen alleen, -

G gn be ſtilte mp bertreen; | |

GEn dan alïeg afgeſcheiden, - - - -

6ºot mp3eloen ingekeerd. ,, . .

#laat o jeet! um beeſt mp leiben/ *

dPat bie hier mijn pligt nu ieerd.

2,

"ft 25en nu buiten al 't gemoel/

obun mp bat ift hier gepoel/ | | | | |

ſlBat het 3p 3ig te verluſten,

gn GOD ALGENOEGZAAM; en

n 3ijn mſſie te beruſten/

t Beſt bat ik op 20arbe ken. , -

't IBerb mp ban een âEMEL ſchiet/

«En mijn 3iele 5egt ban; hier

Is 't my goed, en 't 5oet genieten/

33an ben inbloeb ban @Bobg (ſbeeſt/

Jſlaaaht bat 't mp niet kan berbgieten/

Jºlaitg 3p baat zyn gunſt in leeſt.

't # of fft geen aats meer ſten/

«En bpma berhemelb ben !

't £p tog ume mſſ o #ere/

, Dat ſh mp3o langg/ 3u meer/ & Cot
* * * A. U
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Gºot mijn 3elbe in mag here/

«En op aarbe 3o berkeer !

/ 4.

3Bat mijn herte los en vry,

ka gebuurig 3p naby;

«En mn bihuerf af han 3onb'ren/

(4Lot een ſtille eenzaamheid:

oPm in H mp te berulomb'ren/

Grote God der Heerlykheid!

6

'# 25en hier omber niemantg oog/

#ſig ban H/ bie ban om hoog,7

3 ziet op bº2larb; mieng ogen ſtralen/

GIot in 't biepſt' ban 't ſjerte toe/

'Laat 3 op mp ooit nebet Dalen/

&Pan 3iet gp ook gere/ hoe/ .

7.

oe mijn herte aan H. hangt/

# in teberheid#"
«ſºm termijl ik hier 3o eenzaam

âBanbel/ en na boben 3ie/

ſlPeng met H te 3ijn gemeenzaam,

oEn als uit de Wereld vlie.

8.

iPa# # maar mpn zelve htnijb/

«En ban't uſeeg bat mp beſtrijb/

#ig um 45eeſt mp komt bemerken/

3Liebe He5u boe aan mp/

&Log utu onderſteuning merken; l

«Dat ik my in U verbly. 1 -

2. Ig men #eer bug #e uim dBeeſt

#berbulb/ men ſchijnb ontuleeſt/

Cºn 3ig 3eloen te bergeten/

3TBant De 3iel merb ban geboeb/

3 Poo! 't herborgen MANNA t'eten:

G9 matig. Dat goeb/ en 3oet, g: 2 zo.

»
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,, IO. " .

Zalig eenzaam! zalig een! - / 5 .

- #g met 45ob te 3ijn gemeen;

&#g een voorproev' van den Hemel: ” - ; .

'ſtilberb alg iog ban ban be aarb/ * *

«En het ondermaalig gemuemel/ . . . . .

####%. | | |
I Is - ! , 3

dſbn/ ſyp 3ijt het/ o mijn ſhob! D - ,

Bie mijng 3ielg beel 3ijt/ en lot.

'ſtilBiſ boog al beeg aardze dingen,

A Bie um goede bano mp geeft/ * * * * -

j#2et# herte henen dringen; - - - - -

ſpijf 't in la 3ijn ruſt maar heeft. . .
I 2 • . ' s

Trek het tot +4/ houd het baſt/ . . .

JBaalt bat het nooit, merb berraſt / .

32an bic ſnobe herten bieben/ " .

JPie 't boeleren met heel blijb/ , “i

H ALLEEN tog moet het lieben/ - ;

GY 't be5itten/ t'aſier tijd. M

, 13- - -

“Dit 'g mijn meng/ maat meeb ik heet/ --

&Iot mijn bezigheid mp meer | | | | -

#Zai begeben/ tot zo lange . . . . .

45n mp afroept ban mijn poſt/

gêu um ſiuſte Doe ontfange/

RPan ben ik ban d'Aard verloſt.

* . .

- - - -

* •,

|
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ZIONS LIEFHEBBERS
- Beandwoord door

Z I ON S BR U I DE GO M.,

Uitgeboezemd ter gelegendheid van de Dood

- van den Eerwaarden HEER, ... ,

JASPER VAN DER HAAR,

Zaliglyk overleden in 's Gravenhage,

Den 15. December 1678.

Kan werden gezongen, als: Myn ziel maakt groot
den Heer. -

Jez, 64: vs. 6,7. Deut. 32: vs. 35, 36, 39,43. Jez. 59. en

6o. Ezech. 37. Prov. 1o: vs. 7. en i4: vs. 32.

Jez. 57: vs. 1, 2. Apok. 14: vs. 13. -

zioNS LIEFHEBBERS
- * I. ''

EHOVAH Zions Zon, ?

En Schild onpeilb're 25gon . "

33an goedheid/ hoe bemin'lijft

g uwen weg?, te hoog . * . . .

n diep boo? 'g menſchen oog: -

âDat ig uun boen niet 3inrijſt? -

', ' 2.

geen onvernuftig bolſt/

25ellebeld boog een molſt

33an reben 5omber álaatſjeib/

itömt 5etten 5ig ter meet / -

g: 3 - Aan

/ S
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- , " Aan uwe voeten, Heer,

O Leven, Weg, en Waarheid.

- ºf

3. * -

@m 't heilzaam onderwys,

UDat dwazen momber tuijg . * 1 ---- --

#kan maken/een den ſlegten, -

Doen komen tot verſtand, -

KPie umen raad en hand, | | | |

€šoebgunſtig op wil regten.

dBp wekt, en mp hnis
23eminben ong te bmaag -

Dan hert/ om te beseffen/ * - - - - -

doen vol Majeſteid, "

3Bol glang/ en heerlykheid,

3Boog eeuunig te verheffen.

5.

#g 't ban ongbyoebig fot/

t' ºntbeten 't 3oet genot ,

Uws heils? ig 't vaſt beſloten ?

Bat gy (hoe lang 5al 't 5ijn?)

Verbergt u ſchoon aanſchyn,

3lig moub gp ons vader,

U Duifbie htmijnb #eet/ mant

U Geeſt ons onderpand,

&Pat leven ban ong leben

Wykt weg, en mp ontblood,

JDie ſchijnen dor en dood,

?Mlg bab hp ong begeben,

* * * 7. '

(ſbp geeft baſt

####
€5p tuht u lieve Kind'ren

(Le InfûDen ban ong uit/

| | Dus
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A

“Bug ſchijnb het uw beſluit,

GPng Daag'lijhg tewe stal

ſpat noot, maar 't wiſten kop

Hm opper heerſchappp/

«En mij# beleib t'erkennen;

«En mijl uw hand dus ſlaat,

Vermoeid door eigen raad,

GPng aan u te gewennen.

9.

GPfban 't betlieg 3eer b?ukt/

2tig 't vAN DER HAAR geiltht/

25eb2pb ban ſinert/ en 5omben/

(Ien #emel in te treen/

qDaar mag min ſcha' geleen/

2o mp hem na5ien honden.

• JO.

qºn door een waar geloof,

3eoo?'s vleeſches wysheid doof,

Uw heilig doen bemerken,

«En vergenoegt, en ſtil,

In Godes goede wil,

Ons herte gaan verſterken,

ZIONS BRUIDEG
I. R U ST E.

II,

gºre toe berblínbe ſchaat/

2li 3ijn um klagen maat/

#om1 zet u aan myn voeten,

#n diep ootmoedigheid,

'it ſlBfſ boo? mijn goebighcib /

Hun 3ielen nog ontmoete

, 1

Il.

«ſt 4

/ -

OM.

14. Ag!
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I 2,

2tg! openduwen mond,

Myn Schaapkens, 'k mij terſtonb/
âH met myn goed vervullen: -

Zy werden nooit beſchaamd,

， dſl2aat tot mpn Dienſt beltmaatnb/

S- &Pie op mp wagten 3uſſen.

- I3.

'# #eta met mijn liefde ree/

?lig met een boſſe 5ee

33an allerlei gemabe/

1990? Die aig arm en naakt,

Aan mynen drempel waakt,

s met ſchuld en finet beladen.

- I 4

JPijn boſft gn 3ijt te ryk,

«En in een biſthen ſlyk, •

33an eigen werk ge5omſten:

GBp ſtaat op eigen gronb /

45p byaagt u alg gezond,

Ban eigen mijgheid bouáen.

w

I5.

AT?lg ! maarb gp mocb' en mat/

&#eng al u moelen 5at/

(Ien regten uitgelebigb/

#oe ſtºmain myn liefd' u boo2/

, H30e micrb gp boog en boog

& Seguiberb/ en beugebigb ?

w - 16.

iſ haar magt / fit baan be meg/

(QPic 5elfg. De grondſlag leg

1Dan Zions heil en luiſter).

gPin 't bolſt ontblood en arm,

@Ee rebben boog mijn arm;

Myn ligt 0?echt boo; in 't duiſter.

"

ſt- . -

* A

* *

17. als
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- -

- ' ſ , r, ,

2lig ik be wegen al / i is ! . . .

13002 u betuinen zal, -

Met doornen bie u ſtelten / - ,

«En gp geen hang 5uit 3ien/

OPm 't ongebal t'ontbiien/

&Pf ergeng boog te ºrde,
/

Z I5,

- Ban 3uit gp niet meer ban

( +4 maarb en eerſte Man,

#stoutmoedig af gaan wyken,

OPm in een bomſt'te ſtaat

j?aar boelen hulp en taab/

dBebuurig om te kijken.

II. R U ST E.

19. : " "

't #g maar ik geef ſlag op ſlag/

't âBogb duiſter op den bag, -

«En 'k ruk mijn liebe kind'ren,

(4ſe mibben ban u uit/ -

«En 't ig myn vaſt beſluit, . . .

+l baaglijtig te berminb'ren.
- 2O,

Beſchikt het alles wel; . . . .

Bleijn gronbelo5e reben/ zº,
## ban#boen/ | | /

't 65een gp niet hond bebzoen

JPoet uberben aangebeden.
V . -

- 2 T, - .

JT2aat hebt gp uit mijn moogb/

GPnhumb'ge nooit gehoogd

@Dat aig de hand ber bgonnen/

#al me5en was erg
ºv 5 GEn
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«En 't ſchijnb geheel gebaan/

&2at Dan myn heil zal komen?

- 22 •

2tig Zión zonder hoop,

#al meinen bat ben ſoop/

39an mijn getroumen 3egen/

3Boog haar íg opgeſtopt/ - - -

12an rampſpoet oberkropt/

«En alle5intg berlegen. : :

2, e

2lig 5n zeer dunne mººi

3Ban Kind'ren, en beſmett

39oog haar ſchijnb ongeneeſlyk,

«En bat be bianD mocb/

2ilg in haar hertenbloeb/ L. -

&Boog liſt en maakluſt bgeeflijk,

24s.

3Dan zal ik als een He:
Ontwaken, en 't gemeſb/

Door Geeſt en kragt berbgijben/
GEn aan een tecb're Wees, l n

GPnmatig/ bol ban breeg/

Hſaijn huipe boen beälijnen.

- 25 •

3al 't verſtroeide volk,

(obetrokken uit ben koik/

«En afgrond bet elemben) -

Verzamelen tot een,

. En voegen been by been,

En haar myn geeſt toezenden.

26.

3Berit miſt u Çijgiſten echaar/

#chep moet/ myn woordig maat/

In ſtilheid en vertrouwen,

Zal Zions ſterkte zyn: -

- be
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65ebuſb bergagt be pijn/ * .

Gén op myn naam te bouwen.

III. R US T E.

27.

oCn of te beger ſtonb/

H b?uſt be berſclje inonb/

#et ſterben ban um 252oeber/

G#n gp hem boog bc boogb/

Göeruſt 3iet uit ben ſchoot/

39an Zion uwe Moeder.

28.

#om ſtel u leerzaam aan/

3Laat baren eigen maan/

Ik zal u onderwyzen,

JPit bitter 3aſ u ſtof

3berſchaffen tot mijn lof/

Göp 3uit mijn goebijeib p?ij5en.

29.

ºlig gp te beei bertmagt

39an 't ſchep3el/ 't geen u bagt

Q2e Man te 3uilen me3en/

Daar boo? 'it mat grootg 5al boen/

zo magt u boog myn roem,

#ft mſſ uun itmaal genezen.

3O,

een nemen 't mei een 5 meg/

GBm al um oberleg/

«En hoop om herr' te blazen/

gºn in u agtingen/

«En in het magtingen/

# gamtſchlijk te ueromagen.

1 •

Gbp hoopte deze Pintº
Van myne regterhand,

- goud'
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zoub als een Ceder groeien, e ,

dº2aar 't mag mijn tuijg beleid / . -

#en in be eeumigheid/ - -

3Door eeuwig te doen bloeien. . .
* 32,

# u hert/ merkt op

#n hem ten bogen top 7 . . . . . .
m: vrye liefde ſteig ren/ , ºf ' . -

ie 'h aan geen 3iel vervuld, - . . . . . .

Met armoe, ſmet en ſchuld/ -

jaaar ryken boel 5al meig'ren. | | |

3Leer hoe hp onderſteunt9

#eeft op myn Naam geleund,

2tig aſſeg ſcheen geruchten/ -

«En hoe myn zout Vervond, . . -

lgem mag een maſte gromb /

Myn trouwe nooit bejuichen.
34

#n leefde door geloof, - - -

19oo? Zatans leugnen boof/ .

Myu Woord, myn 3uib're Waarheid,

3etonb baſter als een Rots -

25p hem/ be #el een trotg/

#ier ſjab 5ijn 5iele klaarheid.

35.

#iet ook bet 5onben hmaab/

Vergeven, bog gehaad,

#ier vaderlyk gewroken,

dBanneer be 3iel/ bie plag- .

Verkwikt te 3ijn/ baat lag

2ïlg in het graf geboften.

/

:

#ijn meberige beugd 3 - -

ikſaagt gn/ heeft ong betijeugb/ : 2

#3oc mag ijn tot een zegen,

't G5een

-
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er

- - Dan 3ijn gebleken 3ag/ .

*t 45een mu beeſ 3ugten boet?''

ipet bleek dat 't teer gemoeb/ - ' '

(ºot meſboen mag genegen.

- w - 37, - . ''

\ zijn mannelijke hert/ . . .

Haïet ligt boo? angſt of finett

C5ebogen/ bleef ſtanbuaſtig ,,,,

In Godes zaak; 'g #ereſbgſſiſt/ -

#geeft haar in hem bergiſt /

#aar ſtrelen biel hem la: * * * * * * * *

3 • * *

Luſt tot geregtigheid,

ſBag in hem uitgebreid,

#et hon 3ijn 3iel bernuonbe/.

2lig hp een ieber ſlà¢nſch/

#aiet miſt maar 'g ſjerten menſch

Gle rigten t'alien ſtombe. -

39. - -

obp 3egt 3ijn kloeft bernuft/ -

25eſtuurbe bie ber5uft/

dBoog ſtommer raad ber5ogten/

JIàen 3ag ſjoe beei Gods Beeld,
#n Jezu zaad herteelb/ , " , ve,

Op 3ijn gemoeb bermogte. . .r

4O. - ; ' '' -

Beſcheiden ommegang / # .

jl het ieber na 3ijn tamg/* * * * *---

#eeft in hem uitgeblonken; .

Gods hoogheid was# ſchrik,

«bobg opper aſ beſchift/ | | | |

3ſBag op 3ijn bert gewonnen. » -

* 'I - 15
4t. " "

#oe mag hp mci berbulb/ -

jiàet Heilig omgebuſb/ -

3ſBanneer hn in ben afgronb /

» -- *

- - -

r: ,

* . * - ---
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#et mag 5ijn naar geklag/ . -

aDat bp oan 65ob meer afſtonb... : -
- : 42,

et merken 3omber 45eeſt/

at ig het hem getmeeſt/

Gºot ſtof ban bitterheben;

2lig hp zyn zelven vond, -

#et baarde hem terſtond -

(Iot bgocfheid nieuïne reden,

43•

# 5ag bp menigmerſ/

ncier op 't verderf,

gn bie 3ig Chriſtºnen noemen:
GEm bam Gods Geeſt#. - -

d?ºp 't buitenſt oan de Wet, -

«En op de letter roemen.

44,

#p 3ag (3ijn 3iel tot heilië)
Hoe God was uit zyn huis -

Geweken: hoe men tragte . . . . . .

et jammerlijſt geſtel - , . . . . . .

e dekken, en 't gezwel, . . . . . . .

Op 't ligt te helen bagte. . . . . . . . .

4G, ſ , -

#ſaaar 3ielen ag! bebaat / -

&#n beeg um itſagten ſpaat/ /.

'tiſ Bag in een vat van aarde, -

aPat bp die bierb're ſchat, » -

&Boog vrye gunſt be5at;

Myn heil gaf hem 3ijn w#".
4 e

ZPat Beeksken ban myn goed,

#mam uit be bolle bloeb

3eam myn genade ſtromen/

ſlBiſb gp uw luſt verzaan,

#omt tot ben ®ceaan/

#eu 't beehg u metù benomen, 47. Af

i
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- 47- - - - - - - - - - - .

Afgodiſch Menſchen kind,

#oe 3ijt gp ſteetg ge5ïnt/

van my af te keren,

«En tegeng mijn benel/

Mlyn goeden Geeſt ten âmel/

Jièet 't ſchep5el te hoereren.

Iv. R U s T E. | |

ſtat treur'ge II aat / . . . . .

't ## tijb## DER HAAR, /

25ebgpb uit al 't bemoumen/

(4Ze bolgen gemeimaatbd/ - . -

GBm hem becioſt oan 't aardg/

3lanbagtig te beſchoumen.

49.

3Leer ban hem uwen Kroon, : -

Te werpen voor myn Throon;

een boog myn liefd' herfſonben/ .

@Ie gaſmen onerluſb/ 2 . - - - - - - -

De Halelujahs uit/ . . . . . . 7, -

#elp hem myn lof verkonden. . . . . . . .

w 3 O, - , .

2lg ! 3ieſen miſtet gp/ " " . . . .

#oe vergenoegt bathp/ | | | |

Zig eeumiglijk 5al baben/

#n 's levens 5uib're ſtroom, .

En aan des Levens Boom,

Zijn ſtethe ſuſt verzaden. -

- I.

Göp ſchreeuwde naar beººgt

«Bp maakte ſteetg gemag/ . . *

33an 't heil bat Zion nabern/

3Nig 't boſſt in 's Vaders naam - E

- e
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Bewaard door eeuwig tsaam/ . . .
Zal me5en opgegaderd. . . . . . . .

\" 52. ' t tºt

gºre toe berblinbe Schaat/

2lſ ſcheen um hſagt 5eer naar / | | |

«Bug humb g'um bguit ner;oeten/ " "

3Boo? mijne goebightfo/ - - - - - - - - - -

2lig g in ootmoedigheid, ,,

U neer zet aan myn voeten. ' '

- ar

ZIONS LIEFHEBBERS.
. . . . . .

53. - - - - - ,

#g! gesug komt ons voor, - . . . . .

2ig ! ſcijenſt een open oog | | | | | |

GÉn boe ong twemaal horen, . . . . . . .

Uw Goddelyke ſtem,

2ig! geef u moogbem klem | | | | | | |

OPp 't hert/ of 't ig berloren. | | | . -

- . . 54. . . . . . . . . . . . .

&Boc ong bog ZionsH#

&Ier herten gaan/ bemijl - 2 . . . .

ſB uw Koninglyke gangen, . . . . . . . . . .

Niet zien in 't Heiligdom,

@Boe ong amegtig om / . . . . .

Den Bruidegom beriangen. - -

55.

&5elukkig seionijt / .

QBie nu be b2oebe tijb/ " " . . . . .

€5ebruikt om ſteetg te wagten g . .

GBp hem/ wiens komſt verhaaſt,

• Abchoon Hºei en ſlòereld raaſt, . “ -

«En Babel ſpiib 3ijn kragten. Cant,8. 14.

656,

'QPog merb het ong bergunb/

(®aat 't al bog op gemuno Gig)
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) bap van onze banden,

### 'g# Huſt/

Pen# 3ielen ruſt,

45eluáſtig te belanden.

, 57,

't #g goeb hoe 't u beliefb/

#eer jeju: ag! booggriefb

&Png hert met liefde ſchijten,

Trek, trek ons naar u toe / +

JBaaft ongbe ſlBerelb moe/ '

&Doe 't ſchepzel boog u#at.
- 55. : -

gºp batim alg vAN DER HAAR, -

(Vry, onbebſcht/ en hiaat/

et lange reine kleren,

Gewit in Jezu Bloed) -

G#eng 3etten on5en boet ... .

#n 't ſchoon Paleis des Heren.

** * * 9. w

#g ! ag! bie baar emº Rujant/ - -

&Paar volgt men ſteeds het Lam,

&Paar 3ocht men nooit zijn eigen,

Paat 'g 't ongeloof te niet/

&#een 5onte baat nerbiet/ .

vBaar moet bergothing#al.
- -- O.

Kom, kom, kom haaſtelik

Heer; mantelft ogenbliſt/

&Poen mp niet alg 't bederven: ·

#g! #e5u mag het 3ijn/ -

at deze nagt verdwyn,

CPfboet omg met hem #ben.

A T

- - - - - -

--*

* *

- -
. --

º '' ' ,

- ,
-

/

#



s, GE E s T E LY K E

Z I E L DW A N G,

Of innige Hertstogte tot den Here Jezu.

Over de Woorden, 2 Kor. 5: 14. . . .

De Liefde CH RISTI dringt ons.

op be abijge: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſter.
- . I . . . . ' s . . . -

# tuatig 't bat u bzingt?

lieue Hegu! bat u bmiugt? - 5
«Een iBo2mſte 5o te minnen/ . . . . . . . . .

op liefſte ºeju boo2 tnat magt/

âBoſb 3o u tere #ici bechragt? " .

&Pm mp4, mp/ te beginnen/ . . . . . . .

, 2oub 't 3ijn// bat mijn/

ficine #icle// u behicle/ -

«En tot ſiefbe/ #o u ſiebenb' hert booggriefbe.

2. -

e Sjezu! meen/ 45emaben %on/ -

GP zoete jegu! 3Liefdchºon/ 't ig enkelutnegocbheib

«P 5oete #egitbie u bringt/

GP liefſte #egin bie u bmingt/

't#g enheſſiefb'en3oetſjein/ #oe goeb// hoe 5oet/

#oe hoogbzingenb'// hoe #iclomingend/ .

2lg hoe heerlijk/ . : º zº

#g u licfo / g’ig ongronbeerlijft.

3s *

«Een b2ete 3onber einb of maat/

een lengte bie ueel nerber gaat/ . . . -

2lig gemel embe ?larbe;

«Een diepte 3omber peil of gromb /

«Een hoogte bie nog oog nog monb/

2öereikt of roemd na maatbe/ #g 't ig/f nºg/
Q
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2o een goebbelb// 5o een 3netheid/

UPaat niet luſten/ #an mijn 3iele 3oet in ruſten.

- : 4

&P #Liefbe! Liefde obergroot/

jihijn arme 3ici mag lebenib boob/

oe Gestig mp ſtupam treithen;

a 3ig geheel ten beſten gaf/

jn ſeben 3elfg/ om mp uit 't graf

er 3omben op te meſtken: #p riep // ik ſliep/

'It âbloot mijn oren // 'ft mou niet horen/

Jlàaar ijp bgong mp/

&Poo? mijn ſjert: 3ijn liefde bmong mp.

5.

392oeft tog/ mijn 3icle/ mat een goeb / .

#oniaaltt/ 2iele/ mat u #egug Doct/

't ººg gesug/ Ziel/ u #eiſand/

't ## #ejug bie 't u alleg geeft/

«Bie nietg ooo? u te ſtoſt'lijſt heeft/

44 hulp / u trooſt/ u bpſtanb/

3??oeft tog// 3oekt nog/

JPaar hoe heerlijft // en begeerlijft/

JPien beminDen/ aan: ig 't/ gp 3ult het binben.

JBaat ag mijn 13eſſanbº/ maarom ig 't/

3Pat nog mijn 3iel 5o berre miſt/ t

#n u met al mijn 3innen/ «En oberal en t'aſſentijd

obelijk gp 't #ere meerbig# -

gzo innig te bemimien/ Baar gp 't// Dog 3ijt/

&Pie mp 't ſcben// hebt gegeben/

45p aſieme/ 2 octe je5u / amberg gene.

7.

2lg 3iel! hoe 3o berkeerd en blinb/

3Pat gp niet meer bien Gijſegug mino/

JPien #eilano / o bien Sloeber! -

2ûg mat mag 't 3ijn? of meet gp 't niet/

RPat uupen 25goebet je3ug biet:
# 2 GEn
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«En ig u troumen #oeberf goe bam// 50 ban/ .

2-uiſt een #ocber // 30 cen 25gocbet/ ?Ifgemelten?

13oelb tog/ 3icle/ ag w: bychen.
- • ro - “ - er i { , -

Sjft boel/ ift boel/ mijn ſjerte b?alib/ 3 ja : ,

#ft bocl/ o He5ug! 'it bocl u hamb/. . . . . . .

JPijn 3iele gantſch boo2grieben/ ºf 2 tºt 4

&P 5oete He3u! agboe3oet! JP liebe je5u! agfjoegoeb!

#oe 3oetig 't u te ſieben/ komt gp// ſtelt ngp/ .

45antſch mijn herte//ebat met fniette/ir.

Jºog blijft hangen/ . | #f. ,i.

2tan mijn bleeftij/ Daar?t 5it gebangen. ,, :t.

* - - - - 9. .. . -

JBeemt gp mijn hert/ het komt u toe/3: "'t

33et ig ber bycemben #ere moe/ . i .

#egu/ mijn ſpeer/ mijn koning/ ' t . . . .

#omt tog mijn leefſamb/ Homt 'er in: # # :'

G5ebieb en ſtieret na u 3in/ ?ilg in u eigen booming/>

2lºg #eer// hoe 3ect/ . . . . . . . . . | | |

perſt en ozingt gp// ag hoe buuíngt mp/it ºf

lätme tere liefd en goedheid. ?lg mijn #ect.

iſ. ' '

* * .-

- - - - - E Io. - - -

3Baat ig mijn hert geheel en al/ e

Of 't huil/ of 't ſtan/ het moet en 5al/ . . . .

't jl)oet u mijn #cffamb minnen/ | | | | | -

+llicbegje;tt/ Hallcen/ H5oete gegu/ geen/

«En uiſb 't niet/ bmingt er binnen/ . . . . J)

QByingt'et// bruingt'et/ .i , 2: | | | |

Doet het 3uigten // boog u ſchigten/ | | | | | l
?ti5oubfcijcurcuf/ GP2ingt'er in 7 'ten3al niet treuren.

I I.,

't Hig liefdebuang/ 't ig 5oet getueſb/d ! n

Die niet en beerb/ bat niet en ſituelb/" . . . . . . .

H30ub gn het maar gebouben/ -

't G#n ugteſt niet boo? De flabernp/ * -

âDamt uuwe banden maken nap/ ... :-, au... .
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/ . Daar ban mijn #eiland grijpt'et aan/ ºf

* . . . . . . . .

3ean 't harbe joh bergonben: "

E# // ## hij en/ * * * * *gpſjeib ſtrijgen// of 't moet bijgen/ . . . . . .

«En verlangen/ Dmruan u te 5ijn gevangen,
S I2. . . . ' - ' ' . .

-1

GÉn boet 'et in de Goejen gaan / . # # # #

't jl20et u gebangen ube5en/ 't... 2... t, is

SPaar 5oete #egu / 't beeſt geen bluang/ rºc .

#oe hart gp 't perſt/'t en ig niet bang: ..

#1 monden ig genegen/ 45;ijpt 'et// mijpt 'et/

&#og 30 imig// byp matuinig/

GP Die nepen/ 3ijn 5o 5oet/ 't 5ijn liefbc grepen.

" -- - - - -- - 13- - - - - - - - - - - -

_GPaar ban mijn Beerſ #r is mijn hert/Q:

GPaar ig mijn5ici/ bie boo: u merb/ -- es

CPin u/ tot u geb?ongen/ . .

2lt 5eib ijn boub doo; u een beet/. -" - - - -

###3ou niet ſtommen/ 't merb geheel / we

* &#oo?n/ tot u gebulongen/ ' -

#l 0gang// u bunaug/, ... . . . . . .

##5oiefjá/ſ ſchoonge bieflijk/ # # # # .

#bteclb mijn herte/ #a bermoogo 'et 3omber ſinerte.

- ; wº 14. 3 : . '

't «En bgeeſt nog liſt/ nog geen gemeld/

ef gp het ſtreetb7 of meberucſo/ -

#et huiſ nog ſtan niet lopen,

2ll boerb gp 't meg/ al ſlaat gp 't boob /

def't leeft/ of 't ſterft/ 't ig in u ſchoon/ tºe :
t Zal in be boob nog hopen/ - - - - - -

«5een noob// bien booij/ . . . . . . .

, 2 al het genen// 't #gte leven/ - it

ilbant hierom/ og! . . . . . . . .

roept het ſteebg/ o je5u! Homt tog. . . . .

w W: 5- , . . . . .

âBanneer mijn #eiſamb/ ## mijn #ert/ o

# 3
we ' - 4v

--
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e# gegu// ag manneer / - ; .

al ilt u eeng hier boben/- “, -

25eb?pb ban al bien byeeniben btmang/ | | | | |

&Bie mp hier balt 30 hart en bang/ . . . . . . .

J12et uuJe ſtino'ten ſoben ?

&P baar// 5al maat/ - - - - - - -

e5eumig ſchatten// helbet itlat'ren/ - 3

3Liefue Dubingt ong/ - -

&P be liefde 4 ijgiſti Dzingt ong.

ROBERTUS IMMENS.

1 : - . . . . -
–

* * * * --------- F F L7

De N HE ME is c en

A R E N D T

Zyn vlugt ſpoedende na 't ºf -

DODE LICHAAM.

LucE 17. vers 37.

-

-

op be mij5e: Pſalm 77.

I , - - - -

A 3Lleg binb fft bol elenbe/ - J - - -

ilbaar iſt buiten ſbob mp inenbe/ -

2llleg íg een blinkenb niet/

GDaar mijn 3ici u niet en 5iet/

«P gp 5ijt alleen begeerlijk/ -

obp/ gp 3ijt oneindig heerlijſt/

2ºlgenorg5aam ig u goed/ -

&Pnuitſpjeltelijſt u 5oet. : * *

s z, 't ſtºotte
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-:

s

-

2.

'tiſ Bomber ban u liefdeng noſheib/

eeft mijn 3ieſ boog liefocug bolheid/

o ontſtoften en ber5et/ -

&Dat mn icber ig belet/ | | | |

QBie niet ban bc ſlBetelb eengaan " -

#epzecht/ alleen ban u gentecn3aam / " -

oEn uan u bemini'ſijft ligt / | | | | |

QPat 'er bloeid uit u ge3igt. -

3. .

#oe meer bat ik u begere /

oe 'ft al meer en meet bermere/

b'eBnner5abelijſte luſt/

G2ie alleen kan 3ijn gebluſt/ - -

jlºet u eeng te 5ijn beel ſtiaarber/ - "a

2lig tot nog toe/ en u maber

ſºle beſchoumuen eeuunig een/ - -

2lig met mp te uue3en een.

- 4.

'Ít 25en toel 3mart en 5eer onlieflijft/ -

JPlaat mijn# ig egter# . - .

2l/g met JEZUS 25ſotö gemit/

âBitter alg het mítſte init7 ，,

ſBiſb mp in bit 25ſoeb 3o bomp'len/

jleet u 45eeſt 50 oberromp'len/

dPat gp in mijn boo2 u ſtaan/

H moogt 5elder ſchouwen aan.
5.

2et op mp um dBobheibg getempel/

Çn bemoonb mp alg# w -

3Laat ift gemer uzemben 5ijn/ - -

#nEni ei meeſt gij mijn: ·
2uftt u liefbe in mp mcber/ t? ,

&#n ontfangt mijn liefde incber/ | | | | |

3Laat het#/ -

$9at ik regt hen mſe gn 3ijt, " " ,
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6.

2int ſlt u heb leren kennen/ : zº

ſl3il iſt graag mp laten mennen/ -

3l3aar u 45eeft mn leiben mil/ , ,,

*ft 13inb in u 't ge5ogte ſtil/ . . . . . .

'# #ie in u be ſchoonſte echoonheid: . .

&Pg mag bit ſteeùg mijn gemoonheid / .

'H 2 oube bimben meer en meet/ .

«En u nooit bolpge5en #eer. -

7.

GP ! alleen beminn'ïijft boogmerp/

jaa mieng luiſt'rem ik mijn oo? fcljerp/

&Boet mp fjoren in be fifſb/

zº,"

#iele hebt al mat gn miſb: , -,

3Laat b?p u gemabe ſtomen/

2tig geheele ſDaterſtromen/

RPe5e bzie/ #iel/ @Pog en #eel.

#eggen nimmet 't ig te #t.

maar 'huerlang te zijn ontbonden?

+l te 3ien/ berloſt ban 3onben/ -

en het helpen fiſaat om hoog/

Paar gp nooit gaat uit het oog/

'ſ Eaſbaar binnen dat u #laarheid/ . . .

Sjg baarblijkelijke maarheid/

#a ooit nog oneindig meer/

lg ik nu bechuagt/ d geet!

1 * -

tot mn haar in iets make/
GP bolmaaktheibg mij5e âBerftec/

GDat uum Lebeng inellº op borſt/ -

#jt. . . 9 ,

'it iirijg betûziet in 't aardg getmemel/ . . . . . .

GDm te ſtelpen Huijllen oogſt

'k hijg en 3ugt baſt na ben #emei/

't 5 chip geballaſt met u min/

1. .

#u abceſ ten banen in 1 # #
N . . Io, 'it 2'ie

*

* •

';
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'##ie aan mijnen luſt geen tomen/ -
3000? Dat ik tot u mag honnen/

iPiſb gp geen uerlangen meer/ -

3Laat# heben 3ijn/ o #pect!

gaat mijn #iele meer mag nab'ren/

gDaar bie Arenben bergab'ren/

@Lot het lebenb bobe lijf/

«Daar ik op berſlingerd blijf,

W. DORVILLE.

Wy zullen vermelden den Name des

HEREN oNzes GODS.

Pſalm. 2o vers 8.

- «Pp be âBij5e: Van Repicavan.

- - 1, - -

O #ooit/o nooit/ o nooit bolpge5en #eer !

iBanneer 5al ik u 3ien; tuanneer u 3ien?

#Banneer 3aſ iſt u zien; tuanneer u 5ien ?

#anneer #al ik mijn onber# 3iel/.

in 't ronb berliezen? Dat gp 5elbe5ijt/

#n 't tonb berliezen?

#n 't rond berliezen? Dat gp 3eibe 3ijt.

- 2,

#k heb gezien ban ume heerlijkheid/
«ºu ban ben onbegrijpelijken glang/

«En ban ben onbegrijpelijſten glalig/ . .

####aanſchijn neder: afb/
&#n# bermeerberu mijn begeerlijkſjeid/

g#n het bermeerberb/ -

gºn het betmeerbeto# begeerlijkheid.

. 5

>-'

3. QP11
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69m5ienlijk ligt/ GEn bog al5ienbe 3Ligt/

OP ! eeumig Leben 5elfg/ ſchoon onbepaalb/.

eP ! eeuunig Leben 5elfg/ ſchoon onbepaald/

gbeheug bog nimmer bat iſt une5en mag

25n 't ligt geblinbijoht/ en bp 't leuen boob/

25p 't ligt geblinbhoſtt/

25n 't ligt geblinbijokt/ en bp 't leben boob.

. . 4.

giſſeen bolmaakt/ «En algenoeg5aam #eer /

3 Bieng hoge megen/ onnaſpeurlijſt 3ijn/

ſDieng. upegen/ onnaſpeurlijſt 5ijn/

ſei geeft geloofd mp ſteebg te wegen tot

«Een Berrekijker / baat 'ſt u mee beoog/

«Een Berrekijker/ * -

dEen 18etreftijher / baat 'ë u mee beoog. º

5 • -

?tſmagtig #ctr/ 12an b'hoge heren #toel /

JPie ſchittero man u #lonſterend ſlaajeſtein/
3Pic# ban u #ſoufterenb jl 2ajeſtcib /

Gjn 'g ſlPereſbg luiſter naar een ſtijabum Dam:

#om grote #oning Up Inp monen in/ -

#om grote #oning/ 1

BioIn grote lioning bp m: monen in.

45n 3elbe 3ijt b'gºeumige âPech3aamheid/

&Bie uit een #iet 't #eel-2ll Ijcbt opgeboub /

«En u boſmaakt beſtel ſteebg onberhoub:

# 'Schepper 3clfg 3ijt aſier Schep5elg 5out/

Hit u alleen #eer merkt het al te maal.

KPoo2 u alleen Hacer /

@Tot u alleen #eer tuerft het al te maal.

- 7.

Hiu ſhaam ig ſtaab/ @Bm bat gp 't baſt betſtaat

©p 3clfg 3ijt een eenig âDaaragtig bob /

Hun Ilboogü ig uiaarheid van 't begin tot 't ſlot/ Q5

'-' , & - Q5p

-am
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GP ! 132eugbe ban het menſchelij

" ,

45p 3ijt getrouin tot in der deutnighein/ -

daaarom mie ſlegt ig/ loopt u uijgheid na/

GBm raab bie regt íg/ - - - - - - --

'tiBoob 't geen gp3egt/3s tnaarheid boog en na.

A - e

?Iſmetenb twijg/ en mijg ?tſtoetenb geer/ .

QBie 't liſtig hert alleen booggrondcm kan/ * -,

@Bie 't liſtig hert alleen booggromben han/ - '

25cabemb mn ban hoog 3o uiet u leer/

&Pat fit mag kennen mie en mat gu 3ijt/

&Dat iſt mag ſtemmen/ . t.

«Dat iſ mag hemen wat ooit in mp leſb.

1. R U s T E.

' , ',3 9. -

op! ſpeerbigheid/ ſet geſuſt5aligheib/ -

&P ! «Engelen/ mcſluſt##"/ Hragt/

agt

âDerb tog tot mp / of iſt tot u geb2agt/

€jn 't# gememel iuſt mp niet alg u/

#n 't aarbſch genuemel/

#a 3elfg in bºſjemcl luſt min niet alg u.
IO, -

eP! @nbeblekt/ €2! Hein/ op: zuſberheid/

69! Buine ban opregt Çenboubigheid / . ,,

g?! 25unbel ban boſmaakte heiligheid/

op! ſlaagt mijn mond uitblazen immernicer/

ject bºngºlen 'tijeig/ heftig/ # be gecr/ -

JI)et b'<ëng'ſen 't heilig/

iërt 5 gigiaiti:/ heilige beheer.
- II,

iſiegtbeerbig #eer / ſlPieng too?n onberbzaaglijft i
3lig een berterend bier en ## zaaglijk is/

#lig een berterend bier en hete gloeb/

ibaat mee gp op be ſtoute #onbaarg moeb/ jaet



, V

G E Es TE LYK E

mart grimmigheingautſch onderzettelijk/ -
HI)et grimmigheib Beet/. " ... -.- . '

JBet grimmigheid gantſch onber3ettelijk. . . . . »
w- - - - - - -- t? ' I 2. - -- - - - -

44m ogenmenk/ De «Engelen beben boet/

Gên aig een tuinb ban utpe #eu5e taaſt/ | | |

oEn aig gp rook uit unuen dilàombe blaaſt/ , , ?

go bat het 3ibberbal en bailo en heeft/ , ,

#Laat ban mijn 3iel ſtaan onberſchgiftitelijk/ -

# uinen Jºhaam alg/ - - - | | | | |

en ſterke Eboon onberinaikkelijk.
't fi. - - - - - 1 - -

-

- - - - * * * * 3. . . . . . . .

ſpat 'g bat boo, groot / «En ongehoogbe liefd'

3Pie om een boben hond 3ijn 3one boob/

3Die om een boben homb 3ijn 5ome boob /

«En aan ben 19íamb boc5emb uit 3ijn hert/

3aoo, bege liefde alle liefde mijät/7 "

3Boog bege liefde/... . . . . . - J TE

1Boog beje liefde alle liefde mijft. . . . . . . .

* * * ! . J4, - ; : -

gD Liefbe 5elfg? o ongemeten 3Liefd'/

GEen afgrond. Diep / een grondelo3e #Zee/ . . . . . . . -

geen afgrond biep/j een gronbelo5e #ee/. . . . . . . . . .

âBic 5oube geeſtelijſt niet beriiebet 5ijn/ -

GBp 3uift een liefde bie olieinbig íg : : : : . . .

«Bp 5ulſt een liefde/ . . . . . . . . . . . . . .

«Bp 5uift een licfbe bie oneindig ig? . . . . . . . .

v -- -- . ,'' ,,T 7, l Y, , , . . . . . . . . . .

GP 19aber lief/ ſjijft in Langmgebigheib/ . . .

32ol ingemannen nam 25armhertigheib/ . . . . . . .

«En nuonberlijk bol ban berb?aag5aamheib: . . . . .

#ſt bijg/ en haaſt / cit 3ugt na um gena/

âBanneer 'ſtin 3ouden bloedig op ben meg/ - ;

39alf boob ban mojibcn/ . ’, -

buil onberbomben ludig lijſt mebet leg. . . , zº

- t . -

- - , - - - -- -
-

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;,

: , 16. QED

l

l)
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\ 1 (", 16.4, - - - ,

GP #oſt'lijk 45oub! o ontmaatbeerb're ſchat! of

g?! miſoſjeſo bie nooit uitgegeven ig/ | | | | |

2lan bic boog u bereid te leben ig/: ,

gft 3al het 3etten op een bedelen an/ 1 . .

Gºot hem/ baar niemand ongetrooſt âomt ban: ,
bier ig rijliet niemann/. ,,,, i

#ier ig miſbet niemand aig bie rijke jſlaan, ºf zº ?

"II, R U ST E., , ?

- - 17. » , " , " : : : .

op 45oebijefûg #ee/ «En ooit boſboenbe mee/ - ;

JBie maar alleenlijk b?aagt de naam van goeb/, t

Die niet alleenlijft 5egt maar maarlijk boet/. . . . .

#Bie henb u bie niet mee uitgingen moet/ -

#p ig beſtendig in 3ijn goedheid/ -

# en uitmenniglº, . . . . . . .

an bie elembig 5ijn in a:aan. :

- I 8. --

- -

* *
- * . *

-

gP! #bchoonſte ſchoon/ schoon onberanberlijk/

3 Bieng aanſchijnig met minſijft blanſt en mit/ '

J12ct haſt gehruſt en ſchijnend 3uart alg git/ſ 1 º

een monderlijft bebaſſig roob berſiert/ -

3Laat in in u haben ect 'h bau ſiefb berſteen/ | | |

ſBant +4 45enaben/ | | | | |ige * * * *

&Die trekt mn na de ſchoonheio 5eiber heen. > . * .

' t 19. . . . . . . . .

#ere gp 3ijt 45ob/ #ſa gn 3ijt 5ulft een ſyob / -

't dºeluitkig/ onbegrijpelijk/ &#eumig ai/ /. :

gºn iſ het 3onbig niet/ bog; mijnen mal/ is -

## moonD / maar iſ in 't aarb3e baſ/

't schoon mangel/ ban u heerlijk heerlijäljeen/

#oſt mp mijn gang lucl/

«En al Den rang met bau mijn beer'fijäljeen.
2O.

olie ſtijrpgelg blito/ 3Suiten een luſt mp "#g

5s

. . ,,
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dBp 3elfg alleen 3ijt mijn begeerlijkheid / r

##% . .

âH ?ligenoeg5aamheid ig mijn ſtij ! :
* R - f: 2

GP Schepper/ #oning/ meeſter/ liefſte eſſent/

JIeijn #iele iPoning/ . ': * " ' v

ààiet alg um honing bloejenb aanſchijn bienb, | | | |

2 - - - - - - - - - - - -I. - - - - - - - - -- -

2it fft of ſta/ (Erekt mp u altijb na / ,

#omt tot mp in/ #omt tot mp in / o #eer !

cº'n 5ijt gp eeng gekomen keert nooit meer/ .

d5aat nooit of doet een haaſtig meberiteer:

GPg komt tog nader tot mijn 3ici begmaatb/ -

&P #eiig &ap?fugaber/ . ! . . . . . . . .

«Pffreät mn nabet tot u hemelmaatb. : 2 ,
te 2. 2. . . . . . :

't zien in 't buiſter/ 2al baar beramberb 3ijn/ .

#n 't 5ien ben luiſter ban u5oet aanſchijn/ ;

#n 't henneloog hemmen maarlijſt ſtemmen zijn / , ..:

n 't H#efſig ſtoob ban u «Eigenſchappen/

'# #ta op de ſtappen ban u eerſt beſluit/ .

