
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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coPrE van de PRIVILEGIE.

TYE Staten van Hollandt ende Weſt-Vrieſlandt,

DoEN TE WETEN. Alſoo ons vertoont is by Hendrina

Blauw,Weduwe van Gybert de Groot, in ſijn leven Borger en

Boekverkoper tot Amſterdam, hoe dat hy over vyftien jaren,

van ons hadde bekomen Privilegie opſeeckerBoek genaemt J.

van Lodenſteins Uyt-ſpanningen, behelſende eenige ſtichtelyke

Liederen, en andere Gedigten, verdeelt in vier deelen, met een

Aanhangſel en een nieuwe Byvoegſel van Geeſtelyke Liederen

Z doorden gemelden Lodenſteyn gemaakt, 't zy met of ſonder

Nooten,&c,in octavo;dog bevindende ſy Suppliante dat het Pri

vilegie,daar opbyOns verleent nu quam te expireren;So keerde

ſy Suppliante wederom tot ons verſoekende datWy haarSup

pliante op nieuw met een Octroy ofte Previlegie geliefden te

begunſtigen, om het voornoemde Boek gedurende den tyd van

vyftien eerſtkomende Jaren, hier te Lande, alleen te mogen

drukken en uitgeven, in ſodanigen Formate, en met ſoodanige

Letters,alsſy Suppliantegoet vinden ſoude, met expres verbod,

dat niemand hier te Lande 'tſelve Boek in eeniger hande manie

renſoude mogen naardrukken, of te verkoopen, of elders naar

gedrukt ſynde, direct of indirect binnen deſe OntenLandeſoude

vermogen in te brengen, ofte verkopen, op ſekere groote poene

by de overtreders te verbeuren; SOOIS't, datWyde ſake en't

verſoek voorſz overgemerkt hebbende, en genegen weſende ter

beede van deSuppliante uyt Onſe rechte Wetenſchap, Souverai

ne magt ende Authoriteyt deſelve Suppliante geconſenteert,

geaccordeert,en geoctroyeert hebben, conſenteren, accorderen,

en octroyeeren haar by deſen, dat ſy geduyrende den rydt van

vyftien eerſt achtereenvolgende Jaren, by continuatie het voor

ſchreve Boek, genaamt J. van Lodenſteyns Uytſpanningen, in

ſoodanige Formate en metſoodanige Letters, alsſy Suppliante

goetvinden ſal, binnen den voorſchreve Onſe Lande alleen ſal

mogen drukken, doen drukken, uytgeven en verkoopen,

verbiedende daarom alle, en een yegelyken, het ſelve Boek in 't

geheel, of ten deele naar te drukken, ofte elders nagedruck't

binnen denſelve Onſen Lande te brengen, uyt te geven ofte ver

pen ; op verbeurte van alle de naargedruckte, ingebragte, ofre

verkogre Exemplaaren, ende een boete van drie hondertgul

den daar en boven te verbeuren, te appliceren een derde part

voor den Officier die de Calange doen ſal, een derde part voor

eten A1 Inen ter Plaatſe, daar het Caſus voorvallen ſal, 'ende het

Wy

t

reſterende derde part voor de Suppliante, alles in dien verſtan
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de, dat wy de Suppliaate met deſe onſe Octroye alleen willende

gratificeren tot verhoedinge van haar ſchade, door het naar

drukken van 't voorſchreve Boek, daar door in geenigen deele

verſtaan den inhoude van dien te authoriſeren, ofte te advoue

ren, veel min het ſelve onder Onſe Protectie, ende beſchermin

ge eenig meeder crediet, aanſien, ofte reputatie te geven, ne

maar de Suppliante in cas daar inne iets onbehoorlyks ſoude

influeren, alle het ſelve tot haaren laſte ſal gehouden weſen te

verantwoorden tot dieneyndewel expreſſelyk begeerende, dat

by aldienſy deſe Onſen Octroye voor het ſelve Boek ſal willen

ſtellen, daar van geen geabrevieerde ofte gecontraheerde men

tie ſal mogen maken, nemaar gehouden weſen het ſelve Octroy

in 't geheel en ſonder eenige omiſſie daar voor te drukken, of

te doen drukken, ende dat ſy gehouden ſalſijn een Exemplaar

van 't voorſchreve Boek gebonden, ende wel geconditioneert

te brengen in de Bibliotheecq vanOnſe Univerſiteyt tot Leyden,

en daar van behoorlyck te doen blyken, alles op poene van het

effect van dien te verlieſen, ende teneynde de Suppliante deſe

Onſen Conſente, ende Octroye moge genieten als naar be

hooren; Laſten Wy allen ende een ygelyken die het aangaan

mag dat ſy de Suppliante van den inhoude van deſen doen laten

# gedogen, ruſtelyk, vredelyk ende volkomelyk genie

ten, ende gebruyken, ceſſerende alle beletter contrarie; Ge

daan in den Haage onder Onſen grooten Zegel hier aan gehan

en, op den 24 July in het Jaar onſes Heeren en Saligmakers

eventien hondert en tien.

Onderſtond

A. HEYNSIUS vt.

Ter Ordonnantie van de Staten

SIMON van BEAUMONT,

|

Deze bovenſtaande Privilegie, en Regt van de Copy heb

ben de Wed. van Gysbert de Groot en J. van Stuivezand, afge

ſtaan aan de Wed van Barent Viſſcher. Amſterdam den eer

ſten Novemb, 1716,

VOOR
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Chriſten Sangers,

? Et is ſeldſaam te bemerken, wat op des

### menſchen hertein't gemeen vermagde

- # # Digt- en Sang-konſt. Het maakt de be

"Twegingen wonderlyk gaande, en voerd

door dat middel de ſake ſelve diep in 't herte.

't Schynt dat 't Redelyk ſchepſel uyt der aartin

maat en ordre een genoegen heeft.

Het heeft de H. Godlyke Majeſteyt behaagt

dikwils hare geheymeniſſen op ſo een wys aan

't ſchepſel voor te dragen: inſonderheyt om't ſel

ve van ſyn pligt, (op een ongemene wyſe) te ver

manen, en 't Godlik regt te verdedigen, ofte

ook om des Heeren ondoorgrondelyke Groot

heyd, de Heerlykheyd der Eer ſyner Majeſteyt,

ende ſyne wonderlyke daden, te# 3 en

de het volgende geſlagte in geheugeniſſe te doen

houden. Dit middel behaagde die H. Wysheyd

te gebruiken (die aller herten in ſyn hand heeft)

om met den Menſch na zynen aart te handelen.

Begaafde ook en gebruykte daar toe ſyne Diena

ren: ſomtyds geringen onder de menſchen, ook

wel groote en aanſienelyke, ja Koningen ſelve,

die hare digten dan aan and're overgaven, en ſel

ve wel onder en met de geringſte des volksal

ſpringende enſpelende# Dit weet den

Wyand van 't menſchelyk heyl ook wel: ende

daarom (gelykhy veeltydsde HGodheydna-aapt)

* 3 ver



V O O R R E D E N. -

vervattede van oudsſyne Afgod-ſpraken in 'tge

meen mede in verſen, gelyk hy ook ſyne Pro

pheten ſo doen ſpreken en ſchryven heeft. Hier

door heeft hy groot veld gewonnen in de wereld.

't Was ſo wonder niet in de duyſtere tyden en

plaatſen der onwetendheyd. Maar dat hethem

nu gelukt menſchen van groote bequaamheyd

deſe maniere van ſchryven t'ſynen dienſte, tot

opweckinge van onkuyſche bewegingen, en

and're Begeerlykheden te doen aanleggen, ſoud

meer wonderlyk ſyn, had niet de Heere Jeſus

ſulx van onſetyden voorſegt: Nu is het wel ſeer

beklagelyk, maar ons minaanſtotelyk. Ik moet

bekennen, dat gelyk myne genegentheyd tot

het digten, my myne ruſt- ofuytſpan-tyd dikwils

daar in heeft doen beſteden,en ſulx voortgebragt

heeft als gy hier ſiet; alſode vorige aanmerkin

ge dit my aan UL. heeft doen gemeen maken ,

om UL. het ydele uit de hand te doen vallen,

vertrouwende# deſe ſtoffe by UL, de kunſt van
d'andren opwegen ſal, A'

Tot de Sang-konſt behoefik UL. nietaan te

manen, laat ik u maar eenig onderrigt doen.Dit

is Gode te ſingen in den Geeſt, en derhalven

I. 't Herte dient tot den Sang opgeligt door

eenige ſuchtingen of gebeden tot den Heere, 't ſy

dan eenſame of geſellige, geſtelde ofuytgeſcho

tene. -

II. Daar moet groote aandagt, opmerkinge en

Eerbied tot dit werk toegebragt werden, bene

vens eene geſtadige opgetogenheyd des herten,
:* - IllCt
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1kenin'tgº niet te onderlaten door voor of tuſſchen-vallen

okſynch van burgerlyke beleeftheden of diergelyke,

heeft. Het III. Dat men verſta dat ſulke by-een-komſte

indeweide der Chriſtenen allenthalve tot ſtigtinge van el

eretydend kanderen beleyd moeten werden: ende derhal

dat hether ven dient nayder geſangyder der leden vryheyd

'quaamh: en tyd te hebben vrymoedig voort te brengen

fenſie, is 't geen de H. Godheydin'tſingen hem door den

ingen, in Geeſt geopenbaart of doen gevoelen heeft, op

jgen, 10 dat dit een vruchtbare oefeninge ſy.

feertjt, IV. Dit moet ſonderaanſien van perſonenge
•T - ſchieden, gemerkt de vrye Godt wel dikwils

ſetſ

# de kleynſte het nuttigſt openbaart. Weshalven de

#herd t0! kleyne niet ſchroomig ſyn en moeten voor te

#w# ſtellen 't geen de Heere haar geeft, want ſulxal

# veeltyds uyt eergierigheyd, of ſchanden-vrees

inmerkir voort komt. Ende en moeten ook de meerdere,

n maken, in kenniſſe, ordinaire openbaringe, welſpre

en vallen, kentheyd &c. die kleyne niet kleyn- of verach
w- ten, ofte haar ſpreken na de regulen van eenige

kunſt van konſte ſiften, en haar ſo eenigſinste ſchande ma

ietaanſe ken: eene booſe greep van de Nydigheyd, daar
liet Di, den waren Geeſt geen luſt toe en heeft, Jac. 4: y.