3Boet m'obertrappen/ - , .

3Poet m'obertrappen/ ban ig 't 5ugten uit.

- ' - 23. - »

O JEHOVAH! 'It 2ing baſt be 3aai'ge na/

(ſºm. Dat ik al in hope 5alig ben/ , ... -

«En ik op aarb ietg ban ben hemel ften/.

't ººg tijd dat ik mp aan bit merk gemen/

'ä ºhng baſt #alelujah be «Engelen na/

ſer Haalelujaij/ *

aat #alelujaij/ ſteebg #alelujah. te

* - W. DORVILLE.:

Een

--- .
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A N D w o O R D.
v AN E EN . . . . .

K I N D G o DS
Over de woorden, Proverb. 23. vers 26.

Myn Zone geeft myu Herte.
* *
w

stemme: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſter ºf1. - , * - via

I# o? een ſtem uit 'g hemelg GEh?oon/

&Die roept/ geef mp u hert mijn 3oon/ . . . . . .

- ... Gºn toilb niet langer toeben: - .

JTBaat laat be iPereld ſjenen gaan

#mp mºet leider aan: " >
#ft 5al u laten pgoeben/ 2 : - 4

#oe goeb// hoe 3oet - - - -

H#oegantſtij * tijnſ/ hoe begeerli ,

2, -

O! JEZUS maar komt bit ban baan

JDat gn mp ſpreekt 3o naienblijft aan?

#oe3ou mijn 3iel niet tragtenſ -

OPm u mijn bob te Hleben aan/ -

«En ſtreng tot uunen Dienſt te ſtaan/ -

1Bild gp mp maar beſtragten/ -

@Dan 5ai// fft al

H genaben// en meſbaben

3eteet# roemen/ «En ooit u mijn 19aber noemen,

3.

#hom hier met mijn ſjerte #eer

-
«En
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oEn leg het boog u boeten meet/ .

H#et moet tog bp u me5en: - -

Hig het niet 3e 't me5en moet/ - - - *.

eemt gp 't maat aan/ o #ere goed! ) .

Z oºn miſb het ooit gene5en: -

44 beeſt // 5n meeſt . . .

op mijn koning// in# tuoning .

"Dat mijn kle/ H7 o JEZU! tog bruſcles!
4. -

ºgſt breng u #eer een hert zeer houb/ . . .

't #g onbemeegt# houd; . . . . .
w- 't &#n ſtall u heil niet boeien: -

# goedheid/geerſ die grººt aanbieb/ - A

3àog ume liefde bgingen 't niet/

- 't 25lijft angſtig leggen moclen/## 'ſ! we - - - - 1 - - - i

- gebmongen// en geb?ongen/ . . . . . . . . .

Pat 't moet#/ enban angſt bijna berbmijnen,
-

- * .

- 5. . . . . . . . . . . . . .

«Daarom/ o JEZU!; meigerb 't nietſ : ::t: * . *

JI2aar neem het aan/ of 't nog 50 5iet f; | | |

25e5oeteſù boo2 be 3omben/ . . . . .

2tig gm het maar opraapt/ en ºneer , . -

dBoog umen Cheeft hernicumb/ o #eet! * . . . .
«En maſt in ume moni)en/ ka -

2lſ 3ijn finetten// bie't beletten / - , > '

Zijn gene5en/ «En totu:n Dienſt ſteeög bue3en,

ſlBfſb gn 't ſogmaſten gantſch en gaat /

Hit 'g 1Bianbg ſtrikken en gebaar/

iBaat in het legt gebonden: . .

âIBant auber3intg/ mijn herte/ #eer / ' -

Han niet# boogtbrengen tot u eer/ . . . . . . .

#o petſjen 't al 3ijn 3onben/ .

25,echt 't ſtrift/l dat ik/ . . . . . . . . .

* 19au
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-

s

. . . . . . - , 9, in

- zscheurd #emel/ ſcijcurb dat neberbaaſd

- an be ſmertem// mijneg herten

zºontſlagen/ Reijnen neer meer mag beljagen,

. 7.

JPijn hert/ o JEZU ! ig bebeeſt /

't# ber byeemben bienſt gemeeſt/

#o bat het allermegen

zeer beerlijk ig migbanbeld #eer/ A

JIBen treft mijn herte gintg en meer / w

dbelijſt be bieben plegen: -

op #eer ! // ſtel 't meer *

ſjn üm bypijeibt// en bie blnheib / . !

RUPie 't ontnomen ºſg/# laten meet beſtonden,

ſBant 3omber u meet het geen raab/

ſl9aar 't ſjenen loopt/ of maar het gaat:

#et ig u ſfeeſteg moming/ .

vBaarom 5al 't moeder tot u gaan/

«En hienen u geſtabig aan/

33et komt u toe mijn #oning:

dſbeef mp // (roept gn - -

Hit u GIhrone)// o mijn #one/

dſbantſch en gaDer / H hert. Éiet ſjietig't mijn 13abet,

Jlàijn 1Baber/ en mp bog mcg ſjaalb/ -

an al 't gemoei ber: aarben/ ,

la ſcheur/ o #emel! ſcheur in tulee/ .

p. Dat mijn hert mag bliegen mee

# 45oö/ Die 't hjoub in unaatben/

zº ſpaar 5al// 't boo, al

Xig bernaeugen// en berheugen

#n u ere/ GÈn u naam ſteebg lonen gere,

A. v. v1E Rs.

e EEN
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EEN ZUGTror JEZUM.
ábtemme: Pſalm 79.

I.

- #oete JEZU, manneer 3aſ het toegen

O &Bat gp mijn ſtranſte 3iele 3uit# ſ

O JEZU, 3ai bie gn hebt uitberhoren

gomber 't bebzoefoe pak bet 3omben ſmoren?

Zai #eer mijn p5ig hert/ Rog langer 3o berianerb

e- # mfibern:# ngeboeſ' 3.

Zomber beïneegt te 5ijn/ #n o ge pijn
+ä lieflijk aanſchijn miſſen? jn/

2.

&P 5oete JEZU! hebben ban u momben

ſpaat Hragt berioten/ bat5e niet mijn 5onben

#fmaſ3en ſtommen/ of hebt gp beſloten /

Jºãp boot altijb uit u me gunſt te ſtoten?

2lg JEZU ! ag! mijn 3ief

#echijnb in een tuinief miel/

T@le megen heel berb?omſten:

&Pg roept d'in groten noob/ #ft ſeg geheelijk boob -

#n buigingen bet5onken.

- 3.

ſpel 3oete JEZU! heeft u beeſt 3ijn hra3èerloren/ bie mp te berftuniſthem plagten? gten

opf heeft u gunſt/ bie gp mp liet bekomen/

aat moonplaatg uit mijn 3iele meggenomen ?

iſipatig het ban/ o #eer ! Dat nog mijn 3iel 5o 5eet
ſt)criD ban II# w

GPfig bit u beſluit? Of ig u goebbeſo uit?

&Pfijcbt gp nip begeben ? »

om de siturhuſiaſte familien/
la uonbelig firagt 3al nimmermeer berbuijncn/

Jºog
N

w
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Jaog u beſluit/ o JEZU! 5al niet falen:

opf ſchoon u #Schaapjeng hujamen af te bunalen/

Abchoon. Dat het aarbie bal beramberb mierb/ en al

. iPierben bc bergen kragtig

JIàet groter magt beroerd / «En in het hert geboerb/

KPer 3een/ o #eer ?Wimagtig. V

5,

Jaaar 't ig 't gebgogt en tobermagt bec heſſen

dBatt'3amen# om mp ter meer te bellen/

&Baarom / o JEZU! laat u ingemanben "-/

JBoog utme tere liefbe tot mp bganben:

ſ9ant 3omber ume ftragt/ ilt. Die grote magt/

13an aſie mijn biauben/

#n 't minſt niet tegenſtaan/ Zo hebig ſtomenſ” aan/

Jºog al haar ingebe #ma.

GBp/ op mijn 3iel / maar toe bit b2oebig HlagenſlBaar toe in hlagt verſleten gautſche bagen? age

#iet hier / 3iet hier u HEILANDS ermen open/

&Iragt maar (al homje baar niet in te lopen:

1Baar toe 3o lang gebgaaib/ u ſchuſb ig ai betaalb/

"H HEILAND heeft geleben/

Jaeem aan mat |EZUS heeft/ 't #g lieflijſt mat ſjn

#p heeft boog u gebeben. (heeft/
7. Zº

O JEZU lief! manmeer 3aſ iſt hier boben/

met# &#ngelen u ſtabig loben?

2ºlg mp in ſteeb ban bit mijn broebig ſchgeien/

&Pat eeuunig #alelujah 3ai berblpen/

2ºg JEZU, JEZU lief? #omt heimlijſt alg een bief

teelb gp bap Inijn herte/

't komtu/ nJEZU! toe/ 't33 nu ban'thijgen moe

&Pntbinb gp 't oan 3ijn ſmette, -

A. v. viERs.

- er Bede

-2 45 2
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Bede tegen de Geeſtelyk

S L A - A PEZ U G -

- - - - - - - - - - T 7- tºt 13 .

stemmes van den st. Palm

I## van minister in asbest
&#n ilt ont5ie mijn ogen eeng te m2ijben/ . . 3

«En Homt o 45ob bie ſlaapluſt ban mp bpijben/ tot

2li mag het met een ſjacben bou of ſtoot: : : .

113 GPf#mn met###/ -

aat op ik ben 5a 5opgeloog gaan, 1/ ' . .

GPfbomberb# uioclien man um álàet/..a.

&ot bat ilt eeng verlaat mijn vuile luſten.

tºt ' t ' .
- , . i 2,4

#ft heb/fjelaag! het ſluimeren 5o lief/ - ; ja, ' t

#lt ieg en ronſt en mentel in be 3onben/f: ,, , 2

Jlèijn ſchuldig meer alg bombern buigend / . -

&#n nog 5a ſlaap iſt 5onder filmijting ': *

#ft incet bat ſchuldenaarſ geen ruſt en paſt/

5 ºp moeten uoog beſtem begeiſcljerg benen/ 5 . .,

#p b2c5en ſtaag te merben aangetaſt/ - tºt 4

«Dit bonnig leid al in haat ijert geſtbruin. -

* : . ',3... -... . . .

op #onag hoogb gp mict bien fcſſen minb t . -

Sºo buſbcten : hoogo g!! De 5ee niet moeien? " . :

«Pf5ijt gp gantſch beroofd nan u gevoelen? - "

&#5f3ijt gn boof? of 3ijt gn ſteke blind ? . . . . .

d:5n ſlaapt en filogſtt in 't opperſt' ban be maſt/

«bp 3ijt geruſt/ en laat Biolen 50 gen/ - - - 'ſe -

2iſ naar baat niet een penning tot u laſt/ .

eBf bat g!! Muaard boog 'g iïegterg oog berboggen.
w' : -

' - ' , , 4. -

op trage 5icl/ 50 3ulaat alg ſteen of loot/

4 x
--- 2 -

*

-

Staat

---

ke" ºf 'f v .

t

:
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Zëtaat op/ 30 3ai be iſlaoggenſter u ligten/ .

#btaat op/ en Denât om uum ber3ttinube pligten/

39erlaat de ſlaap/ De 3uſter van de boob.

GP 3ieſe 3iet/ hoe meinig tijûg u reſt/ -

Be 3uiber #on bie roept u om te merhen/ .

E-S ºn 3o gp niet betſaat u ſtinkend meſt/

No boet #g erger alg een hond of nethen.

Hr. :: 1. P. van SORGEN.

t- : : : : : - - - - - - - - -

"H '. . . . . . J s

to DE G op spi e Nst 1 G E

F1, E G F B E WA N G,

t #Besterrince der WERELD.

Mºm #stemme: Heil'ge Jezu, Hemels voorbeeld. -

1. '

'#D &#n be Wereld uitgetrofiften/ - - --

O B# Jezus# . . .

• Jºhaat 5p homt mp ſteebg nog ſoliſten/ ,

- 'Ht 12oel dat iets nog in mn 3meeft/ - - ,

3 Dat baar nog te veel aan ſticeft/ - | |

eer belet! #eer belet! tv- - - - - -

at 5p mp tog niet beſmet. ' s . . . .

2.

#tuam be âDereſb 3ig vertonen, ... . . .

2lig zy in waarheid is,

#Co en âoub5e niemand tromen/ . . . . . . - . -

: G5 3 tot
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v,

@Tot haar dienſt, maar 't bernig/ .

3Ban een bal3e ſchone ſchijn/. -

aPcht haar 3ielguerberfgfenijn/ -

eer belet! #eer belet! - ,

at 3p mp tog niet beſmet. , -

1TBarelbiingen bie bebgogen - ) ' . . .

Zijn / boog haar tovery, "

#g 't haar merk/ en ſtabig pogen/

(Le ſoliſten in ſjaat ſip.

Ieder bie na 'g #eten ſiaab/

Aerij?iftt boot haar bermomb gelaab/

eer belet! #eer belet! . . . . . .
r

at3p mp tog niet beſmet. - ' '

4. " ,

't 25oge Vlees bat in myn leben/ -

obeſtabig legt en woeld,

Hunkerd na bie ſbelhebcn/

't Bermerb eer bat men 't boelb/

&Bat men baat boo? ig verraſt,

«En aan b'ſo'Ie ſlBateſb baſt. *

ſpeer belet! #eer belet! «

âBat 3p mp tog niet beſmet.

y.

'# 2 oub be liefd' des Vaders miſsen/

3Die ſtaan niet in mp3ijn/ -

Zo fit mp 3o 3oub bergifsen/ .

«En dagt, bie ſchone ſchijn/ . . .

33an be Wareld kan men meed'

Hebben, en balt binnen byeeb'.

#ccr belet! #eer belet!

#Pat 3u mn tog niet beſmet.

6.

gere je3u! bie ban b'uinen/

#egt; dat zy niet en zyn,

Van de Wareld, boe mp ſchumeu/ .

(

* *

* *,

#aat



GE ZAN GE N. 1 o 3

#aar loſtheno zielgfenijn/ • -

h mantrottum/ mijn eigen oog/

tuut gp 't altijd naar om hoog/

er belet! Heeer belet!

at 3p imp tog niet beſmet. , *

7.

& Boe mp 't geen hier ig beneben,'

Zo hebben; Dat 'et mp/ '

# tot ladders, bie mijn treben/ : «

oog moet, om U na bp/ . . . .

# te 5ijn bat 'g mp3d goeb/

g berhemel mijn gemoeb.

eer belet! #eer belet!

at 3p nip tog niet tº:t.

'# 25en een Vreemdeling op aarbe/ -

'it goog tot Uw #oningrijk / -

3Pat uïn hamb mn tog beïnaatbe/

3Pat 'It mimmer boo? ſjaat ſlijſt /

3 Bierb bemodderd, maar nootaan/

GPnbeblekt mijn pab Ham gaan/

#eer belet! #eer beſet! -

QPat 3p mp tog niet beſmet.

9,

&Batuin C5eeſt mp ban geleſbe/

JPluarg boo! bit ſmett'lyk heen/

3Laat die nimmer bam mp ſcheibe/

(Iot ik eeng bam beneen/ *, - -

n het blekloog Baberfanb / - - - -

it gemabe boog uit hand/

3Berb ge5et/ toerb geset/ | | | |

Eeuwig zuiver onbeſmet. '

45 4. - DE
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#eemme: Zoet gezelſchap dat met my.

' I, - - - - - - - - - -”

&#te bie geen anders hert/ - . . . . . . .

@Pat aan u# /.

ſleet behagen ſtunt aanſchoumen /

2llg bat enkel, en# -

2onbet ietg te boederijoumen/ . .

&ig ſteeds boo? u open legt, . . . . . .

" 2. . . .

'kabeet bat 'g Menſchen hert gemist - ,

Boos, en gants argliſtig ig/ ’7 - ", "

#niemand kent het dan allene, . . . . . . --

- -

Gy, o God! bie alles 3iet/

QPit ban leid mp tot u hene / | | | | |

âDeiger mp u bpſtaub niet. -

3. . - ,

'# #och?ift mijn 45ob boog Zelfbedrog,
#iet gp in mijn herte nog/ r

#et# Dat daar na mogt gelyken, -

JDat iſt 5elf niet binben hari: " " -

#)eer ontdek 'et/ hoe het blyken,

'# #eb 'er immerg grouwel nam,

p - 4•

giDeet geen viswijker ſtaat, #IIg
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k

,"T

A

- #be5eſſen/ o mat beben/ - is

- #zal in

2tig bat iemanb ſjenen gaat/

bbenb in 3ijn hand een leugen/

ie hem uit een valze grond,

m een heilſtaat boet berheugen/

- Daar ijp nooit bewys toc vond.

@Pat# Cen main meng/ .

3Pyoomb bat men 3ig maar 3ijn meng/

#n het goede gaat ber5aben/

jl haar manneer men ig ontwaakt,

g men boog zig zelf betraden/

en ban't ingebeelde#t.
e

t

-

- --

--

-

r

1.

u

... »

- -

--- --

- --- ----"

arm betogen ziet wie alſ er
3H rampzalig lot gebal/

Ill en/bie bui

* &#n # Ik ga#. -

aat ijp het boog eeumig berft,

7. -

#eer mijn 45ob/ bje alles 3iet/ .j

*-*: Diepſt het gelu'ſ laat tog niet/ -
/ # mn ietg bedrieglyks me5en/ .

oſt at mijn oog ontduiken 5ouin/

n dat mp teng nog na be3.cn/ .

##m:aan.

'# Leg mijn herte in hun ſchoon/

Gants geopend, naaſt en bloob /

GBp bat# De diepſte ljochten/ -

ſleet t Zieldoorſtralend oog, *

g?p het naauunſte mogt boo73oeſten,

dPat ljet mp tog niet bebgoog, -

3Poo? u eigen ſjanb #en/

, ſtºragt fit iner nºg:/

- 5

- --

#

t

D#

Y

,



1se G E E S TE L Y K E

3Boog um aange5igt te mamb'Ien/

Wat iſt boe/ of waar ik ben / \ /

32ug te zyn, en zo te hambºlen /

&Pat ik in geloof ethen.

OIO,

&Bat um oog ſfeebg o iet

####

/

iſUOCT / D3 OUID It! --

'# #eb mp3elf# U#"t

«En boo? eeuwig opgebaagen/

's Levens God, mijng 5ielen beel.

DE GoDSDIENSTIGE -

- v o o R -

G EVE IN ST HEID

GEwAARscHoUw D. *

âstemme: oMinnelyka Emanuël.

w D# laſterzugt, aire haat/

A QPer duiſt're Wareldlingen/

25lijkt buiblijft uit hun ſpot en ſmaat,

GBmtrenb 45obg ſteutelingen/

# 3ijn oog blind / /

> PºldIl Diſt/ inb

#.
2. De
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2.

3De Deugd en mate Heiligheid,

3Die 'g #eren 25onbgenoten/

2o minnelijk aan 't herte leid/

«Bie mecb ban haat verſtoten:

«En 't mate goeb/

3Booy hun bergaib genoeb/

Blaet laſter overgoten.

3.

Jaen noemb geveinſtheid hunne 5ugt/

CBm Gode ſteeds te leven,

JBen brengt een ſmaat en balg gerugt, ,

G2p bie 3ig obcrgeben/

GPm met een 5ieſ/

32ie dſbobe meigeuiel/ -

dBe 3dBaccin boog te ſtreben.

- 4.

3Laat af/ oliefrºloog iaſteraar ! . . .

d5oog Boik bug te bebgoeben/

Jàoemb haar nooit meer een "ºuichelaat /

#p ſtellen 3ig ter pgocben/

3Boog '# #eren oog /

3Pat 't al ziet dan om hoog/

't 45een zy alleen behoeben.

5.

Niets haat b'opregte 3iele meet/

2llig ſnobe bein5erpen/

ſlot niets ig hun gemoed 5o teer /

2ºlg om bedrog te myen,

#n byeeg of mog/

«Een ſchyn ſlegtg ban beblog/

%ig ergens in mogt#m. *

Bat tog altijb bedagtzaamheid,
obobg ware Erf behoebe / e

«Dat nimmer mogú een gtoub geleib / , &Zot
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(qºot liefdeloos bermoebe/ .

eBf in haar bert/ . . . . . . . Zº
#og iets gebonden metb/ - t

JBat 3o een zuurdeeg boebe. | | | | | |

. 7. . . . . . . . .

Jneijn cobſ mieng aiboomſtralenb oog/ -

# diepſte hert humb gronben/ | | | |

n bie het tot um dienſt bemoog/ ---- . .

iBerb baat ietg in gebonben/ . /

*t ſbeen fit niet hen; : : : :

(@Loon mn bat 13abet/ en . ' - , , " ,

Heeld baat te uit Emmen : : :

3Laat ban het bitt're 3elange5aab/

Jleijn teed're wandelſnamen/ -

#ijn 25ombg-45obf ik ooig umme taab/ -

opeſterkt boo, um gemaben/ ** ,

'ä Poel op um «Eer:

«En bozber meer en nieet / , '' '

t

JPijn Hoop laus Erns paben.

&P lieflijſt# mat trooſt en vreugd/

#umb nu bewandelaars genen/ -

#ſe merkzaam in Geloov en Deugd,

gzo boo? be ſprrelt ſtrenen/ -

unfmaat ſpoort aan/

miuerig hoopt te gaan/ | | | | | |
#et eind ſg't zalig leven. | | | | | | |
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L I E D v AN HET I K.

- zetemme: Regieavan. : - ,

ºor, - 1." " | | | - . - -

w - * * * "

\ IK, o IK 2 mp 3o ſchabelijk:

O ##### in een ogen rijſt/ .

en boogheid hen iſt niemand um'g gelijft/ | | | |

moet om umeno miſ gegug nog beturn/ ''

35p 3uit bam hem nu nog nimmer heet

action bermeroen/ IK, gp moet ſterven/

fK, moet 3ijn niet meer. * -
te 2.
- e - -

zDat IK en mijn/ #g oo:3aak ban mijn pijnl

qDat maakt# ma 3iel en lichaam kuijn:

En bat ik als een ſchaduwe betºnijn,,,,,
gaat boet u/ o #erel 30 berre betttelihen / € -

aBatig een hoogljang en een bilähe uluut /

dÈimiit bic hekſten/ @m nerre treitlieu;
«En mert mijn gebuut. k

- - - 3- .

- of Ik, 3o trotg/ bebgiegelijſt en filoot/ -

39ermagt in umcu boe5cm ſchoot op ſchoot/

#ft 3eg u aan in He5ug naam De Doob - 2 4

º p 5al u be meſt en de benen ligchen ſ , , as

, âDe neſt en 5emuur van onbuigbaar ſtaal/ ,

ziPic 5aſ bp moeſten/ «En u bocu ſpgelicht .32aaſt een ander taal. f -

- . . . * - - - - - - -

ſepantig Ik, 50 biennelijk in ſchijn/ -

> 65n 5uit eet lang aan 't Hritig genagelt 3ijn:

JBaat 3uit gp ſterijen met cell lalige pijnl;

Huonnig bat icit al geſtreſteit/ ..."»

\ «En dat beſluit íg onbetuibbelijk: . . . . . . ette

t - -

- '

-

t



,re G E E s TE LY KE

ageer op u ſpreken/ of op u teken/

#o uiert Ik een lijk. -

5.

type bitterheid mijkt ban be5e boon/

gn mooigt mp te ruſten in haar ſchoot:

&#i! magtig #eer f geeft mp be leſte ſtoot/

't eigen ik laat dat ten grane Dalen/ .
dafbuigt en brengt het op een ander bgeef/

ºf ſpifbuigent malen/ bit moogo herhalen/ .

P. van soRGEN.
#terf ik, geſus laf.

A

Aan een ZIELE die niet en durft na

deren tot het

Abtem: Van den Lofang Maria.

L.. , - --

Jezus.O Gººimijfelenbe maagt /

fiomt bat gg bertraagt

gem tot mp in te komen?

#mbien gp 3ijt beluſt/

#a nºebel trooſt en ruſt/ .

#Bei ſtom ban 3omber ſchgonnen,

2- 2. •

Ziele GP peer ſit han niet ſtaan/

19eel mimber tot u gaan/

âBamt fit en heb geen boeten/

iſaijn 3iel ig bonn en grof/

Gelijk een mºoi te moeten.

Av oN DMAAL

#p boet niet als in 't ſtof

3. Jezus.
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jaar o zit het een wat
Jºãet al bat buil geſtel/

#à 5al u met verſieren/

#h 5al u leren gaan/

ſep bege lenen, baan/ -

Jºãijn 45ceſt bie 3al u ſtieren.

- 4,

Ziele. #oe 3oub ff butben #eer /

Pie alieg nog ontbeer/

it ben naakt en eienbig/

an alle goet ontbloot/

G2e ſchaamte maakt mn root

#Hun moogben 3ijn beſtendig.

5.

Jezus. Hitomt binnen alg bgienbin/

3Doonb in mijn huigge3in/

GPf milt baat beei berkeren/

#omt 3et u aan beeg big/ ' - --

Jaaat oberbloebig g/ .

2ül mat gp mogt ":Clt,

Ziele. #ft breeg mijn ſtout beſtaan/

Zou mp niet mei bergaan/
Jaet reben mag fft ſchromen/ Na

&#n geer gelijtigp meet/ -

#ſh heb geen 25guiloftg-fileeb - "

1 - CBm aan. Hun &Big te ſtomen. -

- 7.

Jezus. @P 2，iele komt maar naakt/

#iet ben ik mee bermaaſtt/

#ft 5al u kleren geben:

«Bp inoet eerſt zijn ontbloot/

«En aan u 3eloen boon

2 Zo gp met mp 3uit leben. -

3. Zicle.
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- -

| 8. -

Ziele aaël aan ban ?eer fit ſtom/

gk mero um eigenbon: ,, ' '
&#p ſpreekt mn na mijn ijerte/ ,

d:5n zijt mijn mebecijn/

#ijn hierb/ mijn hyoob / mijn mijn/

ºp ſtilt en heeft mijn ſmette.

9.

Jezus. Jaaar 3iel meet bit boog af/

gzo ik u ſuſt niet gaf / .' * -

ſpilt baarom niet berſchgiliften/

jnbaar meeſt bier in herbijb/

#at ik u op mijn tijd . . . . .

diyenoeg5aam 3aiberſtuniſtlicht. . *
w O

1 O, -

Ziele, ga hem ban op uw moob

6Lot binnen in De poogt -

#an um Paleig/ o #ete! : '.
#n plaat5e ban een toe/ :, we

#effſt mp u #eceptet toe / - *

Zo 3aï mp niemand bere. - .
II,

Jezus bot 3ijt gp nog 30 ſchuur/ "

gk ben geneigt tot um/

boom gn bat niet humb' noelen:

taat maar een meinig ſtil/

En laat u eigen huiſ -

#ict meet 3o bgiftig moelen. . , "

I2.

ziele. Heijn luſt/ mijn mil/ mijn bäft/

#ochenk ik u tot een gift/

«En komt bie gamtſch berpletten; .

2lg! maar ik niet meer. Ik, * . *

#a:######## -

gechaijo ik boortaan geen metten.

- &

F. van SORG EN.

Den
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Den regten pligt eens

C H R IS T EN S.

Op be âDij5e: Van de 1o. Geboden. -

I.

Ze: heilig heerlijk tuijg almaarbig/

Cn algenoeg5aam groot en goed/

2üImagtig/ troum/ en ook regtuaarbig/

ſlBaaragtig leben minlijft 5oet.

2.

19an embe boo, u 5elfg en allen/

QBie tegt Hennen 3ijt gp #eer/

#ſa aſ mat in het hert Han ballen /

#Zijt gp / en nog oneindig meer.

3.

Zo zijn ooit aſſelt beſluiten /

44 baben en u gantſch beleid /

&Be 2larb en gemel hoogb men uiten:

2ül 'g #eren doen ig heerlijſtijeib. - R.

4.

2il mag 't ban bat gp mp moub boben

13o02 eeuhuig/ gp blijft eben goeb:

«De miſ omhelſt maar 't bleeg 5eer noben/

2II mat u mijgheid met mp doet. .'

- - y, w,

#om ban/ o #eer! gp 5ijt be hoge /

JPoet afleg met mp dat u luſt/

't ºp met of tegen mijn vermoge:

. H. b2p beleid dat#n tuſt.

hebt gpunter ter in andere leden/ -

L2 iet #eer hier ben ik / boob mijn bºn/

*#### 3ijn#
Ballt Dát CD Of CIOG!! ### #1,. . . . . . . 3 gG #ten w- 7, JPog

.

-

-

-



zi4 G E Es T EL Y K E
7.

«Dog bit meet ik/ o peer! berhoren/

, Pat eeng ban miſ met u te 3ijn/ -

of een teſten ig ban een perioren/

j#2aat ball eenEi 5alig 3ijn.

2ti mat op ?larb mp ban ftan beuren

12an unne hand / 't ig mijn al goeb / .

'ſtilbiſ ober u beleid niet treuren/

#eer al u bitter ig mijn 3oet.

- 9.

ſBiſb gp mp laten onder 3onben/

H miſ bemin iſt 't ig mijn mcſ:

3Dfſb gp mp ſlaan ja Diepe monden/

eBf ſeiben ſtebeg boo? be hel.

I
- O.

âDiſb gn boo; buiſter mn boem treben/ .

GPf brengen in een borr ſlBoeſtijn /

## ben met u me miſ te byeben/

+l Doen 5al mijn genoegen 3ijn.

I I •

#oeïnel fſt 3onb en bo5c babem/

2tig bleſcheg merk gebuurig baat:

Ooit ſijben/ botheid en beel humaben/ .

JPijn om haat 5elfg niet aan en ſtaat. -

- I 2

jl haar menſch ban al te 5ijn ontſlagen / .

2ºo betr' het hºmaab en 3ombig ig/ -

Sjft ben ooit millig on1 te bgagen/

2ºlg het mijng #eren ubiſ 3o ig.

- 13.

De tijb/ be maat / en ooit be mij5e/

3Laat ift uypmiſſig aan u #eer/ .

obp blijft/ dºp ſtomt/ fft mij u p?ij5e/

3u al 11 uuegen eben 3eer.

14. Al
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ſ

5

- 14. - -

2 iſ mat u hant mp toekomt 3embe

«Dat/ en niet amberg ik en miſ/

GBp 3ijt 't begin en ook mijn embe/

#ſt magt op u en 5itte ſtil.

I 5.

'Ét ſDiſ u in aſieg heilig roemen/

H. ſieben/ lopen/ prij5en b?p/

+4 goed in aſ un baben noemen/ -

%jn alle ſtaten ra: t!!. *

I

«Dit íg mijn menſch boo, ſhoog genabe/

%jn mijn gem?ogt boo? '# 45ceſteg fitagt/

## ſjang ban Gje;ug af geſtabc / | | | |

19an en boog mien ſlt alleg uJagt.

17. -

oPoſt bat/ om bit te blijven menſchen/

&#n menſch en mij ſteebg boogt te ſpoen/

6Lot bat fft ſtoom baat 5aal'ge JBenſcijen /

gaat menſch bermiſjelen met boen.

. . . J. SAPPIUS.

G9! 45p fºrmaat:meenſchen/ ... -
- 1 2,

GEBED tot JEZU.
OPp be âDijge: van den 77. Pſalm.

I.

#efſte JEZUS mijn beminbe/ . . . .

#n u #eer íg 't al te binbe/ -

452oot betmaalt/ en 'g herten luſt

#eel be hope ban mijn ruſt: º

staat
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3Laat mp nooit ietſ anberg menſchen/
#ig te hebben u mijn Oſbob :

mºant dan heb ik 't beſte lot.
A' / 2 • 4- . -

aefſt mn maat u gunſte geben/

apie ig beter# het leben:

#a u gunſtig meetbet mecco / . - .

#an be ſeemel en be dºet", e

E. ik maar u guliſt beruoccben/ »

# # ban mij ilt geerne ſterben/ -

35eeft mp bit maat/ o mijn #eet !

#ſtig 't al dat ik begeer

zDan zal ik mijn #eet verblijden/

oEn uccheugen t'allet tijbell/

jºter ban ober enig goeb. •

#5: ſtºp menſch man lijdt gemoeb.

ſBiſo mp ook u bette geben/ -

#Dat is altijd boog u flaſh leuen / , .

#faat ik met mijn gantſche 5iel/

#otcebg boen dat u melgebiel.

- - - 4• -

&P ! hoe ligt hond' nu het merken/

«En mp boo? u &#eeſt berſterften/ - , -

#t u maar belieft mijn d5ob/

#agt te genen ºp 't Eivan
En beer ſierat ga nººit äragten/ | |

#ant mijn ogen op u uiaº en/

#ijn ſjert heft 5ig op tot u /

#iſt op mn ban helpen nu.
5.

3Dilb gn mn bog hulpt tonen/

eEn gemabelijft perſchonen/

aſſig een dader en een 19zienb /

#ijne 5ome bie bein bierlº, , " -

opocbe ſhoo meeſt niet verbolgen/ | |

w

“En

-
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«En miſb mp ooit niet berbolgen/

gPm het ſtulaab ban mp begaan/ .

2lan u majeſteitgaat

#ſh betlalige boeg en ſpabe/

«En 'ft 3ie uit na u gemabe/. . . . . . . .

«En na JEZUS heilig 25ïoeb / . . . .

ààeigt mijn herte en gemocò: 1 -

#Laat mp baat bc htagt ban boeien/

&egen al bat 3oubig moelen/ . * . . . .

GPat baat nog ig in mijn hert/ :

(Iot mijn leet en grote finett. . . . .

gaat 5al hier mijn #emici me5en/ - ,

âDiſn mp bug mijn 3iel genegen/

GP! @bp oogſp?ong aller QPeugû/ | | | |

GP ! ſfonteine aller 127eugb/ . . . . . .

ſlàag ik dat ban u ontfangen/ , 3 -

âBergen#3al fit na berlangen / 12.

dPan bat nare bankbaarheid/ . . .

âH ban mp mag# ge5eid. . . . . .

&Ban bat iſ mijn gamtſche ſcuen/ .

- Hºten bienſt mag ouergebcn/ . . . . . .

dPan bat íſt mijn leden danſt /

H mag geben lof en bank: tiAn ,

RPan Dat iſ mp ooit berbinbe/ | | | | -

«P #eer JEZUS mijn bemiube! , . . .

#tcebg te lenen na u âBet/ . . . . . .
«Die gp mp hebt boog gezet. . . . . er

M. van der DEL1EN.

we

**

- -
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Opwekking van een moedeloze ZIELE.

stemme: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſter.

| J, - --

W# ſjoe mijn 5icl/ hoe bug ontſtelb/

ſlBatig het bat u ſteebg 3o Hºmelo:

âIBeeſt niet 5o neergebogen/

oſb2ijpt moet daar ig nog hulp en taab/ -

qºn meet bat abob geen moym berfmaab/ -

#Zijn hertig bol mebogen/ . -

oopt ban // #Loopt Dan

jaa bien #ere// iPiſo tog lere/

op hem magten/ #p 3al u nooit boen berfinagten.
Y - 2 •

't ſg maar gp 3ijt 3eer monſterlijſt/

dºen ?ttſjeiſt in u p?afttijſt/

«En terger ban u JPlaſter/

# eben met mijn maatbe 3iel/

de menigmaal bat gn ook bicl/ -"

21 maart, geen 45obbergaſter/ - - --

#steunt, maar // Leuno baat/ --

@Pp bien ſiotgſteen// lgp betſmaat geen

3iebig herte/ maar in ruilt dat uit zijn finette,

#iet maar eenſ op bat #eilberbomb/ - ; -

«Dat boo? De tijd al mag gegromb/ | | | | | |

&Pat 3al nog ſtaat niet liegen: , 1 - 2

25eſchoum maar eeng. Dat ſchone 25ſoeb/ .

«Dat bobe 3ielen leben boet) - -

«Die firagt ſtan nooit beruliegen:

#Leeft ban// #leeft an zº

3il bie moogbem// «En bie hoogben/

19ol ban liefde/ Die 3o menig hert boogriefbe,

4.

19at b;ugt boet u bat mocb'loog 3ijn/ Q#
- w z - - IT

:

:
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«En mat een ſmert en b?oebe pijn/

| | KJBoet u dat nare 3ugten: V

| #omt aan mijn 3ici7 komt uit ben b2ck/

| | 3 Bat lijb gp ſjonger en geb2cit/

albiſ, maar na 3eguë blugten:

| @Pien 19giemb// @Pie bicü

#ig nog ſteeög aan// iDiſù maat toegaan

jl 2et u 3onben/ #n giet baſ3cm in be uJoubert.

W.

gºp 3ijt onder een buiſt're ſDoſſi/ . . .

JPie meer humann ouer 45obeg Bolſt/

QPit 3ijn 45oög mij5e megen.

2Aanbid u &cljepperg mij5e raab /

@Pat mo?ren ig oog in der baab/ .

#ijn deugden te onteren: -

#omt hert// @Pnthuert

- Hit oie ſtriääe // «En die biâht /

3?ebelblagen/ HBild u# niet langet plagen.

jl?ijn 3ici gebenſt eeng aan die tijb/ .

âDanneer gp eeng uierb aangeb2pû/ .

19an b'aſberſchoonſte gegug:

252ak íjn boe niet in u met kragt/

39ermon ijp u niet onbermagt?

º

(JBoog D'inbloeb 3ijneg dºkecſteg/ .

jl?inb Dan // 2-inb ban - ,

QPien boſmaakte // KPie u raaſtte/ -

«En behoogbe/ «En u minnelijſt boogboogbe. - - -

- 7. -

ſBat 5ogt gp Doe mijn liebe 5iel/ r,

1Dag 't# niet bie u gebicl? ..."

#oſt gp het alleen ſtellen/ -

- ſiiep gp Doe niet ſtom ge5ug hom ? - --

«Ei neeſt mp tot een 253uibegom/ -,

- e,hniſb## 11ectbellen

t Il III 1 / at ſ]
. 's. p/ - % 4. #twaab

-
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#maab 3uſt binben// iPſſb berfſinben/

2üſ bie togten/ 4D biem: IBangeb2ogten.

3Daar hebt gn 't opge5et mijn obeeſt ?

%jg 't niet op 't heilige het meeſt?

lBiſù gn 45obg #5ecib niet b?agen ?

#g 't niet om na bn 45ob te zijn ?

&#n ball 5o tebet en 50 filein/

Jàa He3ug ſteeög te b?agen/

&Bat'g goet// GEn 5oet/

#p 5ai komen// ſên betonen -

zijn gemaben/ «En 5al u geheel ber5aben. -

9. - . . .

oºi ſfeeſt het hoofb eeng byolijft op / . . .

45oog liefde gaat ben hoogſten top/

QPer 5omben beel te boben:

QPaar 'g hulp genoeg bp begem 19oºſt/

13aineber op 3ijn liebe 25oſt/ - /* w

qbp 3ult hem nog eeng lonen/ 45p 3ijt// 39erblijb/

#n bien ſierhen// #p 5al merken/

âDie 5al heren/ «En 3ijn bepe liefbe meten.

Overleg van Glori en Graci, ofte Zamenſpraak van

de Verheerlykte Kerk in den Hemel, met die op

Aarden, Tuſſchen een zº

TRIoMFHERENDE
E N EEN

G E L O V I G E.

#stemme: Pſalm 68. - .

T R 1 o M P HE R EN D E.

I • -

Veenſt II 3iel bie baat Oſbobg (Irool!/ ' -

JBaat 19abet ſºceſt en 33aber #oon/ #ijn
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-

geijn JBajeſteit berftſaret/ . w

####oan 't heerlijk Lam/

#a Dat het bam bcm 12aber Humani/

#eeft 3ig baat geopenbaret:

#ietbaar ben ſtoet nan b'«Eng’ien ſchaat/

ziet hoe be Cherubijnen klaar /

#paar behken boog haar 13ere / .

(#ermijl haar ſtemmen roepen uit/

jn het gemelg aangenaam geluid/

#eijoba 3p ere. -

2.

den heffen t'elheng mcber aan/

ſlBamit ben enen lofig nauun gebaan/

(Ien einben uit haar monben/

GPfbaar ig meber nieume ſtof/

GBm aan te heffen enen lof/

âDerb haar ſteeng toegezonben/

't &## #eilig! #eilig ! #cilig #eer !

't ººg Häeilig! #eilig! geeft hem eer/

âBant ijp ig groot en heerlijk /

9 o Dat De #3oſten behenb ſtaan/

2tig 't beſtgeluid komt 3etten aan/

#g dat niet 3eer begeerlijft. * * * *

- 3. - -

3Boo? 11/ o 3iel! bie 3ijt op ?latb/

«En nog met 't lichaam 3aam gepaarb/

3ela opmaatbg uïne ogen/

«En 3iet het maar alg met een baatb/ - - - - - - -

3 Bant 't ig boog u aig nogbemaarb/ -

jl2aat 3ijt eeng opgetogen: " -

32eemt eeng een ſmaakje bam bat 3oct/

gºn pgoeft eeng man bien oberbloed/ t

3Pien jachtar uit beſchalen/

âBan 't goed geſchonſten aan 3ijn échaat/

«En alle bie het ooit met haat/

3l3agten hier na te ijalen. -

- - -
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G E L O V I G E.

4•

g@ 12:ieuben ik berf het niet beſtaan/

2#oub iſt mijn ogen laten gaan/

oÉn 3ien 't on5igtbaar tne3en ? .

#oub iſt beſchoumen baat 45obg @Itoon/

«En 3ien baat 19aber / 45eeſt/ en #oom?

GB meen 'it begin te b2e3en:

'k heb 45ob boo, 't moogb aan mp gehoogb/

#ct heeft mijn herte al boogboogb/ T

jºu 5ic 'ft hem met mijn ogen/ -

3Die 'ft onbebagt3aan met een blik

GPpſloeg/ en met 5o Himam be ſch?fſt/ -

3Deg ben ik heel bemogen, - -

5.

Om mp te buigen boo? ben #eet/ - "

GEn hem te geben lof en eer/ -

gmbien ik maar kan ſpelten/

332iemben ik ben maar ſtof en aarb/

gft berfoeimp. Daarom onmaard/

#p mogt mp heel berbgeiten/ , " ,

't #g mn genoeg hier buiten aan/ . . .

Jpp ſtil en laag te buähen gaan/ *,

oÈn 't 3oet geluid te horen: ,

“Dat 'g hemelg rei3o maltſter uit;

'k 1Bergenoeg nip dat ift 't geluid/

,

jeagſmaſten in mijn oren -

(Iertuijl mijn hert met blijdſchap ſchoon/

«Poit toeſteinb 't geen 50 moo: 45oog Croon/

d5eſchieb tot u bermalten/ . * . * . *

JI)ijn geeſt en ftragt berftmiftt baat ban/

oºi laat mp ſlegt# ijier buiten an/ 4

1biſb berber pogen ſtalten/ - -

aldantibaienben ik ben 3 maſt en tect/ -

sh buig/ ik buig mp ſtil hier meer) G##
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GEi laat mp maar mat ruſten/ . .

3Laat mn maar in beeg buiten trang/ . :

3èernoegt met 4,5où alleen/ en gang

JTaijn ſtille geeſt berluſten. -

T R 1 o M P HE R EN D E.
7.

GP neem ! o neen gp hebt op 2larb/

gzo bifilmfig hert en ſtem gepaarb/ .

#ſa ooit het geſpeel Der ſnaren/ . - - - -

et geluid ban GP,gelg ooit baat bn/ n

-2lig het gezelſchap op een rep/ . . * . *

2ig bp u ging bergaten;

#Bel 3oub gp nu maar buiten baat ? . . . .'

#o uer en lang in ſtille naar / | | | | |

#et 5oet geluid maar hoten, " , -

ga meen djobg ſazienb gp 3uit ooit hier /

- 2lan ong geben bat plai5iet / : : : : : : -

## # .
oºi 5egt ong eengmat tumät 'er u ban/ | | | |

#groot, niet van nu of an/ | | --
H bier gaan neber 3etten? - ; .

G E L. O V I G E. . . .

ſlBel 132ienbe 45obg mat bat aangaat/ - - - - -

“Hit agt 3eet maarbigumen ſtaat, - - - - - - - *

#aar laat onſ hier op letten/ " ,

gºp 3ijt bolmaakt en boo! gobg'GIroomj | | |

#n tºon die geeft u nu een ſtroom7 -

#g 't hoofd door hem te blagen; -
#at 3al ook merben eeng mijn beel/ | | | |

2lig ſft 45oog miſ op bºtat5 gebcci/ . . . . . . .

39olbaagt heb met behagen. 7 º '
, - 'n

't is met u's gemels naan mil/
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(Ce bolgen en 3o boogt en ſtil/

3H baat maat in te baben:

##in hemel naar l.
&#p 3ijt in b'hemel niet en hiaat / . . .