Hocn. V. So in 't ſingen als in 't ſpreken moet men

n door ſeer achte geven dat alles ordentlyk geſchiede.

g: ſy Denſang gelyk ſyjuyſt niet en behoeft al de kun

# ho- ſtige ſwieren van de ſang-konſt, ſo moet deſelve

geſe evenwel toon en maat houden, op dat het geen

, za Cſ ongeſchikt geroep en ſy. Een moet den voorſang

jngé e- hebben, en (is de ſtem daar na)ſo den bovenſang,

ben dat alle ſig daarna, en onder voegen, op dat men

crten • ºp 4. - niet
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V O O R R E D E N.

niet alleen gelyk beginne en uyt kome, maar ook

men in yder ſyllabe gelyke toon en maat houde.

Menmoet wel vry uyt de borſt (als menſegt)ſin

gen, dat is,de woorden niet binnen mondsmom

pelen, maar in 't ſingen klaaruyt-ſpreken, doch

't hardſte ſchreeuwen en is het beſte ſingen niet.

Dit al ſegge ik (ook wel op dat de Sang-konſt

ordentlik gaande, haar kracht en hulp tot der

Sielen opgetogenheyd geve, daar vanbovenſey

de, maar) inſonderheid, op dat 't waarlyk een

daad der Chriſten-propheteringe ſynſoude, in wel

ke men tot elkanders ſtigtinge moeſte ſpreken, en

geen onverſtanelykgeluyd maken, of in de lucht

ſpreken, gelyk d'Apoſtel van de vreemde talen

ſegt 1 Cor. 14: 9. welke gantſche verhandelin

gevers 5, 6, 7, 8.&c.opdeſe ſakeſeer toepaſſelyk

is. Die daar by ſyn, endeof geen gelegentheid

en hebben om in een boek in te ſien, ofte niet le

ſen en konnen,die moeſten alle de woorden duy

delyk konnen verſtaan (gelyk ik dat in de Bur

gerlyke geſangen wel ſomtyds heb hooren toe

gaan) op dat ſyl. ook hare ſtichtinge daarvan

krygen mochten, ende die ons beluyſteren, (dat

wy in deſen ſeer wel lyden mogen) al waren het

# , wereldſche, en Vleeſchlyke

menſchen, desgelyks, op dat ſy overtuygt moch

ten ſyn; wanneer ſy onſe by-een-komſten laſte

ren, ja (de Heere het ſoo beſtellende) het ver

horgene van haar herte aan haar eens openbaar mog

te werden, en ſy op haar aangeſigte vallende, God

aanbidden en verkondigen dat God waarlyk onder

07/S
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ons is. Ik en kan niet ontveynſen dat ik nogyet

anders hier in voor hebbe.T. W.DeGrond-deugd

van Nederigheyd was een Chriſten te leeren in

den klaren onderſang te houden. De Hooft-deugd

van Verloogening in den Buygſamen maat- en na

ſang.De Band-deugd van Eendragt in de voeglyke

ſtemme-menginge van den mede-ſang. Ende de

Hemel-deugdvan Hallelu-jah, of 's Heerenloff, in

het duydlyk ſingen van wel-verſtanelyke woor

Cn. -

VI. Nopende de ordre in 'tſpreken over het

geſongene, den Apoſtel geeft ons daar ontrent

ſeer klaar berigt 1 Cor. 14. Cap. Dat het geſchie

de van die, diende Heere thans yet tot ſtigtinge geeft

vers 26. dat het maardoor eene gelyk geſchiede, vers

3o. en derhalven dat niet in een geſelſchap, ver

ſcheydene t'ſamen-voegingen ſyn, daaruyt een

onordentlyk gemurmel en onaangenaam en on

verſtanelyk geraas ontſtaat, veel min, dat ver

ſcheydene gelykelyk elkander overroepen, maar

dat de eerſteſwyge als den tweden ſpreken ſal,ibid.

het ſy dan dat hy wat nieuws op te heffen, ofte

tot beveſtiging ofbeproeving van 't geſegdeyet

by te brengen heeft. Ende dit alles ſoo in den

ſang als in 't ſpreken moeſten alſo in ordre ge

ſchieden, juyſt niet altyd door eenen Voor-gan

ger of beleyder van 't geſelſchap, maar, 's Hee

ren Geeſt van Nedrigheyd, Goedgunſtigheyt, Leer

ſaamheyd, Sachtmoedigheyd, Vriendlykheyd, &c.

daar voorgaande, moeſte en ſoude dat alles lee

ren, 't Welke dan een naamkundige vervulling

* 5 Van



V O O R R E DE N.

van de goede Belofte,en een Heerlijck bewys van

de machtigemet Heerſchappye onſes Konings Jeſus

loude ſijn, ſig vertoonende met ons, Math.

28: zo. onder ons, Math. 18: zo. in ons Eph.

3: 17. Gal. 2: zo. in de regeeringe van al onſe

bewegingen, woorden en ſangen na de wyſe

en mate, die in den Hemel gehouden werd,

dat is in de voornoemde Deugden.

Ick ſoudu te lang op-houden, Chriſten-ſanger,

woud ick my in deſen naden eyſch uyt-laten:

'k gedrage my tot 't gene ſomtydsin't publyck

daar toe geſegt is, en werd. Laat ik u nog

maar over twee dingen onderrigt geven.

't Eerſte is, Dat ik met myn geſangen te voor

ſchyn kome , als de tyden treurigheyd ſchynen te

vereyſchen om des Heeren roeden, die niet al

leen ons Vaderland t'hansſo harde treffen, maar

Zyon dermaten raken, dat des Heeren Geeſt

als van ons geweken ſijnde, al des ſelfs cieraad

(in welcken het behoortuyt te ſteecken) byna

vergaan is, en ſy door't drincken van den ſwy

mel-wyn in ſoo een dood-ſlaap geraackt, dat ſy

haars Bruidegoms geſtalte nauwlycks meer ken

net. Dog weet, als de Heere in ſoo een geval

vreugde in het volck wraackt, verſtaat Hy de

vleeſchelyke of ydele, als Jeſ. 22: 12. 13. De uyt

terlycke kaſtydingen en raken de Verligteden

(wiens deel op aarde niet en is) ſo niet, of ſy kon

nen en moeten, oock als de kudde uyt de koye af

geſcheurt werd &c. in de Heere (die haar genoeg

ſaam Deel is) van vreugde opſpringen, en haar

ºf67"
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verheugen in den God haarsheyls, als Hab. 3: 17,

18. En de breucke van Zyon ſmertet haar wel

ſeer,en doet haar treur-ſangen ſingen. Evenwel,

ſy erkennen dat de H. Goddlyke Hoogheyd altyd

weerdig is en blyft(hoe het ook met ons en Zyon

ſtaat) om met geſangen verheerlyckt te werden.

Syaan-bidden het Godlyk H. Recht in deſen, en

pryſen het. Sy gelaten de komſte van Jeſus Co

ningryk aan de Wysheyd van ſynen H. Wille onbe

paaldelyck, en het dunekt haar genoeg Wagters

opſoo een Heere, en Lief-hebbers van ſyne Verſchy

ninge te ſyn. Ondertuſſchen ſingen ſy een Lied

in die Nacht om wakende te blyven, en gaan

haren Bruydegom alſoo tegemoete, wel droe

vig ſijnde, doch oock altydblyde, 2 Cor. 6: 1o.

Phil. 4: 4. 1 Teſl. 5 : 16.

't Ander is, dat ick ſommige myner Liederen

gedichtet heb,en late voor-komen op ſang-wyſen

die de wereldſche vleeſchlyke menſchen op hare

ydele liederen gebruycken. Maar ſtoot u daar niet

aan »

De voys en weegt Godt niet of die is

ſwaar of licht.

Segt D. Buſhof,Sommige die ſoo wat de aanſtoo

telyckſte ſchenen, heb ick andere voyſen op-en

by-laten ſtellen, daar menſe op ſingen kan, luſt

hetymand ſoo.My aangaande, ik houde het daar

in met myn voorſchreven Voorſaat,en meeneſoo

CCn# is enckel genomen. Gelyck alle din

gen, ſoo is de ſoetigheyd van deMaet:
T11



'V O O R R E D E N.

Chriſtenen eygen, heeſt de wereld yets ſoetsge

vonden en gebruyckt, ſy beſitten het onregt

veerdig; wy nemen het onſe. De ſwacken (hoop

ick)ſullen dit verſtaan, of wy (als wy't weten)

haar op- en aan-nemen en verſchoonen. Die

laſteren,hebben wat naby te komen, en de woor

denonſenſang verſtaande, ſullen ſy Gode de eere

geven; of(gaanſy voort) ons gelegentheyd van

dulden, meedlyden met haar te hebben, en den

Heere biddende haar te ſegenen, gelyck ſy horen

ſullen, verdriet het haar maar niet onſeby-een

komſten teneynde toe te beluyſteren. Dit ſal al

onſe wraackſijn, want als wy onder 't beleyd van

ons aller-ſagtmoedigſt Hoofd,de ſang-konſt oefe

nen, werden daar door onſegemoederen verſag

tet: engelyck wy leeren moeten onſe herten ge

lyk onſe ſtemmen onder een te menglen, ſoo en

moet'eroock geen bitterheyd over blyven, ſelf

tegen onſen laſterende naaſten.

Sangers, ick wenſcheUL. de Harmonyevan

de Eeuwige Waarheyd, 't Heyl van de Salige En

gelen en Zielen, t.w. God Al en 't Schepſel Niet,

dat gy die hier moogt leeren, om ſonder Eynde

te ſingen, en daar in u ſelven en alle Eigen eeu

wiglyk te verlieſen.

Ul. Dienſtw. tot die

Saligheyd, .

Utrecht den 7 Ju

lii 1676.

J. van LoD ENSTEYN.

Ana
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Anagrammatismus.

# JoDocUs A LoDENSTEIN:
onregt

n(hoop Unde, literarum ordine tranſpoſito, reſultat.

weten) I

. Die - -

# SOLIUS DEI DONO CANET:

2 deeert Dulce melos dulcis peto, quodpromiſit, amici;

eydvan SOLIUS DONO nam CANET ille DEI.

, enden SOLIUSCANET ille DEIperamabileDONO

yhoren Carmen. Adulantem non ita dono placent.

DV-een

# ſalal II.

# coNDoLE AT DE UssioNL
C- •

t oeff uàm nomenplacidum tuum dat omen,

# Prodens,CONDOLEAT DEUSSIONI!

# Cumthrenos, canis, & tuum recuſas

# Author terrigenis referrenomen,

2

Subſcribe appoſitum rei & diei,

Sparſis literulis quodinde manat,

# Votum, CONDOLEAT DEUS SIONI.

'Niet, I I I.

# DEO CUSTODE, NON ALIIS.

Servamur CUSTODEDEO,quicunitagubernat,

NON ALIIS. Sine eo nil vigilarejuvat, -

In mutuae pixa? Mplus ſignum,
dabam Eibergis, 18. Kal. t

Septemb.clo Io cLxvI.