Jſlâet ijzeugb alg oberlaben. -

âBat ig u miſ/ u luſt/ u b?eugb/

ää ſpijg/ u bank bie uberheugd?

#g'f niet hoog uit te hennen?

# bat niet 't 5oet ban 'g hennelg ſtaat? . - /

gº * . .t gp t'clfteng henen gaat/

3Pit boo? ben #eer te erkennen.

LO,

gbat niet u gemenen ſtof/

m 5aam te geben lof op ſof/

(4Ier eren boog ben #eren /

3H htonen bie gn boo? hem b2aagt/

âDaar laat gn die het u geb?aagt/

- #ocht gp u eigen eten ?

T R I O M P HE R E

* * * r,

3

- --

vº; * * * *

* * . . . . .

-N D E. -

GP meen! o neen! onten ong 322ienb/. . . . . .

2ulſt boen of benſten hier niet bienb/

jlºen neemt die in 3ijn ijamben/ - ,

«En legt3e meber boog 45oog (4ſtoom/

3ean 'g #eren eigen licuen zoont

2lig bierbaat liefde pauben. ,,

II,

en ban (g 't ſtralië met ſtaat meer aan/

;, ... : N.

* * * *

#at nieu/ bat: min/mantſt moet ingaan

95p 5ijt alleme meerbig/ . . .

G2 #oning gegug alle eet/ - ,

JBen HLof en #32ijg 3p u/ o #ect!

#o maakt bc G5eeſt ong beerbig:

(Ie roepen uit mijn grote firagt/ -

45p hebt ong 5annen hier gebgaHit allerleie (dfalen/ Ijiet geb?agt/

-->

" , , . . . . .

•
- - -

- ; . . (ar

* * *

t
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'

oEn Bolken/ #eer u 5elfg tot toen / . . . .

dEn grootheid dan u heiligbonl/ -

dom alle ſof te halen. :
1 2.

«Engint#3o berſt ban meber uit/ .

dEen monter ſchoon en groot geluid /

3Der 3aben uit ber 5taminen/ . . . . . . . .

weer buigenbeber á tammen ueel / e

zºpie Gºob ooo? hem ber5egeld beel/

ziBoo: 't 25loebnan Babet Lamulen:

(ſtermijf nu een beel groter lof/

gzig opkomt genen uit ben ſtof /

#Hit allerlei 45eſſagten:

#n 't mit met taliſten in behand/

ââer painlen tot GTriomphant/

goub gp mat greter# magten.

G E L o V I G E.
- w 13,

Jacen 1ezienbe bobg batig vermaah /

#at 'g me5emblijk'g batig be 5aalt/

2dſleen maar boo? ben #eren: ,

oang 45ob te zijn bat'g 't beſte beel/

zaat maakt ben hemel beniel beel/

't HTaoet al 3ijnt 5ijner eren / -

apatig 't ooit batſt ineerbig agt/

3Ban mp te merben 3o betragt/

gPoit nu op be5er ?tarbe: - - -

#a bat'g mijn hemel hemel bier/ | | | |

'# 2gt berber niet een 5ier / | | |

Team D'albetminſte maatbe. . . . . .

T R I O M P HE R

- 14- ,

dºsp bat bat regt batig u lot/ . : : :

u geſchonken ban u Çob/ | | | | | |

, we

" - 3tan

- --

* *

: -

EN D E.

* * *

* - - - - -

-

* **

&Pfit
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CPm nog boog hem te leben/ . , -

«En byienb het ig een bierbaar beel/

3Pat 45ob uit bgne gunſt geheel/

dàug aan u homt te geben/ -

ſlBp 3ijn/ 't ig maar in 't boſ bezit/

iPn hebben 't lang beboelbe mit/

SPng eindelijk beráregen/

#etig ooſt mel/ mp3ijn boſbaan/

eën na 45obg ſtaab ban b'?tacb gegaan/

een hemelmaatbg geſtegen.

I 5.

iſ 2et on5e geeſt bie nu ig bgn /

3Ban 't bleeg en 3onbig flabermp,'

ePm bug nu 45ob te bregen/ (

@Ic 3memmen in bien GBceaan/

GIe 3inken 5omber te bergaan/

#n obobg omeinbig ſBe5en/

#Paar 't HLichaam ig geheel tot aarb/

3Patig met moºm en ſtof gepaarb/

&Pat kan nu 45ob niet prijzen/

De boben bie nu in ben ſtof

#zijn/# bie ooit 'g #eten ſof

Hitſpreken boog 'tuari:
L

op neen! o neen! maar gp bie leeft /

#onb berrigten 't geen 45ob geeft/ . ''

3Aan u boog hem te b?agen/

KPit ig u beeſ/ bit ig u ſot/ .

3Pat &#ob u op beſchoumerg ſtort/

&Bug 3ijn boſbaan ong b?agen/

qbaat/ gaat ban boogt ong metgezel /

Q5aat/# beſtelb u 3aften mel/

#n.geld uit QBo * - ci

eBntbekt haar liſten## /

35etragt alleen boog ere, -

s

17. en
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17. -

GEm zijt in 't geen gp 3ijt getrouin/

diën maatb bat 45on u betDer 30uur /

HPog miſſen ſjenen lijden/

#5lijft troum/ opregt/ gaat blijtig aan/

Jbet aſie Hragt in 'g #eten maan/

qDm aſſeg te joleinben:

Gilſeen 3ijt mcbgig maar.be 132ienb/

dBeen hoogmoeb u in 't minſte Diemb/

Jºog in het hert te ſtehen/

âbant aſ it pgaat ig 3ombig niet/

+H boen ig #melling en berb2iet/

qEn om u heel te bgeiten.

I 85,

gºn daarom ig ong menſchen nu/

qDat ſbob met 3ijnen 45eeſt in u/

obeſtabiglijſt muil mechten:

GPp bat u mcg 3p muel gerigt/

44 hect betmaatü 7 u oog berligt/

sjeljoba miſ u ſterfien: -

&#n 3o u meg/ u loop/ u ſtrijb/

(Ien einde b?enge 3ijnet tijb/

o@m u dan op te halen/

25p hem/ bp ong/ bp al beeg ſchaat/

&Baat gn/ en hup / en allegaat /

- 25emanb'Ien 'g hemelg 5aien.'

G E L o V I G E.

JPijn 132ienben/ 'ſt baºi voort tarist/

3Pog meer gehoua boo? 't ge5igt,

3Bug aan mp nu gegeben/ -

#h blijf bernoegt nog op beeg baan/

«En tragt maar blijtig moogt te gaan/

32a 't eeumig 45oblijft leben/

llBant batig ſteebg boog 'g #eren hand

#eet Diep opregt in 't ſjert gepland/ .
âDie
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alBie 3ou bat ſtonnen hºeſten/

#ig 45ob 3elfg @Trooſt en jachtar ſchenkt/

iſBie ig 't bie ong. Dan ſtuucſb of krenſt/

GPfbaoefheib toe kan fpgehem? '
2O,

aaug buig fit 193iemben mijne miſ ,

dBeheel tot 45ob/ en ben ooit ſtil/

gzo lang het genot te berben . .

3Ban ben hemel/ aig 't 45ob behaagb/

#ijn boen merb ban mp niet behlaagb/

'It HIcef boog hem/ ik miſ ſterben

3eoo! hem/ alg hp mp roept en leid/

een einbeiijft. Dan bug tot mn 3eid/

tkomt/ Homt / ik mij uiciden:

#2a 't ſtrijden lopen uit bit pab/

Kºot mn in 't hemelg b?eugde Abtab /

32an maat gp nooit 3ult ſcheiden.

2. I. -

2Uſſeem mijn 132ienben nog een moogb/

'ft ſDeetbat gn niet 3ult 5ijn geſtoogD/

Jaat ik u ietg nog bpagen/

2tig ik mijn loop 5al hebben uit/

oEn íſt mijn ogen baſt toefluit/

«En 3o ſtom uit te bgagen/

3De 3iel aan 45ob bie'lt heb gekenb / .

obelieft/ gelooft/ 30 h mag gemeub/
n hem mijn luſt te boeten/ t

HBiſö gp ban/ o 25utgerp ! . . . *

eep 't moogb ban 45oo alg op eentp/
2li juichend mp ontmoeten. v - -

22.

een ſeiben op na bit pogtaal/

aBen hemel bie 3o berre ſtraal/

ga meer alg 't oog hanbatten:

oom mn op 't moogb ban b'Cºpperheet/

ſtre 3etten naar mijn tang baat nect/

#m ook van uut ſchatten/ -

#

(te

-

-
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V

(3ſe belen met u na mijn maat/

#n roeping ber genade ſtaat/

2e pogſp mp gegeben/ w

2ºlg iſ nog mag met ſtrijd beknelb/

#n ®ob mp# hulp beſtelb/

#ab om boog ſjem te lenen.

T R I OM PH ER EN D E.

23.

&#2 ja ong 19,ienb en maakt bºn ſtaat/ /

#aat op termijf gp nu bootgaat/

Hit ong ge3igt omtrekken:

3Pat alg #ehoua 't ong belaſt/

#2e3iel moet merben opgepaſt/

âPp 3uſſen ong op meſthcn: »

92m met een groot geluid en 5ang/

#eer blijtig en met groot geb2ang/

BH heerlijft te ontmoeten/

gen leiden op na 'g hemelg ſjof/

ºm u tot 'g Heeren eer en ſof/

&Poſt bgolijſt te begroeten.

- 24.

#n leiben u ban3aal tot 5aal/

#gnben hemel altemaai/’
3Peláemeten na beken/ -

# boeren na geſjoba'g GIroon/ -

#aar Baber heeft en ababer zoon/
GEn bat aanbiblijft iBe3en:

#g aan ong toonb en maakt bekend,

ſpant niemö bat 3ijn mn Dog gememb/

G2e heil’ge te ontfangen/ -

#2ſe ban Deeg aatb en uit beeg ſtrijd/

(ºot ong. Dan komen na beeg tijb/

«ën die daar na verlangen.

Haleluja A M EN.

# J E
"
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JEZUS beſchouwd in zyn voLHEID

I, -

W# 5alig ſc5u3oet/ boog al u uitnerhoten/

%jft nietig ſierbeling / geheel berbloeittgeboren/

33ertoonb mp boo2 u 45ceſt/ u boile heerlijkheid/

«Pan merb mijn bgocbe 3ieſ/ Doo2 uule gunſtberbleib,
2. -

4H boſjcib onbepaald/ Han mijne 5iel niet batten/

+4 rijſtbom bol getuigt/ 3ijn ſchatten boben ſchatten/

g? Homt ecng bolle ºgeer! berrijkt mn bog? u goeb/.

JDan krijgt mijn lege 3iel/ban aſieg ober bloed.

- 3. -

g? 25,omme ban het ligt / mie kan u glang be5effen!

âDie fian u heerlijkheid/ na meerbe ooit verheffen?

#onteine ban het ligt/ Homt bog mijn 3iel beſchijnen

âDan 5al be mate magt/ en Duiſterijeib berbmijnen. -

4.

44 mijgheid heeft geengrond/mantbogunaam ig ſtaab

2lſ mat men mijgheid noemb/ bp u geheel bergaat/

alPeſſeerbmp ban mijn nogſt/ban5aliſt mijgheibuinben/

2ig laat u mij5e raad/ mijn bmaagijeib beciberſlimben.

5.

g2ſchoonſt «Emanuël/mathan uſchoonheid hinderen!

al glang doet al het goud/ in mijneagtingminberen/

eëiiaat het nietig ſchoon/maat uit mijn oog oerbmijnen

«Dan baartbetaartgaan uw nimmer ſniert ofpijnë.

dºp 5ijtbie ſterfte 45ob / u magt ſtam niemanb ſteuiten/

dºebonbenenlaahtgnlog/ bieuznighumbgp ſluiten/

gontbindmijligiele ban/ nam3onben batang magt/

2tig ilt in onnlagtleg/ 5oſterſtt mn boo2 uftragt.

- 7.

©licbeleijeng Kragt/ banaſu gunſtgenoten!

?tluieooit levenſireeg/ 'tumagnamiſuoogtgeſpoten/'s

&##
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A

| |. •

ociïtoning leeft in mp/ en laatift booguieben/

«En algiſt Jodig ben/ w:mpDan leben geben.

GBp 3ijt behciligheib/ een alberguiberſtmegen/

ga momber onbeſmet / bit boet mnboo?ungegen/

2ïg maaſttmp u gelijk / namatcban u upil/

: «En laatmp opudoen/ Dog altijd 5uJijgen ſtil.

9.

obp 3ijtbegocbijeib5elfg/ gemaab legt opu lippen/

2lſ ujat het ſchep5cl heeft/ 3ijn ſigtig kleine ſtippen.

+l goebljefo5ie op mp/ o mild mp niet beragten !

#Schooniſt boogaardig ben/'lt buil nogtang op u uJagtë,

- IO

#ebtgnook nieteen 3ee/ bol ban geregtigheben ?

#agp ſtunbaſ uſuolft/ baat eeuunig mee bekleben:

âDelichtmijn maaltte5iel/ Doo? u geregtigheid/

#o uierbiſt ſchulbeuaatban al mijn ſchuld beu?pb.

I I

dºp 5ijt bewaarheid ſpeer/ u moogb Dat kan niet feilen/

Jºa't geen gp hebt belooft/ 3al ik gebuurig 3eilen/

+l moogb mag niet genoeg/ gp moeſt het nog be5uueren/

jlàaafit gn't aan mpoofi unaat / ilt 5al u eeuunig cten.

I2.

oßetroume ſlºeibbelaar / 3ieſ5ogger boog u hind'ren/

#aſ u getroumigheid/ boog haar ontroumbermind'ren

GP neen gp 3ijt altijd bie gn ook luag boo? Dc5en !

&Paar hointian Yuat het miſ/ ubolli heeft niet teUgc5en.

13. -

Hboſheib zone 45obg/ bie Hanbog nimmer minderen

'### altijd ebennoſ/ boogaſle2 iongitinueren/

#ier ben ik hemclg252oob / boetmp u bolijcib finaſten/

2ºg Doet mijn in u 3ien/ en boog u liefbe blaken.

r I4.

#oe inenig treurig ſjert ig boo2 u niet berblijb/ .

#oe menig hellemigt ig boog u niet beu?pb 7 *

âDie ſtupan ooit boo? u Çroom met buileboe5cm3onben
- # 2. JPie
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KPie geen parbon en Itteeg; jaſchuifben in u monben,

I W.

ſl)atig 'et boo? geſigcft / bat gu niet ſtumb berbuſſen?

âDatig 'er boog een goeb bat gp niet miſù bergunnen 4

ſl3atig'erboog een filmaab datgij niet bueghumb nemen?

âl3at trooſt ig bn u niet/ #n al bie heilig menen?

IO., A

GP mag ift maar in ſtaat/ onn ſfeebg op u te malen!

gên #maamb gnceng in gunſtnrijn b?oebe3ieſbeſttalen/ -

QDan ljicſo be moeſtijeib op/ ban 5ou iſt ſierlijk ſtaan/

«En met een ſecuulen moet/ in al u megen gaan.
- 17.

2ºg boet mm 5ijn beuuſt bat gn 5ult 3ijn mijn beel/

JBijn5on/mijnſchilt/mijnruſt/mijn emigpronkjuweel/

het gaat ban3oljetuniſter mijliftben benchen/

3Dilb gp bemijne 3ijn/ niet# bemiſt te b2cben. -

- I

<Be tijd bic neemt baſt af/ gp 25enjamin gp leeft/

KPieop utu gunſte magt/ gn mei een boogſinaaſt geeft/

3Banſkanaanbºuiue bloeb/ 'hmeen niet batig beneden /

jl)aat bobenigbat goeb/ gp 5ijtbaſtbooggettebell.

I9. * • we

49erbrecht mijn5ombig ſjert/ mijn miſſe miſbbie buigen

«En boet nipaig een ſtillo aan umebolſjeib3uigen.

Opwekking tot een ſtage ZIELE.

1. ?

- W# op/ mucſ op mijn trage geeſt/

W 't ## lang genoeg 5o lauüm gemeeſt/

GPntboet u eeng ban 't aarbg gemoei/

&Die jl)obberpoel/

gºu ſteſù u boog een amber boei.

\

2. Bp
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- w

/ 2 •

65p 3ijt te eel en hoog ban bloeb/

gaan. Dat gp alg be JBollen u goed:

#n 't nietig ſtof en enkel huimb/ .

#Zo bunaag ge5inb;

«En paſt geen opper honingg itſub.

3• -

#uit gp 3o ſcbig 3ijn en ſtil /

gen niet te boen u J12eeſterg luiſ/

oºi benit met ernſt aan inue pligt/

't #g ban getuigt/

@Pat gp u Daben ambcrg rigt.

4

309ſſù gp nog langer 3merben heen ?

3Paar #e3ug u 5o heeft gebecm/'

Häoint tot mp ban een Libanon/

eſſt ben een gezon * -

n Schilû boog u/ en HLebengbyon.

5.

# 't merft niet ſchoon en aangenaam?

at ſterbeling ig bog behmaanu/

CPin uit te bºufiſten dat genot/

3Ban 3o een 45ob/ - -

&Ie hebben boo? 3ijn beel en lot.
- 6

2lºg! ag! 't ig maar ik heb migbaan/

#ft 5al meer tot mijn 13aber gaan/

#n 3eggen Hèabet goebſie #eer /

#iet ben ift meer /

«ën buigen mp ootmoebig meer.

7.

tºn geeft mp bog eeng een gesigt/

32an Imme gunſt o 5alig 3Ligt!

5

ºp 5ijt Dog een micbogenbºſeogſt/

Illitt'll lliſ Eell licUC •ºn l # is in 8, 2ſſi
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8. .. ,
#ft ften u ſjert en ingemanb/ l

#oe dat 't ſteebg ban liefde b?amb,'

(Tot een die met een moede 3iel /
âDoo? u meer bicſ / t

«ën inet 't 5oeſten niet op en hicl.

9• \

ſBel 5ou iſt ſterben boo? u (Iroon/

39go? umc boeten 45obcg #oon/ -

&Pat 'g niet geſchieu / 't ig nooit berſtaan/

KUDat bie bergaan/

JPie u tot #oning nemen aan.

IO.

44 25loeb/ u 25ſoeb/ bat biere 25ſoeb/

Ban mo205e 3uiber en in ſtaat/ -

«Ei ſpoelb mijn 3iel bog in bie bloeb/

GPm in Der ûaad / ,

(Ie leben na u 3in en raab. - / -

II.

#fe baat/# baat mijn maarbe 25ogg/

2lan u geef ift boogtg al bc 3o2g/

GPber mijn lichaam en mijn 65eeſt/ 1

«Eiumero nog meeſt

33an mp met ernſt en troubn gebgeeſt.

I 2 •

GP bat mijn ſjamb fft ſtan niet ſtaan?'

&Ban 5al iſt in u megen gaan/

3Pan 5al ik 3ijn/ - t

39eel bgolijſter aig ban ben ſpijn.'

gËi gaat mp boog met u aanſchijn/

\

ZIELS ' a
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ZIELS UITGALMING,
Van een gants ontblote ziel, die zonder Jezu

niet doen kan, legt haar voor Jezus volheid

neder, en komt hem als ontfermen.

Stemme; Pſalm 77.

I e

A# mijn 25opg! mijn uitberhoren/

iBoub gn na een mo?mſten ſjoten /

@Pie in 't een5aam ban De ſlagt/

GPp u bgpe goebijeib uJagt:

3Pit 3ou mijn begeerte me5en/ .

't #ou ook al mijn buit gene5eu/
QBat al maar iſt ging of ſtoll0 f

#ft mijn bigt bp fc5ug bond.

2.

#n al 't gene ſft boc of late/

5n al dat ik min of hate/ .
3Laat mijn oog maar op u 3ijn/ ſ

«En u oog altijd op mijn /

2-omber u ſtan iſt niet luerſten/

#omber u ook niet opmerken/

#onber u en ſtam mijn oog/

3?iet gelobig gaan om hoog.

3.

#omber u han iſt niet ſijben/

#omber u ftan iſt niet ſtrijden/

#omber u ftan iſt niet ſtil/

Onbermoppen 3ijn u miſ:

#a nu mijn 3iet onbero:uſttig/

«En onder haar laſt gebuát ig/

#an ik u al mijn beroziet7

2 Zonder u ook klagen niet. -
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.

4. .

2omber u kan ik boog 3ugten/ .

Jhiet man hier na bouen ulugten/

2#omber u niet 3ijn berblijû/

#bchoon gp goebertieten 3ijt/

2omber u en mogb mijn ogen/

Jaag mijn berte niet bemogen/

#omber u mijn enig ſeen/

25en en blijf ik alg een ſteen.

5.

2omber bat gn mp komt boren/

#an fft niet aanbagtig horen/

gzomber u han iſt niet zien:

119at iſt boen moet of moet bſen /

2tſ ben fit in bui5enb noben/

#ſh blijf liggen alg be boben /

%Zomber u en kan geen traan/

QPin u / tût u b",gaan.

#omber bat gp mp beſtralet/

qEn mijn hert na boben halet

25en ik buiſter/ 'k ben haaſt moe/

119at iſt benſt of mat ift boe/

ſBiſb mn bog eeng buipe 3emben/

+t hamb tot de kleine inenben/

#omber u kan ik niet gaan/

GBp be #oninglijke baan.

7.

4Daar bat fft mp heet of membe/ -

Jſlap beſchoum aan allen embe/

Zomber u mijn enig 3oen/

Häan iſt niet met allen boen:

- # 5al mijn boo, u boeten leggen/

n u 3omber moogden 3eggen/

âBant fft ſchiet niet ſpreken hen/

'Arm mogmäen alg fit ben.

w

8. 23ſte
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l

l ,

t

v

- 8.

# ſief op al mijn negen/

en ik ſtaag om u berlegen/

gzomber u en ſuſt mp niet / .

't# mijn 3iele maar oerbrict:

## Kan 5omber u niet beginnen/

2Zomber ui/ u niet beminnen/ .

. 'à 25en om u alleen bebgoeft/

#ebje niet mijn hert gepgoeft.

9.

GBp bie 't 3ugten hoogb ber armen/

ſBiſo u ober mn ontfarmen/

Jaat ik u niet langer mië/

«Die mijn 3ieſ 3o dierbaat i3:

#ſt 5al u in alle hoeken/

#et mijn gamtſche herte 50clien:

«En baat u mijn ſjerten ieet

#lagen/ hoeunei gp 't unel meet.

MO,

"H Hºtan mp 3omber u niet toeren/

#og mp 5elfg niet Ijehe boeren/

Baar ff boben 't 3igthaar leef/

«En in buiftcr u aan kleef:

JPogt ift u eeng maber binben/

«En mp baſter aan u binben/

3Pat mijn oog u ftlaatber 5ag/

- 2lig het ooit te boren plag.

I Is

#ſt meet bat fft boog mijn filagen/

#egug lief u niet beſjagen/ -

Jaaar 't bengoeft geparſt gemoeb/

33iub in 't hſagen u nog goed:

g? De 3ſel bie 't 5oet geproeft heeft!

1Baarom nu mijn 3ici beogoeft leeft/

dPie gefinaaſt# huat ljet ig/

3lig De 3iel na bp u ig. -

# 5 - I2. » #onagtg

-
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I2,

5nagtg manneer ik plagt te ſlapen/

3Plagt ift in u uzeugb te rapen/

G#n bebonù bcg ſmoggeng #aat/

qDat mijn 3ici nog bp u maat:

'g Daagg ſcheen mp u ligt #amme/

«En 'g magtig alg een 1Bierhoſomme/

#n beeg bogte iDiſbernig /

«Daar iſt nu u goebbelt mig.

1 3.

JT2p eienbige boben maten/ .

âDiſb mp bog niet heel beriaten/

#e5u ſief ag maatom ig 't/

@Pat gn met een mo?mſten ttniſt?

'# #Beet ik ben bit ſijben meerbig/

Gbp in al u boen regtueerbig/

H boenig bog majeſteib /

#a 't ig enkel ijeerlijkheid.

I4.

3Baren 't niet uſiefde pamben/ .

JPic gp 't maaſt5cſ umet ſjanben/

ebt in hare 3iel gebguſtt?

fig het mp nooit gelukt?

GPfijeeft mp mijn# bcbzogen/

(Doen 't boog in al3fenbe ogen/

#n u tegenmoogbigheid/

#ig op die ruſt neberleib.

I 5.

GP getrouwe zaligmaker,
jl 2aar gn 3ijt mijn 45ob mijn mafiet/

dPie mn pſalmen gaaft bn magt/

cbt nu op mijn filagen agt:

't #schijnt in houd u ſtreng oerborgen/

3Dan ben ?tbomb tot ben jiao?gem/

JT2ijn ſjert ig gamtg afgemat

«En Der tegenljeben# /

16. 't Scheepe .

•
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16.

't Scheepjen rombom in be klippen/ .

't dDater ſtomt baſt op be lippen/ 7

't dDogb aan alle ſtant gemonD/

't ?lmſter ſpoeld ſchiet ban be gcomb:

25en ih ban alhier beneben/ -w

33002 tl ogen afgeſneden ? \

#ht ben uuje/ boet met mp/

#&o het u behagen 5p.

17.

eebeniuel 3o lang fft ſcue/

#an ik niet mijn 5aak opgebe/

gPm bat ff meet booſ gemig/

QPat u naam GPntfermet ig: +

Paarom 3uit gp niet berſtoten/ A

't ſjoepen ban bc gantg ontbloten/

QPie gebuurig bag en magt/

3ülleen op uaan: YUagt.

Iö,

#n u/ o mijn 3ielg beminben/

# alleen mijn trooſt te binden/

#o ff u nog langer berf/ -

2 al fft filmijnen dat ift ſterf:

#mmerg hebt gn beei ontfarmen/

CBber lBe5cm ober 2ïrmen/

It ben 3omber u allebei/

oogb mijn treuriglijſt geſch?ci.

1 9.

'H 25en be5inchem van beriangen/

«Pm eeng ban u te ontfangen/

QPat 'er tot mijn 5ici een uuoogb/

19an u mogte 3ijn gehoogb: .. /

#a al 5ou 'lt nooit amomoogo ſtrijgen/

«En gp op mijn hermen 3mijgen/

3Laat mp dan maar 3ijn om hoog/

dil?et een half gebgotten oog. 2o. &#i
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- - - 2O,

«Ei laat mn / o #eer gep2e3en !

2lig een buig5aam leem maar me5en/
Dat 3ijn maher maakt en breekt: w

#onder bat 't iet bemht offp?echt/ -

3Laat ilt u mijn finertberteſlen/

Jlàaar u nooit geen perſt gaan ſtellen/

H botnig oog JBajeſtein/

#a 't ig enkel heerlijkheid.

Lof der Geeſtelyker

z I E L Z U GT EN
&Pp be âDij5e: Van den 77. Pſalm.

I.

“L# ban beeg Zielen zugten,

- 45af mp baab'lijft be5e bgugten:

&Pat ift alg ten hemel ſteeg/

«En ſtralig ſuſt tot zugten ſteeg/

gPg #eer! bagt iſ:/ of gp mp maakte/
&Dat ik eeng aan 't zugten raaſtte/

2tig it Dienſtknegt boet alſjiet:

jlâet 5o innig hemelg biet. (

2.

33an berneb'ring en bertrouïnen/

#omber ſtilſtaan of berfloumen/

iſ het 3G geeſtelijken hert/

2tig 't mn hier geme5en mert/

3Pat eeng 3o mijn 3iele togten/

2ïnberg niet als u en 5ogten,

'à ?tgte dat ik 't aſieg mon/

#o ili 50 nlaat 5ugten ſton.

-

3. 't ººg l
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- 3.

't ººg u merft be 3iel t'ontſluiten/

't Bleeſch en kan geen zugten uiten/

2lſ mijn zugten ig berheerb/

2tig 't n beeſt niet heeft geleerd:

Jºhaat alg bie mijn hert boet ſp2eiten/

3Laat ban 't helg gebgogt b?p pgeſten/

&Bat 'et gantg geen leben heeft/

't Zugten toont nog dat 'et leeft.

4. •

't Zugten ſtam bam Hragt en leben

2lan mijn 3ielen off'ren geben:

ga alg 't alleg mogt ontgaan/

#2eemt gp nog mijn zugten aan.

2ie ift becſtijbg 30 geen b?ugten

fleijng geloofg/ Dan han het zugten

dàm bicm brugten/ in bien ſtaat

âDc5em nog mijn toeberlaat.

5.

#aſ iſt meer ban 't zugten ſpreken?

't Zugten kan u herte b2clien/

zelfg um #eneiig een brugt

49an een reine Zielen zugt,

3Laat mp H#eer/ Dan nooit berbgieten

3Dit p?ofijt'iijft hert uitgieten,

qDie nooit zugt, mogb nooit berblijb/

#ierig 't nogmºgen tijd.

(ºot bat ik na al mijn zugten,

Geng beerf mijn zugtens b2ugten/

«En boot uulen &#toon berſchijn/

QPaat al 't zugten uit 3ai 3ijn.

, Myn zugten en is voor u niet verborgen.

Pſalm. 37. vers 1 o. ' Y

im. 37 . GALDENUS.

MEDI
S
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M E D IT A T I E,
Over het Heilig Lyden en Sterven onzes

W Heren en Zaligmaker

JEZU CHRISTI
#stemme: Wat is er groter vreugd &c.

I• -

W# 3iel 't ig heben tijb/

UPat gp 5ijt

12an be Jſlâenſchen afgeſcheiden:

't #g geen bag van uzeugden meer /

iBijl be #eer

#ig tot ſterben gaat bereiden.
w 2.

#eeft het byolijk 25etſjieſjem/

gPing ban hem/ /

gPulangg blijbelijft boen 3ingen:

#o mp hem nu bolgen na/ .

q5olgotha , w- - -

- #al ong haaſt tot tranen bgingen.

3

#Laat ban 'g 119etelbg loſſe b2cugb/

2lan bie jeugd / -

QBie nog in ben bleeſche moelen:

«En in jaar uerſtoät gemoed/

#Pog ben gloeb/. -

39an een geneig bier niet boeien.

4.

QPieg gp bic mijn 3iel geneeſt /3Laat u 45eeſt geneeſt

Jlap 3o naat u ſtruiſe bgijgen: -

- epp

'

-

!

-
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3a niet luoogden bol van ſpot,

&Dp bat (o mijng ljetten meng)

b'®uben JBeng • ,

«#eng baar aan geijegt mag blijben.

5.

GJa geef dat ik t'enennaal

2lig berbunaal / -- *

#n u boob en bitter ſijben:

OPp. Dat iſt uit traan en 3ugt/

3echep be b2ugt -

19an een geeſtelijſt wºnen.

gºog maar mag 't aan Jaenſchen bgein/

“Boit gemein

iſiegt u lijden te beginnen? -

vºelig mat ift niet uiten ſtan/

gbeef baat ban

?Van mijn 3iel/ 't geboel ban binnen.

/

- - 7.

IPeg. Dan blijdſchap en gelag/

&Be5en bag

«Eiſt ban inp heel beter bºugten:

#ou mijn oog hier 5omber traan

25lijnen ſtaan/ .

&Daar ik hoo! beno:m 3ugten.

#een/ 't ig reben bat ik treur /

«En be beur -,

Ban mijn kamer blijft geſloten:

Sbaar iſt 3ugten en gemeen -

Jlàaar alleen/ - »

i?ouben uit tot ſpeelgenoten.

9. -

3Fp hem bie nu onbebagtIïoit en ſagt/ lgt/

&#n Doo? 5ijn berijbelbfpzetten,
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- -

zijnen 45ob s -

#og gaat ſtruiſchen en boogſfeiten. ,

IO,

3Denkt bog/ o berpbelû migt/
#al u pligt. v

H niet hragtig obertuigen?

3Pat gp fcljent be meeröſte naam /

13oog unie t'3aatn )

2lile hmpen moeten buigen.

- I H, -

2lg! mat maar bog ban ong al/

, (#2a ben bal)

3l3aten mp niet 5o gebleben/

#jn oneinbelijft berûziet?

#Zo ong niet

&Pe5en naam en mag gegeben.

H2

2oetſte maan baar ilt uoo, finiel/

JBie mijn 3icſ -

3Boog de ſtraffe 3uit benzijben/

«Ei berleenù mp dat mijn bert/

&Doo? u finert/ -

#n 't geloof met u mag lijden.

l o

3Boet mp alg eenc#n helb/

JIàet gemelb/

't ſûot ber 5ombige gebagten/

2#o beſtrijden in u naam/

3Dat3e t'3aam

#p mijn licfbeng gloeb berfinagten.

(A: - I4. •

ſtijftt mn heel alg buiten mp/

v„Dat iſ 3n

(2dſg in b?oefheid opgetogen)

Jàaar ſbeth5cmane geboerb/

eſsantg ontroerd /

, Dino een tiebgon in mijn ogen, 15: op!

v
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15. -

GP ! bat ban geen ſmetje luſt/ Jlap ontttiſt / .

daog mijn ſtil gemoeb âomt hrenhem/

GPp dat ik ban boten aan -

iſlaag beſtaan/

2lſ u ſijben t'oberbenſten.
- 1 6.

2llig ben #eilanb nu ben Dag

jaaäen 3ag/

3èan 3ijn boon en bitter ſcheiden: ' -

$zenbijp maat getu5alem /

QPaar men hen

't Laatſte 33aſcha moeſt bereiden.

17.

't HLuſt ſjein/ eer ijn lijden 3al;

't HLief getal

(@Legeng ramp en ongelukken)

(de bertrooſten in die nagt/

«En be htagt . . . n

1Ban 3ijn boob haar# bguhſteit.

Iö,

3 Bieg hp haar met 319ijn en 25goob/

#ijnen boob/

(ſot 3ijn meerkomſt/ leerb berkonben:

&#n te houden booſ gemig/

QDat hp ig/ .

't GEnig offer boog be 3omben.

I9.

&Pat ijp ong/ boo? 't hekg gehmel/?

't eteunnig mei/ * - ,
* Poo? 3ijn 3Lijden heeft bermo,ben: » A

«En meer boog zijn iBleeg en 25loeb/ R

Hleben boet/ t

dPie in 2WDam 3ijn geſto;ben.

-r

2O,

J?a. Dat fjp fjaar nog beel meer /fjp ij # . Doo;
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3Bon? 3ijn Leer/

# berrijkt met gemelg ſchatten,

reed hn maar bien b?oeben bof/

JBaar ijn 't ſtof

Jaet 3ijn bloebig 5meet 5al matten.
2 I, .

&Daar hp angſtig en benoutub/

#ochier perflauuub:

«En met luiber ſtem moet klagen:

3Pat 3ijn 3iel in be5en noob /

(ILotter boob

#g beboeft/ en 3eer berſlagen.

22,

“Daar hp langg be?larbe kruipt/

25ſoebig bruipt/

«En in baloerhoogſte ſchromen/

Hoept/ à 1egber! mag bet5ijn/

3Laat ban mijn /

#egen beher 3ijn genomen.
23.

maaar al eer hp nog beſluit/

ſtoept meer uit/

äunen milie moet geſchieten:

#ieerb mijn 3iel/ uit 5ijn gebuib /

oe gp 5uit

aan hem gehoo35aam bieben.

2.4.

GP mijn sjezu/ íg u bert

$zo bol ſmert?

Pauht u 5o beg reaberg toren?

#Bijnb u 3o aan 3ieſ en lijf

GPng beb?ijf/

3Dat gp laat beeg ſtlagten ſjoten.

25.

JPog ig 't momber # meen/ o neen/

dººp alleen/ :

- --

#ebt -
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#ebt boo? ong op u geſaben;

2Iſſeg mat ban eeumigheid/ -

ſDag bereid/ -

(Iot een ſtraf bet bo5e#am.
2 "

't OPuertreben (Bettenbocht/

jl het 3ijn bloeit,

2ll iuat 2bam boog het eten/

15002 ong aſſen had berbienb/

JBenſchen byienb/

#eeft u boen 3o bloebig 3meten.

27.

&Bug moeſt 't aſbermgeeſt geh mel/

32an be #el/

3H in 3iel en lichaam bguſthen:

GBp bat gp 't herdoemd geſlagt/

3Beer be magt

3Ban ben (Buibel"m.
28.

«Beeft (#eer gegu) bat u ſtrijb/

ſlººp altijd

ſtegen 't 3ombig bleeg leer ſtrijden:

«Dat ift/ bit u bloebig 5meet 7

32ooit bergeet/

«En 't berboben ſteebg mag mijben.

29.

qën alg fit/ met 2-imon/ ban

JPiet en han/ . -

#n gebcben met u maften: , V

2enb ban umen 45eeft/ o #eer!

ſlºot mp meer/ 2 ,

&Bie mijn 3ieſ komt mahker maken,

3o.

JT 2aar 3iet hier met groot gebzuig/'t il32ceb geſpuig/ g

KDie met faääeig/ #/ g!! samen ho
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#omen ballen op het lijf/

(iBat bedrijf)
dibob beg #emelg en ber 2Macbent. -

I
- 3 I.

#uſt gn 50 ºffcariot/ -

+4uden 4500 /
#omb gn hem nog ſheeſiet noemen ?

#Die gn ſchandelijk betraan/

GP mat baab !

#o #ijn5iet te gaan betboemen.
2,32.

#oogmigt breekt u berte niet/

Daar gn 3iet ...
19em 36 urieub'lijk tot in komen?

#g ban u verbloeſite 3in /

3 àan 't gemin/

zo bermlant en ingenomen?

33

oſbaat uermaicbijbe gaſt/

'# #zie ben baft

#aat u ſtrop altecb oerlangen:
#aar gn/ om 't onmo5el ſoeb/

»chem moet/ -

3H D002 manhoop aan berijangtil.

- 34. --

«En gp/ o nermoebe Schaat !

32ab boogmaat /
#gem (baar ijp niet u beciteerbe)

#omber moeſten (iu be &tab) .

3Ligt gebat / -

#hn in bcm GIempel leerbe.

35.

Jpaar gebenkt/ o boog geb?oet !

3l3at gij boet:

#an bit min alg Bobijeib me5en /

âBie 5o 't afgeboumen oo? /
?lig

:we3
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#lig te boog - -

#an herſtellen en ga:".
3O. w

JBaar/ baar feib men hem een ſtrift/

(2lg! ik ſchrik) .

QPin 3ijn ijambem en 5ijn ermen:

GP ! baat ſlepen 3p hem heen/

«En niet een/.

(Ioond 3ig ober hem t'erbermen, ss

37.

't Lief getal pijkt betr' ban hem/

#2u De Hiem i

32an be moob beginb te nijpen:

2Zelf# be ſtoutſte muerb, berbeerb/

QPie het 3meerd/ r, - w . "

Gºetſt 30 moedig aan# grijpelt.

38.

&Pug berlaten en bebgoefb/

Boo? 't geboefb/

%o gekluiſterd en gebomben/

3Berb beg gemelg @pperheer/

#een en meer

b'ePpper-pgieſterg toege5onben.

39.

#Liſt/ bebgog en leugentaal/?lſtemaal

&#5aat men onbet een bermengen /

«Ei/ luat merb er niet bebogt/

«En ge5ogt/ - *

GPm hemi maat ter boob te brengen.

4O.

'Dieg / hoe balg men hem betijgt/

#iet hp 5huijgt/ -

b'dºnſchult ſaat haar ouertuigen:

't Cºeumig moogb bat 3uijgt hier ſtil/

't &#g 3ijn muil/

«Puber 't balg @berigt te buigen.
#* # 3 41, 42 !*,
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I,

&P ! @Bp bie 3o dol g: in / .

#omber ſchuld * * *

âBoo? u onſchuld niet miſb fpgeiten/

#ºpgecht mp bp u 13aber b2p:

GEi laat mp

Baat u nooiſpraak nooit ontbreken.
2.

4.2.

iſlāaar mat 3oekt gp 3?gieſierg nog

jlàeer beb?og? :

#elfg be leugen ſtaat herlegen:

«Taiphag/ 3iet hoe u liſt/ .

#eeft gemiſt/ l

#an u bit nog niet beïnegen ?

43. * * . ' -

jaren u hert (nol hoge nijb) . . . .
t;25erſt ban ſpijt:

#zijt gp ban 45obg 2oon gepge5em #

#egt ong (bgaagt gp) of gp 't benb:

/ - 2#p bekend

&Pft 3ijn eigen naam te me5en.

44.

#ier meeb ſchijnb het al ge5eſb/

&#n bepleit: 2

3Bat nog hoeft men meer te 3oeken/

iſioept een ieder cben 5eer /

3Die be #eet - -

2tig een laſteraar berbloeken,

45. * * *

#eber (maar hp 't oge memb) . "

maab en frijenb; -

ier be 323ieſterg / baat be #negten:

#rbet een bie ſpuigt en ſlaatGEben#ſe g na /

CPIn Den #eilanb te beurgten.

ººk. ---

-

-

". -

-

--

46. ?{g
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46.

2ºg hoe bgoebig toerb bie magt

Boozgebaagt:

âDat bog moet gp niet berb?agen ?

geaat men u (o eeuwig ligt!)
#n 't ge5igt/

#eeft geſpogen en geſlagen.

47.

#p boo? mieng magt al mat leeft/

#och?ſht en beeft:

#n/ bie 't eeumig ſlaan moet meren

3Lijb hier ban be fnoobſte band/

dBie ben b?anb

19an Der ijeſſen mogt#utm.
45.

Jſlâaar nog íg 't al niet gebaan

JI2et bit flaan/ -

't 2 meerb ban Giuba meggenomen/

#eeft be magt ban 't boben niet;

't ſtoomg gebied/

&Doet hem tot pilatug komen.

... 49.

32aat meer baiſlijft aangeklaagt/

ſl)erb gebaagt/ . .

#aaar 3ijn Leer en naar 3ijn ſleben:

gpieg ben nigter tot be #schaar
gºeib/ boogmaat/

#p en heeft nietg âtmaabg bebgeben. w

5o.

il3fſb gn ban bat ift hem nu/ \.

#Schenk aan u/ -

âBijl het Paſcha ig boog hanben?

jàeen ig b'algemeine ſtem/

313eg met hem/ .

25atrabag gaat uit 3ijn bamben.

- " # 4 51, #iet
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5 1. -

#iet een naoo benaar/ een buit/ -

ſtaaht ſjier uit/

#ier een tober van het leben/ | | | |

ilbert geko5en/ boog bie geen/ ! . -

3Pie aſſeen/ s !

ong het lenen meer komt genen. . . . .
52. /

JDaar ſjoe 3ijt gp 5o berblinb/

gaftobg Hind 3

eeft u #atan 3o begeten ?

g 'er geen gebagten meer /

âDat mci eer/ - ,

H ge3eid ig boog 32gopheten? - - - .

53.

jg ijp 't niet (berkeerd dºeſtagt) : " . .

fen gp magt? : -

JPoet ijp niet meegfiag merken

#iet gp niet GEmanuel/ ; " .

#ſtael - ,

hond gp niet zijn boobeſt merkten ? : -

54.

g geen ſlaemſch ban hier omtrent
ie hern Hicni) 3 -

#g hier niemand uit be #charen/

«Bie hem met 30 meinig ſpijg/

(ſBomber mijg)

#dag 5ijn aimagt openbaren ?

- 55. -

GBf en hebt gp niet gehoogb/

H#oe 5ijn moogb/

âBeer be boben op koſt mehhen?
#30e fjn uit J?eptunug belb/ A'

#onb het gelb/ w

Hit ben mond bet biſſen trekken?

56. #oe -
we
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56. --

#oe de ſtomme ſpreekt en 3ingt/ s.

oe hp ſp2ingt/

ie 5o hreupel mag geboren/

#oe be 5iekte bam De JBaan/

g bergaan/

oe de bobe meer kan ſjoren.

57.

# hp heeft geſtfib be 3ee/

n het mee/ Z

33an De Hoogtij en jigtig fitneſſen?

#oe ben Duibel boo, ljem bloog/

#oe ijp 't oog

39an ben blinden koſt#dim ? - . -

58.

#g 't bergeten al bit goeb/

25oog gebgoeb /

ſlaat HIceumin gaf u be 25o?ſten?

âDat Äberpent heeft u gebaatb/

@Tijgerg aarb/ -

&Pm 50 ma 3ijn blotb te boºſten. - - --

59. - - - -

#haar het bloeb/ bat u 50 buut/ -
q#n 3o 5uur/

5àog naar be3en op 3aſ bgeiten/ -

dPat men tot aan 'g merelbg emb/ 3

3H ellenb/ - -

ààiet genoeg5aan"En ſpgelten. &

O,

#elfg ben ſtigter (hoe gp bgeigt) -

#g geneigt *

#em onſchulbig/ op te ſtellen:

&#n Den boom aan hem berklaarb/

#g be3tpaarb/

't 19onnig tegen hem te bellen,

# 5 61. #ebt
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/

4, -

Die ben gemel met een ſpan

61.

#ebt gp niet genoeg migbaan /

# te ſlaan /

beſpotten/ en te ſcheiben?

# gn ban zijn onſchuld niet?

# berb?iet! ) ,"

al 't hem nu nog#munt - -

2.

&#a/ o ja/ ſft 3ie 't geloop/

33an ben hoop /

# 3aſ 't tot bet beulen moeben/ -

g! hier ſtomt (amp mat toum ! ) . v :

2meep en toum / . . -

j|2et 30 beel waar: toeben. . . . .

3.

#chamb en ſinaatheid obergroot/ . . . .

e5ug bloob/ - -

erb aan een 43flaat gebomben: -

#p bie 't aſieg heeft gemaakt/

#staat hier naaät/

GPm te bekken on3e#m.

jl?eten kan; -

#p/ bie?Zon en JBaan boet lopen/

#staat geboeid aan moet en hamb/

GBm ben banù

QPer berboemenigr: wat -

5.

p/ bie 't aſieg rigten 5al/ ,

taat boog al;

#p/ alg JIBeeſter / boo:3ijn knegten

3Lijb hier alg een ſlaafſcije knegt/

OPm het regt

39an 3ijn ânegt meer op te vegten.

. . 2 - -- 66, 19at

:
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66.

iBat geſpan/ mat al gereſt/

«En getreit/ -

2lgThoe gaat men 't lichaam temmen

GPp dat ieber ſlag en neep/ -

13an be 3bueep/

oÇn be toeb te meer# ſtſettinten. -

- A 7.

&Baat meeb balt be eerſte ſlag / - - -

2lmp / ag!

't #g alreebg te beei geſlagen; -

2lg! Daar ſpringt het bloed bec uit/ . . . .

3D?eeben guit/ . -)

vanwaamtin aantºnen --- --

GPg ! of een ber ſlagen biel/ - -,

#n mijn 3iel/ - 2

«En 't genoel baat ban mogt buuren: . . .

GBp bat ift altijd bebogt/ . #

&#n boog5ogt/

âDat gp boog mpw: he5uuren. ,

9.

25eulen 3ijt gp nog niet moe / . g

9Ziet / De toe »

#g ontbaſt en afgeſleten: - Tr

#Beemt gp nog een ander meet / - A

oºi niet meer, :

't HLijf ig ober al bol reten. k

7o.

e tuat ſlaan / mat ſlaan íg bit/ - zo

t ſlàinſte mit/ n -

## aan hem niet meer te ſpeuren/

't ?ig aſ purper / blond en blauuu/ -

2lg ! hoe raum / */

3 Ziet men in bie biepe ſcheuren, - - -
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V / 1

-

- 7 1. n

2ig hoe ig bien rug geſtelb/ . -

\.

#oe nernelb/ .

#n beſchouberg/50 bol ſtrijmen; -
ºf houtn op/boe bug ber moet?

GPfijp moet/ pr

(zo op langer ſlaat) begmijmen. - - -
72.

apſſtap maat (o mist soldaat!)
ſBie gp ſlaat/ e -

#ſet 7 be moet 5ou u ontballen/

't gā ben onbegrepen 4500/

(25eeſtig tot)
't ## het lenen van ong aſſen.

73• . s

«En gp bie bees meebijrib 3iet/ - )

gZuit gp niet/ z

KPe3e beulen meberijoutmen? - -

#ie niet langer (mocb ban ſlaan)

#onnen ſtaan/

#bchoon5p geerne langer mouben. " . -

74- » -

go/ maak log/ maait log/ 't ig tijb:

GP bie 2ijt/

able oºrmen/#oſt en tenten, -
op mijn 45obj ilt ſchrift baat ban!

319ie bog halt , -

#egt begrijpen u elemben?
75.

2ig! hoe treurig hangt bat #oofb/

#oe berboofd
#g ben glang ber ſchoonſte OPgen /

#oe gebiſo/ hoe mat en lam/

d#n hoe ſtrann

#angt bat 3Lijf ter ?tatb gebogen,

ſk, ſlaat
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* 76;

iſ haar mag niet het minſte beel --

25lijnen heeſ? -

JBag Ijn niet ben boob bermerben/

oÇer bat gg (tot u bermaalt)

2li u 'm?aalt

#em 3o menigmaal boetſterben?

77.

iſlaoet hp nog tot meerber ſjoon/

QBoogne #troon/

't 33urper iiieeb en ſticbſtaf bgagen?

JPoet (helaag! ) moet hp almeer/

«Eben 3eer/

Zijn beſpogen enwººnt f

7 e

2 a 3o ſtijf/ batjaeug en ſlâenb/

25ſauïn en biomb /

KBat bie liefelijke mangen/

Geeel migmaaät boo, ſchaam en buſ)

3 àu 3o buiſ - .

Zijn met fluim en bloeb behangen,

79.

2o betballen en beragt/ -

3l3ag 't 45eſſagt/ -

3Bat in «Eben mierb beb?ogen/

3Pat be abobijeib hier op 2tarb/ -

Zo ontmaarb/. l

Jaoeſt beſpot 3ijn en#eum. *,

O

#maal piahein ons be maak/ -
dam een 3aaſt -

dPie niet ineerbig ig te melden:

«En bier merb het minſte muoogb/ " ,

3?iet gehoogb / -

«Pm be bo3e Jaeng te ſchelden,
?

81, 498

A
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w

1 81.

ge! bat bege nebºigbrib/ -Zp beſch?eib/ . ſ w

3iëïeng gemoeb en 3aſ niet b2chen?

zal hier enig Chriſten oog
23ſijben b?oog/ . t * . *

qDat ban tranenmº: ſchten?

2. - /

oën gp/ o mijn ſtenig hert! ºn

3Laat 3ijn ſmert/ , • .

# eeng ſmettelijk boogmonben/

iſ Beemd om 't fijben ban u #eer /

jl haar beel meet/

âBeenb/ ei meemb om uïne 5omben.

, 33

ziet hier / hoe bat bitter 5oet/

aperb geboeb/

gleerb/ mijn ziel / ei leerb ban mijben

<ga/ berfoeien met 'er baab/

't Zombig humaab /

troporzaak van dit#s fijben.

- 4

Ag! hier komt ben 3ïijber boog/

Pä Hilaeen ik hoo? /

oe ben ſtigter tot be ſchaten/

ept/ meſ ig bit maar u meng/

gziet ben JI#eng/

gzal u bloebluſt nu #tme -

5.

gziet/ ig niet een fbet beel/

3ijl te beel

32an be 3meep en roe boo?ſneben?

gziet/ hoe be5e #roon 3ijn hooft

#eeft booghlooft,

#eeft ijp niet genoeg geleben.

86. Lijs
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- 86. /

# ban bat ik hem ontſla/

/ 3egt ja 3

#zo# Ieit te begen:

#precht boo, ieder mond en ſlag;

#ſlâaat ag! ag!

#uba laat 5ig niet benoegen.
87.

guba/ boyſtig na 3ijn 2öloeb/.

25lijft bermoeb: *

«En gp/ boog 't geroep en ſch?eeumen

1Ban be #echare/ (aig berbtnaaſt/

oÉn berbaaſt) -

âDerpt bit 3Lam 30#" be 3Leeubuen. -

KPicg/ o ſtigter / mat gp toaſt/

't 19uiſ 3it baſt/ */

't &#g geen ſmet om uit te bgijben/

3Die 3o b'onſchuld laat in ip;

GPp bat gp

Ceſarg bgienb 3out#n bijben.

9.

#elaag! 't ig al (maar men 3ict) *

3 àieum berb?iet/ -

#o gebiſb en 30 bootſlagen/

ſlBero 3ijn rug nog niet geſpaarb/ -

ilàaar be5maatb

J12et 3ijn eigen littuig te b?agen.

9O.

3dg! baar ſtapt bien #3aaſt ſjeen/

Jlàaat/ b meen/

't Zal hem meer alg ggzaaſt raken:

't 4.5een ontbreekt aan getier en ſiam/

Jlàoet bit Lam

&Poo2 3ijn offerhann bolmaken.

91. 18aar

--
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9I.

3m2aat ig nu jetu5alem/

+4me ſtem,

#et gejuig/ en kleber ſpreiden?

3ïg! #g bit be laatſte eer / .

gzo u #eet /

2ºlg ten&Bief ter boob te leiben 4

,92.

gLaag mat balt hem be3e gang/

zuur en bang: ..

ziet/ hoe bat 3ijn monben bzuipen/

oEn nog pijnb men hem met ſlaan/ -

&Pm te gaan/ -

vBaat hem magt ontbrecht/ te kruipen,

93.

ſlaat nog ſlaat gn't bloebig bel/ -

#oe bug fel/

jaag ijn niet een meinig ruſten,

âPie ong b'eeum'geruſte bgength

«En bermengt/

o@mge ruſt / met #emelg luſten.

- 94.

't #g al meer alg 't blote #ruig/
# geſpuig/ •

at gn hem 5o 3maar 5iet ballett:+4 onbgagelijke joſt/ V

ſpangt aan 't blok / A -

ject be 3ouben ban omg alien.

95.

9Ziet/ 't hert hem klopt en jaagt,

#p berfraagt/ -

#ſg! hp baſt/ hp gaat be5mijäen/

ſpelpt/ Çprenct/ be5e eee

<gg veel meer -

#ig 't be5it ban #oningtijken.

96. ?ºg!

l
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96. -

2#g ! na 3o heel bitter ſeet/

25ſoeb en 3 meet/ -

3ig! ma 5o ueel ſlaan en ſtoten/

#omt hp tot be b?oebe fiee/

dPaar 5ijn mec/ | |

?Aan het #ruig (nog moet bergoten.)
97.

#p/ Die onlangg al# be 5on/

#Ligten hon/

&Pie op @Thabo? 30 hoſt blinken:

#oet (om on5ent miſ beragt)

#n De nagt

13an de diepſte finaab #sman.
98.

#iet beg12aberg enig #oon/

3 Bie 3ijn Çhroon

#eeft ban eeumigheid be3eten/

iPerb geſlingert en geruſtt/

JBeer gebguſt/

«En 30 maakt op 't Hktuig geſmeten.

v 99.

baat meeb treft het hand en boet/

#oe bermoeb/ , -

qbaat## 25eulen bie boothoren:

&#i/ bft knerſt boog bleeg en becu/

#amen heen/

«2! Dat fiiijn boot hert en oren.

I OO,

ºpenht hoe íg hem nu te moe/

#oe / ag! hoe -

Jºãoeten hem beeg tnomben ſinerten:

«En nog bguät 't inmenbig 3ect/ - -

#em beeſ meer/ -

, Zo gaat hem ong beſt ter herten. - zº

" " . - in - GL 1e1, Alfa
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, IO I ,

#fgronb ban gemaab en gunſt/ .

«#f/ mat kunſt/

dBat bernuft/ of mij5e 5innen/

-# ben onbegrepen ſtijat/

oit gebat/

3Ban u nooit gehoogb beminnen.

I O2,

iBerb bit 3elfg be JBoogbenaar

#2iet gemaat ?

QPog hoe 3ai ik meber ſpreken

33an It boodgemonde bo?ſt/

19an u bo?ſt *

&Paat De Hragten mp onthgeiten.

1
C3.

2lg! u ſijben (maat ift kom)

#TBaakt mp ſtom;

H#an fft mijn gebagten uiten?

Gagocfheid maakt mig onbelanaam/

JBie ift t'5aam/

#ai met 3ugt en traan beſluiten.

l O4•

#oete ge5u iſt beken/ *

&Dat ift hen

b'2lſberſchuldigſte ban aſſen/

«Daar boog gp/ 30 bol gebulo/

(#onder ſchulb)

"In dit lijden 3ijt berbaſſen,

- 1 Oy.

&laat ban nog/ mijn 3iel/ u oog/

«Eeng om hoog/

#iet/ baat hangt hp nu berijeben/

#Daar/ Daar blies het Leueng-nati
# #cil3aan bat/

&2at ong?laton niet hoſt gebcm.
A

A 106, 23a/
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1 o6.

#/ bit 25loeb en andcrg geen/

it alleen;

&Poet u 't eeumig heil genieten:

GBit alleen betaald u ſchuld/

GEn berbulb/

20i het lange bloeb bergieten.

1O7.

jàu/ #eer jegu/ 't ig boſbgagt/
«En be ma

39an ben & Buſbel íg bertmonnen/

#ier Doo? merb ong heiſ bekend /

GÉn boſenb

't 453ote merk/ bp u #mat
I OR5.

45p aſſeen/ #eer gegu/ gn

#teld omg b2p /

&Bie ben afgcomb hebt geſloten:

'g 1Baberg toornigheid gesuſt/

't 1Bier gebluſt/

«En ben hemel opgeſloten.

109.

3l3et en 3onben/ ſjei en boob/

#ijn ontbloob

32an berboemelijhe magten:

#eben merb omg 5aligheid

(@Loege5eid / -

JPat up boo? 't Beloof termagten.

I YO.

&Pieg buig ik ootmoedig/ #eer/ » ,

1900? u neer/. - -

3Laat/ ei laat mn bog berbuergen:

QPat De firagt ban bit u bioco/

#n mp boet

b'«Pube meug ber bmaling ſterben.

3L 2 t 1 r I, ºfterb
- - - - - -

- - - - - ,

*



\

164 - GE E S T E L Y K E

I II .

#Lecrb min / bie ontmeerbig bem/

&#ll u ſten/

b'eEigen Wueerbigheib berboemen: ' ' :

Dat iſt eigen huiſ en ſitagt/ . - - -

dºöantg betagt ; -

32iet alg in it lâtuig mag toemen,

1 l 2.

3Doet mn (boo2 u iijbeng-baan)

(Lot u gaan / .

&#n mijn liefde opmaatbg 3emben:

GPp bat iſt in baſte ſjoop/

JBijnen loop/

ſpiet beneden mag nolenben. - -

- II 3.

3Dat iſt ooſt / in tegenſpoed

319el gemoed/ .

+Hune ſtomſte mag berbeibert:

19etenb' Dat geen bguit 50 gtoot,

#2og. De bood/

#lºn ball uuuc liefd 5al ſcheiden.

I I -4•

gen alg ban ben tijd 5al 3ijn/ . . -
3Dat gp mijn - A

3Deg neemt uit bit bal ban lijben:

&#f berſcenù mp ban Dat iſt

, Jºriet en ſchrift/ . - -

@m ben ieſten ſtrijd te ſtrijben.

* ^ 1 15.

oEn alg iſt niet ſpycken kan/

Pan/ o Dan!

3Laat mijn 3ici tot u nog finiliften/

G#n laat banl/ o #ccr! u Çeeſt/ .

#ſbcrmeeſt/

Jlºg niet betitelg 3oet betkwiſtáen.

v

116, Jaeemt
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1 16.

jfheemt ban u berfiregen pamb

n u hand /

at gp (om u 25ſoeb bergieten)

3bchenken mil boog 't aardig gehºudel

't Geulmig mcl/

QPat upp boog u boob genieten.

B E E D E,

Om een inbreuk van de Stromen des - -

LEVENDE WATERS
s GPp be lièijge: Pſalm 79.

-

- -

I,
-

GPmt ®ceaan ban ongemeten goebijeib/ r

#omt einb'loog biep ban omgeſmaakte 3octheid/

#omt openb u ber3egeibe fonteine/

QBoogmatert een amegtige âBoeſtcine,
-

&P 5ee 3o materrijſt/

19loeib ober Pam en Bijſt

33an on5e hoge harten: -

2lg 45ob geboog het niet/

ſlèp boen ong 3elfg berb?ict/

«En menen u te tarten.

2.

GP ſebenb? mater bat ben bo2ſt ſtomt ſiſſſen/

QPer gener. Die alleen maar ûginſten millen:

3troomt #ſate 13liet/ ##fiſjijnt bpma betogoren/«En

v - il 3 -
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3 e -

op moſſe ſtroom/ een groot getal ban toeberg/

- (, 3Poen Sjosua bie Hloofbe/

een bompeld ong tot ober hoofd en oren

#n JEZUS bierhaar 25ſoen/

#ien hoſtelijken bloed/ - t" . - . . .

Daar bui5embe JBelaat3en ,
#aar plagen upieroen Huijb/ - l

dBp gaan ong nu ter tijd W

2lan bit 25etheſda plaat5ehl. ..." -

GPp ziong beſſ/ Die leggen op uun & Benerg

«En gapen paſt maar mater/ alg De HBiſſen/

#n it gulle 5ant/ baar 3n haar booft-ſtofmiſſen:

#omf op Hun & Beber ſtaan/

#d bol aig De 230?Daan / | | | | | |

#p maten ſtraig gebgenkt/. . . . . ---- --

« | | #ncien ga maar eenſ mentit/ | | | | | |

GPf3o uup maat geloofde. - ------

- 4. • - - /

GP ſch?ifiſtclijſt/o heilloog ongelobe / t

ſBozb ban bien Bloeb om ument miſ berſchone?

op #eer geeft ong# om te 5oeäen/ . .

jaaar bit geogogt in minſtelen en hoehen / | | | |

jàaaſt dit het ong 30 balig / 21 . -- --

âBp millen bejen slang :

en bui5emt ſtukken herben/ : - - - -

ſlòn hunnen langer niet -

#et mater ban utu bliet . .

GDntberen/ of hºp ſterben. '

5.

ſpu graben maſt/ aan alle ſtanten grebben

2tig eeng b'gegiptenaarg/ 2lg 3aſ bit ebben

#ijn 3onber ºunſ betig al tijd nam bloejen/

oëi boct op uſeum. De boºre ſtammen groeien; *
«En b2agen# op b2ugt /

#om heelt de lêater3tigt -

19an
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19an u berfinagte hinb'ren/

GBf legt haar aan be 2Bo?ſt/

&#n laaft haar felſen bo2ſt/

Hin boiljeib 3al niet mind'ren.

LIEFHEBBE

HERT-KALMTE

JEZU.

en te miſse: Van den 91 Pſalm.

'- - - - - I.

H# bat het gaat of niet en gaat/

'ft iLaat Hejug nimmer Iog gaan/

## alg het omberſt boben ſtaat/

'it ſlaat Heglig nimmer log gaan/

gechoon alleg ig in roer en rep/

eën t'5amen ſchijnt ge5moren,

GPm nu gelijft met enen ſchep/

q5obg 19olft be ruſt te ſtoten. '

2. -

#oe bat be JBuibel bleib of ſnoeib/

een homt alg #leeum of 13og aan/

't ## al bergeefg al mat ijn Doct/

'# #Laat 3e;ug nimmer ſog gaan/

#ochoon hn mn fontijng opgefinoſtt

3Boogkomt met balſchen luiſter/

gºp dat iſ mede ingeſofit -

#Zou hoogben tot #buiſter. "
A 4
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A' 3.

GPf met een hoge eren bloeb/

GPf met een goube 3ee aan/

't #g al bergeefg al mat íjn boet/ . . . .

'# #Laat #estig nimmer Iog gaan/ -

#ijn eer en ſtaat bie ruimt niet ſtank/ ---

2-ijn geld berbliegt met beren/

2lſ 3ijn beloften die gaan mank/ -- -

Jpen han daar niet op teren. | | | | |
4•

#n beſſb be 3ieſ op ſeberink/

#eel gouben berg-gemeſten/ "

&Pog alg hp ſchuit maant niet en binſt

#eeft hp alg ban ten beſten/ - -- ' ſ , ,

i#ijn ganſche kraam met poppe-goeb/ -,#ijn een hei tuifchelingen? ppe-goed/ -

#ijn Ugolijkheid ber5uiſtert toet/

«Dirk 3ijn gemenſie dingen. -
y • -

@Be âBereſb houb hp in zijn ſchfſb / -,

KBaat hen ift Dc5cm bog aan/ - : +

#p mag 't be5oeken hoe hp miſt/ Tº

'# Laat gebug nimmer log gaan / . . . . .

2lig hp ban niet met liſt en jaagt/ -

qEen ſch?ik op 't lijf ge5onben/

JE)aat egter 't toob bebloebe 3Lam /

&#n mn hoog gejug aangeklaagt/

19an ſcijgiftitelijkes".
º

"Dus bonberoep met bietenblam/
ſBan laſter op mijn 3ielaan/ - . -

JDat laat ik nimmer log gaan/

KPit 5al iſt heftig roepen uit/ 2

#o lang ik hier moet 5unerben/ -

#p Hrijgt mp nooit tot prooi of buit/

Gſm leben nog in ſterben,

v

7. Schoon

4- - - - - - - -
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7.

#schoon iſt boo? u fnootſte migt/ -

* . #Bogo van het gemelg #of ban

G5eguetſte JBajeſteit betigt/

&Baar krijgt gp u?ugt nog lof ban/

2lig bat gp 3ijt be linegten finegt/ » Z

QPer 252oeberen aanklager /

«Een «Engel bie met buiſten begt/

, #aat pijniger en via:

ſlBanneer hem bit ooſt ig miſlukt/

#omt hp be 3ici aantamben/

jlàet alleâ mat het lichaam b?ukt/

jl 2et lijden/ htuig en bambcm/

, JBaat kieſt ijp 5ijn 5uppooſten op/

«Een boift niet om berozagen/

gºn 3iſt uit be booſten op/

«Pm mijne 3iel te plagen. » -

/

- 's- - 9.

_GPan memb ſjn 't ober genen boeg/

- --3Pan-meber ober be5en/ .

* #p home laat ijp home byoeg /

2lan mn ig geen belezen/ -

, #o lang 't be Buineſ niet gelukt/ - - -

, gaat boog 3ijn heiſche klaaumen/ | | 9

J 't Lam uit 5ijn ſtijgoon ig afgerukt/

e 2Zo 5al ift niet berfſaaumen.

- IO,

Zo lang be koning gegug ig/ w

(Let regterhand gezeten

Zo ben fit 3eſter en gemig / .
&Pat bp mp niet 5al eten/ w

äläijn 3ielg hoop-anker baan geijegt/ w

- #al ſteebg onmjanſtelbaar ſtaan/

- - 3choon dat be 5ee ig hol of ſlegt/

'ſtilaat #esug": log gaan.

-
-

'

e

1 I. En
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II.

gn gegug hcut3e iepen naſt/ .

gin gejug houb iä ligt op/. . .

/ ##c3ug club mijn 3iel ontlaſt/ | |#n tiit boog mn 't gemigt op/ w

#n ben ig tuijghei/ liefbe/ byeh .

#n #ſe5ug 3ijn be paben /

Häit #e3ug boſheid ſchep ik me * *

dſbenaoe boog gemaden. - - -

I2,

GPm bat ift moon bp gejug in/ .

gzo ig mijn 5iel onraakbaat/ | | |

2li mijn berlieg ig nu gemin/ | | |

39eben nu ig mijn 3aalt filaar / .

de gesugjpinnaar noeg en laat) '

gzaïbege ſtem op-hlinken/ - ,

(@Lot# gn mp#"ſ:
n d'éculnigheid ber3 • ' - -

anse": a bosvuur
>

-

-

- - - **-,-
-

E. E. N

GEZANG LUTHERI,
vertaalt uit hetHoogduits, in 't Nederduits,

. . door P. v. S. -

' I. *

&#rheugt tt liebe Cijgiſten schaat/

3Laat ong ban b2eugd opſpringen/

eboog trooſt'lijft mooie mozb heben maar/

«Ei laat ong nu eeng 3ingen/

ſtaat momber hn ong heeft gem?ogt/ -

#oog mºet een bieren prijs gehogt.

«P! 't 3ijn 3eer grote dingen,

- 2. ?ºlg

|
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-

«En laat mijn ſchuld betalen,

2.

2lig iſt in 'g Duibeïg metten lag/

&#n in de boob becioren/ -,

«De 5ombe bie bleef Sag en magt/

jlàp bp mp ingehoren/

#ft 5akten altijd bieper in/

JPijn 5oDar 'g ijert en bo5en 3in/

«En ſtijeen. Daar in te ſmoren.

- 3.

J12ijn goebe merken aan mijn 3n/ .

G2ie maten gantg bebo?nen/ - 2

«Be bgpe miſ mag 45gbg partn/ 2

“En tot het goed uerſto:ben / .

& Pien angſt mp tot dertuijff'Ien byeef/

#oen Boon/ en leeſ maar noo, mp bleeff.
iſ ºp mag geen trooſt bermoguen.

4

&Poen rammelde 45obg ingemant/

3 Panmeet hp Inn 3ag bmalen/ . . .

p 30mb 3ijn #oon dat bierbaar panb.

m mp meerom te halen/

# uient tot min 3ijná Baberg bert/.
G#n reb mijn #ieſ uit angſt en ſmert/ -

*.

-

g?oen ſp?aft hn tc. zijn ſieben zoon/

't #g tijd om mn t erbarmen/ ",

#Baaſt neber uit im 1Baberg @Ihzoon.

«En meeſt het heil ber 2Irmen/

“ºn helpt haar uit oer 5omben noob/

32etſlaat boog haar be bitt're boon/

«En D2aagt haar in um armen.

6.

ſlBanneer be 1Baber bit geboob/

Zo quann De #foon op aarden/

Den in Maria' t#p Daalden in Maria'as ſchoot/ GPnt
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*/

- P.

19 Febr. 1675. NIE

GBnn bleeg en 25loeb t'aanbaatben/

#p mag een #eer ban groter m

jl2aar ſcheen gering en 5eer betagt/| | |

3lig hem 3ijn j|2oeber baatbe. '

#p ſp?ak tot mp houb mp maat baſt/
#ft 3ai u 5eſter leiden/ w

gaf ſchoon &Poob / en geſ/ en Buinei baſt/

#o 5al iſt boog u ſtrijden /

3Bant ik ben um'/ en gp 3ijt mijn/

«En daar ik ben / baat 5uit gp 5ijn /

GPng 5al geen piano #am. -

JBen 3al mn tappen af mijn bloeb/

HBen 5al mp 't leven tonen/

«En bat om uument mil/ gp moet in .

QPit baftelijſt geloben/ - p.

Jleijn boob bie 5atum lenen 3ijn/ . . . .

Jºl zijn onſcljuſb maakt u b2p nam pijn/
#H Dcel batig ſjier boben.

' . 9. * . *

#k ga nu tot mijn 13abet heen/ -

«ºn moet nu ban u ſcheiden/ - --

JBaar gp mijn kind'ren 3ijt te b2c en/

iſ Bilt maar mijn 65eeft berbeiben/

& Bie uïn in aſieg leren 5al /

«En trooſten in uum ongebal/

«En in mijn maatheid leiden.

IO.

ſlBat ik gebaan heb en geleerb/

*Pat 3uit gp boen en leren/

«Pp bat mijn rijfte merb bermeerb/

Gºot 45obeg lof en eren/

«En magt u uoo? beg menſchen bomb/

3J'aant die is log en zonder gromb/
Spit (g be wil uun'##peten V. S.

T
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-

-

NIET DAN JEZUS.
- GPp be âBij5e:

u Digter die de blinde Wereld.

I.

A Uguſtinus ging eeng 3iften/
- A J" «En boog-taſten in ben gronby

Zeneca's betmaar.be #och?iften/

*, @Baar ijn beel geleerdheid bomb.

' Zochonen ſlof nam #ebe-beugben

f 2 cben-trooft in groot berûziet/

5. &Pog ten homb hem niet beruzeugben/

âBantijn bonù 'et Jezus niet.

- 2.

«Dat gaf mij een groot vermaken/

«En 't beuiel mijn #iel 30 3oet/

(JDat iſt ook in alle 5aften

&oek / of Jezus mp ontmoet/

$zoubet hem ig nietg te begen/

JIBaar berbgiet bat blijft berbgiet:

2elfgig 3egen 3omber 3egen;

ſl3ant men binù 'er Jezus niet.

3. -

## 'et krankheit/ ſmert en ſijben/
2lrmoeb / ſjonger bo?ſt en pijn/ - r

«Poglog/ peſt/ of biere tijben/ -

GPf een innig #ici-geguijn: \

Jezus Han ben trooſt-hroeg ſchinſten/ -

«En ber5agten al 't berbgiet/

2ünberg inoet m'er in ber3inken;

âDant men bintet Jezus niet,

4. #eeſt
-
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4.

#eeft men boogſpoet/ hoge ſtaten/

ſhgote eer / en magtig goed:

GPg ! mat Ham bataileg baten/

«En mat geeft bat aan 't gemoeb #

âſhift men Jezus ombertuſſchen/

QPo2ſt-na-meer heeft groot berbziet/

GEn ten kan geen onluſt bluſſchen;

ſBant men bintet Jezus niet,

- 5. -

#g 'er ſpel en bertel Lagchen/ \

dIBuipſch getier/ en bºeugt-geſch?ei/ -

#oogb/ mat bam bat ſtacheſagchen -

dºeng die mijse koning 3ei: ,

Gbp / o 3Lagchen! 3ijt uitzinnig/ -

. Duſheid/ en gp baard nerbziet: •

€Pg! het ſteekt 5o bijſter binnig!

ſlBant men binter Jezus niet.

6.

3lg! matig 'er ſn be iPereſb!

1Bleeſch-luft/ oog-luſt/ 3oetetuaan/

GB2ootſche p2agt/ berguit/ beperelt/

«En Dat ſagt ben bma5en aan:

âBeg/ o âldereit, laat mp ruſten/

2lſ u luſtig mijn berbgiet/

3l3at 3oub' mp be lBercib luſten?

ſlDant men binter Jezus niet.

7. -

&rhoonheib/ſterkheib/ oriſche Leben,

«En ge5onbheid grootſte ſchat/

&Pat 'g met 't beſte ſjier beneden

SPat oit mereloſch Jaenſch begat/

JBaar iſ Jezus niet in 't herte/

2e en ſtelpt het geen berbziet/
JBaat het laat De #iel in ſmette;

ſl9amt men bintet lezus niet,

- 3. dºbgote
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w

8,

dB2ote mijgheib / hoog-geleerbijeib/ ---

###/

39eeltijbg muijgheid en berkeertheid/

GPg mat heeft bat al om 't lijf?

âBant beci mijgheid 3iet bcel onluſt/ --

Heerre-finaging/ 3iel-berb2iet/ -

GPg ! bie mijäljeio ig bol onruſt, 2

âDant men bintet lezus niet. -

9,

egg 'er eerlijk goeb bermaften/

@Ireft het al be midbel-maat/ * * *

3Bat en ftan men niet mei laſten;

ſDant 't ig in 3ig 3elfg niet quaab/

&Bat han met natuit berlimiáhen /

«En dat tempert aarbſch berDziet/ -

Jaaar 't emſtelpt geen %iele-fcb2ſttheu/ - g .

âIBant men bintec Iezus niet. . - -

- IO,

3Leib m'eneenbeug5aan25urger-ieben/ -

JI2atig/ eerbaat/ heug en 5oet: -

#oud men al be meegſchaal eben/ , #

2ºlg een eerlijk gelden boet: T-, . Er

QEn men miſ 3o 't ijciſ bekomen ，

(Iegen 't eeuunig #elg berb?iet/ .#

º

-

w

&Pat 3ijn 3oete tober-bgonnen, '-ve

jlâaat men binter lezus niet. S+
- I I. w

#'er ook 45obgbienſtig plegen

3Ba be mij5e ban het Lamb: - G .

«#n men loopt berheerbe megen . . . .

#n een pu'rig miſuerſtand:

«En men meent 3o 't heil te treffen/

gºot verloſsing van 't beroziet:

&Pg! Dat iſ een omaag beseffen/ - '',

3l3ant men bintet lezus niet, : “-e

I2,
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I 2, .

(12# 2Imtichziſtiſche schattn! ' '
- , ie 3o wyt ban lezus roemt, n

65p miſt ober al bergaren

'tipeiſ/baar 't niet vanbaan en ſtomt/

Hit uun meriten/ bebaarb/ miſſen/

2lfaat/ bagebierg-berbziet/

«Bing bat maar u bmaag bergif5en/ , " ,

gzo mag lezus lezus niet.
/ I

3.

eg o gp ! Socini benben/ | | |

# ie 45obg Zone ſmaat aanboet/ -

(IBant gg gaat3ijn 45obbelbfchenben - -

«En be ſof-pzijg baan 3ijn bloeb)

dBp berloochent om5en Bere/

@Iot bet 13gomen hertg-berb?ict;

3TBant maar u berbloehte 3Lete/ º

Iezus ig in Iezus niet.' -

- I4. -

Zo men ook tot regte itſaatheib/

12an 45obg heimeniſ5en ſtomt/

«En men treft al3o be maarheid/

gaat men balſche leer berboemt,

#g m in Jezus niet geheiligt/

&Boo?3ijng3Lijbeng3maar berbgiet:

GPoft bie uien ig niet gebeiligt/

23maant men binter lezus niet.

I5. . . . . . -

3Boegt mºet ook ben 45ongbienſtneben/

#a beg zaligmakerg ilbet/

#omt er bp een beug5aam leben/

3àa be mereld onbeſmet/

g 'er lezus niet ban binnen/

't Hkan niet trooſten ſn't oerbziet/

eſbob en Han geen ſchijnbeugt minnen

iBant bp bintet Iezus niet. -

16, meent
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Vºn

t

-

-

uit mijn##/

1 6.

JBeenb men ooit op 35ot te boumen/

C2p bien onbe3njchen rotg:

eeft men al een ſterk berttoumen/

#2el en buibeſ tot een trotg/

#onder lezus komt niet nabee/

©f bie bier-blam baatb betûziet/

Jaienland komt tot 45ob ben #aber/

#tomt bp 'er boo, lezus niet. -

- I 7.

CPg! matig 'er op ber #arten/
C2f in 'g #emeig nijb geſpan 4 #

JPiet# er ig ban 3ullie maarben/

@Pat mijn 3ieſ bernoegen han/

Oſbob alleen ig boben allen/
ie Han fielpen mijn berbyſet/ v

JT2aat ooit die 5ou mp ontbaſſen/

1Bici mijn 3Lot op ": niet,

IS.

#?eet/tuat 3oub mn mp bog geben?

«Beeft mn lezus, of ik ſterf,

Zonder lezus íg geen leben/ - .

Jºãaat een eeuwig 3ici berberf/ -

«Ban beſpot iſt al 't verbiet/ - 's

, Jezus ig mijn 3ielguernoegen/
- t

25uiten Iezus mſi fit niet, 2

19.

#ere Iezus komt bog nader / -

Jºaaaht nuijn 3ieſ eeng onbeugeeſt/

3Leern mp3eggen/ #bba/ #/

#Lein en trooſt mp boot in 45eeſt/

Jºlaat u brand mijn ziel met luſten/

, &#aarom boel iſ geen verbiet/ 4.

'#3Pil in mijnen lezus ruſten 7
35uiten lezus ig'er niet. 'N. B.

- JI) E EN
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GEBED ror JEZUS,
cº van een .

ZUKKELENDE ZIEL.
# #stemme: Helaas myn zugten zyn om niet

A

A ob mn ! bat fſt 50 ſangen tijb/ 5. -

«Een bobe ziel moet in mijn boe5em bgagen!

«En 3g oerſlijten al mijn nagenſ

Gjn bonkerheid en ongevoeligheid ! ! !

ſbaar blijft gn nu mijn enig al/ -

JIeijn 23urgt in dit mijn broebig ongebal

JEet ume hulp ? of heeft in 3ugt en ſlag

H hert permaaliſ ,,,... * * *

#an 't u behagen/ .

GDat iſt ban u raaſt # . . . . . . . . .

ſpijn IEZUS, ag! mijn heil/ mijn rotg/ .

Jneijneer/mijn ſchild/mijn hoog vertrek/mijn koning!
2lanſchoub Dog ban 't Hàuig uïner moning/

#oe dat mijn 3iele ban ben piano trotg/ -

«Bejaagt/ gepijnigt hoogb/ en hoe

JPijn5iele bijgt en ig boo? 't blijven moe!

Doo? 't b?ijnen ban De Ruycbe (Jijgerg bieren/

&Die ging en inect/

-,

Jºãijn 3iel boen 5mieten/ -

«En benauluen 5eer. " .

3, #oogt
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: : . . . . . . . 3. . . . . . . . .

hoopt úog u gºuif bic in be ſiloof . . . . .

QPer rot3e 5itj haar mooi en broebig 3ucten/ .

&Boet al haar brijberg ſjenen blugten/ ºf

«En laat u & Duiſ niet blijven in de groef. . . .

GP ! #oning boerû haat 3iele uit/ - ,

aDiſo haar beheerſcljerg geuen nooit ten buit/

jl haar jaagd/betſlint 5e bog/ en boet3e 3uigten/

©ooù al haar magt/

gºn laat haar fchigten . . . . . .

âDc5en 5aliber Htagt! . . . . . . . .

': 1. -f' 4. 't -

?Vanſchoub o IEZU! haar gemelb/ | | | | | |

GPnt maakt o #cib in uïne nlogcutſjeben! -

(4Itcht fieritte aan en huilt bertrebcm/'

iſicgtueerbig 45ob bie ut benuinbe quclb !

ſlaat bod 't geroep / 't gemeen/ 't ge5tigt/

%jn b?ocuigjeben fcljetteren boo? De ſtigt/ ' ,

19an bie u inilmen/ en haar nood en pijlten ,

13o02 ttumen (II)?oon

«Eenmaal berſchijnen/ . - - -

op 45oog eigen #oon! . . . . . . . .
- - + | 5 49- - -

een laat mijn 3ici in ſtilligſjcib / . . . . .

* *

qºn in u al het algenoeg5aan ruſten !

«En bcmpt mijn togten/ bgiften/ ſtiften / "

JPoo? Ijet gemig ban inue biliſtheid ! . a.

«En 5egd mijn 3iel ilt heb geen mill. '

en 1EZUS miſ en mijäljeſt, ben ik fift: ..."

den bent u at IEZÜS boet fjn ig u ſtollingſ .

àl bert 3ijn huig/

H 3ici 3ijn muoning/

&Bain ig 5oet 5ijn ":

g IEZUS ban mijn al in aſ/ -

«En wat iſ huengig IEZUS mijn begeren/ Jºãijn

jl? 2
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jlàijn rotg/ mijn hoop / mat kan mijn beren/

32aar mei/ maat mel/ naar mei ban gechep5elgaſ:

ſBaar toe ban nog mijn b?eeg mijn 3o2g ? -

119aat toe niet ſtil te 3ijn in 5o een boºg?

ſDaar toe in noob 30 mankelbaar 't bertroumen/

GPp hooi geſtelt/ * * -

GBp 5anb te boumen/ -

&#n ſtraftg meetgebcib.

7.

&#g IEZUS b'afgenoegzaamhein -

32iet# genoeg? o 5fcl! om in te 3ilºten / .

n al u b2oefheid te boen fſinften/

Sjn hem/ in hem mijn ſchat verborgen ſeib/

#p ig mat mp ooit iuſt boo2taan/

GP bat na hem mijn 3ugt en togten gaan!

Jaa hem bp muien be bolie bolheid ig/ en

QPie nimmer enb:

#p kan niet miſſchen/

& Bie 3ig tot hem wa:

2Zo blieb ik ban mijn heil tot u/

eën borſt en hijg maar bie genabe-ſtromen

3Laat uit u bolheid tot mp komen

qDe minſte blijft ban utme gunſte nu!

GP ikoning! geeft dat ik met agt/ , ..

&Panu alleen mijn boofp/ mijn beeſt/mijnkragt/

3Laat Schep5elg min nooit in mijn hert betnagte/

JPoetumen uil/

JPijn ſitebg betragte!

GPf nijn upil ig ſtil.

w
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»

D E

voLMAAKTE JEZUS,
In zyne Lievelingen volmakende, 't geen

in haar ontbreekt.

#stemme: Pſalm 146.

«Pf/ Philis kwam Philander tegen, &c.

I.

Oete Iezu 3uib're 3oetheſd /

SPeel mp nau u 5oethein mee;

JBengb een b?opje/ boo? u goebheid /

#n mijn bitt're 3iele me;

2aif baat tneeb haar bobe inonb'/

jlap gegeben Doo? De 3onb'.

2.

Heil'ge Iezu, enftel #eſſig/

#eiſig't mp boog u 45eeſt en 1Boogb/

GBp. Dat ik mijn leben beſlig/

«En geruſt/ boltreft nu boogt/

&Beſt met tutoe geiligheid

JiRijne naaitt elendigheid,

- 3•

#g beminnelijſte Iezu,

iſ3e e/ 3Liefbe-figon/

€9 Dat ik bog eenſ in beeg u *

ſBeſſ'/ mijn 3iel-bo2ſt ſeſſchen kon?

&#n bat eenſ haar bloeiing uici ,

#n mijn uitgebroogte 3ici,

4. Waarde
- -
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Waarde Iezu, die #e Heiland,

QPic ift hoger ijdub' en ſchatt'/ , 's

«Dau al 't?taitrijſig25ott- culPeilalib/ -

C##en Stijatºli , ,
& V &#f behroon mijn nietigheid - - - - - -

JEet u bierb'te uJaarbigſjeid. .

* * * * * : 5. . . . . .

O volmaakte lezus! gunt mp/

(Die gebgefiftig en migmaalst , 1

- 25en/ te uuo?ben (mant bat ituut gl!), #

- Daag lijfig meer en micer Uoltilaaff;,

(tot iſ: ben geſtegen op

vDer bolmaaktheiog#uit top.

Sterke Iezu, #eſd ſn 't ſh bcn/.

#ſubaag 3Leeu## -

2tile bie u tegen ſtrijden/ , " ""

#bentºtal###
JBaak mn met# fietk/ " " .

JDat kmijngeeſtlijk merk ooimcrit: -
- * * 7, - - - - - -

Ryke Iezu fla luim' ogen : ’. 4.

Op mn arme 25ebefaat/ .
âDierig gebºtſt en onbermogen f" " * *

H behend en openbaar . . . . . .

#ijn, merpt mn bog iet uiat toe

#n mijn geeſt'iijft#mt. - - - - --

- - - - - - 1

Goede Iezu goebheid 3eſbe/ .

#Laat u 45ocbbeſt in mijn hert * - ,

«Dien# bootbeiden / '

dººie bol ſtuuaab bebonden merb: , " -

&#il het belg bar boob'fijft fimaab / | | | |- - - - - -

't iDelft u 45oebhcib tegen ſtaat." -

-

.. ' - 8 - - : 9. Vrien**
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r: o, º, º, º, fºt: *

Vriendelyke Jezu C#e, - t -

& Bie be 3onbaarg b?iemb'lijft nood / . -

(Ireft inp (bie mn baaſt bergiffe - -

#ſn 't beb2ijf ban 5omben ſiloob)

&Poo? u 5oete byienb'lijkheid/ * * * *

Hit ber 3onben bienſtbaarheid. , A G

* * * * - - - - - - -

- - '' - * . 1 -, -.

- - - - - -

---- l-–

Een Ziel zynde in 't gevoelen van

GODS LIEFDE. -

op be abijge: Van den 6. Pſalm.
«Pf/ Al brandent als een Oven. '

* *

* -, :
: : : " : " ,

I. - - -- - - - -

# heb nu eeng gebonden/ . . .

«Een 25al5em boog mijn monden/ .

«Een mibbel boog mijn ſmert/ . . .

gºod boog 3ijn #oon bemogen/ g rº

GBie ſlaat op mn 3ijn ogen/ - - - -

«ën treft mp in het herf. , , g... - 3

#Zijn 3Ligt ſtomt m ten bijnm/beſchIJilg'Il / . . . . .,,

Sºn doet de nagt## " ,

# geeft mp boſſen menſch/ | |

#nt om nºg te helpen/ .
&#n mijn gantgoberfteſpen/ "

3a bob mooibbp ben Jaenſch. , , 2

- 3, * -

#ſt 3ie Dien hoog geprezen/ | | | |

32u in 3ijn eigen# / . . .

?tg! mat een 3oet bermaak: » -

iſ 2 4 3Deïnijſ
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N

geemijl fit 5elfg op heben/

#au 5ijn beballigheben/ -

oºn 5ſe/ en boel/ en finaak. " -

- 4.

3Pen opſlag ban5ijn «Agen -

#eeft ſiraag mijn hert bewogen/
Gâ dºobbelijke ſtraal/ .

3 àe zon met al jaar luiſter /

## bp H filaarheid buiſter. -

35p ſchoonber bui5emb maal. --

$ •

dBp ſteelb mijn hert en 3innen/ -

35p buyingt ſnum te beminnen/ -

d;n boet mijn 3oet geunein;

# o@gen zijn alg ſchigten/

#f mijnſ is 5ai moeten 5migten!

3Ban H ter meer s". *

2ll mat u fton herbeelden/

#eer mijn man u ook ſcheelben/

GIEen mag niet alg kopp;

#it kan ong niet ontbehken/

ziPie oberſchone trekken /

dºen habbe baat niet bp.

7. -

3gier bomen in beilaoſhen/ -

#iet in be biepe #olheni

#ie ſä zijn zoet aanſchijn/ .