YN. W, SLUYTER,

Ana



O P DE

UYTSPANNINGEN

VA N D EN

Hr.JODOCUS van LODENSTEYN.

&#
#.. enne.
- - - at liefelyk geluid komt daar myn oorenſtree

len,

Dat door een ſoete kracht myn logge Geeſten wekt,
En dat bekoorlyk dringt door al d'ondeilbre deelen

Van myne Ziel; die zyten Hemel voert en treckt.

Mydunkt het is 't gezang van Scharen zaalige Engelen,

Gedaalt op Aarde ne'er, uit 't Heilryk Heemel-hof,

Die op een wondre wyz'hunſtemmen t'zamen menge

len,

Tot ſtichting van den Menſch, en Godes hoºgſte lof.

O neen ik mis, het zyn geheill'gde Wederhoornen,

(Ik oordeel na de liefd', zooſchyn niet gaat voor 't zyn;

Godt kent de herten van Geveinſde en Uit verkoornen,

Bezonder in deze Eeuw,daar Weſenwykt voor Schyn.)

Die hoor ik onder een, en hy'er zelfs, uitgalmen,

Gedigte Liederen op maat en maat gezºrg;

En ondermengt met wel gedigte Gode Pſalmen,

Door Iz'els Digter opgezongen over lang.

Het zyn de vrugten van d'Heer LODENSTEINs a'am

haaling.
- En:



EEN

TEYN.

orenſtret

ekt,

'len

ckt.

Engelen,

'/-hof,

en meng**

ſie lof.

ten, ..

r 't zyn,

ormen ,

f Schyn)

& M ,

r

7.

XS a'am

En

Enzoete UITSPANNINGEN; o Geeſtig Tydverdryf!

O Beezig Leedig zyn, en ſpeelen gaans bepaaling!

Wat doet de Man al dienſt in zyn Niet-doens bedryf.

Dan als zyn Geeſt vermoeit door 't Leerzaam overden

ken.

Van iet hoogwigtigs, dat Godof Gods-zaak betreft;

Om 't zwakke en 't moede brein niet al te zeer te krente

ken

In 't ruſten van dat werk , hy een zoet Lied opheft.

Of als hy afgeſlooft door 't woelende beſoeken

Van Chriſti Leeden in (ja buiten zelf) zyn Wyk;

(Zoo die hem ſmeeken of die hem des niet verzoeken)

Dan ruſt hy werkend in de Digt-Kunſt op Muſyk.

Zie daar het Ziel-banket dat ons de Ledige uuren,

Van deeze waarde Man, verſchaft, vol lekkerny;

Waar van het zap, het merg, de kragt enſmaak zal

duuren

Tot inder Eeuwigheid. Gods Kind'ren koom, ſta by.

Staby, en luiſter toe, hoor hoe Gods Lievelingen,

Hun Zielen, op'er ſtem geleunt, doen Hemelvaart

Op vliegen, vol van vreugd; en luſt u mee te zingen,

## u by haar in hunn Heemel-vreugde op Aard'.

Maargy onhandig volk, baldaadig'Weereldwigters,

Met enkel dertelheidgevoed en vetgemeſt,

Loop tot de Werken van onkuiſſche en geile Digters :

Raakaan dit Heilºge niet, maar vlied dat, 't is u 't beſt.

Want zoo 't geviel dat gy't gehoor maar quaamt te lee
Ze 72 »

Na dit zoet Ziel vermaak, en Digt-werk, och,gy wierd

Onfeilbaarlyk verrukt ! uw Geeſt vloog ligt daar heenen;

Door heel een ander Geeſtgedreven, en beſtiert.

Maar



--------

Maaryd'le Werreldling wat zou 't u kennen ſchaden

Dat eens een ander zwier en vlugt uw Geeſt nam ? Och?

'k Herroep myn zeggen; neen, 'k wil u wat beters ra

en , -

Verwerp deez'Lied'ren niet maar leeſt en zingt-ze tog.

'k Zeg, leeſt en zingt-ze tog met aandagt en opmerking;

't Zal wonder zyn zoo niet uw Ziel wordaangeraakt,

En lieffelyk geſtreelt, door een verborge werking;

En proeft een zoeter zoet als zy ooit heeft geſmaakt.

Dieſmaak zal u vry meer behagen en gevallen,

Als 't ſchyn-zoet dat men in de wulpſche Digt - kunſt
proeft: r

Dat vuilen vuns gedigt zal u uit d'handen vallen,

Als iet afkeerigs, dat de Ziel ter dood bedroeft.

Dank heb, Godzaal’ge Man, die in deez' naare tyden,

Enſchuym der Eeuwen, ach ! ja zonde en gruw'len vol,

Ons leert gematigt zyn, en ons in God verblyden;

Terwylden Weereldling raaſt zinneloos en dol.

En zoek het naargewroeg, zijn ſnood Gewis te ſtillen,

Met dert'le Zangen, in 't Gezelſchap, by de wijn:

Wywraken dat vermaak Heer LoDENSTEIN, en willen

Dat uwe UITSPANNINGEN ook zullen d'onze zijn.

A, GODART.

MOR



menſ hun

legium!03'

, wat beter te

en zingt zat,

en ºpmerig,

laangeraakt,

werking,

geſmaaktl

illen,

#Digt-isº

, vallen,

Iroeft.

'naarety"

ruw'lent"

#/ den;

dol.

vis te/Ha

V dewijn,

N, en tvtlid

nze zºſ"

DDART

MOR'

O FT E

JESUS onſen MORGEN-SON,

bat ig |

Aandagt op 2 Sam. 23: verſ 4.

Kan ook geſongen werden als Pſ. 1 17.

&tem: Brande Muſquettier.

-m

2t boerD be lieue dil 20?{Jellſtoud

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

ſi?em lecitermpen in Den mono

-N

I.

#EEEt++####=g

&Pie ſomber luſt tot iechering,

#=######EEË
«En ſomber ſugt na ſtaat of eet /

============41-tº-+-+==é

EEË#######===#
QEn ſonnet ſongvoo! altijd meer/

i=###########===#
34eefb altijd aller ſoggen op.

- V 3! II. (Le



2

uytsPANNINGEN

n

KIZe magt bebechten hem geurig ſ

8De bierchen ban be bilpſternig/ - 3

gÉn b?alien fijn berinoepbijepb aff: - --

&Benoijl be #2eplig gºeuboigbepb

3Pe bleug'Ien ban boo?ſienigbepb

(23'n 't ſtijut ber eurº) ºm hem gaf.

&ijn leben boo? fijn arbepb moeb

(JPien bp geuoillig ſoggloog boet) -

dBe nagt/ be tuft/ be ſlaap berqtticht;

3PeuJijl geen byoom bali (Leſſel-ſcija/

CPf byeeg boog g?ootet ongena

&pn bunne ſlaap aan, # betſchzicht.

Iºp ugeeft niet bat hem 't ampt met ſmert

OPntäuppt/ of onberſiropen uberb/ * .

JPie 't ampt niet/ maar bien 't ampt behoeft.

liep bgeeſt niet bat fijn naam of eet - -

JPoo? Hlapperguperb ontroofbſ bien meet

#et ſmaab'lijcit/ ban be naar bebg0efb.

l#p bgeeſt nog ſchzicht boog ſtoberp/

1boo? liſten nog bebgiegerp / | | | |

3Pog boog een bubbel-biepen trecht -

12an G5ierigaaròg / en ſlBoeſſtraatg;

5?og boo? fijn ljalibel bol gebaatg: ,,

JPien Schat en Goud mij # bandreck.

d@ntumahenb' eer be Abonne rijſt -- --

(ïBant hem nog ſpooch nog bupſter pft)

ſiepcfl-balſt ijp na beg meerelbg ſPog;

UPat hem in 't onbebuuelmö geſigt

## 3ligt/

nU ligt fijn OIII JGOſſ, - - - - - --
- be g 1. RUST.

- VII. Sooo

|



, I. D e E. L. ſº I J 3
! V I I.

Soo Bytecht bbo? al mijn bupſteenigfa -

(TBaar in icſt 'g gemelg gunſte migf ?

den af-bunaal ban beg?Leueng ſºon) . . .

iPoo! al iuijn ſjerfeuloſe reèn/ , , 8

son breekt ooo! al mijn buaagbepbijten

af. Myn Jeſus,"ºp ' alg bie &oll. - ,

Myn Jeſus alg begon ontbetſit ! T

I3et duple bat mijn bert beblecht;, . . . .

oën beet tup ſien beg ſºennelg gunſt t . .

'; dºen dat mijn muijgheyeT bunaaghepo wiglº
t «En 't geen ump bunaag ſcheelt Muijgbepú is t

ſif ga toonb mp alm:bpanbg kunſt. ,,

tºt Die HI)ongen-Son te ſchooner ſchijnb/

tſm . ©un bat op fijne houtſt oerbuijnb -

oeft "De logge ſlaap / de leſſe b?oomt .

beboel" Myn Jeſus met ſijn opgang bpeecht , 1.

een ſupmer baat be 3irl in ſtercht / . .

# q#n uuêcht gaat leiden# en loem. #

JeïU- - - , ' t e . . . . -

ape ſlapenb' ongeberlijchbepb 1

'/ ſpct tceo'ſoos bgonnenb' onbeſchephl -

abette Jeſus met fijn ábonneſchijn:

dEn toont ons bat al 'g werelog ſchoon/,

33an luſt/ magt/ plagt/ ja honingâ kroon

Sbeiyouuoſpelen tasy: bgeomen 3ijn. ，,

- - - - - - - *
-

* . . . . ---- --

Bp ſiet in 't ligt ten mogenſtonb

Ibet ipartijch batijn nergenſ omſb/

pſt) ljet ſoog beg merelbg open gaan?

gºn bat in Jeſu bol gena . . .

égen ſtboombepb ſomber voebergal ,

apaat ſuſt / en tuft/ geruſt op ſtaan, sº

X II. Gen

er » » : « * *
- - - - - - • * . - Al 2

# # #e



4 UYTSPANNINGEN.

X II.

«Een Schepper ban al 't IBeerelijch/

eten Koning ban ber «Eng'len rijck/

Ilpt liefb en nebgigijepb/ een Menſch;

lget lichaam ban all 't hooge ſchoon/

3Ban HPgieſterg-&#pbob / #toningg #troon;

QPeg bueerelbg ang### en menſch.

Zijt melſtom lieflijch iſlaopgen-ligt

(&ept bp) in 't nieuup-ontmaacht geſigt:

&oo fie ich (alg beſchaab'men bli'en)

Myn Heer met nieuuue Hragten ban

####n Jeſu nieuboe ſchoonhepb ſien.