#aat 't moet ook #"
# #n aan maar hem niet lijken/

#paar ſchoonheid va: te âlein.

k hoor 't eeoogelt huilen -

# bui3emben# Helen/ /

oºn prijzen bie haat ſchiep:

- - - ' . #k
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#3ie in haar 3iju goebheib/ . -

#Zijn uitgeſtorte 3oetſjefb/

#n haat oneindig biep.

9.

«En al mat in ber 2tarben/

jl)ogt 3ijn ban groter maatben/ .

gaat hoſtelijk inbetaal/

#aat planten / ſtruinen/ bloemen /

# ift fjaar# CUeinen/

n ſpgehen in haat taal.

- - - I C.

* #oe mijg en hoe fanamoebig/

#oe boſ/ hoe oberbloebig/

#oe heerlijft / hoe bolmaaktf

#g heeft het mijn beube3en/

# t mijn #ici gene3en/

p, heeft mijn aangeraakt.

I I ,

Jºãijn ziel bie mogb ſchier byonken/

#p heeft mijn ingeſchonken/ .

#zijn upijn en ook 3ijn ſlâelft/

't #g Bectar op mijn tongen/

jlàijn hert aig#f
iſioept ºmdat een 5oetet kelk. -

I 2 •

24H ben ook niet bebgogen/

#ſt 3ie hem met mijn ogen/

# ruſt nu in 5ijn ſchoot/

# kan mijn 3elfg niet binden/

## laat mijn maat berfſinben/ * * *

39an be3e 3oete boob. - -

I 3,

gft fian nietig mºesten
GÈn niet33af mp ontberen /

lBant fit be3it ljet al/

J)ft

6e-, # 5
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ººit zal mijn niet begenen/ .

Jºog in 't tochomemo lenen/

nog in bit (tranenbal. - . !

t 1 4. -

#ie kan bie ſiefbe bluſsen 3 e .

# geeft mijn htig op huſsen/ | | | *

# GBlp# bian/ - /

#3ag niet op mijn 3onben/ -

«ën baat 3ijn moon-pſaatg mani, "

15. - -

#holin mijn nu aantg ſtille/ .
#ſt buig mijn maat 3ijn miſſe/ - - - - -

n #n al mat hem behaagt/ -

#Betuijl ik niet#han merken/

&en 3!! In mijn homt ſterhen/ . . . ,

Gºat boet hp ongebaago. " - ;

l

##fgrond van mijn 3onben/ # #
#Pien had mijn ſchier berfſonben/

#en afgrond ban zijn min/ -

ie trok mijn uit de poelen/ . -

#au leef ik bp genoelen,

#p treft mijn tot 3ig iſ. - - - - - - -

ſterf baat / en ik leefbaat/ &

##baar en #3merfbaat/ . -A

# honderlijk plaisier ! ! " .

#ie #an bitton behatten? |

####erelog ſchatten/ . A

«Die agtift niet een 3iet," -
I 5, - *.*- - - - - -

#an geen mooi ben binben/ ºf t
#ijn #ochone / mijn 25eminorn/ .

zo 3ort als ernſtig in:" , j
:A «"

- :

* G5n

-EImaar- -
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e

i

t

dBn maart het bie mijn ſchaaltten/

JEijn 3Buine/ mijn Boſmaakten/

JPijn 252uidegom en ſlaan. . -

... . . 19. , 5

dyn ſluſt en gn omarmt mp / , " - i:

45n hoeſtert 7 en betuparnit Inp/ - - - - - -

23ilt mag nu bij u 5ijn /

'ſ: 25en in u 25cciù bcrborgen/

#ft ruſt nu u?n ban 5oggen/ - ' -

âDant IEZUS ig ook mijn * . '' -
, ºf '1'.

-

-

. . * *

,5 -

De Mogentheid van 's Heren Chriſti -

©p be âDij5e: Van den 23. Pſalm. -

: : : * * ': ,, ' '' - - - 4:

- - - 1. - - - - - - - - 8e

# had ban oungſ of grote schapen-herber /
Hbu' ſtooi beraamd te ſfrcítſten uit uog betDct/ -

gaan uiel tot d'eerſt-beminde #aftobg-ſtallen: ,,

45p liet um ogen ooit op b'#cibenen ballen; . . .

gºn 3cio / be iBolf 5al nog met 't Lam berkeren/

«De Leeu het ſtro/ gelijk nog/ eten leren.

#iet baat toe hebt g'u 5elpen ook ontſjemeſt/

«En boog een tijd hier op beraatb gememeld:

3?ict om gebienb te 3ijn/ maar ong te bienen/ . . .

#a boog u Diemen b?pheib te detbienen/ . . . . .

12ebt onder ong getuoont 3ijt bleeg gemo2ben/

& Din qng ban bleeg en bloei te boen oiitujogben. GP

- - - - - * * 3. nitz

j
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3

GBntmajeſteit/ ontſceptert/ onberheerlijkt,

GPm ong te zijn verheuen en nerheerlijkt:

3 Berkmiſselt mag H #roon boog meinig bagen/

# een #erberg fitang en Staf te b?agen/

at me ſºp m2cbe iPoluen/ 25eiten/ 3Leeuunen/ -

Onthoofden 3ouû/ ontbeſten/ en ontleeuuuen.

4.

ſtaat geſn'nen heeft u trekken ook boen komen/

«Beiijft geblogen ober 3Lamb en ſtromen,

ſlBat heeft u ftragt al &#3elen en Paarden/

39an ttaag en onbesuiſtgeſù Doen ontaarden?

3l3at hebt 45p bobe honden meer doen (ebeur?

&#n blin.be Inoſſen al 't ge5igt gegeben.
w - 5. -

3eat heeft H. 5taf al bmaagheid omgeſtoten?

àà 3Liefde-pijl al meeoijen meg geſchoten? -

3UPat heeft tl 25loeb al jl)oten mit gemafſcijen?

# ban met boem fton al be 3eep en afſcijen.

obeeft al 3Luipaartg-bleäften uitgebeten ?

«En haar boen niet de malifte 3Lamin'ten eten.

6.

#iet ober meeſt/ o! #emelen bermonbert;

# 3iet eeng/ ?tarbe !## afge3onbert

elijk een 33aafch-TLam/ 3ig hier laten ſlagten/

“En in de etal beg boobg ont5ielt bernagten;

6 termijl bat bobc #echapen kregen 't Ieben/

«En 25oeijelingen micrben b?p gegeben.

7.

Göp 5aagt mijn ooit / onber be tuſſbe bieren/

*lg een hertnekkig getier naar benen 3mieten?

ºf als een zeug min 5elten ouerſlijſten,
&#faië een jaagt-gebiert # ligt ontwijken,

#ſtugge mil/ uit enhet meſbehagen/

#sht ºp mijn ooh in uune hooi geb?agen.

8, "ſt gºn
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8.

'k GEn ineet bit groot geluk niet uit te ſpreken:

3àu han boogmaat ! JPºp boogtaan nietontbreken/

#ijt gn mijn Leibgman grote JBenſchen-hoeber !

&Dan 5aſ het mp gebgeiten nooit aan boeber:

gá 3af in uube meibe meſben/ meiden,

G5p 3ult aan mater lebenbig mp leiben.

- 9.

,,Jſlâaar #erber ! og! beel ſchapen gaan nog belen?

* âDanneer 3aſ 3ijn u hooi niet meer berijolen !

JBaat ingegaan bet #eib'nen boifjeib me5en/

gën u ter 5aligheid heel gft'el b2e3en ?

Op bat (tuaat toe hup nog een# u berbeiben)

45p 3ouù be Abchapen ban be 25ohiten ſcheiden,

IO,

43oogſoper! hoo2/ termijl u gra5elingen/

Hit bee5 45cmabe-hooi ten hemel 3ingen

25gemg omg uit be5e etal in bat 45etimmer/

&Paar ºp het al 3ult 3ijn/ ja gp boo? immer:

QPuthemel u daarom nog eeng ten ttmeben/

3Boog bie 45p 3o beei eenmaal hebt geleben.

INNIGE ZUGTINGEN -

Van CCn

GeeſtelykVerhemelde Ziele

Om verloſzinge uit dezen Aardſchen Ta
N bernakel.

GBp be iPij5e: Pſalmen 18, 32, of 45.

1

4 .

33og lºgeenlofiing hier in bit Jlºegeg"#aat

l I, -

Z# Iezu 5eg/ hoe lang moet fit met bºegen?

-
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# fit# lang in# tenten 3ijn/

ebt 45!! Dan geen gegoelen ban mijn pijn/ - '

### iſ genominen: " " .

eiketeng baar iſt mcbe ben gebomben/ . . . . .

3Laat bie/alg gn aan Petrug beeb o ! #eer/...

#o mebe van mijn handen vallen meer. *
r ; ; ; * . . . . . . . . . . . . . -,

a laat ben,'re pooit uan 5elfg gaan oprit:

# fit baat Doo2 tot H.## lopen:

-
DiDe p5're 33oogt beg bo genen leid/

3àaar boben toe baat 45p te b2cben 3ijt/

gºn meet het ſnel op ſtemmer ber, getuijcii/ - ,

Dat iſt een Steenuil alg der miſberniſjen/ . -- -

«En een ſtoerdomp gelijk geluogben ſchijn . . . .

GPm dat ift niet geſtaag op H mag# -

.. 13-, . . . .

#unt obp nog langer H ge5igt ber ºgen?

«Daar 2tmana/#enirg/ en #erinong #ergen , ,,

JPijn mailing 5ijn/ naar 't ſchzilili'lijkſbiſögcbiert

ſleet pſ3elijk gebguſ onmenſch'lijſt tigro ? .

Of booft dat uit latijn biggeleuüe te allen ? . ,- ,

&Dat 'g H 5o ſterft niet onberloſsing nilalicn/

! #Been ?tſuuctenbe/ GBp hoogb ljet uJel/ .

«En la al5iende Oge 3iet het wel. ... !w' - zº

4.

Hm?oet nog het uu?ccb gezelſchap ber Leeuminnen ?

3Bertuzeeb 3ijn boog het miſsen timer minnen? A

3Laat bp uun homen in gebagteniſ3'" ' - --

Gaat mijne. 3iel nog bn de 3Luipaargig. -

3TBel roept/ Mneſ roept mn ban ceng tot H 11eber/

#n luiſter baſt/ en riep ban geerne lueber:

GPp um geroep/ komt dan ben 3Libanon/ .

#ft hom/ift Rom/ mijn 25?uidegom/tmijn2ºon.

5.

#iet hoe i tere buif geſtaag moet 3merben/ -

#p kan helaas niet ienen nog niet ſierben: " e

2-3
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#n blugt en meber blugt hier al beneen/ . . .#be bacte mater golbeli heen: , f,

JIeaat binb geen ſiuſ-plaatë op d'onuaſte ſtromen /

3Laat H berbibben/ boet haar tot H honnen:

«Eijleinmaar ſlecht in hand ter #ritt uit/ .

en neemt voor eeuwig tot H in/ u abſuit.

ve met gog/ al#toegeſloten 5ag.

e -

Aan de Blinkende Morgen-ſterre J. C.

dat Hy zyn opgang verhaaſte .

- ſtoom: Repica.van. er

, - 1. " " * * *

jlâoggen-ſter . . . . . . . .

Beel blanker alg beſpaan/ | | | | |

&#aat op gaat op/ en miſb nooit onbergaan/" -

#ont boodſchap dat ben bageraab biecht aan A

“###n um &pcionh/ uun #kerſt/ batbniſter
eëeng neberbalen/ - t/ - > . miſt ho /

«En ſtuit het bunalen/ -- 2 %

19an 3G'nienig ſlºoſ. - u 1, 2 : : : : : :

"" ! ; 2, 3 12:1, 't is . . . . . . .

#ijſt bliuhent Ligt/ ºf

#ijſt 3ahoog helſe ster/

GBe Baberen bie3agen u baii ber/ ", a 6

&#3iet op mp/ termijf ik ſchiet berumer - - - - af: "

3jn ongebaande en duiſtere wegen/ | | | |

"D# nimmer ſpenſchen#en betrad,

-

?

3Laat u ligt en 3egen -

Jlap komen tegen7 * "

op dit mate pat,

ei ſpoelt u mat/ 3. -

Q2 langbermagten bag/ ' . . . . *

#9gt
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ſeat blijf ik og in al bit ſpinnerag

3Ban#) nam IBerelo / en #belheib hangen?

39ergun/ o JEZUS, maar bee5 ene be

3tan een gebange/

19an D'oube Abſange: -

25geekt 3ijn ſtop outube. /

4.

#ft 3ie/ fit 3ie/ - -

#2aar fit en meet niet bbat/ V

## bat fſt met eer be5at/ -

oen fit be IIbereid met boeten trat/ //V. - ,

JThijn hert bat huppelt en maakt 3ig baſt bgolijſt /

et 3ingt en ſpringt het maakt een geïben-lieb /

/ #g 't maar of bool iſt/ -

PZatan bien ſlàolift

QPunkt mp/ Dat ai bieb. ,

&B 332ince ban

'32e biääc buiſternig/ -

# boel bat ift niet meer be bpſtamtb inig

eeg genen ble um «Errif-bianb ig:

#p leerb mijn oog al um biepten berſpieben/

#p mapenb mp met ongemene ſitagt/

«En moet nu blieben/

âDantum Echicb/ en

dſbelb niet alſ het plege

32e nagt berbinijnt/

QPat ſchone ſlangen-roob/

32erblijft be ſlaap be 5uſter van be boob/

«En ſtelt ong al het al5ienlijke bloot;

&Be 2 omme bie naberb/ bic nabere be ſtimmen/

dºet lange ſteeltt hp 't hoofd ter goluen uit:

P. V. S.

- - M. E

-
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M E D 1 T AT 1 E
N Over de levenloze en dode ſtaat der

ALGEMENE KERKE

GBp be âBij5e: Van den 6. Pſalm.

I. -

bo?re 3ielen ſabet/

GP grote bobe graber /

lBieng baambei ig het Hätuig:

Hun iterſt (mag ift 't 5o noemen)

GPf 3omber te berbloemen/

'it 2ºegt eet een linefiel-ijuig.

2

# opgepgopt bam ſchonken/

ie obet lang al ſtonſten/

1Bernollent en betrot:

3Bergeefgig aſ u fnoejen/

&Pog hout en miſ niet groejen/

«Been bobe ſlPijnſtok bot.

3.

jlâaar Dit ig te beïnenen/

@Pat be3e ſtapel benen/

#egt Dat5e lebenb' ig /

qbegonn en Muel te paſ3e/

GP ſtof/ o gruig/ o afge/

GBp 5iet De Muaarheid mig.

t 4. •

, CD benen/ ſtenen/ 3erhem/

ſDel aan toono ban u merken/ -

- ,, indien gp lebenb 3ijt; - - - --
* •
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2ïg maar mijn 5eggen leugen/

ſl3at 5ou ift mn berfjeugen/ - ...

âBat maar 45obg beſt berblijb.

5.

apſe of u op komt ſtoken/

GP lijbelo5e ſpoften ?

âDie ig 't bie u beleeft?

3Pie lopen in u ſchimmen?

«De Duiuelen 45oog 3immen/

&#n apen ban# 45eeſt.

3Pie 45eeſt gebaaſb ban bobe/

3Die ſjeeſt ban 't rein gelobe /

QPie 45eeſt die ſeuenb maaht/

oEn blijft niet meer berijolen/

2lig bier of hete holen/ -

&Die bgamben mat haar raakt.

7.

gae leugenaarg bet hellen/

«Die 3eggen dat haar bellen/

13olkomen lijben 3ijn:

2 e hebben u haar fiaben/

&Be ogen uitgegraven/ .

«En uu treät ar haar lijn.

C2 ge5ug mo?b gebeben/

«En blijft beeg onbeſneden

GEcng uit u 25ebe-huig.

H#omt maakt geknoopte 5tnepen/

QEn ſtoot met routine nepen/

Jaaar buiten bit geſpuig.

GPfblaag eeng op# ſchonſten/

«En ſtrooib een hamb bol bonhem/

&ap 't iterkhof man uikerit:

3ſbant al die biche boben/
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“Die hebben geeſt ban nobe /

«Ei gegug toonb u ſterft.
IO

#omt b2echt be graben open/

GEn miſb be lijſten bopen/

jl 2et mater/ bier en geeſt/

oſbaat been op been eerſt paſ3elt/

oEn miſb het rift eerſt maf3en/

«En het ban 5g geneeſt.

II

e Hm ftragt ig niet geïnchen /

GP gesug/ gamtſche 25ehen

- @ſtefit gn mei uit een ſhotg.

65p ſtond een ſtolt boen biocjen &

dſbn beeb meſ eertijbg groejen/

2lmambelg aan een hinotâ.

I 2,

5 2emb regen uit be hoogte /

âäm 2üſther ſplijt ban bgoogte /

«Een pber roept op 't ineeſt

Jàa +4/ GP #ielen-läber !

#omt incib ong in de klaber/

e 19an H beloofde 45eeſt. P. V. S.

JEZUSTROOST-LIED
Aan den klagenden Beweender van den leven

lozen en doden ſtaat der

ALGEMENEKERKE
«Pp be ſpij5e: Van den 6. Pſalm.

J t

M# bemcember /

aan",eense 49an
/

w

:
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- 19an mijn berbaſſen ſterft/

ikoºnt/ 3et u aan mijn boeten/

#ſt 5al u b2ult ber5oeten/ .

en tonen leueng-merk.
2.

Rom. 11.4. #n 5enen buigenb 3ielen/

QPie niet boo: 25aal finicſen/

- Hºog fiuſ5en 5ijnen mond:

Jl2ijn ſitagt nog niet gehuchen /

«ſbeen magt Han 't Zegel bgeiten

19an 't Geulmige HPerbomb.

3.

2dſ 3ijn be ſºclieſpoſten/

- (@Len ?lfgrond uitgeb2oken/

#n ſpillen haar getuelo/

CPp aſie die ten liepen/

13an mn 3ijn opgcfcijgeben/

«En in JRijn ſtaat geteld.
- 4.

#n bie haar Chriſt men noemen/

«En op. De buaarheid roemen

Dat uiterlijſte 13olft/

Bie maar de letter ſtemmen/

&#n haat niet laten mennen/

&Doog 'g #3emclg #eiſ'gen (Loſt.

D.

Die 3ijn met bobe rompen/

ſlBel bognicio5e klompen/

lDel lijnen 3onbct Hragt;

JDaar # 5al ijaaſt berſchijnen/

&Tot trooſt man al bie Huijnen/
25etrouuub% jl)ijn bollt/ en mjagt.

3De Spinhuloch bet Genaben/

"Daat ºf #atbrijft in 5al baien/
j?a s 19aberg hoog bevel/



GE Z A N GE N. 197

oEn Han/ nog 5al/ niet ſtomen/

19oo? Dat de hamb bet bgomlen/

Dan. 12. 1. #g meg/ 3iet Daniel.

7.

Deut. 32. &#n ſlºo5eg/ jl)ijn 132opſjeten,'

36. Die hebben bit gemeten/ -

&Ban 5al ſit dil?ichaël

eÉen 45eeft beg leueng 3emben/

(Iot aan Deg ?larbûoomg enben/

Ez. 27. 1o. 't 13eſù ban #dia.

#al ban ban jl2enſchen âricien/ /

&#n meergebaarbe 3ielen/

45eboeb met #emelg ſlâerg:

Deut. 32. Ben Hºeiben 5al ben ſoben/

43- QPan juichenb'/ ſtomen noben/

Zep. 3. 1o. (&Lot jleijnen Hºeil'gen 25erg.

- 9.

Matth. 25. 2il ſchijnen 5elfg jl)ijn #ochapen/

5. Hleet 't buna5e 1Bolſt te ſlapen/

/ ſl9agt haaſt een amb'ten ſtaat,

4En 't blinken ban ſlâijn luiſter /

#et aſberögoebigſt buiſter/

(45aat boo2 Den Dageraad, N. N

ziet hET LAM Gods

(Loon: Courante La Bare.

I.

W e heeft 'er een bergeeft'lijft oog? -

# # res 3Lam #'megneemt 'g iDereſbg

3onnen - -

zanne 5aaſt micro: gewonnen/ 3Btig



198 GE E S TE LY KE

&Bug klimt 't geluk ber ſchoumerg hemel-ſjoog/

19cel 3ienberg hebben lang begeerb/ :

Jhet bit ge5igt te mogen 5ijn bereerb: ,, . .

j haar bat luierd eerſt beujaatù boog later tijben/

Jau ig 't be bag/ -

Dat met berblijden/ «Eift bat ſchouwen mag,
2

Pit Lam ig bol geheimenig/

&Die 't einbig bgein/ hoe ſchaamber/ niet kan vatten:

jlàitg hier b'oneindigheid ber ſchatten , '

*# berboggen ig.

3Pit Glan ig bobeg #zoon/ 't ig bob bepleeſt/

GP b'«Eng’ien 3elfg 3ijn lang beluſt getmeeſt/

(tc mogen 5ien in 30 beei buonberijeben/ e

G5antg 5onbet peil/ - - ,

3Dat paſt ong mebe; ilBant batig ging hefſ.

3.

#2ooit 5ag men heerlijker ge5igt/ .

2tig #3em/ in uien bet 45obijeibg boſheib moonbe '

&Die 'g 12aberg beugten 3o uertoon.be/

't gifſchijn5el ban 't 3elfſtandig ſbſoríligt:

JPie H3ein 3iet heeft ben 12aber ooit ge5ien;

2lig 3ijnbe 'g 19aberg aange3igt/ in mien

geijn gamtſche Jaaam in 't mibben ig: al hulam en

Hitmenbig fiegt;

&Pat beſt5el nam #p/ ?lig beg 19aberg finegt,

4. -

't ſg D'aſſetliefelijkſte 5aaſt, n

#et trooſtelijkſt dat immer oog beſchouben: -

âDieng boo2ge5igt en ſchabum b'Gºuden/

ieden: dan dert / gaf 't grootſte 3ielbermaak/

# # #oenlan7 tot #chuidoffer eeng geſlagt/
j?a 'g#-raata-beſluit/ 't uſelft heeft bolbaagt

(tot 5 beg! #Gen/ 't geen ſeaberg too?n bengebigt/"

iBienâ ºppermaat/

zo mag beledigt/ ban het JBenſchgeſlaat.

5: Dit
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5. · P

“Dit tam # 't Lichaam/ mbaarheid/ 25eelb/

3Per GTempelſchaoumen en GPfferbieren/

«Daar gifc'eſ plegtig boog moeſt bieten ...
Ben abobgbienſt7 bie op berg bernulling ſpeelb/

aPat Lam nam mcg bcc GPfferlamm'ren joh . .

een 't Sloebgeplengban #bchaap en stier en 25oſt.

zo n gauben in beſchabum ben berheugben/

119at ig 't Dan niet/ r

qEen ſtof tot b2eugben/ tºt men't Lichaam 5iet?

't ººg boben al beminneng maatb/

32erblino en bma5e iBereſblingen mogen

#ig aan begeerlijkheib ber 4Bgen

#Bergapen/ 't ig bergeefg hier op geſtaarb/

#echoum/ geeft'lijſt Jiëeng/ bitſlam geſtabig aan

iBie (Pgen heeft moet b'@Pgen baat op ſlaan:

Jaaar buipen-ogen/ alg ban 3ijn 132ienbinne/

IU9aar boog 3ijn hert/

âHit 3uiu're minne/ Dan genomen merb.

7.

3Zie 't Lam met een beitteten ®og/

3TBijſ 45n 't ?tg! met uu 3omben hebt beo?ſtelten /

*# langgutu ſtaften tranenbehen:

aar toe be toum 't boetbaarbig hart bemoog/

iBat heeft nog bit onno5el Lam gebaan/

2eg/ o mijn ziel / bat bat moeſt ondergaan

&Bie bloeo-boob? 't 3ijn uïn 3onden bie het ſlagten/

GP grumclbaab!

&Pat Die gebagten/ aan:Dog ban u gaat.

25eſchoum 't ooſt met mebogenbijefb/

#nu ºngemamb moet romm'ſen/'t Bert alg b2cken/

2lig gp 3ijn ſjerte-bloeb 3iet iehen;

GPfijn in 't ſtof/ uit 5ieſangſt / nebetſcib/

39olg #ein met een ontfermend oog een# na/
ſ? 4 Cyrthe

*
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Gºeth5emane/ het fiegthuig/ 45olgotha

(Joond 3uift een beerſijft

&Per 3on betrefit/

ſchouwſpel dat de luiſter/

«En treurig duiſter/'t gibb'renb 2latbrijft bcht.

-- ---- -- 9.

“23ie bit 3Lam ook boo, geloob'/

#at #ielg-oog ſchoumb Heem aan het #tuiggehangen,

3ilä gſrael be hoop're Sſange/
3Lijû niet dat ietg u bat gegigt ontroob'/ .

dPie net dat oog 't HIam oºk oog ziet/

@Bat fj

't ig gemig.

et boo? hem ten 3oen geofferd ig/

«D 5alig oog! o heil3aam 3ien! 't meiä allen

GDie 't oefenen boet

45ob Muelgeballen/ #n 'g HIamg GPffer-biocb.
IO,

2lamfchottm mee met een oog ban liefd

#en die ong eerſt 5o meergaloog beminbe/

#n buien mp al 't beminn'lijft binben/

«ºi! Die boo2 ong uit liefd 3o uierb booggriefb/

Hit licfo heeft #n 5ijn 5iel 3elf uitgeſtort/

«De grootſte interliefb Homt hier deel te fiogt/

#oe moeſt ong oog/ hoe moeſt ong herte bgamben

%jn liefbe-blam? ..

319ant 5elf bianÜen/ #ijn beminb ban 't Lam,

#ie ooſt niet een berheugt ge5igt/

I I ,

g#n lagchend oog / uit innig 3iclg nerblijden/

&Dit boög 3Lam/ 't melft boo? 3ijn lijden

QPen 3enben-laſt heeft ban be 3ieſ geligt,

heeft bereid/

19erheugt u nu in utme 5aligheid/

JPie 4bob boo? 't oog ber ooiâ'ren

jºu paſt gejuig aan ziong bgeugbe-rep

* «En dat men 't Lam/

j#2et 5ege-nlepen / .

(&Ie gemocte ſtubant.

en/

12. Dat

V
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I2.

3Pat 3Lam iggſuba'g Leeum ooit mee/

3Die bgullen ſtan tot heil ban 3nn beminben:

Jlhaar bic 5ijn #atcrg Han berfſinben/ -

't #agtmoebig Lam ſtraft die niet ſchziliſt'lijft mee/

GDat iLam ig 't geen ben #eliuolf 3ijnen toof

, ... GPnthueſoigt heeft/ en plet het Slangen hoofd/

'ft #an alleg tot bem ?lfgcomb neberbeilen/ | |

119at 3o niet 3iet/

jlâaar 3ig berft ſtellen

ſtegen 'g 4Lanig gebieb.

I
3.

#eet ! geef en open mp 't ge5igt/

'h 25en geeſt'lijk bett- en ogenloog geboren/

'##eb mijn ge5igt/ helaag! berioten/

ergeefg beſtraald mp allberg 't 5alig ligt:

19ergeefgig 't bat 3ig 't Lam al openbaarb/

#o gn / o Bob! mijn ogen niet berklaard/

3laat bog um 4 5eeft 't ge5igt 50 in mp merken/

&#n meer en meer /

#n mp berſterken,

&Dat 'g mijn 3icig-begeer.

I 4.

JBaait ook 30 merh5aam dat ge5igt/

&Patiſt becaub'te man natuur en 3eben/

«En 't 1Lam gelijft/ 3o bat ift mede

«Een álam mag 5ijn/ gamtg na u 25eeld gerigt/

&Ball 3uit gp meer op mp 3ien ban om hoog/

2lig ig 't 3o lage / met een gunſtig oog:

#ſa baat u ſjert en hamb ban mee ber5elſen

GPm ban het filmaab /

Jlap b2p te ſteſſen/ s

&Boot um raab en baab. -

15. | |

JBag iſt / 3Lam 45obg/ u hier 3o 3ien/

KUPan 5aſ iſt uun ooſt man: eeng aankbouw"agt
ſ- 5 A" -

w

-
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#2ict alg 3n/ bie bol angſt en columen/ ---

#n 25crg of riotgum gramſchap miſſen blien:

Jlſtaat met be #bchaat/ bie hier rekhal5enb 3ag/

jaaar umme komſt/ in bie booglugte bag/ .

&Ban bgoogt gn al be tranen ban be bigomen/

JPie gp ban leib/

2lan 'g iebeng-ſtromen/

(GLot in eeuwigheid.

J E ZUS HE R DE R.

#stemme: Wanneer de Zon in 't Morgenrood.

I•

Dat ge3ug tot 3ijn Berber heeft/

25egunſtigt met 3ijn hoebe/ -

#g b'aſſer3aligſt bie er leeft/ w

19oe 3Leeumen en iBoluen mocbe/

#pig bebeiligt tegen 't Himaab:

#ietgig 'er. Dat ontb2echt of ſchaab/

HDie bug mogb begenadigt/

JPiem gegug meib in 't boeb5aan gcag/

«En leſb aan 'g lebeng materplag/ - ,

11Bozb met 3ijn goeb bet3abigt.

2•

«Die berber houb getroume magt: -

• Hºp 3o2gt nauïn boog 3ijn 3bchapen/

Jleen 5ag hem. Daarom bag of nagt?

Jaooit ſluimeren of ſlapen/

### b/p 5ijn billbo niet ſperte-bloc

«En ſtelt, boog haar 3ijn ienen/

(ſtermijl be huurling troutu'loog blieb/J ſtpil
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ſl)iſ fjn 3ijn bierb're échaapghooi niet

19erlaten/ of begeben.

3•

19an becſ 3ijn ſtubb ontbreekt 'er geen:

2: 19erbmaaibe 3oekt ijp meber/

#p brengt be gaultſche hoop tot een/

&#n 3ijn 'er 3 maſt en tebet/

#n b2aagt bic in 3ijn arm en ſchoot/

GBf op 5ijn ſchoub'ren: hare noot

ſtaakt innig ſjem aan 't ljette/

ſBie baſt of ſtruikelb regt hp meer:

il3ie flaaum ig ſterftt hu/ en haar 3eet

19erſtrekt hem 3elf tot finette.

- 4. •

#p gaat met ſtap en ſteun haat boo2/

@Pien 3ijne Écijapen ſtemmen: -

#p mijft haar bug het regte ſpoo2/

&#n boet 3'aan hem gemennen/

gZijn #etaf biend tot beſtier en tugt:

gzo bat 3ijn #ubb hem minb en bugt/

#pp beeld be 3iele-monben z

Jhet 5ijnen 25a15em/ en ijn fijn

#2iet dat het ongedierte bijt;

JEaat tuätz uit friaulu en momben.

5.

#n teſtenb met 3ijn eigen merft/

IBie tot 3ijn #ubb behoren /

#ijn oog ig ſnel/ 3ijn hamb ig ſterft:

f Qug gaat er geen berloren/

ſl3at #erber liefd 3ijn #ooi 3o 3ecr/

2llig bege #erber / Die be #eer

2üſſeen ig ban 3ijn #ochapen?

'2li gaat De #el-leeuïn baieſcheub' om/

Jàooit rooft ijp jegu eigenborn/

&Die mogen 3ehet ſlapen.

6. @Berg
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6.

3Beeg baïſchen Berberg menſch ig maar

19erleiben/ uiilen/ moogben:

JBaar je3ug icern# 3echapen ſchaat/

«Dat 5n geen opeeniben hoogben/

#n onberkennen ſchijn uit 5ijn/

«En heil3aan boeb5el uit benijn;

#bchoon âBoiben 5ig bebekken
-

jl het #Schapen bagt. 33erbelg hem #eer !

&Bie met gemeld of leugen-Heer/

Him échapen af kuil trefilten.

7.

252eng/ #icien-herber! tot uïn 5tal/

QPie 'g #el-molfg roof nog maten:

«En laat uun btem bog obetal/

H &ochapen t'5aam bergaten/ - '.

GP roep Dog 't Gºfoob en #3eibenbom/

@Pat 3n 3ig met ontelb'te b?om/

(Gºot H/ alg #erber / Heren.

25emerſt ooſt/ groten #erber/ mn / .

JPat iſ een ban Hun schaapjeng 3p/

#Rietg kan ik meer warm.

'ft ſlâeet bat fit bermaatbg uit moet gaan/

QBaar b'eBmberherberg momen/ A

QPaar umet #Schapen ſtappen ſtaan: -

&Paar miſb gn u bertonen.

H «beeſt/ H alpoogb/ H ?tbonbmaal/

3Berſchaft baat 't lieflijftſt #iel-onthaai/ -

SPat 'g 't ſeben ban mijn leben/

'H 2 af aan Him regterhalib ban met

Hun schapen ooit eeng 3ijn ge5et /

&Pie 45p Hun ſlijſt 5uſt genen.

J

I S
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I S R A E L S

HEELMEESTER

#stemme: Onagt, jaloerte nagt, &c.

GPf/ Eſprits qui ſouſpire.

GPf/ Les frimats ont ceſſé la Printemps, &c.

1.

&#eïnteeſter gſſtaelg/ buiengbal3em 5ieſe-momben

«Bemeeſtja't ienen 5elfgaan boben meber ſchenkt/

p, 3ijt tot heling ban 't gebgohen hert ge5emben:

'ſt 25iù Dat gp ooit aan mp clenbige gebenſat.

2.

#ier lig ift neergeſtrekt alg in 25ethegbag 5aſen

2üg hom/ be5ocht mn 3elf! ift ſtan niet tot u gaan/

(Tot mijn gene5ing helpt geen «Engelg meberbalen:

GPp meerber prijs en moeit homt mijn herſtel te

II,

3. .

Gbpomberging eeng3elfgucci monben/ſtriemen/ſlagen/

«Sp ſtopte pater uit/ en bierbaar herte-bloeb:

Dug b?oegtg alg 25onge boo? uun bollt hun pijn en

plagen

ſlºot hun beb?pbing; mitggn bug Ijumfcijulden boet.

- 4.

43p ſebigbe boog omg ben bitt'ren b?oeſ3em-beher:

«En uue Hranſtheid baagt boo! omg ge5ombijeib aan.

3pgeeft# een boogb ; ban ig ooit mijn gene5ing

et

3elier -

'h «En miſ/ 'ſt en mag/ 'ſt en kan tot niemanban

Derg gaan,
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5. . .

gſk## be plaag boo2 't innigſt merg en

CijOIllien;

?Iſ mag bebgeuit 3o mijn gelijk een boſſe 3ee;

3li mag het filmaab tot in De 3iel 3elf meer ge3onken:

âlBaar gnbehanbaan#/ Batteb gpban3ijn mee.

3lg 'ik ben ban top tot teen niet algmaar ene teiſter:

eÉn hoofd/ en ſjert/ en al ig euen 3eer gehuilt/

'it En binb in 't mereſo-romb berband/ nog 3aib /

- nog pleiſter, . *

#obat het kanker-buur meer boogt-cet en berbufſt.

w A. 7.

#oe ik mijn gante geſtel geſchonden en berplettert!

& Be 3ief en ig niet meer aig heel het lichaam bgn:

25ebloed en ftragteloog/ bol ſmerten en berteert.

#0 g iemand nodig#ſ gn bent het ooit aan mp.

## geef mp ober in uhann/ tot u begeren:
*n: biganb/ baat 't nobig ig; biienu't Diepe 5eet

21 Op;

&Boozpeiſ; ruit afbetoob'/baar't onber3ou ber3tperen;

na: meg 't berbo?ben bleeg; bguit uit ooit b'ete

terp?op.

9. *

dT2aar hom/ en bgemg bannie u mieken en berbinb5el

#Baft toe u bloeb en 45ceſt: giet op en giet mijn /

«Die 3uibert en ber5agt: omkleed met u beminb5el/

«Seneeſt mp/ #eer! ift 5al ban mig gene5en 3ijn.

I O.,

Jºhaakt ºp mn 5o gegonn/ h 5alump3einen geben/

«En lijf en 3iel 3aſ aan u bienſt 3ijn toegelmijn.

Sjft# banſtbaar / tot u toen / boog eeninig les

in Ew 't letten ſchenkt/ en ban be boob be

't GE
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j

't GENADIG REGT.

(qZoon: Courante Simple.

Te

# 3ie boo2 gesu bloeb en baan

I# tot 45oog Pierſchaar onbeſch2oomt te gaan.

Zschoon ik 3o ſchuldig en bloehtuaarbig 3p/

&De ſiegter niettemin tegtbeerbigt 1up.
2

obob 3it op 3ijn gemahe-tij?oon/.

45emeſtigt op ben JIaibbelaar / 3ijn #oon/

«En 3onber krcuit ban 3ijn regtbeerbigheid

ſlBogo iſt Daar ban mijn migbaan b?pgepleit.

3e

32e 5omb klaagt mp tot boem tmei aan/

«En 'ft 3ie baat met en #atan meneng ſtaan/

ga ih bind mp obertuigt in mijn gemiſ3'/

&Dat hun beſchuldiging/ laag ! maarheid ig.

4•

'# 13erberg mijn ſchuld niet/ maar beken

(UPat ift De boem-bioek obermaatbig ben.

QPog 'Ht grijp mijn 25ogg terſtond gciobig aan/

«En 3eg/ bie heeft het al noo: mp boſbaau.
5 •

Die treeb alg 19oogſpgaalt in boo? mp/

«En 3egt; fſt miſ bat bee5'# 3p:

GPm bat mijn bloed boog hem íg uitgeſtogt/

't # cegt dat hem ";toegerekent mogb. .

gBaar op mijft ban beregter 't regt/

«En 3egt/ De 3ombe mozb haar eiſch ont5egt:

#ft fpgeeft hem in en om zijn 25ogge byp/
én ſchenkt hem 't te t: bp.en ſchenk hem 't staalaanna": een

* ve
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7.

't ſheen bug beg#emelg 13ierſchaar boet

obetuigt €5obg 45eeſt in membig aan 't gemgeb/

dbclukkig mien Dit boo2 45obg (QEh?oon geſchieb!erug te nemsin Ertankt. geſch

gft baag op bie nergeheri -

3il mat met mp miſtreben in 't gebing/ -

3Pant maar of balſch/ mat mp beſchuldigt/ moet

19erſtommen boog 't geroep ban je;u bleeb.

-

-

-

-

ZIELZUGTINGEN

- Om Gods Zaligmakende genade giften en

bewerking.
e

#stemme: Iets moet ik u Laura vragen

Pf/ Waarom zoud ik met vermaken.
GPf/ Vous faires bien la finette.

I.

A 3Ibezittenb' ligten 19aber/

&Pnuitputb're bolbeing ?tbet/ .

. Die/ alg 't hoogſte boeb ook 5ijt

JBebebeel3aam: laat be ſtromen -

19an u gunſt ook op mp ſtonlen/ -n

gzo alg ſbp u bollt berblijd.

2.

• 'ft 25en noobbguftigen en eſenbig/ * -

JPaar u ſchatten 3ijn onenbig/

###".genoeg aan u genade

&#ot mijn ſjeiſ en# 't Hbuabe /

âPijl die nooit van buime ſcheid.

*ft

3, Doe
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3.

&Boben homb 45p/ #eer! bermehhen/

39uilen maſſchen/ maaltten ochhen:

dBp 3ijt HLigt in duiſternig/

Gbp ſtond htanſten ſtralig gene5en/

2ïrmen ſtond 45p rijſtbom upc3en:

jl2itg u nietg te mollûet ig.

4.

gbp ftomb 3onben-ſchuib bergeben/

QBoemelingen ſchenkt 45n 't leuen /

13leef3ig maaitt 45p 't ſtenen hert/

#ellen buigten #emelingen/

#alige beranderingen/ ...

QBaat 45n boo2 berheerlijftt merb!

5. -

# ! bit heeft mijn ziel ook mobig/

'ig geb2chtig / magtloog/ bobig/

âLebig/ 'lt heb nietg gocbg in mn:

'# #onger/ bo?ſt/ berga en fterbe/

#o ift +4 gema moet berben/

QP Dat bie mp ail: r. -

'f pebberbienſt/ nog vrijg/mogmaatbe
QPie tt goeb'ren cbenaar.be/

'ft 25en een nietig aarben bat/

'it iDiſ uit gunſt/ om niet ontfangen/

19oo? gena genaaù erlangen/ - -

Häom berbui mp met u ſchat.

r w , 7: .

#ijn 't niet hongerige 3icſen/

#cer bie aan u oog gebicſen ?

ſBogbemiecb'geniet becuuſb?

#ijn 'tunel rijke/ bolle / 5atten/

KPie 45p met u 5aal'ge ſchatten

q 5unſtig oberſaben 3ult?

N op -

, 't ##
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8. |

't ºgg 't nechneuſt en angſtig herte/

, 't &#gen perk mijnb ban 5onden-ſmette/

âbaar in 45n biolp ſtopt/

't zijn big broebig 5ijn en treuren

zBaar u trooſt aan 3al gebeuren:

gzombaar ig bie 3alig boogb.

9,

55en iſ heel permant ban't ſtºmabe, -

't egg meer eet boo, la gemabe/

âBie ooit ligt ban buiſter maaht/

't ºgg roemrugter boog u beugben/

fittinct bankſtof/ groter uzeugden/

#tig 5o een +4 goedheid finaaitt.
A IO

zo ſâ a boo, iets belebig,
#eem bat nam mp/ maalt ing iebig

jean moat nºugt'loog plaatá beſlaat/

3Boºm mp/ ſchift mp/ buig mpieermigl

opberrecö en obecheet inp:

#Leib mp boo? 44 band en raab.
I 1

egſt ben leem/ 45p pottebalahrt/
#oe 45p 't maakt/ mie toeberſpaalt'et?

't tiig 't: boet mat +t behalt.

zBoet mn 3o H ſlaaah5el blijhen/

zeat ift mag tºt 25eeſb gelijhen/

&Boo? beramberbe geſtait.

DE
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DE H E I L-B R O N.

(Eoon: Courante Mogſieur.

- I •

'ft D &#n alg een bo2ſtig 4Lamb/

B#cijgooltt boo? 5onnen-byanb;

#ft finagt/ ik ſnak/ mijn ingemanb berbogb/ vl

jleijn tonge kleeft/ 3o bat5e ſchromp'lig mogh.

'# 25e5mijft! 'it begmijft! ſit Itan niet meer /

2o iſ nog langer ſaueng ontbeet/

ſlBie mijft mp bog een b2uppel materg aan

(Ier hoeiing 7 om mijn borſt mee te verſlaan?

2.

sqbobg gramſchap ig een gloed/

&Pfe eeuunig blaakt en moeb/

SEn bermen 5al ſn't onberft ban be #el:

GPc3onbe baanb gelijk een buur 3o fel:

't 45emeten ig mp gantg berhit/

't ſlBelft aig een buur biep in mijn boe3em 3ft:

JBe 2Zatan blaaſt bat nog geſtabig aan/

2limp ! ik ſmelt ! ik gloei! maar 3al iſt gaan ?

3.

&P 'ft 3ie baat b'#eiſ-fontein/

2Zo 3oet/ 30 hoel/ 3o rein/

& Bie 30 bol-op met miſöe ſtralen bliet!

GBp/ bo2ſtig hert ! neem 'g Hlebeng-ſtroom en niet/

3Loop toe/ ſchep/put al mat gn hond/ *

#et ſtaat u nap, # lelt gelijk een hond.

GP lieflijk bogt! o 3ielberhuiſtheno mat!

#ft mogb ban u mei bgonften/ maat nooit 3at.

fer ig een bierb'rebloºſ
1 ell Ugil bioed /

anwaar "5, &Die



2 I2. G E E S T E L Y K E

3Die uit be 3ijbe-momb ban ºſe;ug humann: -

ega uit be & h:oon uan Son en nam het ſlam.

Drie-ſtralig ſpringt bie 25,om op ?lach /
QBat 'g kennig en rcgtbeerbigheid / gepaarb l

Jhet heiligheid: de ſtroom der heerliäheid

3Bloeib baat het Lam 5ijn Hemelingen uitib,
- 5,

't 45eloof ig hamb en bat/

(Iot ſchepping ban. Dit nat/

«En bat 'g de mond maar mee men 't byinſten moet,

é5ten mp bat/ #eer ! op batik finaaſt hoe goed

45n 5ijt. 2li buie maar 50 ceng b?inſtt/ º

't dêerb ſjem een 252on bie tot 't ienen fpginſtt; .

#a ſtabig uit hem ſtroomb; ijn oogſt nooit meer/ -

JE2aat ijp geniet metva: 5ijn 5ielg-begeer.

#ieſ-herber / ſcib ooit mn /

jl2et al uub Schaapjeng/ bp

@Die #ciſ-fontein/ aan 'g 3Lebeng materplag/

«En Doe mp liggen in uïn boeb5aam grag/

&Pan ben ik bin en onbeſch2oomt/

GPf5onne-Ingamb cm fcij?alc bgoogte ſtoomt.