II. RUST.

X I V.

3Paar ſfeecht bien Held, ben Bruydegom,

&ijn hoofd ten beb upt! boellekom !
ſtoep al boat ſig op aarben boub; n

3Pen nugt'ten menſch hem banchbaar groet/

#et telgje recht hem in 't gemoeb / --

't G5ebogelt data:ten het bu0u0.

&oo jupgten 't al/ boe 't Hemelſch Lam

12an 't Lºep!'ge bat/ ter bueereſb quam /

JPien opgang upt bet lºgoogte feeg,

3Pen Igemel ſcheurbe / en 't Keeplig Hoff

&ong 'g gemelg ſlPijg- en ſboeb-bepbg loff/

&#n b'aarb' in via: inname ſteeg.

't G5eſigt ban giſt'ren abomb laat

tonb treurig; baat De Dageraab

an alleg blijber aanſien toonb:

SPen Dauto-ogop glinſterd aan het graſ /

dºet groen ſtaat groener alg het mag/

#st moggen-ſchoon het alleſ ſchoonb.

XVII. jajjn
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-

W.

J0ll,

ſigt:

I. RUST

legom,

traal

n/

#ef

6/

11, ſº

X V I I.

maijn ſchoonen Jeſus geeft het al/

3mbat ſchoon en on-ſchoon/ ig een bal:

Ong voorſpoeb maacht bp tot een blijch

'Pan 'g gemelg gunſt / on8 eenig goed;

dPng on-ſpoeb maacht bp enchel ſport,

âclf ſchoon/ be## uueſenblijch.

UPeg tueereſbg ligt en ligt ſijn ligt

Baaum boben onſen him / of 't ſmigt/ -

GHn boolen ubat uerſlindend mag:

âBug wat mijn 3ieſ ueruaarlijch ſchijnt/

dBp Jeſus belo're homſt berbuijnt /

Cn blijcht maartº: gebag.

bet bepgen ſcheen mp ſch?ichelijck /

zee meerrib/ en 't bleeſcij aan-lochtlijch/

&Beubijl ich in het bupſter lag: »

Jl?aar bp bit ligt ig al. Dat beerb/

69f ſoet ig/ niet een bone useerb/

23p Dat ich in mijn #fag.

3Pat rijſenb Ligt ig enckel ſoet; -

ſlâet fellen ſtraal/ nog heten gloeb

«En beerb bet/ alg be fl?ibDag & on;

3Baat ig. Dat euchel byeugbe geeft/

3Pat niet een pijnlijch angel heeft

1Ban al. Dat opt beººgt"

ſlâaat Jeſus maakt het IBeerelijck/ -

Ong boo? en boog genoegelijch/

2ilg b'eeuunige ſiegtbeerbigljepb

(l)oeumel boo? ſomben opgerupb)

&Poo, Heem berfoemb/ baar ubebet-ſtupt

12an butaach / niet ober ong en ſpgepo.

gt 3 XXII. 45aat



6' uytsPANNINGEN
gaat moet u dan met blaf en fi ik",aat ) op aart, nu lenen#"

#afſcil berg##
oën moet ith in het bijſter gaan; *

mijn Jeſus ig een ligt om nip. 3; ' .

,... . . . . . III. RUST.
# at x x I I I -

mijn ziel/ maacht opf bit Ligt en fict'
apen menſch met flapenù gogen niet. .

aBe weerelbſch uijft uienſche toucht | |

# ſoete bronnen! bieg ontbuaacht! ' '

aacht op berg mogenſfont, genaacht/

«En ſiet hoe # in# policht ,

abie Son ig in 't gemach ban ruſt/ .

# 't nutten# #bletſcheg#
n't ſagte bebbe niet te fien. -

el op bie nog in hueefbt toepb! 1

âBant fiet! beg Heeren Heerlykheyd." -

#n grooter luſt"E# bren: e

amperpt af bat matuut bechfell baar :

#:
3ean moat u naar het# micht; . .

dàoet hleeb'ren en boet maap'men aan1

«5p ſult na 't fiijfent ligt toe gaan/ " "

een ulſchen alw## verſtplicht,

e w.

25eſt ſiet men/ bupten #tabg-gerugt! *

#
##"

#ng eer leeb blipten meeſt fijn pijn: -

23eleeföljepp ſtapt/ en eetſ perbp/’

al)ant / btipten Stab / nu fpott# - - - - --

,,s, jl?ogt Jeſus finaad gepjagen 3ijn.
, " " " " - - 7 * &Belgat

”
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- XXVII.

&Paat bupten mandelb niet onbuig/

jl)aat let 't op boat in Jeſus ig

Hl?et aanbagt 1 en op pber ſaach:

't 25ebyog ig in het log gemeen/

liyet uueſen ſteekt in een boog een/

2Hſu D'aanbagt leben en bermlaacſi.

XXV I II.

Ong' engen hert en luſten boet;

Ong' epgen mond en maag ong boed;

# epgem bloeb in b'aberg moeſb;

Qlig' ºpgen boeten ſtaan en gaan,

4Bng” epgeu# t

GPng' epgen loug Ong ljetten hoelb.g' epg g## -

3ſlàijn ziel, 't geloobige geſigt/

?Illeen upt eygen hert/ Dit ligt

ſïegt fietſ en# äan:

Elck leefd van ſyn geloov: Bet ligt

dPat ong in anb'rer boo2beeld ſtigt

JBaat leerûnden m:k# leefbuien/ ban.