G#n bgenkt 45p met tranen in Dat Dal;

45n bgoogt bie baat geen borſt meer huwelien 5al.

7.

«Dit geeft mijn 3iel ſtecòg ſtof

GIot blijdſchap/ Danſt en lof.

GP 45gb ücg aan5iemg/ 5aagt 4.5p mp ook aan!

’ft dDil nooit meer tot geb?oſten gaan.

't Ig #ſcaclg Spging-aber / bie De luſt

't #g 25ctijl'hemg 25ogn-put / bic be 5ieloogſt bluſt
SPaar mat be iDereld geeft tot lauenig h

Jl2aat ûgocf5en/ ſlijſt 7 en ?lI5enl-pekel ig.

GODS
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GoDs HERTE, MOND en HAND.
- #stemme: Aimez chercher a Plaire.

. I.

D# bingen trooſten 't heete/

#n angſt/ in noob en finerte/
w 13an 2，ielg en âLichaamg ſtamb:

obobg #erte/ jlàonb en H3anb.

#eeft Jlºcnſchen hulp berlaten/

ººg nergeng firagt nog raad/

âDanneer ong nietg ſtan baten/ -

#Zijn die mijn toeberlaat. , , - - - -

2.

|

|

45obg liebenb Baber-herte/

. JPoet romm'len in be finette

&Per 3ijne: bug ontbgano

45een jl)oeberg ingemanb/ &

#oc30u #n hen bergeten?

", zijn #ertig ongeheerb/ -

#Zou #n hun nooit niet meten /

QPie 't minſte 3elf regeerb?

"- 3. |

q5obg JPoub en ſtan niet liegen,

2 Zijn toe3tg niet beùgiegen:

- Gjeljoba ig 't bie ſp?echt/

- Bie nooit beloften b?echt/

1. - &P bie 3ijn al te 3amen/ . . . . . .

1 (Ien gocbe ban 3ijn ſterft/

%jn Chriſtug 24a en ?lmen/

#p ſteib bie in het muerit.

- 4.

35obg #ant hier bn ig fragtig/
ſ #ijn Binger ig almagtig/

ſ Die bgagt eeng alleg boogt/ -

A- s 3Do ?
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* 3Booz 5ijn bepel en inoogb:

GBie moet nog alleg b2agen/

#2ietg balt baar aan te 3 maat /

#p boet 3ijn melbehagen/ » -

(Eot redding ban 3ijn ſchaat,

5. -

ſpat 5oub ík ban bert3aben / . -

2lig iſ: mijn fttuig moet bzagen !

G5obg leerte/ jlâonb en gamb/

«Beeft trooſt en onderſtand/

âDant nog ºp 3elfig mijne/

## ben be 5ijne meer/

KPiig íg ooit mijn aſ 't 3ijne/

'fi ſlPil buiten #em nietg meer.

'swERELDS woELING.
op be abijge: Van den 16. Pſalm.

I.

W# aatbſch gemoei en ſjanbel tegt bcbgoeb/

35emerkt dat aig een neſt boſ kleine JBieren/

QPic/ onbermoeib/ met fber / Dgift en ſpoeb/

apan op ban neer/ ſteebg boog malhamber 5ulieren.

oºſt to2ſt/ en mgoch / en ſlooft met al 3ijn Hragten 4

2tig of 3p een hooguigtig merk boſbragten. - ,

2 -

iBat mogb boog al dat 3morgen uitgeregt/

âDat bgoltjen3/ boog een ſnijbg en 3ijûg betgaten/

(Tot boograad boog ben minter opgelegt/

JPie 3g / tot ſchanb beg luiaarbg/ oberſparen.

2ll mag #ief ook nog 3o heel gelegen/

«been meerder blijn en zou men komen.
3, JTºen
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3.

, JBen moeib/ Hrioeld / en mgiemelb omber een /

b' Een hermaatbg/enbiebermaardg/boo? malhambeth

âDat heeft men 'tbguit 4 ſlàen houd 5ig nooit te ogeen/

#TBaat bait geſtaagbau 't een meer op het amber /

«En3omen 'teeng na maarheid gaat bebatteu/

't gjg JJBieren-merft/ en hoger niet te ſchatten.

w 4.

Pog hier in moet batonuernuftebier /

't:# Dat5ijn 302gen r

#ijn boog’t gemeen/ter nooööguft/ mit# het hier

JIBaar leeft/ enbugmoet5oggenboog ben mo2gen /

ſtermijf bejiºenſch3ocht/ tegengpligtenreben/

jlâaat 5cif-belang/ metobertolligheden,

5.

13etbeeſb u een geſbgtagend bierigaarb/

#oe ſlaaft/ hoe mo?ntijn Dag en nagten/

ſlaet mat een 5ogg boozaruiftijpºeeen?larb/

jl?etfpiſſing dan 5ijn 2ºieigen HLichaamig Hragten/

&Pm matgemin/ ſjoe onregt? ?ltmcjl#ieren!

«Bie ondernoegt nabeeſhong'rig gieren.
- 6

&Baar heeft er een be#staatsugtin het oog /

ſlBat ouerleg? mat liſt: mat ondermijnen?

* ſlaat grum'Ien 3elf 7 beb?ijft ijn om 3ig hoog

«En #ruſſen/ ter benob'ring nam de 3ijnen?

«En aig ijp nu 5ijn boelunit heeft bechregen/

#p ig een ſlºietſ op hoger ſluit geſtegen.

7.

«Een ander meer tragt na geſeerbijeibg ſof/

«En maaät/ en braafst/ 6m letter-ſchat te hopen

#oehooghn# nog ſtlieft 3ijn brein aan't ſtof:

#oe Diep in 't al heeft/ alg een #iet/ boothtopen/

S#n aliber 5al een amber oogmerſ hiegen/

&Dog Dug maar tijd en arbeid bunaag beric5en.

GP 4 8. ©



2 16 G E E S TE L Y K E ,

- 8. -

© #belheib/ o himelling van be geeſt! -

geen ſjºemeling boo25iet bie laag beneben/ - - --

2li Yuſe eeng op 45obg jàebo ig gemeeſt/ ,’

«En ſtar-oogt op beſchat ban 't H3emclg Çbcn Z is

<Die heeft geſecrb al 't IBerelog te becagtem / | |

«En maar na 't geen beſtembig íg te tragten. *

-

*-,

- 9. \'

, ſDroeb/ âDerelbling! met ingeſpannen Hragt/ l

#2a 't onbetmaanfch/ begeerlijk in uïn ogen/ - * *

iBanneer gn unaanb/ nu ig um meng boſbgagt/

SDan binb gn u ramp5aliglijſt bebzogen.

JDat at 5ai it / of gp 5uit Dat beriaten/ . . .

en in De Doob 5al nietg u honnen baten.
- I O.

95e5ie mn eeng bien #oning/ bie 3ijn magt

obcueſtigt ſjab op 50 beel bloed en tranen/

j)a 3g beei moeit/ in 5ulſt een pgaal en p?agt/ .

g#n 5ig cen pab mou na be #Sterren banen: - -

- KPaar ſtoint de boobſ en maaitt bien trot3en ſcber

(tot ſtof en ſtanſt. QPaar ploft bie grootheid nebet.

- II.

G#en rijfte bmaag/ mieng# gtaan 3

(Ce lucinig hab aan jo5cphg ſtoo?n-ſchuuren/ "

N 19etblijb 3ig in bie boograab. GP mat maan! -

#n meemö 3ijn ſchat 5al eeuunig niet hern buuten.

Jºog in die nagt komt hem be bood megſtopmen/

«En naaſt hem 3elf een ſpij5e ban be uuoglnen.

l 2. -

#eg/ is er in de boob mei onderſcheib . . .

3Pau ſtijlt of 2irm? dan laag of hoog berbenen?

32an Muijg of bunaag? ?tſ 'g ilBetelbg heerſijftijeib

- 33etbmijlid in 't graf/ en eindigt met bit lcuen.

9，2 ligte buur / duuaarbig 3o beel pogen!

Celtiliftig die een beter goed beogen,

- V

13. Ag
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13.

2g had be ſeeng hier nam een regt gezigt!

#p 5ou 5ijn doen met ſchaamt en roun hemenen.

&P 5alig mien 45oög 45eeſt het oog berligt!

3Pic 5iet boo? 't mom-bernig en nebelg ſjenen.

3Laat D'2larbling/ met bedlaſer/ hier onder matren/

«Die ?trend bliegt om hoog/ boogbp be #etarren.

V E R T O O G

V A N HET

v E R B O N D

Uitdrukkelyk met God te maken.

(Ioon: Pſalm 2.

-, I. -

#ere 45ob! mijn âbchepper ! og! fft ben

#n ſchuld en ſnet ontfangen en geboren/

3Doo2 talloog Hubaab (bat ift boog u belten/

33an mp gebaan) gantg magteloog berioten/

Sjft! bien gp hebt (met bat ift mag gekomen

Hit Jlhocberg ſchoot/ in bien ban talue #erk)

%jn u 13erbomb 30 3igtbaar opgenomen/

«En in ben QPoop ber5egeld met u hierft.

2•

Helaas! Ik heb geleefd een lange ſtomb/

3Poob / 3ember 45ob/ na bat iſt nu mag mombig

42an mijn 19erband uit hragt ban mijn 19erbond/

cºöelijſt een ſtreng / geboeſoog en onhonbig.
- - &P 5 Jºl:2aat

v
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iſlºlaat# hebt gn / uit mebebogen/
#oo! uube abet en Beeſt/ mijn jammer-ſtaat/

#ijn ſchuld en ſtraf/ing 5o geſteld door ogen;

##7 in angſt bet gel/ mag buiten taan.

- " 3•

zBee hebt gp mp ben #eniel eerſt tºt beeg/

oEn aan mijn hert geopenb be boſboening/ w

ogen loſsing/ bie gg hebt gebgagt te ſneeg/

#ooguinen Zoon, begiëerelbä geſiſ en zoening/
d#n boob mp uit genaben aan bie ſchatten/

#itgbat ik bie noo: mig aannemen mouſ

#n boo, 't geloof/ in je5ug aan te vatten/

# tot mijn 45ob/ en goed oerhie5en30u.

4. • -

45p amaamb mn / 3elig op belle-ſtraf/ gebieben/
nemen bit u b2p aanbieden aan,

# aaft mp laſt na Jezus toe te blieben/

inſtab bie gp mp habb opgebaan:

#a/ na batift beleef/ gp hebt airºbe .

j#ijn hert geneigt/na u al-oppetmagi/

#n bat geho2mt boo? Jezus, mijne 322ebe/

#a agter hem/ op 't heilmoogb/ uitgebgagt.

re - 5.

39ebt gp mp niet/ o Iepenbige God!

gPoenmaberen tot u/bat iſt u âuſte; . .

den/ 3omber mn behenb bebºog/ of ſpot/

#nume uan'aanbiedinge beruſte?

dàm bam aan 45eeſt bebeſting te geralten/

apſe/ tot mijn/ 5n um genaben eet/

#om ik met hert en mond bit 3eher maken

3Boo! u ge5igt/ maar uunen mitſ o Heer!

I. R U ST E,

k

6.

Jan ban! #/ #o onmaarbig alg ik ben

&Poe hier boog u/ ?tſ om oog!#s/ lft

g

A

/

-:

l
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gft/ fft geloof ban herten/ en beken/ -

jl het open mond/ um lºeii-moogb openbaring:

&Pat Jezus ('t Hinb ber ſlºomber-maget JBoeber /

KPie alg een 13lochtig te geru5alem/

2lan 't #ruig uermoogb) 45oog #oon ig/ en heljoebet

13am 't J|2eng geſlagt/ berloren buiten hem.

7. ,

#ſft/ ik geloof bat álaar getuigenig/ -

't iDelft gn7 aan hem God Vader! hebt gegeben/

«Dat boog de J12eng in niemant amberg ig/

âDag/ nog 3ai 3ijn/ alg in hem/ 't eeuwig lebent

#iet/ be3e ig mijn Zone ben beminbe/

(Zo riep gp ban ben #emel met um ſtem)

#n ſnelſten fit mijn meiſjeljagen binbe/.

Om Zondaars heil te geven, hoord naar hem.

Als hy tot Zoen, een offer voor de ſchult,

Zyn Lyf en Ziel zal hebben opgegeven,

Zal door zyn hand myn wel geval, vervult,

Voorſpoedig zyn; hy zaat zien, en het leven,

,, Met al myn hert neem ik te dezen dagen,

,, In uwen weg (ban boo? Immanuël,

, 2lan menſchen heil te ſtijenſten) welbehagen, -

,, 'k Beruſt daar in, en andwoord: la 'k wil wel. -

ww 9.

JT2ijn gamtſche 5iel fit aan hem toeberttoum/

gEn maalt door hem/ o God! met u ber5oening/

#a/ alg mijn God in hem iſt u beſchoum/

gÉn neem ik aan tot mijne 3iefboſboening/

O Jezus! ik hieg u/ja iſ geloper /

ſtieg ujat gn 3ijt/ en mat u bolgen mag /

Daar is myn hert, o God! ift geef 't u ober/

2ül matift ben of hebb?/ op be5en bag.

1 O.

19an alle mat gn haat/ ik nu begeer

#a 3onbet iet (mijng uJeteng) uit te fichen/

l

(Ie
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(Ie Inezen afgeſcheiden immermeer: --

«En heb niet boog bit ooit meer te berbgeiten;

Daar is myn hand, ei! reikt mp b'utme mcbe !

2II mat hier ig 5al boo2 getuige ſtaan /

3Dat ift/ uit He5ug aangebomben ingebe/

2lſ mat ik ben / of ben geueeſt/ neem aan:

II •

, gft maaâ / o &#ob ! met u/ op be5en bag/

oſten 3oet-berbomb / Dat nooit merb meggenomen/

«En ik berhoop/ bat/ bolgeng bit berbpag;

oſbp meber5ijbg 3uit alleg boo2 Doen komen /

dſbn 3egt: Ik zal u een nieuw herte geven, -

Een nieuwe Geeſt, in plaats van 't ſtenen hert,

'k Zal maken dat myn Wet, daar in geſchreven,

Door mynen Geeſt, van u gehouden werd.

N- I 2.

eiſa / 2imen! @Ha/ mijn 45ob! en ſieben #eer!

giſt bibb'er om met ernſt (ja 3o be5omber

2lig ik bam u mijn 5aligheid begeer) -

3Legg'/ſterſie 4.5ob! mijn herte boogheid onber

25uig onber u 3oet jolt mijn ſjalg/ met luſten/

GBp. Dat ift / mat gn aan of met mn boet/

@Tot 30 een eind/ in alleg mag beruſten/

jl2et eeù betijeugù eil bergenoegt gen10e).

II. R U S T E.

-

- I 3.

Lof, Eer, en dank, o Vader! 5p trun maatj

qaie 3elfg bit heil ban eeumigheid beraambe/

#o in onderlijk / 3o heerlijft / 5o beſtuuaanl/

gºelijkerbuij# um wysheid bat betaambe/

92nd u op 't hoogſt genadig en regtvaardig,

#eſitaiig en goed te tonen/ har5 en 5agt,

#3ijt mºet als bierbubbel etc maarbig/

Bertonenb ook um waarheid en uw kragt.

14. #oe
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#a 3ielen hel/ 3ijn

I4.

#oe momber breed! hoe lank! hoe diep ! hoe hoog!

5traalt aan um kroon ban «Ere/ 3o bepetelb/

3Dcm diamant per 3Liefde mp in 't oog/

#paar me gp liefd een hatelijke mereld;

Zo, zo, zo lief ('t hoe lief ig 5omber meerga/,

QPeg 12aberg moo3b geen tubebe 5o meer heeft)

Zo lief had God de Wereld ('k galm mijn #eer na)

Dat hy zyn Eengeboren Zoon haar geeft. -

I 5.

CBob / niet een JBenig/ geen #oning be5er aarb /

maar al beer van Heelſ bemel/ #ee/ en 2 arbe

#Zijn eigen zoon/- 3ijn Enige niet ſpaart/ -

#ijn Benjamin, 3ijn herts-liev' en zeer waarde! .

obob geeft, hp ſchenk/ uit liefde tot be menſchen/

De grootſte gaaf bie ijp berteren ſtan; . .

Tot alles mat een 3ici 5ou ftonnen menſchen/ - --

#a boben mat ſtan benſten#s JEBan !

I (9,

Lof, eer en dank, zy u, o Godes Zoon!

&Pie 45eb gelijk te 3ijn geen roof en agte /

JDaar neberbaaſd uit uunen bogen troon/

3Deel lager alg ong uiterſte gebagte!

Oſbehoog5aam tot be ſtruig-boob aan u 13abet/

QPin op te boen# um boogſtohen 3ijd'

w erte, liefdens Ader,

CPp Dat Die 5ee uitbloepc b2ceb en muijb.

- 17, , -

GSH hebt alleen mn boo? u eigen bloeb/

# toegang / Die ift nu gebruift / pcritregen/

GR#oon! o #oon! o 5ce van onervloed! .

Die mp bong bloeft beramberb in disobg 5egen.

Immanuël! Die mp (meſ eer 3o een5aam/

#en byeembeling/ ja biano nam mijn #eer)

32erenigt met u Baber 30 gemeen5aam / . .

&Dat hp mp reiſt 3ijn liefde rijäg-ſtafwar,s. Lof
- • - -- ,

/ -
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- 18.

Lof, cer en dank, 3p u / o Geeſt van God!

God van mijn beeſt! en lenen ban mijn leven!

3Bie mp getoond hebt mijn gebaarlijft iot;

oEn mp ontroert met ſchrikken en met beben!

3Pie mp hebt opgebaan. De beur ber hope/

«En ooit de beut van mijn geſloten ſjert /

o bgt ift na Den ſtathen too?n lope

an Jezus #Paarn/ baat fit behouden hoetb',

19.

+Hun inſpraak heeft mijn miſb hert omgeheert/

g#n onerreed om Jezus te beminnen/

2lig b'aitherſchat/ bie rijſt maakt, ja gp leerb

Hiep / hoe ik nu 5al bit oerbond beginnen?

My Davids Deel, en Abraham zyn Zegen,

(Loe-eigenen/ en mynen alg mijn lot,

eiſa# 3iel ber5eſteren ter begen/

33an Godes gunſt/ aig eeumig bgienb met God.

III. R U ST E.

2O,

Jau met mijn 3iel een boſſen herte luſt/

#o met alg ſiteht mijn uiterſte vermogen/

#ft in mijn heug op bejen bag beruſt /

«En neme boo?/ in um / almethrmb ogen/

3aan nu voortaan niet meer te zijn mijn eigen/

Heaat bºum alleen/ Drie-ene ware God,

&#2ſe mijne 3iel tot be5e keug äusaamt neigen,

Mariaas Deel verkies ik voor myn lot.

2. Is -

#ft netne boog/ bat (alg mijn hoofd en Heer)

©p u 3al 3ijn / be 3ogge mijner 5aften/

2#etuigenbeſ met ootmoed/ bat nooit meer

#an mijne hant/ mijn feiſen zullen maken

't 39erbond te niet: want je hebt en geſproken; j?
iet

-

3
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«Pp mijn ber5oek/ in allerlei geba

#aiet bat ift ooit migt zuihen mii u moogb/

#a 3o veel meer (ou# houb gp 't onderbroken)

ââſſiſt u baſt aanhieben van u boogt. *

22

ePoit meet gn/ Heer! bie hert en nieren proeft/

3Bat ift omtrent mijn bleeg hebb booggenomen/

GPp bat u d5eeft baat boog niet inero bebzoeft,

#ſt meet ook bat um Hragt bat boog 3al komen

n mp/ 3d beel um mijgijeib gocb 5al binden,

moet (beg noobg) mp bar ſtaan nu nooit-an/ .

't 19ernieuimen ban. Dit onderling berbinben/

«En 't nemen ban een Afgeſchrift baat ban.

23.

#lig mp be byeeg# lft maab ljermoebe httneſb:

2lig iſt hier na in buiſternig 5al tuambºlen,

2tig mp 't ge5igt bam bele ſchuld ontſtelt/

3Ligt in be booö; ban 5ai mn t'onberijanb'ſen

3Ban be5en bag/ berſterken boog t'ijerbenſten/

3Panmeer ſit mp baar op beroepen 5al;

«En gp/ o God! 5uit mp een afſcij?iſt ſchenken/

24 •

Jàu/ 'k meetbat gp ook toeſtemt Dit berbomb /

ſlaantume ſchrift boet mn baat ban oerklaring;

##t ijebbe niet ban nobe tot mijn gtonb/ -

&Bolt magt fit geen nieum' gemel-openbaring /

#ug helin ik nu aanbieding aangenomen
GBp u bebing/ en 5al bah u beleid

#ermagten bat mn 't goeb hier toe 5al komen/

“#n eindelijk um opper3aligheib.

25. A

45etroume God ! al mat in bit mijtt boeit

gbebºehhig íg/ bergeeft bat/ tºumer ere/

«En neemt mn aan in ume 2oon/ mijn 5oen /

# buien alleen fit alieg nu begere:

n om myn hert oens voor al t'openbaren,
Ver
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Verzegel ik dat God waaragtig is,

In Jezus een verloſzer te verklaren,

Die tot dit werk volkomen magtig is.

v/

. *

Klagten over de aanklevende

VERDORVENTHEID.

&tem: Als 't Begint.

I.

O 322oebig ongebal! / - -

«Dat mijn molgt ouer al/

JBatmijn aankleeft uit'g eerſten Babergbal.

Rom-7. #oe homt de tijd bat verloſt 3ijn 5al/,

24 't 25e5it mijn hert/ mijn oog/ mijn lip /
W «En boet mp biämaalg ſtoten aan een lilip

Ieſ. 6.5. En 'g mercing groot en ongeſtuime 3ee/

#oe ſtom iſt eengin'g gemelg bei!'ge ree ?

2. -

qDie b'eerſte JIP.cng betrieb/

Eph. 6. Pie baard mp bit berb?iet/ .

16. JPie nog al ſteeng 3ijn bier'ge pijlen ſchiet/

(zp hujetjen/ maat / Bob lof / # en bus
ben niet.)

2p 3ijn getuig in b'#eſſe geſmeet/

oEn boeien om mp toe te boeren leed

een ſmert / noo; eeuwig in beg?ifgronbg
- pijn/ p

JBaar God berloſt mp / bie 'ft nuoet banke

Daar 3ijn.

3.

Iac. 3. 2. 3 Danneer fit ga of ſta/

Rom. 7. #oe ſtruikel ik 3o opa/ . . . . . .
* I- - #ft

-

. *
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A

Gºſft mij het goeb/ hoe feib mp 't Himaab 3ena/

Pſ; 25. #oe juigö mijn biano baalt/ en lagtha! ſja:

21. 19erbo?bentheib / in mijne 3iel

- jàog ouerig / Dit bat mp bn de hiel;

- aa, ag/ bien ouücn meng/ Dat bleeg bere

piet -

Jpijn gangen/ en bergt my bit treurig licb.
4.

Mig. 6. 6. ?lig iſt in een gen bguſt/

1Boo? mijnen God mp buit/

QBat ouerbuerft/ en rooft mp het gcluft/

(#o# iſt 't hert ſchier uit ben boe5ent

tuftft'

&Pat fit 3o boo? ben Here htmam/

- gDat mijne 3ieſ ſtond alg in bier en blam,

Cant. 8. @P groot geluk ! tc 3ijn bp God behend/ ,

6. QPoo? God berligt/3ijn holen buurg genoemd,

y.

Cant. 2.5. ?lg God! u licfbeng pijn/

2.Theſ. Pöet bat ift ſtabig fitnijn/ -

I, II. (dlot dat u goedheiðg luſt/ berbult 5al 5ijn

n mp/ en uuje uil/ alleen de mijn:

at uule ilBet in mijn gemoed/

#o 5n boſmaakt/ Dat matmp ook ontmoet/

# nergeng mijſteban haar boogſcijgift af/

g/ maaktm: gettou tot aan het graf!

2tig ik dan 'g lichaamg band/

25cU2ijd / 5al 3ijn betplant

Hit be5e boobg baſlei in 't baberlaub/

«En lieflijkheben aan u regterhand

JPijn broebe 3iel bp u geniet/

#oe 5al ban 3ijn bergeten al 't berbziet?

Q Jezu! bat u gunſt mp bit toeſchiftſt':

O Chriſte! leen in mp / en niet meer iſt.

#3 ZIELS

w
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ZIELS - UITGALMING.

ſ ,

A gb! hoe genoeglijſt en hoe heerlijk/ - -

#oe egt banneugt/ hoe groot en omuaatbeerlijk /

#g mijn geluſt / ?tig fft in bguſt/

li nog berheerlijſt /

GEn boog u #2oogheid buig en bliſt.

2

#oub uïnen 3Lof/ o nogſt / berouben/ . -

gzott ban mijn liefde luſt en b2eugt berhouben/

2lig iſ: het ligt/ ban u ge5igt/ ' - -

2 g niet beſchouben /

«En ooit geſtuit micrü in mijn pligt,

w

- - 3.

JBeen/ neen, ik moet u b?olijſt roemen/

oºn trots de gel/ mijn 65ob en erfdeel noemen/

Of ſchoon mijn fitmaab / mp ſteetguerraau/

«En mij nerboemen/

Jºog boel iſt ſpruitjeg ban u 5aab.

4.

«En ſchoon iſt hoogheid op 3ie groejen/

jºog meet iſ. Dat u hanù Die uit 3al toejen/

2ül mat berberft/ al moat oerſterft/

#ult gp beſiloejen/

ſÇot Dat mijn 3icl haar luſt eeng erft.

5.

't 45aat 3o het gaat/ gn 5uit toel maken

3Dat iſt alg 't tijd ig/ 5aſ te ruſte raken/

Boub mijn maar ſtil/ ſtuit mijn bebit/

Cn tigt mijn 3aken/

3?ict na mijn ügift/ maat na u miſ.

- 6. Doet
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w 6. -

Sºort mat u luſt/ iſ 5eg flegg 2ïmcn/ .
âDat kan u hind en ſchep5el meer betamen/

âDerd ik beriuerb/ of fincit mijn hert/

#omt nip beſchamen/

gºi! #c5ug lief/ gemeeg mijn finert.

7.

JPietámaakt mijn ſtaat/en rampc3ujaarber

&Pan Datiſt u mijn Schermheer en Benjaarber

«PIn mijn gemaft / @oit tegen ſp?aſt/

JPietg mag mijn naarber/

2tig ilt mijn in u truttig ſfalt.

«Ei laat mp bog van u niet bmaſen/

gap Dat gp mp niet meer behoeft te halen/

#oud Dog De luagt / «En laat u kragt/

JPijn bſceg permaſen/

#ijt gp mijn 3Leioſtat in ben nagt.

- 9.

Op bat fft u hulp mag bermbagten/

IPaaſit dat ik mn niet ingeſpanne htagten

19aarbiger ſtel/ ©in u beneſ/

3tcebg te betragten/

(Tot boogbeljoebing ban mijn filmcl.

I O,

Hft geef het op/ift kan niet tuerſten/

#Laat u genaan mijn geeſt en ſiragt berſterken

«Deh en uerbuern / Heoco en beſcherm/

Jlàp met u blerhem/

3Let op mijn mucteſoog geherin.

II. -

#stiert gp mijn gang iſ en boet mn Hopen/

#l 3ou mijn bleeg het met de boob bekopen/

iPalit mijn gemocö/ Doeſo op het goed/

«En fineſt in hopen/

G5p 3ijt mijn #eil in#"
- #9 2,

12, 1Iaat
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t I 2.

HLaat ouer mp H 2lanſchijn ligten/

gen uuiſb mijn gang ten hogen hemel tigten

(Duct balſche ſuſt/ luil / 3in en ruſt/

JEet ſchaamte 5tuigten / l

3tg! mag die banip eeng uitgebluſt. w -

13.

23uigt gn mijn tuiſ/ miſ bie niet buigen/ .

à l'aaſt mijn gelijſt/ be hinderen de 5uigen/

2tg! Dat iſ 5ag/ Dat mijn geb2ag/

jl)p nlogt betuigen/

âBat dat men boog u 45eeft bermag.

I4.

ſl3apenb gn mp / en ſchoeit mijn bacten/

gºo treco iſt toe / mijn biano te gemoeten/

âârijg ik een mond/ H liebe Jl)ond/

itan 't al ber5oeten/ -

G#en milllijſt bu0030 maaiit mp ge50lub,

I 5. -

Doct met mijn 3iel/ maar u behagen/

EIaat iſt Inijn lot geen ogenbliſt Uchlagen/

KBuurt het te lang/balt het te bang/

H3clpt gp 't nip b?agen/

#o loof ilt u lliet 33ſaſin ge3ang,

- - I 6

ïkomt ban mijn bleeg/ mn obecbmerſ3cm/

#ocht het mijn geeſt / tot ongeloof te perf3en

âLaat u ºp de hel/jl)et u bcmel/

dºeſtabig fcherfsen/

#ſt lief en loof it eucnuncl.

1 7.

3Laat bleeg en blocb/ bypt'5amenſpannen

«Bin mijn geloof/ te 3iften en te mannen/

«B!! #tiiiit het ſpoo?/ gn ligt mp uoog/

1Deg 3ielg tipralinen/

God boerter mp beltijaftig D002,

18, #ollh ’
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» 18.

2oub be5e ſteur mn ooit beroumen/

#Been/ meen/ ift blijf op be5e iïotſteen boutnen/

't Çeumig betbomb/ ig al de gronU/ -

1Aan mijn bettroubben/ |

3Dat eer ilt uJag omlngiftbaat ſtond.

DE vRoLYKHEID

VA N 'T |

CHRISTEN LEVEN

Zier, Pſ: 43-4. 1.Theſſ. 5. 19. Phil, 4.4.

V#/ berblijb // H aſie tijb/ -

JDat ig ong eeuunige crben // &#euinige crben/

obetrooſt / en 3omber b2ceg te 3ijn/

sign leben en in ſterben/

#Laat ongbyolijſt 3ijn/ ugoſijft / byolijſt /

3Laat ong bgolijſt 3ijn/ byolijft 3ijn.

Kan ook mede gezongen worden op dezeWyze:

Doenze, doenze, hebben ze dat gedaan.

I • • "

V#/ berblijb// H alle tijb /

«Dat ig ong eeuwige eruen// geuimige erurn/
CII 30jlÜer b te zijn/opetrooſt/ en 3omber #, in l En
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#n ſchen en in ſterben/ . » -

#laat onguyolijk 5ijn/ bpolijſt / byolijk/

3Laat ongbyolijſt 3ijn/ ozolijk 5ijn/ byolijk 3ijn. -
2.

&Pen ſpemel miſ// Pen hemel iuiſ/

gaat die hem binnenin beugden// Diemeninuteugben,
&Dat ig ber «Engelen eeuuuige trant/

«Die 3ig in beugben berljeugden / 3Laat ong &t.

De b2cugbe beugt// (ië. beugt meer b?eugb) .

#ºetb2blijft ljert maakt Deugdig // ſl2aakt ongüeugdig

&Dat Yueet ben H3emel/ Daarom buil

H?!! al 3ijn Dienende bgeilgbig/ 3Laat ong (ft.

* - 4.

Den H3emel gaat// De 2laarbe ſtaat/

#o baſt niet alg beeg b2eugde // ?tig oce#bzeugbe/

kg)aat 'g #2cmclg #oon ong 3ieſen meeb' -

«Dng herten niebe berljeugbe / 3Laat omg &t.

5. -

qDeg #hemelg 5oon// #mam uit 3ijn GIbzoon/

gPicn #n ban «Eeuunigheden // &#euuwigheden

$5e5eten ſjab / en b2agt bit Hºeil/

Dit #2eil ban boben m", 3Laat ong (Ét.

#ct bloebig 5meet// Dat liefde beet/

't G5e5egend iijf ontblieten// Dceb ontbiieten/ .

<Been ong boo? û'ongemeten fmert/ -

«Deeg 5alige b2eugbe genieten/ 3Laat ong (tc.

7.

SDrg #emelg gunſt// Drg ſpemelg gunſt/
(Pnl ſchatten niet te hopen // 32iet te ſtopct1 /

#orilt al# een H3cmelg ujaterbai/

9ng 5alig toegelopen/ #at ong (tt.

3De 5ouben al // en 5onder tal /

ſtijn gordiglijſt vergeven// Aſpergeben/

-
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ſlºp habben be eeuunige bogo berbiemo /

«En krijgen het een mige leben/ #Laat ong &c.

9.

GDeg #emelg #eer // GPng ſchat en eer/

g，5e5ondheid, ruſt en bºebe // fiuſt en byebc,

2li hebben uup fjict niet met al/

jl 2et #ein 5ijn uun te bgebe/ 3Laat ong (ft,

I O

KDc ?larb ig ong// Den Bemel ong:

ſlBat 5qub ong meer geluſten // ſlâeer geluſten?

JBeeg ?lacbc ig ongftogt bertreft/

«Den #3emel ong eeuuwige ruſte/ Laat ong 4c.
II

Cn ſlº eng en Bee// «En «Engelen mee/

«En bod?- en tegenſpoeben// Zegen en toeben/

3Laat uterſten / al5g 't uuerſten miſ/

't jl)oet uucthen ong ten goeben/ Laat ong 4c.

I 2.

QPen hemel 5clf// Dat ſchoon gemcif/

g?aat 't dag i55ouber magten // #onbet magten/

## 't hoog uertrek/ baat «Engelc-cijoc?/

?li 3ingend onguermagten/ 3Laat ong&c.

I 3.

GPng 13aber leeft// Die# ong geeft/

gºn niet hem alle dingen// #iſleidingen/

&#n 5egt ong noobbyuft toe/ op dat

iPp 302geloog 5ouben 3ingen/ ſlaat ong #c.

1 4.

&####ennelä gunſt // TIEerb ong. De filmſt/
#n 't kleinſten ong te inten// &Plig te ſn'en/

GPu#3ouber p?agt en oberSaab/

«En 5oliber leâltermpen/ #onnen bbp (tc,

- - 15.

&Per ſl2enſchen haat// @f nijb/ of finaat/

«En ſilinnen olig beogoeben// Diig bes:oegen/

1) 4 #ebben
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33ebben mn maat beg #emclg gunſt/

#2iet amberg uun behoeben/#aat ong (tc. *

I

jàog haat / nog nijb// jºog m2aalt / nog ſpijt/

GPng tot haat oefening tronen // (tot haat tronen/

jl)aat alg uup met een ſtigtigen 3in/

39et humaan met gocb-bocn lonen/ Jlºggen mp &t.

I. R U ST E.

I7. -

Jl)aar ſjola! maat // il3at hoog iſt baat 4

âDat ig het? ſchgeicn/ of reien// #ecij?cien/of reien?

De ſDereld noemt het reien: maar

&Peg dBereſbg reien ig fººnſ 3Laat ong (tc.

I

't Hknetter-getier// 19an 't boog men bier/3Bn honneu maar beragten// ſl9p beragten / V

Scijatten biebgolijſte Dagen al/

130o? Duiſt're Donkere nagten/ 3Laat omg (#t.

S I9.

#n al be ugengb// gên al 't geneugb/

Deg iDerclg opgelopen // GPpgelopen/

jàog mottben hup ban b'on5en niet

«Een 2tag daar boo? berſtopen/ 3Laat ong &c.

- 2O.

#aar 3ingen al // #aat ſpringen al /

#g huppelen na ber Haelſen// jàa ber #cſſen:

#2aar âſang ig glag/ haar ruſtig roeſt 7

«En al jaat Hubelen maar fitneſſen/ 3Laat ong (Éc.

2. I .

25egerig hert// Dat mager merb/
-

JPoo? 't gieren na beel ſchatten // Jha beel ſchatten/

&Pemijl gn onber5abigt 5tiſt

ièa ujillo met 3oprege batten/

#Culien uup ugolijk 5ijn/ &c."

-- ---- -- 22, Çn
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l

- 3Laat ong 3r,

22.

&#n aſ u goeb// Paat al lt moet

Opſtonb/# bit ſchem// #al begeben/

ºpen fietſtaf b2ccht/ ben iïotg be5mijät/

pet herte beienbenen beben/

zullen top (tc.

23.

Dat bromfien hoofd // Ban 5in beroofd/

3Laat in zijn ſchijn-Ugeugt ra3en // (Cieren en ra5en/

qDemijl ijn 3inät/ en rolt en Dolt/

GPc Muijgheid in de gla5en /

#uiſen mp &t

24.

TIaat boſſen kop// #ijn wollen ſtop/

Hit Iceb'gen met bermalſen// Jlºet bermaken/

gºn ban mcl bgoniſten/ ronſten baat heen:

âDn 3uſſen mei mugtere maſten/

3Laat ong &t. - V

25.

dſbeen ſterften bganſt // GBeen tooſt of ſtamſt/

25comclmen ong beginnen// GPng De 3inmen/

JDaar tup 3ijn D2onken ban Water en Bloed,

&Dan eerſt ong 3innen beginnen/

3Laat ong &c.

2O.

KPien armen hºmant// Die ſlegte bant/

gPg! og! De buna5e banben// Duage banden/

#ijn haat om 't hert geſlagen / og! og!

illBel date5e hſagen en bgamben/

ſlaat ong &c.

27.

ºp meten hier // 13an j|2in nog 1Bier/

25chaloen 't bier nam bonen// 't Bier ban boben/

ſilicuen mp je5ug/ #n lieft omg meer/3Dp lieljen/ hun leven/ mn ſobeu/ V

33 5 28. #oe
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28.

#ot 3ufje baat // #oe 5al bat hait / w

ſpot 3al ben kronkel leggen// #tomäel leggen/

jaet halg/ en rug / en arme blood/

3Laat haar bat overleggen/

3Laat ong (tc. , -

29,

GDng hoog getmaat// 3àaat on5en 5taat/

«En zijn geen diamanten // JPiamanten:

JPaar 't Hºeniclg-ſierſel ban De Deugt/

qDat blinkt aan alle ſtanten/

3Laat ong (ft.

3O.

JBet banſtbaar oog// ilBp 3ien/ bie hoog

dBe3eten/ 3ig beſtreden//t'&Pn5en b2eben/

GEn alg 5n ruſteloog maken boog ong/

13oo? on5e 50gigloogijcÜen/

#uilen upp &t.

II. R U ST E.

- 3I.

ºpen Teeum het Lam// Hit gaauſtig ſtan/

Schepper en hocbcbet illemſen// #oebe bet Jºenſen/

ººgg (tun geloben íjet) alieg/ en buat

113p fiulillen of bcmiten of menſen/

3Laat ong (Éc.

32.

-Ei be5e ſuſt/f ſtºet be5e ruſt/

## bol ban cer en ſtaten // Gºet en ſtaten/

###i 30 mei bern0egt /

2- C2ig uitgelaten -

2-uilen wij (+t. gelaten/

- - - 33. w

Jºrt bege ſpië// 1eoi ſeiiftermij'g/ -

Jºrt Dejen blauit beſchonken/ #n beſchonken/ JE!

€ ,

St
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Jpct bege koſtlijſtſjeben berſiert /

jlYet be5e geluaben aan 't p?omſten/

#zuilen upp (+t.

34,

2tig ceng bc ſlèercib // 2tſg eeng be 119erelb/

#ig jammerlijk beo2ogen // #ig beo2ogen

#aſ binden / al ljaar Yuinſt inlaat uitlü,

gEn al haar liederen logen/

#ullen uup (+t.

35.

2lig cer en ſtaat // &#n gunſt bergaat,

#haar ſchat boo? &Dief en jl)ot ig// 9f berrot ig/

32aar min niet ſchoonheiðg baſ beruait/

QPe dBij5e nu 3iet dat hp 5ot ig/

#ullen up tc.
36.

«En alg bien ſtogn// @Pien fclien mo?nl/

Ban 't huiſje geluag 3al finagen // âDig 5ai ſtnagen/

&Pc buiſt'te nare balcie Daat ig/

H3et einÜe Det melige Dagen/

2Zal men dan (+t.

37.

GPng herte ruſt// GPp ſchat nog ſuſt/

&Pp gunſt/ op eer nog ſtatem// «Eer nog ſtaten/

1biſ 't blijben 't ſtan/ huiſ 't bliegen 't mag/

3l3n fiunnen het hebben/ en laten/

3Laat ong (#t.

38.

%o ong. Dit goeb// Den Bemel boet/

(tot ong genot toculieten// @Lot ong biieten:

âDn geben 't hem ten dienſte uuccrom/

g#n 't ſjen ter eren genieten/

3Laat ong (tc.

39.

Cn neemt bn 't mcg// Gn neemt bn 't meg/

j2og un het Dulbig bogen // Bulbig bogen/ 313

- p



236 GE E ST E LY KE

119p ſigten ong bieg te ſugtiger op/

ofºn bliegen te blugget dln hoge /

3Laat ong (kt,

O. -

eſn ſlºemſchen haat//#n ſpot en ſmaat/

- en armoeb'/ 3ober leben// Zober leben/

#g ſijblijft hen die tromingen 3ijno /

aat luſt (bat 5n upillen) maar geben/

3Laat ong (tc.

- 4 I.

#et bang gemocb // @Ber heſſen gloeb/

33et knagen ber getuiſgen// QPer gemiſ3en/

#an 't onmeerbeerlijft 45obc-bloeb

25e5abigen / bgebigen/ſliſsen/

ålaat ong (tc.

42. -

ga ſtoom be boob // Gºa ſtoom be boob / Z

sºn laat ong, met bit leben// 't 2ü begenen/

&Bit buift're mate baleien alleen/

&Boogmanbcſen mn enb beben/

3Laat ong (tc.

43.

ſBant in be boob// De bangſte noob /

g 45obeg #zoon ong 't Ieben/7 ®ng het ſchen:

ſtelten 't hoofd ten ſterreſten uit/

ºm bouen De iPoihen te 5meben/ .

#Laat ong ngolijk 5ijn/ vrolijk/nyolijk/

3Laat ongbyolijk 5ijn/ byolijk 3ijn/ u?olijk 3ijn,

Den 15. van Slagtmaand, 1662.
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De Alleen-alles-weerdige Hoogheid,

VE R T A L IN GE,
Uit la Conſolation de la Theologie,

D O O . R

RENE DEs CERISIERS.
Livr. II. I. Poëſie.

I. -

QPo2#n aï ban b'een en b'amb're tuereib ſjoeg

PU211;

2II bie bn dDater/ bier/ en HLugt en ?latbe ſenen!

3loopt haaſtig toe/ en buigt u herten onberbaan .

19oog hem bic ong3ijn ſl2ajeſteit maakt 3o eerbiebelijſt

Hen ig alleen aanbibbelijſt/ .

Häoint ban en biù hem aan.

2.

# 3oub gnhem biehulp en eerbiebhonnen incig'ren?

icu in aan5ien 't hoogſt banaf3ijn meritbeeb ſteig'ren

3Hit5ijn handkrijgt gn't ligt dat ubeſchijnt. 45eeft ect

2tan ſjern eerbiediglijſt. H. pligtig 't al te gebcn;

KPie u gaf âLigt en Leben/

dbeeft ljein u ijert maar meer.

- 3. lº

Haooit ſimam 'er. Het ban Jaiet ban boo? 3ijn mag

tig fpgeſien:

âDat ig/ erftemb 3ijn Zyn uit bie fontein te ſchen,

«P ! ſchabuube uan JPiet! o 3ubaliſten menſcijelijm !

dBeef +4 (u ſchulb) aan hem: Henb bat u 45goten

&tatiten/

332ing/ Honing/ en Jlºonarken

#iet Dan 3ijn ſlabcn3ijn. Gººi

4. #Zijn
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4

#ijn obermagtig hanb beleib be bomberffage

#ijn ouermagtig band uwijkt b'?tarbe met een mage.

p fieſo matig of roerb/ in plaatg/ in beurt/ in ſet/

In ig niet ban 45ocbijeib/ niet ban ?llmagtigheid/

#n is bie 't Schepsel magtig ſeib/ - ,

%jn een uu0020 ijp íg 45ob,

- 5. --- -

39oo: mien oog hebt gp (meng!) bie biere bienſthaat

heben/

Jhaar paf3elijſt aan 45obg oneinbig heerlijkheben ?

#p/ bien gp btig aanbib 5ijn onder 't menſlijſt lot.

GB bmaag verhuiſten ! leerbu JI)ceſter kennen/

«Eno u aan bie gemeunen. :

jl?aat 3ijt niet meer 30 30t.

6

Pen ſchonen bager / bie be ſa5uite gemelben ,

(JBie be3eilàajeſteitten Clj2oom lyoub uuo2 3ig 3eiben) ..

19erguſo/ Hrijgt ſopeng magt/ombatbn'tupilgebi'en.

«Den #emel 3o ueel ogen heeft alg lugte ſterren !

&Pic flonficten ban berren

2Uileen om hen te 3ien.

7.

2p b'2larbe u?n en grobe/ grote / 3tbare / lompe -

13ergadering ban ſtof/ en ombcmecgb're hiompe/ . .

3lig bejen ſtoning luoub 3p roert 5ig rag en mcl.

#p fpgehe maat een mooiù 5n 5af gaat lompe lenden

#Straſig boentelen en buenücn/

?Alleen op 3ijnt bebei. 8

gee 5te verheft bp uijl be trotsheid van 5ijn golven

#oſchgilihelijk/ bat#Leeuuucn/ Gºngeren/en Dolben

32an menſchen/ſtaanuerbaaſt/emtriſſenuan't gebaar.
jlàaat nau geraften DC ' 0 »39ernemen 5n#intn in 't tenuille

Legt my u golven daar.”

9. De
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9.

<pe oogelen in ºm oud te zijner ere huwelen

«Een Hoſtelijk iſſu5ijk/ en fluiten met haar kelen/

2li 3ijn 3n 3icieloog nog lucten 5p 't gebob.

q5een rede/ maat bie Hennig/ ljebben 5p om eben

45cijgo?5aatnijeid te geben

#aat #oning/ en haat 450D.

IO,

3Bc fcſſe GTigerg/ en be 25crem 3ijn ben amberen

25eleeft / en 't miſb gebiert (ſjoe hogeeb) betſtaal, cſ

ſtanDeten.

#aar buſheid (die ong ſchrift) heeft haaſt een emb: en

31jn - -

#aar ingemanben/ om 't erbarmelijh'/ bemogen

«En haren aarb gebogen ..

jl 20ct Hy gehoo25aalnú 3ijn.

1 l .

QDe 19iſ3en 't byugtbaar boïſt (bien 't builbe Jiheit tot

buoning/

&#n boebbel ſtrekt) hoe ru/ etſtemmen be5en ſkoning;

«En doen hem nebgig buſbe/ al ſlaan 5p geen geluid.

2ll 3ijn 5n ſtolli en Doof/3p hebben tong en oten

#ijn monberen te horen/

«En bie te roepen uit.

I2,

âDat 5ijn/ om hoog / ber heiſ'ger 45ceſïenſehſtermien?

2llg 't 5oet genoegen ban haar ſtage flaucrnien ,

3lan beg haar Schepper & ban ig al gaat lift geopenſttf

i?eeft niet bit trouluenoiſt tot 5ijnenbienſt hunbierken

«Bm flegg tot 3ijne tuerſten

(Je bliegen aig ijp menfit?

1 3.

3Loopt toeban boſken al! boethulbeaambtsen bere/

QDie boog 3ijn magt ufchiep tot beelden t'5ijner Çre/

#ijn b?:3e en liefde boe u lenen en beſtaan.

&Pf meigert gpijen 't regt ban u grºenaan:#
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132eeft ban De Jlºogcmtheben w

33an die u kan berſtaan. -

's Heren Heerlykheids Lof

Op be abij5e: Van den 6. Pſalm.

I e

#?per me5ig #here!

#oe ſchoon ig het berkere

jleet u in 'g #emclg #of;

#oe ſchoon ig u ge5igte/.

19ol #emelg #omne-ligte! -

#oe bueerbig 3ijt gn ſof! -

2. -

GP hoognerheben honing!

GP ſtot3ſteen tot mijn moning !

&Ber heierſcharen #eer. 23 -

GP 112e3en aſſer me5en !

#oe 3eer 3ijt gp te b2c5en ! - t

&eer groot igum'g Jaaamgeet A

3.

eſchoba ligt en#
#jeljoba hoog berijcben !

sjeljoba 3icfen ruſt!

GP hoe oneindig heerlijk

#oe ſchoon en hoe begeerlijk

#ijt gp mijn ruſt en luſt.

4.

Cº2neindig hoog berijeben !

ePneindig##
«P ruſtclose Iïnſt!

# baat u glang ſtomt ſchijnen / .

&Paar moet de 3ici berbuijnen/

5n u alg in haar huiſ."

/

- - - - - -
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*- - 5.

GP #eer ift ſta berlegen

lDat lof Dat ift 5al geben -

łl grote JEajeſteit;

©m enig5ing met ſtukken/

Zo iet luat uit te bºuhſten /

19an ume wat Euro.

GP Homb ift eeng uit gaſmen

+l lof ooo? 3Lico of #3faimen

(Tot grootheid dan u eer; -

illeaat ag/ mijn ligt/ mijn leben/

il)at lof 5al ik u geben?

«P groot oneindig #eer !

7. -

13eel naarber ſtaat# 5inhen/

#n D'QPceaan berb2initen/

12an 45obg beruuonbering:

QBan bat ik umen name » -

Zou honnen lof berame

#oog boben a: nu.

gP afgenoeg5aam heerlijk! -

#oe ſchoon / lief en begeerlijk , 2

13etijeben jlàajeſteit !

#ſt binö begin nog embe . -

âDaar dat mijn 3iel 3ig membe/

't 25lijft al oneindigheid,

- 9.

GP meerbig ſchone #ere ! .

#l toekomt grootheid/ ere/ * * * *

#Lof/ glorp7 liefd en roemt.

#eer! gp trekt mijn 3imen

#iel/ lichaam in u binnen

#n 't boblijft heiligbom,

e 1e, iDat
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ſDat boet gp baat#talen

3Deel heerlijk ſchone ſtralen

1ëan iſ aangesigt ſchoon!

#oog heerlijft berbenen/

#iefſt u baat mijn ſet en /

GBp u ſlaajeſteitg (Lij,oon.
II

3H ſchoonheid boet mp3inken

2Eig of ift 3ou berozinken

#n bat heerlijk gegigt:

G2 3alig/ 3alig 3inſten !

de 5alig te betoginäen

#n 't eeuwig 5alig ligt!
I 2 •

#oe heilig ig bat ruſten

#n u boog 3ielg melluſten,

#oe ſinaaſdijk ig u mijn?

dºn maakt mijn 3iele brontien

dBoog liefde 50 beſchoulieu ,

#n't abijnhuig liefde-wijn.
I

- 3.

62 heftig b?olijk b?omſten!

t

7.

Zo heilig ingeſchonken

dPer 5aligheben 3et !

gLieffieſlijſt ſterben lenen/

#ieſ/ lichaam 30 te gebeit

#gn 5'engegronde 3et.

I 4-.

3Leeft/ leeft bam #oning lebet!

«En in en boo? hmp 5mcuet/ ..

oºi boob al iuat mp ſmette

3Boog ge3ug offerhaube

JPoo! #e5ug liefde-banbe/

G9 bette gan mijn ſjert,

Y

15. @
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|

- 15:

g2 ſooft hem gegug ſcharen!

GPneindig miſt beräſaren

Zijn grote ſlàajeſteit.

en gp mijn 3iele bzinget

#n hem/ en met haar 3inget

#em lof in een migheid,

HEERLYKHEIDs LoF.

130i5e: Un jour &c.

I.

CPog/ om hoog/ mijn 3iel/ na boben!
H#ier beneden ig#

trieſte leden/dienen/ lonen/
#g maar baat men ººſegum 3ict/

2ti mat gp 3iet op aarb7

2ll mat gp hoogb op aarb/ *

# u hoſtlijſt lenen/ lieben/ Ionen/

l mat gp menſcht op aarb/

#g u koſt'lijft hert niet maart.

2.

#choon en pragt ie#n ſchijn/ en

#belheid af 't Hoſtelij

Luſten met 't gebruik berbmijnen/

Goud en 5ſſuer ig maar ſlijſt:

&Paat 't hoffelijke bloeb

SBaar 't hoſtelijk bloed

#aardig al uſenen/ ſieben/ ſoben/

#Paar 't hoſtelijke bloed

ti?ert bouen aſieg geſoen boet,

3.

't Leven 5omber einben heerlijk/ w38a bit leven krijgeijk/ LA

"g, #g/
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#g/ mijn 5ici alleen begeerlijſt/

«En behuccgt ontzigtbaatſtjit: | |

Sluit maar 11 bleeflijft oog / . . . -

#Sluit naar Gºt. . - -

lBaut bit heerlijftleben./ leben/-ieben/

#sluit maar u biecſlijſt oog/

âBant dit leuen ig om boog.
4. -- --

#omber ſterben boo? 45ob leben/ . .

#olibet moeite/ #onder pijn/ | | | |
#onder 3ichtc/ 3onoer benen/ * * *

#onbet duel/ en 3onder gilijn:

GP pb'ſe 3ici bebenſtt! o pû'ie &t.

%omber ſterben leben/ ieben/ icten/

poºie 5iel bedenkt/ .

at u den Bemel goebig ſchenkt.

5. -

Leven in volmaakte deugden,

(Gºot beg Heren heerlijſtijcid/

132glijſt in beg #enlclg Ugcugben/

H9eilig in 3ijn ſjeiligheid:

ſl2et 5o een glang Uercent/

ſl2et 5o &c. , * * * *

zomber 5omben ſeben/ ſeben/ ſchen/

jl2et 50 cell giang Uereent/ . .

gziet luat Denbema: berleent.

#ersenlogen/ bie be fuoben

#onden boet/ en baat in leeft/

3Pcet gn niet / bat u bood / en

#el nog in ben hoe5em kleeft?

3Dit gp ten lenen gaan ? -

3l)ilt gn &c. .

Z33angt berbeugben leben/ leben/Heben/

3lºitt gp ten leben gaan? -

2daligt hier het beſigtiaamicten aan,
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14.

/ 7.

ſDenſchelijk en lievens weerdig

#g mijn 24:5ug/ baat be min

2l ſtijü tot uüat auberg beetöig

3Bib allleen genoegen in ! ..

ji 2ijn 3ici na boben dan / mijn 3iel (ft.

«Daar ig #e;ug lieven, lieben/ lieben/

J12 jn 5iel na boben ban/ -- --

«Daar ilt het ijeiſ aat nam Han.

2lſberminnelijkſte bchoonheid!

eBo25aalt ban uJat hier ſchoon ſchijnt/

&Dic Joo: jaren/ nog getuoonheid

dbijl bermaaht / of ooit berbmijnt. -

+t ſchoonheid/ bib iſt aan/

+l ſcijoontjeſb / (tc.

âl)iſ ff goit ietg licben / ſicbcn/ lieben/

+â ſcijoomijciù / bio ift aan /

«Baat 5al het hert eerſt benen gaan. . . .

2#ſſerſci brealiſme: -

QPic men hier bcbcultcn ſtan/

jlºenſen-liefde/ menſeli-3eben/

#ijnber maar een ſchabum ban /

KPit ſteelt mijn hert en al / JDit &c.

3Luſt mp iet te ſieben/ lieben/ liegen

&Dit ſteelt mijn hert en af/

&Dit boben al iſt licuen 3aſ. -

- 1 O. -

3ig! Dat aſſer menſen tongen/

#er dºngen maaierheid

t'#amen ſpambcn/ t'5aniem 5oltgen

Iezus lof en heerlijkheid!

ſlaaaht op hert/ mond ! en hamb/

âDaaht op mijn Cijter; maait

#e3tig ig te loven,# lobell: 1Üaakt
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ſBaakt alſ op hier ig ſtof/

2 ingt 3omber en ben je5ug lof.

Den 27. in Oogſtmaand 1665. )

L O F-G E J U I G,

Over de grote Gunſtbewyzen des Heren,

- aan den /

OVERLEDENEN,

Van zyn geboorte af, tot ontrent het

einde van zyn leven,

Tot Roem van zynen Bond-God, in

ſpyt van den Viand,

En tot opwekkinge, gelyk zyner ziele,

zo van Gods volk, opgeſtelt.

#stemme: Pſalm 28.

I.

2Eaſt op / mijn 3iel / om umen 45ob te p?ij5en;

W «En hem te banken boo? 3ijn gunſt bemij5en/

3Piebp in Chriſtug u geſchonken heeft/

«En Dag bp bag uit 3ijne boſheid geeft.

2li mat in u íg/ moet hem eeuunig ſoben/ /

ſleet b?eugt en eerbieb/ ſchoon onteiäbaar boben

H roem/ en lof# (Ireet maar 0002/

«En bolg het heilig «Erf-golft op het ſpoor,

2.

º
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2.

dBa nu/ om hem ll offer op te bgagen/

# met melbehagen

er

#n 3ijnen 2，ooll/ bp

#H reuftbuerft aan. hoog met bien omt3ag

Zijn groten naam/ en roem hem bag bp Dag;

#p ſg bet/ bie u uit ben boobſſaap mchte/

«En bie 3ig in Den 2&oon' aan u ontbchte/

#p ig het / bie u ooo? 3ijn liefd en Hragt/

#n 3ijn 3Paleig 30 3eegcijft oberb?agt.

3.

# ig het/ bie boo2 toonb'ten u bcmaatbe/

n bat um JBoebet u in b?oefijeib baatbe.

#p ig het / bie u op 3ijn armen broeg/

«En/ in 3ijn gunſt/ 3o tebet gabe ſloeg;

&Pp bat be H3eſt u niet na d'afgrond ruſtte/

&Paar jaar gemelb u 3o berbaarlijft bguitte,

een binnen meinig uiten/ boo! be boob/

QPie ſp?uiten/ in u huig/ be ogen ſloot.

4.

#p íg het/ bie u 3o een reehg ban jaren/

ſlBanneer gp op de ruſtelo5e baren

@Der tuereſb/gintg en meer gemoppen nierb/

2&o uuonberbaar ſangmoebig heeft beſtiert/

* «En alg op aartg-bleugelen geozagen/

en nam u afgeueert de 3mate plagen/

JPie gp beroienù hab, en u met 3ijn ſjanb/

(QPaar gp 'ct niet op bagt) hielb in ben bano.

5.

#n ig het/ bie 50 bilimaal u perſchoonbe/

«ën ober u 3ijn magt/ en liefd bettoonbe/

(decubijl be buibel bgong op nu?aaſt en ſtraf)

2tig of hp uit ben Bemel riep: laat af,

#p íg u beet niet/ maar dan min/ tenieten/

#n mijnen #oon / hier boben aangeſchºenen/

«En boog 3ijn bloeb gehogt. H rij#ig uit.

JPijn #oon eiſt hem, en ik geen ſjeni bien#
, #p
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-

- 6.

ſap ig het/ bie aan u gebagt ten goebe/

2lig gn bertreben laagt in umcn blocbe

Jaſe tot u 5icbe : leef! ja/ 3onbaat/ leeft

HIBenb u tot mp in mijnen %oom' / en geef

44 aan hem ouet/ Ijn 3al u behoeben/

ga met 3ijn offer-uleeg/ en 5oen-bloeb boeben/

GEn u befileben met 3ijn eeuunig heil.

(Ireet toe, mijn liefs heeft nog paal/ nog peil.

7.

#n ig het/ bie u tot ben Žoon beeb komen/.

«En üie u hert 5o 3agt had ingenomen/

&Dat gp u/ eer. Dat gp 't regt bedagt/ .

(Lot ijen1/ en in 5ijn erf-rijſt 5aagt geb2agt.

het ſcheen u boe te groot/ en beet te heerlijſt

3)go2 it (5o buil/ 3o unalgelijſt / 30 beerlijſt -

JPigniaaät/ 30 arm/ 50 bol van ſchuld /) beſchrift

33oo? maan en 3elfg "En micro u een ſtrik.

&#n ſtonb ber3et/ gn koſt het niet bebatten/

«Dat ſºob (3o hoog/ 50 heilig) 5ulſte ſchatten

#oub ſchenken aan een hellemigt/ mieng hert

#2iet meer betb?ij5eit uJag/ boo? angſt en finett.

(ſºp Dagt: 5oub 450D 5o ligt/ 30 haaſt/ bergebell/

Göp moub eerſt boo? 5ijn too?n en gramſchap beljen/

«Eer gn moud ruſten in beg 33eilanòg bloeb /

«En u beroemen ül Deg #cten gocü.

- 9.

3Die moſh berbmccn/ bic felle ſtorm bebaarbe:

#et ljeilig unoogb u ljet geheim berftlaatbe.

4.5ob becb u 3ien/ bat Ijn/ maat 3ijnen raad/

#n hoge b2pmagt/ het bemiube 5aat/

(ºot Cljgiſtug trcht/ luie burft het tegenſpreken/

âlºiſt & Bob het ſtenen ſjert/ bog: liefde b2chten ?

gºp 3ueegt, en #aagt u tot 3ijn dienſt bereib.

«ºp p?eeg 5ijn gunſt/ en roeiiibe 3ijn beleid

1o. #n
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I O., A

#n ig het/ bie u in 5ijn huig onthaalbe /

g#n in beel liefde / tot u nederdaalue /

ga u ber5abigb uit de melluſt-bloed,

@e boo?ſulaaſt ban ljet ecuunig ſjeil-rijft goed.

ſºn ig ljet/ bie u in het ſtrijtperft leide, - -

jl gaat. Die ooit nimmer ban u 5ijDe ſcheide/ - ,

#2choon ijp / ubel nu en dan ſcheen meg te gaan /

&#n u een meinig op u 5elb liet ſtaan,

l I

Op batg u onmagt / trotg/ en buaagheib merkte /

«En af5aagt ban umn uuijgheid/ moed/ en ſierlite/

(Ierubij ijp u beſchermde met 3ijn ſtaf/

&#n boo2 ben 45eeft 3eer heim'lijft ſterlitc gaf.

J2ooit liet hp u geheel en al berlegen:

«Pntroh bij u een# tijûg 3ijn 5egen/

QPan micrb 3ijn bloed/ 3ijn trou/5ijnligt/enliragt/

#n neù'righeid/ maat ubaatbe/ joog gcagt.

- - I2.

#n ig het/ Die 3ig ober t; ontfermbe/

3ij taal- en mocb'loogheid; bie u beſchermbe /

GPp dat de buibel b'oude heerſchappn/

“Doo, Diepe liſten/ of boo? Duingianup/

32iet ubeer herbatte, en die u oingogde

jl)ct ſitagt/ manmeer ſjn u tot afbal pogbe/

iñoept met verbaaſtheid uit/ o monu're trou!

GP liefde/ 3onbet maat'/ en naberou!

I 3. º

#n ig ijct/ Die boo2 u/ ten goebe/tmaakte,

QPie tegen buualing u om5igtig maaltte/

GEn pal beeb ſtaan/ ſjoemei een ſchone ſchijn/

19an Deugt en geeſt berbergde het benijn.

#ijn 45eeſt) en inoogb bertoont en u be maarheid

3ij ſjate ſchoonheid / unonb're Hragt/ en klaarheid.

iïdem uum ontfermer; p?ijg 5ijn goed band/

- @Die u bemaarb / en banbeſt u verſtand,

&R 5 14. TÜic
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I4

ſBie maatb gn/ ſjab u #sen u beriaten +

#et trot3e oorbeel meet ban paal nog maten.

JBank umen lºgerber, #p heeft u geleid/

€jn 't heerlijft ſpoo? ban 5ijn geregtigheid.

# ig het/ bie u/ boe gp 5o bertraagbe /

in ober bogheid en berlating ſtiaagbe/

Jaict megnierp, maar bp CSob u boogſp?aak mag

GEn op 3ijn tijd / 30 gunſtig u genag.

I5.

#oe beerlijk maatb gp reebg ber3makt; u leben/

4l ligt u ſterkte ſcheen u te begeben;

dſbn maarb op D'oeber ban ben boob gebgagt;

jl#aar u (CPntfermlet hoogb u nate Hſagt.

#n 3ag uun tranen/ en u herte ſcheuren/

#l een5aam hermen / en berbo2gen treuren/

#n 3ag un moob aan/ en ijp henn utu 3iel/

&En ieet niet/ Dat3 in#s Hiautocn biel,

I O,

ig het ooſt/ bie/ in bat bgoebig 3merben/

niet alleen benuaarb/ en niet liet ſterben/

iſ 2aat bie u 5o gocbgunſtig heeft beſjocb/

(Zinſt meg! berhef/ en roem ben oueroi

#Ban 3ijn barmhertigheib) Dat utme baben

«Been oo25aaft gaben/ om 5ijn naam te finaben,

«Beefhem b'eer/ aanhib beg ſperen raab/

@Bat gn beminb mier0 ban het heilig 5aab.
I -

7.

#n beeb u ook boog# genabe maſten ? . '

&Pm in be ſtrift Der ſºerclb niet te raften/

Schoon ooit het aatbſche liſtig binnen ſloop/

«En tt genegenbheid te biep bchroop/

Hocmel gp u boo? 45ob / baat ouer ſchaambe/

Om dat het u het allerminſt betaambe,

iDienghert/ buu?al/ boo? &#ob/ en boo? 3ijn merk

«Beijsel moet 3ijn; tot opbouan ban 3ijna: H3n

18. #R
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18.

#n ig het/ bie 3ig met boo: u berbergbe/

«Dm bat gn boo? onbrugtbaarheid hem tergbe/

JI)aar pzijg hen1/ bat gp leeb b?oegt/ en 11 meng

geteen naar hem uitging; bat de nieuïne JBeng

JPoo? D'inbloed van 5ijn 45eeſt/ mogt ſuſtig bloejen/

«En in gelobe / ligt/ en ſterkte groejen;

3derbulb met eebie u?ugten tot 5ijn ſof/

«En tot ſieraab/ en b2eugbe ban 5ijn ſjof.

I
9.

«Dan 3ogt ijp u boog aangename megen;

&Ban liep bn/ alg een mo?ſtelaar/ ti tegen;

ſlot bat ijn eindelijk uun bamben bgaſt /

«En op een nieuun ban heil en uzebe ſp?alt.

GPan 5aagt gp in beg #eren raad iſ en treden;

«Een reefig ban obergrote mJonberijeben,

H#oe hoſtelijſt mag u bermoeid geinoco /

QDeg 1Baberg gunſt en #ſe5ug bierbaar 25ioe).

2O.,

“Doen Ijn u eerſt boo? hem had afge5onberb/

#etonb gp bet3et/ berlegen en bermonderb/

JDat 5ulſt een 45ob op u/ in 5ijnen Zoom/

#n liefde 5ag/ en bp u fituam ter uuoon/ .

gºn preeſt 5ijn liefd en bºnmagt alg 5eer heerlijk/

2lig ſjeiſrijft/ monoerbaar en ontnaatbeerlijft;

JBaar boe bp u/. (unanneer gp hem berliet)

jàiet boeg buierpt/ en in grimmigheid berſtiet,

2I.

Doe Himam be ftragt en rijſtbom ber genabe/

23u Chriſtug 2öloeby niet min ban ooit te ſtabe/

QPoe blonkt 3p in haar eeuunigbultreubljefo/

#p bab haar ſtralen ober u geſpreid/

QPin Ijaar boog een tuig heerlijft te vertonen/

«En u / Iniet onberuJelfibaat heiſ/ te ſtrollen/

#p laat ben bianb inel eenig log: maar breekt

#ijn golft/ alg ijp 45oog Wolft naar 't berteffecht.

22, 2ºp
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\ 22 • - -

gºp heerſt/boo?'tregtſ boog Chriſtug bloebberkregen

#n 't eeuunig leben/ 3n behaalt ben 3egen;

ºp ſlaat beg bianòg leger uit het belo/

GÈn red het ſlapent heit uit 3ijn gemelt. , -

GBp maarò boo? 'g bianbg biepſte ſiſt gemelten/ .

«En in het ſtaatlijk offer-merk be3melien; .

#ier boo2 uerbicl u ftragt; en 45ob ging heen;

QPit baarú u bitt're finett/ en maat geſteen.

- * 23.

dBp 5ogt in 3uift een 3maar herſtel ban 5aken /

âDeer nabp 65ob / en aan het merk te raken,

ſlaaat ag! u 4500 en hoge 25ondgenoot

ti ljert/ en 3ijnen heil'gen hemel ſloot.

GBp moeſt ſjen ſjeiiig/ ſjogg en heerlijft noemen;

jl)aat bittfü u nietſ met Ugeſtgb'/ in hem beroemlen,

dºp 5aagt u ontrou/ en bemind u pligt,

di 2aat ag! gp ijab geen ſterkte maat u ligt.

24- -

Got dat het hem/ in uppe gunſt/ behaagbe/

ta/ Die benu naliept / en 3o bitter ſtlaagde/

(Ie teUilen uit die lange ballingſchap.

Daar klom dºoög trou tot een 3ect ſjogen trap

12an peetiijſtijeio; en blouft in bierb're uuono ten.

*

&p bab u/ baat gp 't niet bebagt/ ban om0 ten -

G5co2agen/ en ban bouen oueroeſtt/

«En u ter hulp ſjaat Hrijgg-arm uitgeſtrelit.

- - 25.

&Boo, bege biepte baagt5 u in be bochten

39an u argliſtig ſjert, om op te 3oeken

#2et filooe dat baat biep berbo?gen lag; , -

(iDat baagt 5u niet al boogheid uoo? ben bag/)

Om u tot heilig ootmoet te bereiden/

«ën om het geen regt ſierlijk ig te leiden,

«Dm met een ſtillen geeſt/ en 3agt gemocb/

GIe 3ieu op '# #2eten eet'/ en 'g naaſtenga:
2O,
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26.

44 trouine 25onb-45ob beeb u aan hem âleben/

«En (ſjoe benebelb) boo2 gelobe leben; -

#p liet niet toe / bat gp hem heen liet gaan:

jlbaar liet u ebemmel ban brrre ſtaan.

JPit been u uu en ſtaat in tmijfel trekken/

dBp fioſt bp na geen baſte blijft ontbekken

ſBan 'g #eren gunſt/ ſchoong'ooft geen b?pſjeſb bomb

#et ſtuk t'onthennen 3omber baſter gromb.

27.

il3at mag 'er boe een ſtrijd in um gebagten ?

&Poe koſt gn be ber3eſtering eerſt agten;

JPiet juiſt/ on bat 3p roem en blijdſchap baatb/

JI2aat om bat het hert ſterkt; om bebaart/

«En meſ gemocb/ met/ en boog 45ob te mamb'ſen;

OPm alg een bonbgenoot met hem te hamb'ien/

«En tot ben th2oon te gaan/ on firagt/ en ligt/

(Iot eiſte deugt/ tot elke 45oogdienſt-pligt.

28.

3Dit3aagt gp/ magmoob5aah'lijft/ otuſtſockmoebig

(Ee mo?ſtelen/ en altijd ouerbloedig

#n 'g #eren merk te zijn. H 19erber nam

H in 3ijn ſchoot alg een berbijſtert Lam;

p b?agt u gunſtrijſt tot u 4500 en 13aber.

25ond-45ob man, u op/ en b?agt u nader /

2lg ooit. GP momb're mcg ! o hoog beleid!

GP QPiepe afgrond ban gettou migheid!'

- 29. - ,

3Paaft op/ om 'g #eten gunſt / en trouni te 3ingen;

«En Danſt hem boo2 De grote 3egeningen/

dBaat ine hn u ontmoete bag bp bag.

ſioep uit met groot geſilig en biep ont5ag;

(j?a. Dat u 50 beei ramipfpoet mag bejegent)

«De #ere leeft; mijn 25omb-45oo 3n ge5egent,

jl 2ijn H3eil-rot55n berijoogt; o lebeng zon/

++ glang mijn nagt 5eegijaftig obermon!
- r 3°. jàlt
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3O.

Hau 3aagt gp u getcb uit 3o beel noben/

ieet mag noo! u een ſeben uit ben boben/ .

jàu mierb um 3iel/ alg eertijbg/ met het goeb

12an 'g #eren #uig ber5abigt en geboert.

Hºu beeb u 25omb-45ob u berbo2genbheben/

en 3ijn gemeinſchap kennen/ bic be reben .

Haſet ham bereiken. JBank/ nerijef en pzijg

Hun #eer / en roem 5ijn hefſcijft onberbuijg.

3 I.

#p ig het/ bie het heilig en het hoge

25emoonb/ nogtang houb bp 3ijn hert en oge ,

GBp u geneſtigt/ en 5ijn regterhand

#elpt u/ en leib u op na 't 19aberſamb.

#p ig u 2 on/ hp ſtiert en ſterkt uur boeten /

#p doet u niet# op uunen meg ontmoeten/

9f hp beſtiert het u tot heil en mut/

zijn bril u als een ſchilt en belm beſchut.
- 32.

2ijn hand heeft u met eeng uzn hart geſlagen:

&Pog niet naar buaatbe; nog met bianbg plagen,

#p mengb n rampſpoeb met heel goedg/ en ſchonk

(Lotum gene3ing u bien bitt'ren bgonit.

Gºoft ſjieeinig hp met ont3ag te p?ij5en/

#a tel be @Lugtroe onber be bemij5en

33an 3ijne liefde, geef um @Ppperheer/ -

«Poſt hier in/ met bermbomb'ring/ roem en eer.

33.

#at 3iet gn bog in al beg #eren paben/

«Pat niet pzijgmaatbig g/ berhef zijn baben/

#oep uit/ u megig lieflijk/ mij#/ en regt,

€5ebenſt niet in un gramſchap/bat u knegt

Zo bihmilg/ 3omber maat/enteben álaagbe/

«ën niet heel eer/ met ernſt/ hem 3eluen baagbe/

&Pf 45ob niet 3egenbe/ termijf ijn ſloeg/

«En alë een iPader 3ig in alleg D30eg,

34, ſperp
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meerp utnen meg op hem/ bp 5al het maken/

#gn heeft tot hier toe alle um:3aften

zeer heerlijk uitgerigt. #ang ben maar aan/

25etreeb ben meg/ bien ijp gebied te gaan/

25lijft moebig op u poſt nooit liet hp ſtelten/

#et geen hp ondernam. iBie 5al berbgehen

ſpet geen hp boutub? #pig 3eer groot ban raab/

dËn niet min uuonberbaar, en groot ban Daad.

35.

# mag u boog een kopten tijd heb?oeben;

m u geloof en liefde te bep?oeben,

«Bf om uun trot3en geeſt en harde hert

(ſe bºeken, of om u/ boog heilige ſmert/

1Ban 3onbebuiſ te 3uiuren. - #aal'ge tranen !
(JBie u ben meg tot# ballen

gn gegug 25iocb. Die b?oefheid ouertreft

öDe blijdſchap / bie be#n 30 berheft.

36.

âDie 3oub bien C5cb niet tot 3ijn beel berkie3en?

«En al het eigen niet 3eer geern berliegen?

&Paar het 3ig tegen 45ob en Stijgiſtug hant/

«En 30 beel heiigo.cb uit het herte bant., -

dbeen rampſpoet kan be 3icle 3o ontruſten/

2lig eigen oorbeel/ raadſlag/ muiſ en tuſſen.

#iet, houd het hert 30 bpolijſt/ 3agt/ en ſtil/

2lig heil'ge ruſt in 45ob en in 3ijn huiſ. .

37. •

GBntneemt hp u dat u 3g 3eer#
&Iteur niet, maar 3oeſt in hem u ſjeiſen bycugbe,

#enb ijp u tegenſpoeb/ en b?oefheid toe/

3eterft u in 45ob; of ſjoo! gebunee beroe/

#uig bºn/ roept hij u/ om boot hem te lijden/

ie op de kroon/ roept hij u om te ſtrijden/

gaf ſlaat hp/ prij#3ijn liefde/ merp u neer/

&#n 5otät 5ijn gunſt/ bp 5alft en heeft u#p
r 38. Beta
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- 38. -

3eergeet bog niet mat 45oo aan u gedaan heeft/

dºnſjoe gn7 boo? bein/ in het ſtrijdperk ſtaan bleeft.

discoentit/ hoe lieflijk bp u heeft geleid / -

oën ouerſaben met batinijertigheid.

45emen u, om ſboog baden op te merken/

/

#et 5al u in verlegendheden ſierhen,
# mocht u op 7 en geeft u rijke ſtof/

In Damfibaat te bermeloen 'g #eren ſof.

39.

cgk prijg/ o 45ob! u gunſt en mond te negen/

## ſpreek geen een ban uuwe paden tegen / .

## bank u / bat gp mn / bloehudaarbig tuigt/

35ebaagt hebt in u heilcijft eeumuig ligt/ *

«En bat gn mp oerſterkte en beſchermbe/

oEn u gebuurig ober mp ontfermibe/ " -

dºof alg gn ſloegt. ## roem u / en ethen / .

Patiſt/ boo, ume gunſt/ ben/ bie ik ben. - -

4O. ' s

sterk mp/ o 25onb-abon! om u aan te kleden/

GEn tot u roem en heerlijkheid te leben/ -

#aaä mn getroum en baardig in mijn merft/

#eef ligt en hragt tot opboum ban u hierit.

Jeaaä mn in alle deugden ouerbloebig/
&#n in het ſtrijdperk dapper en boogſpoebig/

zo mozb ik 3eegrijk maar u throom geleib/

Om u te p?ij5en in Der eeuunigheid. -

A M E N. HALLE LUJA H.

w

- , ZIELS
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ZIELS-UITGALMING.

#stemme: Pſalm 9. Heer ik wil enz.

I,

ob! bat ift boog u leben mogt/

2lg! Dat iſt u in maatſjein 3ogt/

Jſlâet eerbieb in u oppermoning/

«5goot magtig 13ogſt en heilrijft iltoning!

2 •

2lg! Dat mp u gemabe-fitagt/

19erb?ij5elù boo2 uun Çertroon b?agt/

KPoe min/ met um 45eregtighebcn/ | | | |

«En ſjeiſ bekleet/ uun meg betreben.

3.

25efpgemg mp met u bierbaar 25ſoeb/

GPntſteekt in mp u liefbe-gloeb/

«ſbeleib mp boo? u 45eeſt na boben/

2Zo 3ai iſt u met blijdſchap Hoben.

4.

Gambang mp met het b?eugtrijft ligt/

3Ban u hoog maarbig aange5igt/

&Pm u/ o Hºeilbo?ſt met bertroumen/

%jn uïne ſchoonheid aan te ſchoumen.

5.

1Berſiert mijn geeſt met heftighein/

jl2et ootmoed / tuijgijeib en beleid /

25coming mijn tong en ambere leben/

&#il heiligt mijn genegentijeben. -

6

#cerſch #eilig beſt-ooſt ober mn/ .

«En maak mp boo? u hrijg#arm byp/ .

ſi 39an
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*,

12an eigen huiſ en aarbſche luſten/

3Pie boog haat kragt mijn 3iel ontruſten, -

- º - - 7. -

Hºerbo2m mn / 3uiu're liefde 5on/ -

#leef in mn / reine 3Liefbebyon/ l

JBaaft mn batmijertig en 5agtmoebig,

#n liefde en b2cbe"n.

«been 12omſten magt7 paleis of (II)zoon/

45een Diamanten-ſtaf of#
#n ooit bp mp 5o hoog te agten;

'QPan op u tnerſt en gunſt te magten.

9.

12erigeeft be incſſuſt/ en bergruig/

&2e geld en eer3ugt boo? II htuig/

GP momber Hruig! beg ſlBerelog luiſter /

#g bp um' glang een aftling Duiſter.

HO.

#g kan beg #toningg gunſteling/ - -

ſleet blijdſchap en bermonb'ring/

#n hoon en ſmaat/ 3ig 3eeg'rijft roemen/

«En 45oo 3ijn luſt en erfbceſ noemen.

I / ,

GP b2ugtbaar Hruig ! gn merkt be beugt/

45epaard met lijb5aamheid en byeugt/

oBp 3uit het heiſtijft eeuwig leben/

&Pfe obettuinb ten eerhtoon geben.

I 2 •

## G5ob / groot magtig #eet/

3ie be uijgheib/ #ragt en eer: -

iſBie 5oub ban menſchen moebe Hragten/ -

Zo grote monbeten biermagten?

13.

2ºg laat geen menſchen-gunſt of haat/

«Been tjepe noob/ of hoge ſtaat/
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»

geen meelo offmaab mn ooit beticſbau/
&Pfban u bienſt en liefde ſcheiden.

14

dºp roept mp tot het moeſtel-perk/

ilaaat/ og! mijng bianòg arm ig ſterk:

#ijn Hrijgäliſt/ en berblochte bonben/

#ijn boo2 mp nimmer te booggronden,

15.

JPijn bleeg ſpant met mijn uiano aan/

«En berft mp moedig tegenſtaan:

#ft tuozb / of boo2 gemelo berobert/

“Pf tegen banſt uan: betobert.

I O.

&#n hemb/ o itoning! mijn gebaat/

Deeſt gn mijn arm en beukelaar/

#ijn 3maart en 3on/ om bn u ſtralen/ .

«ën Doo: u fitagt te 3egenpralen.

* . * - I7.

gPekt gp mijn hoofd/ beſcherm mijn borſt /

#choeit gp mijn boet/ieſch gn mijn boºſt/

#ogh gn mijn ſenb'men/ heel mijn monnen:

#o mogù mijn bianoſºort betſſonben.

I e -

Jºaaſt mg kloekmocbig op mijn poſt/
(GLot Dat iſ eeng mogb afgeloſt/ -

ft be ſlaap5ugt/boe mp blaken19erbaij

#n ernſt/ en in gebeden maäen.

l 19.

32ernieuwt/ bemijſe iä op u magt/

Be liefde helden moet en kragt)

2to 5al iſt boog be #emel-firingen/

39an al het ?Warbſtje heben ùgingen,

2O.

€2m b'onbermeeſâh're heerlijkheib/ .

3900? 'g ilBerelog groniobeſt teeng betcio/

15 2 Gh
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QPie p?agt ban 'g itoniugg #-gebouwen:

&#n bie g'eerſang u boïſt 5ult ſchenken/

JI2et b2eugd en eerbieb t'oberbenſten, en

2 I.

gaat onermigt ban beugt en byeugt/

HH «Erfboift in ben geeft berijeugt:

#bchoon in Den #emei opgeſloten/

«En in. De boogſmaait maar genoten.

2.2.

3Die boonſmaalt hoerb mijn hert en oog/ .

dPet gulle blijdſchap naar om hoog / .

GBm in gelobe aan te ſchoumen/ 4

23.

3Paar afleg pgaaſb met heilig ligt/

3Ban 'g #eren glangrijk aange5igt/

3Paar 1902ſt JBegfiag 3ijne b?oeberen

19er5abigt/ met boſmaakte goederen,

24,

45eef 3eil-hoºft bat ift baat berkeer / .

eEn u met blijdſchap bien en eer. ,

2üg! laat ik met de #ennel-ſcharen/

Jºlijn Hºeil- en 3Lofge5angen paren.

"- 25.

2lig ! laat ik aig een b?eembeling/

JPiet baſtgehcgt aan enig bing/

jlàet baſte en effenbare ſch?eben/

#et heilig b2cbe-pab betreden,

F R. van HOUTEN.

- DEN
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D EN R A A D DE S

V R E D E S,

T U SSCHEN

JEHOVAH EN DEN MAN,
wiens Name

s P R U I T E 1 s.

ZACH. VI. 12, 13.

w-Afgebeeld in een aanſpraak van God den

Vader tot den Zoon, des Zoons antwoord

en toeſtemming des H. Geeſts.

(dſoon: O Kersnagt ſchoonder dan de dagen.

I.

«Et hoogſt boſmaaitt moob5aaf lijſt IBe5en/

&Pat nooit na maatbe mozb boſp2e3en/

b'H#oogtmeerbige D2ie-emigheid/

#eeft ban all' eeumigheid beſloten/

#ijn roem en luiſter te vergroten/

2lig 3ijnb een 45ob ban zaligheib. .

4. - 2.

# 'mag beg 45obijefûg miſ aan belen

er 3onbaarg 3ig 3elfg mee te belem/

oën bie te boen in 't glan5ig ligt/

32an 3ijn boſmaakte aanſchijn manb'ſen/

JT2aat niet met haar in ſtrafheib t'ſjanb'ſen/

&Pf naar Der 3onben 3uaat getuigt, ſhaar

3. JR 4 tºt
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-z

Jhaar mijl ben 3onbaat van 5ijn fragten

25erooft/ geen 5aligheid kon magten7

9f 45ob moeſt 3ijn regtueerbigheid

(Len laaſten penning toe boſbaan 3ijn;

ilbaar tegen met enteben pleit.

* * * * 4. , - vººr

Plië ſp?aſt lehovah tot 3ijn #one:

Hebr. 1.3. Hl)ijn #oon/mijn heerlijftijefo/mijn ſtrone/

2lfſchijn5el ban mijn eeumig ligt/

## u op een #oningrijke

at in geen eeumen 5al bc3uijke,

19er5oen gp ſlegg mijn aange5igt.

- 5.

Ieſ. 5. 16. #k miſ boo? regt geheiligt me5en ,

«En mijn regtueerbigheid boen bºeken/ --

GÉn boen bn iegelijft ontzien: ' . . .

w #tel gp u 5einen tuſſchen beiden

- GPm boog het onregt ſtraf te lijden/

Icſ. 53. 1o. #o 3uſt gn#n menigt 5ien. '

32erbind u om eeng neer te treden

&Bunſtſeeb met menſchelijke leben

(Lot 6et beruulſen ban De HDct;

ePm aan 't berbloehte hout te ſterben/

Pf. 2. 8. @m tot u eigenbom te erben

&Die bnaren in de boob ge5et.

7. -

Dat Hkoningrijk 3uſt gn beſtieren/

«En eetrudig doen u 4,5obljeib bieten/

&#n 3menſten na u raad en buil.

't #al ban u alg ſp?opheet ontfangen/

# uuoogb/ en daar aan blijven hangen/

dºet u alleen 5ig gouden ſtil,

- - - - -

#p ſtan geen quaaù onſchuldig aan5ien/ -

Vl

j

l

t

j

8. 45p
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- 8.

dBp 3uſt haar uit be behe brenhem

3ean u berbienſt/ en eeuwig ſchenken

't 45enot ban om5e heerlijkheid.

3Dan 3ullen me boo? b2cugbe 3angen/

39an haar gebuitig toen ontfangen /

3eoo: bie berätege 5aligheid. ' s .

DE ZO O N.

(alſoon: Van de 1o. Geboden, of/ Reveilles vous.

- I er

almbibbelijke 45ob en 1Baber/

JBie mp ban alle eeuunigheid Pſ. 2.7.

# boogtgebgagt/ o bgon en abet

De heilige GP3ie-enigheid!
2.

#ie hier ben ift/ hier íg u zone

qap umen wenſt en miſ/ bereid -

GBm u betaaln lijſt te boen tone -

# gunſt en ?ligenoeg5aalnijein,

- 3.

3Laat bog ben meng niet neberbalen Iob 33, 24.

3Booz eeumiglijſt in 't nare graf;

#ft 5al een bol rant5oen betalen/

«En memben hem beſtraffen af.

4.

3H eig/ u boo?ſtel ig 50 biſſig -

een 3o een 45ob betaam'lijft inoogh:

#ft ſtel mp 5cluen ſtralig gemiſtig: -

ji?ijn oren hebt gn mn boogboogt. Pſ: 4o. 7.

- 5.

3H met ig in mijn ingemauben/

«En die te boen íg al mijn luſt/

* De menſen ſiefo boet mp ontb2amben/

«En geeft m een ruſtelo5e ruſt. . . . . -

\

y
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6. -

eſk moet/ #gk miſ / Gjft zal mn 3etten

(Lot #eiland en tot ſlººibbelaat - s'

Gen. 3.15. ## 3al be #langen liep perpletten/

«En ruhhen 't mijn uit ſjelg gebaat.

- 7. -

eſh 5aſ mp met het bleek behieben
Ieſ.s3 3. GÉn komen in gering gelaat/

gift 5al alleen de ilBjnperg treben

33an uſulen toogn en 3ouben baat.
8.

gſh meiger niet be boob te ſijben

&#n alle ramp en 3iel gequel/ "ga Asº

2lig iſ: 'er bele han benzijden/

@Pie ik tot mijn bezitting ſtel.

'- - - 1

9.

'ſ: 2 al haar u raabſlag openbaren/

«En mijgen 't pab ter 5aligheid/

#gk 5al haar boog mijn beeſt bemaceuf

&#n geben 't lot ber eeumigheid. -

I O.

#ſt 5al alg #eer en GPppeehoning/

#aar ſtuiven door mijn heilig moogb/

gEn brengen/ 19aber/ in u moning/

KPie na mijn regt en metten hoogb.

DE G EE ST.

GZoom: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſter.

I,

35obbelijke ſlàogentijein/

dºemijlg u algenoeg5aamheib

doen dl2eng miſt openbaren/

SPoo? 't 5emben ban u ſieben zoon

«Pm 3omb' en buſbelg #raat te boon«En hem te meberbaten; gt te b0

Iſlâoet
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ſlâoet gn // 13am mp

#oog geprezen // 2 ltijd me5en/

«En mijn milie/ P -

Häan nan b'ume niet berſchille.

2.

#ſh 5aſ het erfbeel/ ban ben #oon

33criirijgen 3al tot 3ijnen loon/

#erſcheppen en behoeden,
#n haar be abobbelijke kragt N

$2002 mp 5al mogben boogtgebaagt;

## 5al haar 3icie boeben v v

&Poo2 meſſt// @Bie elft -

Hit. De reine // #eping fonteine - - - t

«En de beſten

30an 45obg moogben uit 3iet leken,

3.

#ſt 5al boo? mijn berligtent ligt #

º?eg 3onbaarg buiſtere gezigt :

32an mebelen benzijben/

#n maken aan hen regt bekent /

#ijn 3onden en 5ijn biep clenb. " 3 . .

dPie ijp moeſt eeinnig iljoen -

#o 5al // #p al

#ijn vertrouwen// JPoeten houmen
#n het memben

(ºot u Zoon bien gn 3uit 5enben.

4.

#3al 3ijn hert/ ſchoon boob en boof/

#emerſ en tot haar maar geloof

“En baſt aan ſe;ug hegten,

# 3al meer maken dat ong beelo

n 3ijne 5iele lebent ſpeelt/

«En Doen hem moedig begten

3 Boo? haat// 19an 't ſimaat/

'g Buibelg #// #Zal fit bgeken

«En hem ſter

(Zegen 3ijn berbiochte toeriſten, # 5; gift
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A 5. -

cgk zal hem o?ligtbaar maken boog 't

#cijoo: oan 't 5aligmakend moogb/

dEn toen hem melig groeien

#n bºugten ber geregtigheid/

#iet naar 3ig mijts en jijtg berſplein':den 5al 3ijn 3ieſ beſpgoejen; w

2nig bpſ/ Gºot nºg

gzig 3aſ heren// #al ift meren

âſ het humabe

3Pat 3ijn 3iel 5ou hem: ſchabe.

apat hoogte 3ig ooit tegen ſtelt

opin 't rijſt bam gegug met gemeld

#ijn boortgang te beletten/ -

#i boot mijn onmeerſtaanbae Hragt

#ig tot een blafite 3ien geb2agt/

GPfbuigen noo? 3ijn metten:

#a al // b'2tariº 3al

jpecten buipen// «En hem buſben

tot een honing

oPp ben bag ban 3ijne Hiroming.
7.

GIot bat 3ijn Honingrijk op 't leſi.

#ig uitſtrekt van het ºoſt tot 't /.

#Paar na 3aſ 't einde komen.

ſeanneer de laatſte erf-biamb

aBoo, mp3ai megen obermann

«En al 3ijn ſtragt benomen/

QPie ban// #2iet han

b'Hitberftoren// 3Langer ſtoten/

jàog haar meten

3Pan het eeuunig triomfeten.
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HET HINKEN op twee

GE DA GT E N,

1.Ko N. xv III. 21.

Die 't lekke Schip beſchreit, zeilt daarom niet te digter, •A

Die'tzware pak bezugt, draagt daarom niet te ligter.

- H aan:#hoe jammerlijſt mogb't beſte beeſber jlºene

- en

33an 't ergſte 3oogtberſeib/ bebo?ben tegen menſchen !

qbe3eglijſt Chriſtenbom/ batalg een malthe #btier /

JT)egaanbebolgtDentrant/ en boeteſblijhen 3mier.

JPenſchiftt;ig gaarne na't gezelſchap/hoogte agten

3Per# ban fat5oen/ 3o noemt men 't : maat mp

agten

't Hkameleon/ een bier bat na berſcheidenheid

33anlugten plaatg5ijn kleur beramberlijft berfp?eib,

GPfbam het mater/ batin't gla5ebat gegoten

2ig mengelt onber't JBat/ bat baar mag ingebloten,

GBp#baat men meent / Dat ſbob gebgeeſt

o? - -

Jleen 3eilig en geſchikt/ en neemt3ijn moogben mig.

ſlºten ſpreekt eerbiebig ban 45oben5ijn Dienſt tot ambten

Jlºenboeb benanſtootſ maar helaag! hoe ragberambten

&Patmegen/biegeſtalt? Hoe ſcheelt menuan3ig5elf

25p 't log ge5elſchap/ 3omen'tnbclfjartboogbelf:

JBenham bp't merelbgnolit berfteren trotg ben beſten/

entuinhem/ railen/ en uitbarbrutotocnieſten/ 3lig
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2lig 't3o gelegen komt/ en albat5ot gepgaat

enontugt horen met een lagebennan't gelaat:

oPfinet ſtil;ubijgen. Dit boo2goed ten minſten keuren.

2tig of meuu?cegbe/ batong#2ctruglotgebeuren ,

jaogt; toen ſjnonbebagtin'g #ogenp?leſterg5aal

#Bancemurritliffhemb'ilPijf geſtemt mertaan 5ijntaal.

#lgof een ſchone JBaagt om ieder te behagen

#paar aange5igt met inkt / of b?eſt beſtreelt bp blagen,

3De groten ?luguſtijn beklaagde menig uit

1Berſſetemin ben ſtaat bericlijſtcijàatuit:

2Ülgijn't ge5elſchap totbermaalt3ig ging begeben

GIot liegen, ſtofte op 't quaab nog nooit van hem bea
t bgebcn. - …"

syntien men nabeneiſch ban5aken 'tbommigſtrijk / .

âDatbemht men ban eenmenſch.5ig 3elf3o ongelijft ??

#5eher bat Ijn betigt ofonbeugt mammoetboot5en.

(ſbijſimp be blinbehlip/en't 5amb eetbaarne 3Loot3en)

albantozoomenonbloom ham geen maatbrio5ijn ge

lijſt : * * * * - - - -"

riegtuaarbig engobloogfirijbattegroumelijk. -

ſlaaat dat menig geneinſt bpu?omenigteppegen/

&Pmbatmen bp het ſlimſte ſlag mij 5ijn gep?egen.

opeiijft een speler op't (Loneel 3igſtatig toond

2lig ijpbe ſlPajeſteitbanenen 19oºſtbertoomb:

araig het ſpelig uit/ ban3ietinen be5eigeren

ot b'oube ſlordigheid en builbeinmeberheren.

obenomen/ batih al mijn heil in geſugbeſt/

«En bien hemmatelijk/ mennerme het op 5ijn beſt:

oe tucinig paſt het mp goblo5e tegelijſten ?

tboettenlebenb'menſch bnleben-ſo3e lijken?

42ſchanbe ! Dat men bij 't onſjeilig rot3ig ſchaamt

#ijn gobbgugten gelooft'ontbehſten onbeſchaamt!

SPepatel-lieten banbebeugt/ zo ſchoon en heerlijk

3Pſ#blië olifglaſt/ beblekt/ gereten af te beerlijk.

# #oninklijheſiroon/ en poºſtelijk gemaat 7

o 2Öziliourrittcogebug oneerlijk onbeſtraat, #

n
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esſnbien ſig#oon niet mefftombinbetuoning ,

###ſt/ uit gege noo: ben honing/
rºaat hpbe5eebertaig benbulſten 3ot/ migmaaſt

#ig aanſtelt, hoopt het banin bronnen niet gemaakt

#oo: Bºap te ſpelen dan begobbelose 5otten? ” “T t

#enna te bootsen/ om bebcht te5ijn boo: 'tſpotten?

' indien het ſchandelijk ſuſb bp Jºenſchen/ aig een
OOIT

ſbetogen uit Denbºek/ berheben op bentroon :

#ijn arm 1Baberban niet kennen monte ſchimpig! . ,

&o'een ſhootheid/ hoe men 'took vermiſt werd nim,
met glimpig. -

#aarië't niet fiiober/bateen toonbeg grotendsoog
#Hit#" ban ueberſtand niet hifihenberft/ ben

tTot - - - - - - - - - -

S#n? 5ullebak ontsiet banpieren en bantnomen?

- vPiepoelpogen tijd bangjeſtigte beſto2men?

#ndien een honinfigºoon3igalg een 5ebelaat

#etſiloot geboefte inengt/hoe mijt herſcijfſtbitpaat?

&#neben3iggengaagt/ gelijk dat ooitgebuoonig:

##byageum Chriſten31el/ofbat5ijn ſtam geen ſjoonſg4

ma:# boogaablijft bolk; 3d hoog op éon en
- RIJECEt 2 " - - - ---- --

#f gpuu#emel-ſtam niet ergerbugonteert? "

##3ijn'ggelijk/geen #oningen nog ººgaocu;
19erkerenimmermeer niet beoeiaargen ſlaben. ::

#oningen/ of #oninlig ºonensijn/ .

aat #leranberifice montſpringenin ben jij,
«Een onge5onbeſugt/ Hanſigtelijk beſmetten, -

#nIog gezelſchapſſp;eitbc #atan3ijnenetten,

SEen #Petru#3elfber5aaſt 3ijn #Beeſter gabbeſoog'

#hnin 'g prieſtergaaſ of ſtaat/ of 3it een poog.

«Eerſt groumt men 't dilaad/ 't uuogb ſitar uetſchool

haar / en eienbig - . -

»ar:#3ig/wanneermen'tgoedkeurt ennoot
- w JT2en
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w

ee:# alariastatumwaarſt met
't#gontroutuinben Dienſt begi#eren tebestrijken

•-*# angen3aat te mijäen. -

gs# manneer een ſtuur ge5igt um ſchimpt of

tatt :

#oe 3oub#" 't moobſthaoot en pijnbank zijn
GUEgeljatt/ -

2 uitgnum Chriſtendom bugjammerlijk berminheu#

GEn met't berbaſtert boſâ op tune gebagten hinken?

#ongeſtabig aigeen bubbelhartigman

Blig hafberſtuinenbanhethoognuitbeman?

#oud gpbeminnen/ bieben Beer beſtaan te haten?

GPfäanuo'ommegang met loſse menſchen baten 4

âDat ſmaak/ oermaak/ ofbeugt op menſchen log

en miſt/ -

âDaar bangn in maarbp en betigt3ebeel berſchilt

afg:#on/ #godenband song die nººi,

19oegt@Pagonbp&oog?ich bermo:3eitopbenbrempt

Cafmogt menoubtijb#omber 't ploegen in 'tgerijn,

dſbeen dºffe en E3eiteffeng#" --

OPp bat'tonreine bierboo?'treine mijäenbuige in

obelijſt ſlaaimonibegen?üben «:5ratuigen. - - - - -

«Een moſft bandgelbem/ Die#tot een toetg

3Ban3elfberloching op 't geloof/ bie3egehoetg .

JBermereibban't geſpuigonmaatbig3ijn verſtoten/

Jaaarbien3p ban een maatberſtamäijn afgeſpgoten. -

Gbaanbug manhaftig boog alg #elöenboogben ſlijſt

&Per ſtraten/ 't paſt umbenteuolgemalgelijſt.

I I.

N

312atraab banomijn3iel om beter hier tenaren?

âBp leven in een 3Lantinoſ#ſcharen. ’’

J.

JJBen menn 3ig aan het quaab aig aan een inſioen

#otiet/
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- €n ſchenben

sn'tmibben nam het ſlijk het 3onbe/ aan alle hant

@mringt banieiberg/ en banbolgerg/ biebenttant

zaecilàereld hebben al geen ſtigtſnoer uitberhoren / "

et 19erbombber Poop/ 30 bier besmoten.

#tuigbgagerg/.#niet boo? het moeielijſte pak/

gogn geziub3ijt45obte bienen/ geen gemalt

Gefruſt beriberefoſfaatum indien meg te hopen.

oPfſchoon behein5erg boo, beruſthun3ieluerkopen.

4eerſtaat ben aarb/ en 't lotban't bierbaar ſh?iſten:

oEn oberreſtenb eerſt behoſten/ en maatom (bom

52aar Chriſtug eigen raab gp miſtben (toren boumen:

GBp": um niet bebliegt/ ſteun opgecuſoguertroue

- en ; - - - -

haar letinatiºn tendenſia/ #an'tligt,
25ëtaamt het um. Dat gp boog duiſterlingen 3 migt # :

«Een Jaenſch boog n?eeg ontſteſ05iet mebelg aan boo? ber,

eens: 3Leeumenſjart burft 3elfg ben afgrond

tergen. , ,

#3ig luttel met 'tberbuijtenhuigberſtamb

et#n/ baat ijn alg een b2cembe reiſt boog't

HLamb. - * *

3Pieblinbe3ien umag een GPiamantin'tbuiſter /

?tig#2eerlen in benſlijſt: 3pittenkenuinen luiſter - -

't Eig maat/ enmet beneft mogtgnbaar aangesien:

o##een ſlaan alggg begimegenboogheniulien?

ºa:##n uit hoop ban gunſt/ uit ſch2oom boog

«Bm byebe of ongemakte bukken boo?ben onluſt! ,

#lein5erige ! bermag bet Jºenſchenminban meer

«Bp't meifelend gemoeid/ alg liefde tot 45obg eer # :

«Enig't niet buigenömaal heel beter bugelenbig

(Je mogben uitgejouuut/ alg#19etbond# ſchenbfg

s Gºebehen/baar beriſpenſchenhaatig rook en Samp/

J|2aar hooggeſchoubencer 5ig ingechtniet ramp op

* - ramp

3i
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3ºf magtumbanmijn5ielonmaatbigumehintſchap

312et't gobbelo5eboſft te maken naumebyinoſchap.

wa:#nberboerb be ſtroom umhert! en maar bea

en :

#et/ alg gpuin te laat bebzogenuinbop'temb?

mbien gp menſcijt te3ijn een 25urger bauben H3emel

«Eerbhenbanbiebengere b?egem/ haat 't getnemel

iDevelolingen en nermoppeneberagt/ -’

} grootg/ boetrotg/ hoe rijk 5n ſchijnen met beet
- - gt. l' . . . . .

enia:#25oommogoboo? ben ſtorm bermonteſt/ .

wºenlebenbige25oom blijft in ben grond gemo?teit. . .

# g metaalberuogmt/berroeſt/5ig buigenſaat/

tº'

- eeb'ie 45oub in't buur of mater niet bergaat.

q5ob3iet ben tegen bopban hogie ontblooö/ en#almen

35erooft bangramen/'tlichaam 3omber geeft, bejaſaimen

95eiijfteen miſtgebalithn hoogo: en dat gelilault,

25eljaagt 5ijn #eilig oo? / gelijk een totfeſtauit ºf

32an huichelagtige en trantbolgende gebeben

#ijn heug berucelt: ſjn haat enfmaat die offer5eben:

en mint D'opregtijeib/ ennerfoeit het binhen3eer -

GPptmee gebagten uitbe liefde tot 45obgeer.

Geen Daniel3aſbug met3ijnen?ome byienden

19au25abelg groumeſbom 3igombeulehtbebínben.

d5elijk beberſſebiſchin't5iſtenat5ijn 5oet -

25emaart/ 5oſpeent5ig ook het onbeuleht gemoet.

't ſeſſliever wanbeluſtber Derclomijtnerſchelen/ .

2tig met 'theiſſo5e ſtot5ijn luſten methun belen, -

GPmbugopregt te#/ bieb alle ſchijn banktnaat

25eogenen eertijbgſnum ganſch beooguenſtaat..

3Luſt'thumbe (Boogdienſt naar hun eigen5in te ſchikken.

aatg!! Denſlembertramt/ en laatum niet berungifiſten.

ſpanneer belaſteraar boog JBajeſteit omteert/

«Enblocht/ 45oog Jaaam migbguikt/ofbpſjetſchepe

3ei3tueert. '

- Gete
-
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«Eerbiedigthem temeer/ mieng luiſter alletongen

19an gemel/ en ban?laro'nooit hebben uitgezongen:

âDaimleer hen QPngobiſt 45oog l900gb en Dienſt uita

tampt / -

neºgn beg te meer bemroem bam't43gebihampt.

Zijn 'g IBerciog 3fmaclg tot eigen maaahgenegen/

25ctoomtum gocöcrtier/ en b?ienblijft baat en tegen.

egg'g IlBerclögginnegang / alg in een buiſbogbeel/

35e5ituu3icien lijfinſjciliging geheel.

«En b?aagtbe Leugenaar 3ijn balgheid opbe lippen/

#aatbiebcrbzaaitijeib/ laat geenleugen uur ontflippen.

«En houd men 'g l9erelog b2eugt/het GBoub/ end'eer

boo? 45obt -

itieſt gn met buigen Crfben #ere totum lobt.

ſlBelaan dan kinderen beg Honinhg/ beerelijhe -

«Dooglugtig bolh! berheerb/berheerb met umggelijke:

ſleet bºome Chriſtenen / regt?ibel/ en regt mijg/

49erheuenboogbunbeugtbp 45obinb'hoogſte p?ijg.

3Dat5al 'tubatenopben ſchijn te leggen ronken/

«En met hetHklatergoud bambeugt te leggen pronken !

SPen berrigtoppen meeſt beb?itgtbaarheid ontb2echt/

& Beſch?aieitorenait het hoofd om ſjogeſteekt.

GPfff, mpaſ bebzicg/ 45oo laat5ig niet beſpotten/

45obg ogen ſtralen boog de buiſternig/ behotten

«En holen baubcbºog! huhenbben huichelaar/

#ocDathp3igbermomt/ in'tijart/ in huid/in haar.

39er5aakt ban'thinken/en berheert met b?ome bgingen/

«En laatbc5cibe 35ccſi uïn onderling berbinden.

. iBanneer beiBereſnubegmegen ſmaat/ of haat/

?tiſch?fſt niet ſtijgiſten 3iel! G5oo ig uun toeberlaat.

#och?ift en erbarenbijeibbemij5en / ſjoemaatagtig

&Pcb2one menigmaairegtbaarbigbaſſenſtiagtig:

&Peopregte een fpotig/ en oeragtefaäficinaat

QPe meningbambiegeen/ bie roepen: geen gebaat !

12an oubgië gesug#cth 25ethanie / bat gelegen

2Aanb'QPlpbergeen 13dig#ſtampig al twintig,dat
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oa:#sas naam ben geet om hulp roeptouet
Ul

«Endſl2artijamet JBaria bitterheibbcbuib,

2ijt bangemoebigb/ om boo?ſmecum en bomberblagen

JIeet #bimon't finaablijft ſtellig uum lºeilamb mate bgagen.

ſlBat3oektge Dogbegunſtber jl2eufcijen libele maan !

3Baat ſboöeg «Engelen um u?iendſchap niet berfmaan

2ll iuatpzijgbaarbig in 45gbg 4ëngelen mogb bernomen

Hmtot een 25aaſt berſtreſt ter beiging3omber ſchgonnen.

3treeft hunnen pbet na/ ijllu blijten#"
#unonder merpilig/ en ſtamtuaſte opregtigheid.

Jlaaar boben al herſteerb mijn5iel met 45oo hier boben!

39erheftu uitbenſlijſt/hlim op omhem te lopen.

2anbib 3ijn beugden/ ſtatutubartuitin3ijn ſchoot /

«Enklaagthem uïn beroziet in 't pgangen dan bemoot.

?lihoo?hem gaarne boog 3ijn biemaatgtotumfppelten/

Cºnſp?eefthem nebgig aan/ geen goed5alulu ontbgeiten.

*n:# «Bob beminb/ en ſch2ikt boo2't minſte

25p 45ob 3o gruïnelijk/ berfoeilijſt/ en gehaat,

&#goot lºerber Eſtaclg laatungberhoreitlibben

&Per 25okken bagten5ig is mijn maſten/ en uitſchubben/

2libatum #negt/en ſtiert 5ijn hart/en moub/enbaub

«En boert op 'teffen pad naar'tH3emclg 19abetland,

A M E N.

Scheid-brief aan de Zonde,
En Trouw-brief aan Jezus Chriſtus.

(Loon: Pſalm. 1.e4.

I •

O bere ſfºob / mijn 45cljepper / alg ik benk

&Pat ºp imp gaaft mijn zelfs tot een geſchenk /

«En onderhout, iſ geen gp mn hebt gegenen7 -

Snijn lijf en Ziel / ſtraat liepen/ #in en leben/ (fot
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,

«Tot hier toe : ban etken ik mp te 3ijn/

qBiteinbig meer uhm eigendom als 't mijn /

dBeljouben om met alle mijne kragten /

oap uunen bienſt te paſsen / en te magteit,

24

HTaaar ik beken dat ik u biefs ontſtal /

#et panb bat mp ubu goebljetb aanbebat,

#la / 'k hebt beſteeb ten flaaffcben bienſt per 3onben/

GÈn mn baar aan werkoppeld en gebonden /

Jſlaaat ag/ uit bit ontugtig oberſpel/

252agt mijne Ziel ſlegte uoogt boog Boob en Helſ

HBerbloekte HB2ugt/ bie na Be Burnel aatbe/

q9 mee ben Dag Dat ik ooit met hem paartje,

- 3,

(@Eroutnloge Ziel / luan ſbob af gehoereert/

#oe hebt gp met be Schep5els geboeleert /

3l3at 3ijt gn luaatb ban Bob te 5ijn berſtoten/

gln "t eeuuuug Bier / bp 'g buibelg ſpeelgenoten /

de ſlBouber ban beg Hyeren goebig heib / -

&Bat ik nog leef in 5ijn lankmtoebigheid/

oſBm agterbogt te krijgen ban bat (GItouhnen/

âIBaat ban op 't Ieſt be niebergalmt ig ſtouboeit.

4.

3TAeer tuomber is 't / bat ſbob termijl ik ſliep /

dBit tegeng hem 30 troubnloos mp berliep /

3Ben Ioop ban 3ijn goebabtg!Jeib niet ſtopte / n

3Thaar met heel goebg mijn boogijeib oberpgopte/

geogºt monterſt is : bat oºoo zijn eigen Žoon/*

Zijn enig ſitiub / 3ottb tebet uit 3ijn Eij?oort/

qBm mijne Ztel te nemen tot 5ijn â32oulne /

JIàitg bat ik iigeek mijn buile 3urtbe treulue.

5.

GP Hºgeer / 3e ik u tneiger bit ber3oek/

ſlaataniatija bat 3n miijn eigen bloek /

Aſſenijn gameo:b is baii berren u geſchonken/

«Et maak mijn 3iel balt ume liefde b?onken.

2 ik meme boog in tegenmoogbtgheib

#Ban u / o 45ob / GP2ie-pile JTAajeſteit /

(GBp bat ik mag mijn 25juibegom aanklelsen)

«Een &cljetb-b?ief aan be Zombt te gaaut gebell,

'

6,

3ſthet rijp beraab / en hoelbebagten 3in /

#etroep ik / 3eg ik op / en trek ik in /

q2p be3en bag / ineek / maanb ! en jaar 1nijfig lebeng/

Geng en hoor alſ al mijn toeſtemming tºebeng /

Bie ik wel eer mijn liefſte 30ube gaft

&Paar is belt 25gief/ ik ſcheibe ban u af/

# 2 «n
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de filobe 25oel/ en menſclj u meer te baten /

2fig ik u ooit gelieft Ijeh uitermaten. - * -

74

qD gegug ſief / bie mp 3o bec eerſt lieft /

&Bat gp mijn 24ſtel met bmebermin boo?grieft /

JThijn 23?uidegom / trek mp tot u na boheit /

oſbeef bat ik u mag lelsen / lieben/ loben /

ga / u alleen / nu 't u 30 lnelgebiel /

49ert ban mijn bertſ en Ziele man mijn ziel /

32aar 1g mijn ſjert / gelieft 'et u te dienen /

'k âBil u / mijn iPooft in alles meer belienen.

8,

Zo help mp ſbob / be 33aber / Zooit / en ſbeeſt/

4Ent 3o 't nog ooit gebeurt / (be liefse b?eeſt / )

2Zu soit (ban 't HBleefcb ik alles itbuaabg betmoebe)

Zo ooit (bet nu elk be goeuz (Bob berhoebe)

2Zo 't ooit gebeurb / bat ik / boo? 'g Burbelg ſtaab / •

jàog enig3ing inluillig enig kbpaab / -

H9an nu af aan Ik H2o02betouln betuige/

«ſ)g bat mijn boil b002 uuden lull ſteebg buige,

9.

Zo ooit mijn HBleeſch / 't bueIk hoeberſtaat belt ſheeſt/

2al in ben ſtrijb mp meeſter 3ijn gebueeſt ,

39alt nu af aan betuig ik bon2 ubu oren / -

z'Aat ik / 3o tag mijn Ziel 5al 3ten of horen /

.3thijn ontroubu aan bit Hºeilig &Icoubouerbomb /

Kººgt u / mijn lief/ met naberouuu / terſtond /

âBeetkeren 3al / na 50 een 31el-berkragting /

ZIB it 'g 't op3et/ en 't 5al negen mijn betragting.

IO, * * *

34lleen maar / o mijn troubme 25guibegom /

3TYaak mp getroubn / en baat mn menecom / -

2Zo haaſt mijn 19ert balt u 3al zijn gelneken/

Abou mn te rugg' ban ooit mijn trouin te U2eken/ - - -

gaat utpert ſbeeſt ijet pauto ban on3e (QIrouln/

zJPien qEgtert 25anb onü2eekbaar t'5amelt ſhouln /

Hitom / Itefſte trooſt / na b'onbertrouwn mp trouunen !

i20e 3ullen hun bani eeillnig 25guiloft boulneu,

E 1 N D E. -

- BLAD.
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V A N -

G O D S G O ED H E I D

t'onswaards in zyn weldoen,

Stemme: Hoe ſchoon ligt ons de Mófgenſter.

J.O# hoogſte goeb contentement/

&Pch ! mag iſt Doch in u geënt/

OPm u boilnaakt te ſmaſten;

't #g maat gp boet mp hier met goet

qbenieten/ maar och mijn gemoet

itunt gp hier niet bolmaheli/

#oe 'ft meet // boel #eet/

13an uur goetheid// en um 5oetheid/

gPp bceg aarbe/

#oe 'h meer finaä maat u ô maatbe.

Van de Verkiezinge.

II. @P Heer ! uun abſolute macht/

#eeft mp tot het getal gebgacht/

39an ume gunſtgenooten; . . . .

d5een goet mag in mp Dat het oog /

19an u ô #eer tot mn bemoog/ . . . . .

ſlººp 3uit gp niet betſtooten/ -

iſlBant gp// ſjebt mp $ 3 : : : , ': . . . .

Hitberhoten// eet 'it geboren ,

iſBag op aarbe/ , , g: . . . . . . .

2jn uun #oon 5eet groot ban maatbe. v .

Van Chriſtus. Voldoening.

III. Die 2oon ig hier ban u geſchikt/

GBp hem ig 't bat op hebt gemikt/ . -

3 Banneer gp om mijn 3onben.

geet toonbe; ſpch be pijl ban fmert!

#ebt gp geſchoten in 3ijn hett/ -

# hebt Dat# geſchonben. \

! HLam// Dat Olland#Lam// Dat qu 5 3 ®n?
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&Pm mijn plagen // meg te bgagen/

3Boo2 um lijben / , 2,

dBm mp in u te berblijben.

IV. d5n hebt inp booggeſteſt bien Zoom/

Bolboember en Berbicnner ſchoon/

12an al mijn ſchoone ſchatten:

&ijn ſijben heeft um regt boſbaan/

Jhijn ſchuit ig baat boo! afgebaan,

JThijn 3iel hoe ſtunt gp 't batten.

ſpel hoort/ſ bobg ilboot/

gºuam eeng 3inhem// boo, het klinken

Gjin mijn ooren/ , :

&#n fjn heeft mp meergeboren.

Van de Rechtveerdigmaking door 't geloof,

v. Paar mag 't geloof/ ſhop ſprak mp op

32an al mijn ſchuit / en boegb baat bp/

dºen hebt 't tegt tot het lenen/ .,

ſBant 't lijben ban mijn Zoon ig mu/

«En 3ijnibetbienſt ban mp aan u/ - '

&Pp reſtening gegeben. * . . . .

GP goet// hoe 5oet/ - 2

(Irooſt gp 't herte// bat boo2 fſnette

13an De 3onben - -

4Dag bp na geheel betſ onben.'

VI. ſBant boog 't geloof 3ag fit be fmet

aPer 3icſe/ 'ſt heb er op gelet/

oEn riep / ik heb gezondigt -

19oo2 u/ ô (ſbob / gp hoogſte goet

gift biel belaſt hem te boet.

#ft hoogb / baat ig berhombigt/

ſègpijeib// blpheio/

1Boo? De gaſten // en belaſten/

JIBet haat qualen ,

2ge3ug komt boon haar betalen.

* * * Van
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- Van de Heiligmaking. Zº

VII. #ft 3oo belaſt greep He3ug aan/

&Boog het geloof/ 'h liet hem niet #%
&Baar boeio ift ſtrakg be bºpheib T ' .

39an gel/ ban JPilſuel/ #bond en ſleet/ *

'##eb #e5ug tot mijn #eer ge3et -

2ºie baat terſtont in blpheio. ' - - - -

#Zp 'it geer // niet meer / . . . .

(GIe beriaten// en te haten -

't@boet bet goeben / 7. -

«B hebt mp gehogt boo? uun bloeben. *

VIII, ilàijn hert íg nu #egug ter moon/

dBoog het geloof/ hp maakt het ſchoon

&Poo? 't mater uit 3pn 3ijbe/

Gaat íg 3ijn geeſt: bºtſmagtig 45ob

GBp. Dat ik nu na 3ijn gebob/

't Gboet boe en 't quabe mijbe/ - - - - - -

Saoe goet// grijp moet/ -

GP mijn 3iele! meg gp biele -

2tatbſche 3ahen, 7 - -

âDeg gp hunt mp niet bermatten.

Van de Heerlykmaking,

IX. âBant 3iel gn hebt een hooger bo?ſt/ . .

&Pie nu na grooter bingen bogſt; :. ' . . . . .

Hun 1Baber ig bie Häoning/ t

“Dat 5egt bie 45eeſt met luſtig op ,

GBeef Dan het aardſcije nu ben ſchop / .

32e hemel ig uun mooning, -

GEn 3iet// gp niet

JBat beeg aarbe// filein ban uiaarbe/ .
19cel te ſlegt ig/ -

12oog een hino 45oog / bat oprecht ig.

X. 2.ict Doch op 't einb'/ u ig bereid

Die hoſtelijſte Beetlijſtheid/

#Zoub gp petg pÜcig achten.

3 4 - 45e
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#oop naar 't eeuïnig bolmaakt ieben. "

dBeloof mijn ziel/ bat ſbob be kroon

# op 5al 5etten tot een loon/ , , . . . . .

ibiſ ban 3ijn eer betrachten. . . . . . .

#Strijb ban // mijt ban * . . . . - .

#lle bonnen// Die maat monben/ . . . .

+4m 3ici geben/ -- "

Wenſch om hulp tot een Hemelſch leven. '

xI. e goo! mijn zielig krachteloos/ -
zBe QBuibel ig te bijſter boog /

aDie meet boo, D'aatbſche 5ahen/ - »

#oet ſchijnend en 3eet aangellaan/ -

een boot mijn bleefcb 5oo 't ſchijnt/ bequaam

ziPoo? liſt mp op te maſten. -

GPch 45ob! Dat 3ot . ,,

oºn buyaag herte/ bat 'ſt met ſmette

32och moet b?agen/

#oet mp/ acij! 5oo bitter klagen,

XII.# 25guibegom en Beer /

jmaijn hooft/ fatagtgeuer en mijn eet / -

&#i miſt nip hier ht helpen/ '- - -

#at is mijn menſch/ gp meet het bob.

dBci) dat iſ maar naar uw geboo/ - . '

ziDct 3omben bloet mocht ſtelpen.

#om Dam// toom Dan

#eeg' hertgtochten// beg geltochten
3Booz uun bloebe / t

jaaah3e gaande tot het goede.

Xſiſ gelp oan/ op bat ik op berg aarh , ,

95etoone / Dat ik ben gepaart/

Jiaet u die beniclfcl) leefde / -

och mag mijn ſpijë te boen be 'mil **

Jihijng 13aberg/ bier ooſt / tot ilt ſtil/

GEot u baat boben 3ueefoe,

àbel nu// #e3u! -

e'

-- 'It2al



GE ZA N GE N. 281

'It 2al be krachten// ban u machten/ . . . .

H#iet belieben/

(#ot Dat ik tot u ſtom treben.

Optelling van Gods ſchatten ons gegeven.

XIV. Beet/ bit 3ijn ban be ſchatten goet/

&Pic 'à ban u heb / in um #oong bloet/ -

'it 25en ban u uitbetitoren /

ſlechtbeerbig/ heilig en um ſtint/

Hun erfgenaam. Die gp bcmint/

Kilot #eerlijkheid geboten.

&Baat na // ik ga '

t'llmet eeren// uuji bermceren

JPijne beugben/

&P mijn heil ! @Bp 65ob bet b?eugben. . .

Verlangen naar 't genot van 't hoogſte goet.

XV. Jàu ſnak ik naar 't bolmaakt genot

33an u/ o algenoeg5aam 45ob! -- . . . *

jleijn 3iel ig niet te b2cben / -

2lig 3' u niet 3iet / aig 5' u niet boeit/

2ºlg 3 u niet eert / termijl 3e moeſt - - --

#n 't geen ſjier ig beneden : -

dºch goet// bolboet/ - - - *

jl hijn begeeten/ u ter eeten.

2lcl)! ift bijge -:

J12aat u/ 3eet / maalt bat ift 5tpijge.

Over de Verachtinge der Wereld.

Abtem: Myn Vryſter ſcheit 'er uit. '

I.B# menſchen ſuſt /

& Bie ſteebg De 3iel ontruſt /

QPoo? beel beramberingen:

H#oe bmaalb gp / op het ſpoo2loog pab /

't ſlBelk b?aait/ alg 't abontuurig ra0;

«En uienſch geen beter bingen. - II. âDan
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II. ſDanneer het aatbſch geluk/ ",#l toelaat 3omber buit/ ſch geluk/ ",

®een 5ee fian hooger ſteig'ten; . . . . . . . . .

Jlaaar laag! ban ſtaat be bal gereeb/ tº gº

ºn toont een kraam van Huagent, ſecb/. . . . .

&Paar m2eugd 3ijn b2eugd 5al meig'ren. -

III. Äetogt ban b?n tranen uit/ . . . . . .

JBooghneeb met boef geluit/ - º

3Perfoeit be bettelheben/

gen 5oeftt in 't nederige fjuig/

Hun trooſt boog bit gegegenb htuig/ , ' -

&Pat brengt ook ruſt en nºeben. '

IV. Ban 3ai bie opperboogb/

3Pie alleg ftlaar beoogb/ , - .

zijn liebe ſtem doen hooren

&Booz 't roepen/ hom mijn ſiebe hint/ -

1ſtijg op mamt gp gemabe bimb/ | | | |

#Ik heb u uitbechooten.
- -

GEBED ToT JESUM

Om verſterkinge en vertrooſtinge in de

- uure des Doods.

#stemme: O God wy danken dyner goed. .

&Pf: O Wonder boven Wonder groot.

1 •O Sje5u alg mijn ſterf uut maalt!

Zo miſb mp niet begeben/

dſbeeft bat mijn 5iel ban na u haaât/

19eel meer alg in mijn leven /

&P neemt alg ban in tim behocb) -

&Ben p2ijg/ baar gnum bierbaat bloeb/

2o blijd hcht booggegeben.

2. Heijn ſterke 25o2g/ mijn bobeg boob/

“En leben mijneg ſcbeng/

âDanneer uiijn 5onben 3maat en groot/
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#n 30 beel ſtrijbg en ſtrebeng/

ſtap t'5amen 5ullen komen boog/

trjitt gp3p Doo? uun bloed ban boog/

«Doetſ” al te niet tºebeng.

3. #nbien ift Dan nog mogt bcuzeeſt

Zijn/ boo? De boob bebonben/

Zo miſt. Dan hoogumen heeft gen 45eeſt/
JTºp 192eugb en peil berkonben/

3Berbaijft be #atan ban mp 'mijt/

«Dat hp in mijnen ieſten ſtrijd 7

Jºlàijn 3iel niet mag bermonden.

4. 19etgullit mp in mijn grootſte nood/

HPet utmen angſt en pijne/

2igume 5iel mag totter boob
#engoeft/ tot trooſt ber mijne.

ilàijn #eiland en herlaat mp niet/

âBanneer ik in mijn 5maat berogiet/

&chier aig berlaten ſchijne.

3. ©oe gp in bang aanbegfing maarb/

#man u het 3 meet aflopen/

jl het bloeb'ge byupp'ſen op ber aatb/

&Pie een na be amber byopen/

GEi tuilt mijn houden boob5meet ban/

«Daar boog 3o heiligen/ bat ik aan/
#n nood en bood baſt hopen.

6. Hun upcbe tot mijn leſſen ſnik/

25elnaar mijn hert en zinnen/

Dat iſ naar booſ mag af: ſchgſſt

«En ſnert beg boobg berminnen/ .

#obat ik met een goeb nerſtanb/"

JPijn 3iel beheel in 'g 4baberg hanb/

een boel um trooſt ban binnen,

7. “Eft. Dat bod liefd of jong 't gemoeb/
/iſ 2ag aan niet aarbſcheg

JPaar 3o na u/ mijn enig goeb/

J/2et alle firagt beriangen/

3Pat
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aDat ik mag roepen onderbaaſ /

#ect gesu hoom: «Eiſion tog haaſt!

4äuſſiefo heeft mp bepangen.

8. 2dig 't bieeſch ig 3mak/ milb gp alg ban

#en 43ceſt gemillig maſten /

zo bat ik na ben genei han/

jàet luſt en pner baſten/ * *

Ipse duiſter 't bal beg boobg ooit 5p/

#ig umen ſtaf maat leide mp/ -

#al ſft baat boo? gerahcn.

9. Jºãitg gn boog inp geſtoºkten 3ijt/

#am mp be bood niet ſchaben/

2p ig het einde ban mijn ſtrijd/

het ſlot van alle imabenſ,
# ſpeer ſ” ig na uun eigen iBoogb/

eg eeum'gen lebeng/ meg en poogt/

ziPit maakt mp onbeladen,

zo. mnoet voor een tijd mijn lijf in de aard/
«Een ſpij3e 3ijn ber mopnieu/

2lig gp 5uit 3ijn geopenbaarb/

#euſt op het mp betoogmen/

opp dat het eeuwig in hoog rlijk"

#4un heerlijk lichaam 5p gelij#/

aaſt kan be boob oerſtommen.

E 1 ND E.

B L A D W Y ZE R.

- der bygevoegde Lieden.

Gebed tot Jeſum. @P geſualg mijn fietſ uit: maakt!

Pag. 282

over de verachtinge der Wereld. 25,oobbyomſten
menſchen Iuſt. Pag. 281

van Gods Goedheid. @Pch ! hoogſte goeb contente

Inent. Pag, 277
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Vond-wens, tot de Zonne der Geregtigheid. #et

Ik bagligt ig beroujemen. IO

Aanſpraak aan de afdwalende ziel. JPijn bula5e 3iel

laat u bog ſoliſten. 37

Aan een ziele die niet derft naderen tot het Avondmaal.

9 tmijfelende maagt. - - - I IO

Aan de blinkende Morgenſterre I. C. dat hy zyn op

gang verhaaſte. GP# -
191

Bede tegens de Geeſtelyke Slaapzugt. #jft ſlaap3o baſt

mijn 3iel bie leſb alg boob. - I OO

Bede om een inbreuk van de ſtromen des LevendeWa

ters. #omt CDceaan ban ongemeten (+c. 165

De Godsdienſtige Chriſten in een eenzame Wandeling.

'ft 35a hier in het groen alſeen. 66

Den Hemelſchen Arend &c.2iſſegpino ſit boïelembe. 86

De Godsdienſtige zelfbewaring van de beſmettinge der

Wereld. 'it 25en De iPereld uitgetroliſten. IG I

De Godsdienſtige Chriſten voor zelfbedrog gewaar

2 ſchouwd. #ere bie geen amberg hert. Iog.

De Godsdienſtige Chriſten, voor geveinſtheid gewaar

ſchouwd. De laſter5ugt en bitt'rc haat. 1o6

Den regten pligt eens Chriſtens. Zeer ſjeilig heerlijſt

, mijg almaardig. 113

##matie Iezus &c. Zoete gegug 5uib're#
Ijf IJ. . . -

18t

De mogendheid van 's Heren Chriſti Herdersſtaf ſºn

bad ban oub/ o grote #Schapen-herber. . . . . 187

De Heilbron. à 25ën als een botſiig land. 21:

# 3 -
De

-
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De Vrolykheid van 't Chriſten Leven. Berblijn / ber

blijb// +4 aſſe tijd. 229

De alleen alles weerdige Hoogheid. #oo! boſken al

ban b'een en D'ami)'re 113eteld# cben, 237

Den Raad des Vredes, tuſſchen Iehovah en den Man,

wiens Name Spruite is, &c. #et hoogſt bolmaakt

noob5aahlijft il9egen. 263

*#Gepeins. #eer gegu Hleben/ 3Ligt/ ja ecº

IIig ?Ali, 44

Een#oord van een Kind Gods. #jft hoog een ſteun

5uit 'g #emelg. (Thgoon. 9

Een zugt tot lezum, op 3oete gegu 3c. 98

Een Gezang Lutheri. 19erheugt u &c. 17o

Een Gebed tot lezus van een zukkelende ziel. ?ºg mp

bat ift 30 langen tijb. - - - 187

Een ziel zynde in 't gevoelen van Gods Liefde. ##

heb nu eeng gebonden. 183

Gebed tot lezu. Liefſte gegug mijn bemimbe. 1 15

't Genadig Regt. Gºſh 3ie boog jezug 25loeb &t. 2o7

e: Herte#en en Hand.” #gie bingen trooſten't

- -- ette, . - - T- , - 2 13

Hertkalmte van een Liefhebber Iezu. #oebat het gaat

of niet en gaat. , 7. 167

's Heren Heerlykheids Lof. #an". 24O

Heerlykheids Lof #oog! om hoog! #t. 243

Het hinken op twee Gedagten over 1 Kon. XVI II.

12. #elaag! hoe jammerlijſt (#t, 267

Jezusg:# ## Bel 5alig Hegu 3oet

boog al u uitberkoren. , 139

Innige zugtingen van een geeſtelyk verhemelde ziel&G.

- # 3eg/ hoe lang moet fit (ft. 189

Jezus Trooſt-lied &c. Jleebogenbe bemcember. 19f

Jezus Herder. Die tot zijn Berber heeft. 2O2

ſraëls Heelmeeſter.## 2oy

Klagten over de aanklevende verdorvendheid. © bgoe*

big ongebaï. - 224

- Liefde
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Liefde-Lied. JPijn gegug 3oub ik u hoortaan niet
minnen. e - 27

Liefyke zieldwang, of innige hertſtogte &c. de3#
matig 't bat u# 2,

Lied van het lk. #k ! o #ſt. IQ9

Lof der Geeſtlyker zielzugten. 't Leyen ban Deeg 5ie

ienjugten, I4O

Lof-gejuig over de grote gunſtbewyzen des Heren, aan

den Overledenen &c. iBaak op mijn 3iel gc. 246

Morgen Gezan mijn 3iel berheft 45obg eer. 3

Morgen-Bede Zang. "Ik zie de 5on beſtraald be aime
Illell.t s

Meditatie over het heilig Lyden en Sterven Iezu Chri

ſti. Daarbe 3iel 't ig heben tijd, 142.

Meditatie over # levenloze en dode ſtaat der Algeme

ne Kerke. @P boare 3ielen-laber. 7 I93

Niet dan lezus. 2luguſtinug ginſt eeng 3iften, I73

Op de dag des Heren 2 aangename Dag Deg #e
ICen. 53

Opwekking van een moedeloze ziele. ſpel hoe mijn

3iel / hoe bug ontſteld. * I 18

Overleg van Glorien Graci, ofzamenſpraak&c. Bere

beft u 5iel! Die baat 45oog @Thtoon, I 2O

9pwekking tot een trage ziel. #ciop/ mei op. I 32.

*## de# , CIl## Iezus

Chriſtus. . ere 45ob/nlijn #echepper (tc.. 274

Vreugde-Lied###### enig hart

ontleegt ban alle ſtommer, 3O

V## 't## me:#te IIla

6In, ete bob ! mijn behepper! og! 4e, 217

Weklagten# Zions# door

Zions Bruidegom. #ehouah ziong 50n. 69

Wy zullen vermelden van den Name des Heren onzes
Gods. «2 nooit/onooit/o nooitnolpaegen beer. 89

's Werelds woeling. âDie aardg gemoei en banbeïregt
bebgoet, z#

- 1CIC
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|

Zielezugt van een verlegen Chriſten omGodsgenadenry

kevertrooſtinge. #g 'er nog/o grootontfarmer. 12

Ziels verzugtinge 49 groten #erber (tc. 38

Ziel-zugtinge GP geil-fontein oan'tklare# 49

Ziels oefening in zeer diep verval, &c. @Petijd ge

maaht nu meer mijn bobe 3iel. * . 55

Ziels uitgalming &c 2lig mijn 25o2g/ mijn &c. 135

Ziet het Lam Gods. âBie heeft er een (gt. 197

Ziel-zugtingen om Gods zaligmakende genadegiften en

'g bewerking 2lſbezittenù ligten 13abet. 2o8

Ziels uitgalming. ?lg hoe genoeglijſt &c. - 226.

Ziels uitgalming. ?lg Dat ilt boog u (tc. - 257
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