Jau bie &on opgaat jupgb ich blp

&#n ſegg nog; meetelb berblijp u u:p

#u uu gepl/ en beſpott het mijn':

3Pit Beplump op-belpt ! alg icſi bal/

eën/ fit ich in het bupſter/ ſal

JPit ligt mijn ligt boog eeuwuig 3ijtt.

Sprokkelmaand - -

1665.

3#



8 UYTSPANNINGEN.

DE ALGENOEGSAAMHEYD

GPf

Aandagt op Pſ:73: 25. en Luc. 1o:42.

&tem: Silveſter in den Morgenſtond.

I.

H##&De bijgt mijn 31el alu ecljtig!) luoed! Dan 't

EEE#######
einb- en bputjt-loog ſorchen/A.,, -

baan en al baat goecſtenjna toort bat mijn

-N
-E- •A.

#EEEEEEEEEEEEE? EHEEHEtE

- EEEEEEE########
btſuijcſtend bert &Len baſten fuyt ſoub boegen/

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

52a 't Peelbat/ alg ljet al genomen uberb / ſlàijn 3iel

EËEËEEËEËË#

nog Hall galorginio UPecl! mijn & Prel/4) ertºluun

################

apeel/uiaar;ijt gpbog? 1)ao Aſapb/en ſtaatpup

4 S----4C-4TF-+------- -

#EE## #######===

niet geleerd / trii ſogljt## li0g.

32e ſchepſelg habben biefgrtijeft

en qualuen 't baar aataui en/ JPog

&Boo, al beg H#enielg bretijt goed! Door



- I. D E E L.,, !

-=

|EYD Raog 't mag maar bieſgelijch/ en ſlijck/

«En ſtof/ hoe ſchoon in 't aanſien.

1Peel naienden bagten mp een rotg/

42- KIot g'unben noob begaben:

1. Op Ibeerſchapppen uJag icſi moebig trotg/ -

&Pog (Beerſcijerg fijn maar &lauen/ - 3

E «En uJaarlijch niet/ban b?euchlig riet/De Scheptergal/

## «Een bpoſt gunſt/ een to:#! mp hief/ en b?agt ten

* ,

to! ballt r (bal.

U ! @00! 3TBat lagtan mp be ſtijchbom toe!

#lap bagt/ baat foub ich ruſten,

- ## «Eerſt maachte mp het foechen moel - 3 -,

- -- gên ſteuptte ſchier mijn luſten; :

?Il lang geſogt/ en Hteeg ich niet . . .

batmijn IPaar toe mijn ernſt beſteed mag; - ,

gên al geſtegen / uJag het boe boel pet/

-

-r=1& Paar in mijn 3iel te opeeb mag? # . .

3++= ?tarb uJag maar aarb/ en niet meer waarb) en eet
van ich 't luiſt r

-

U0fij 39ſoog b'aarben heen/ en liet m'alleen/ ben na-roep/

### waar waarinº,

ſpijn;d 't Hg niet ban ench'le bulligbepb

T1-1; 3Pe luſt fijn beel te noemen: ' . . . :) . . ( )

### UPie troomb met ſchijn ban foetighepb/ ; - -

#hun 3 haar loonb met eeuwig boemen. , 2

# Er schoonhept is een lieflijk glag/
-##### S'ontb:eelit olig in 't genieten 2

## G5eſonbe ſterht'J een uueelberig geluag/

1Dat Hail olig eer ontſcijieten!

dat?" aDat blincht haaſt hintfitſ uiat gaat haaſt hincht/

luat ſinaacht haaſt ſtilicht:

..."

=a «En 't blijbe bºp, mijn lichaam ſterft f en 3iel het al

=2 . ontſincſtt. V. # - 2

Biom ?tſapij! ſegt mp wat uw 5iel r,

2, 5 . . . . . tone'



vò UYTSPANNINGEN.

ſtonb' alg uuJ & Peel bernoegen! : - --

HI)aria! mat u ſoo bebiel / . - o

ziPat gp u ſteebg uuoub voegen

2Ian geſug, boeten/ en geheel

aPat een alleen mouw keren? - -

RPatig ong Peel/ ong ſegenrijcke Peet/

#at niemant ong hau woeeren. - ' ' ,

't Quepnbig onbegrepen. Boeb/ bat eenig ?tt/ .

apat/ matter hinclit/enſincht/ en ſlincht/ong eeuwig
trooſten ſal. V 1. e "

- ,

Ons God ons Goed is, bie al 't goeb -

3Pan b'aatben in fijn fuagt heeft,

aPie/ wat hp mil/ ong geeft/ en boet

ziPat/ mat #p geeft/ fijn ſitagt geeft;

dºet mepnig bat Hººp geeft ig ueel/

#ie 't oergenoegen meeb brengt,

albeet pémant rijcker beele ban het beel

gaat aller luſten ureeb brengt? -

ab'ongeſchapen volbepb geeft ſig ſelf in 't ſoet

32an 't ſchepſel/ melliet lieflijeliljepb l#p cpub'loog rije

fen boet. V I I

Ons God ons Goed is , als de ſchijn

32an alle 45oebigheden

oPp aarben ong, ontgaanfal 3ijn;

#p ig ong ruſt/ong ogebe:

dàng 19,ienb/ om allet u?ieubon ſchut

«Bennachelijck te betlaten: »

gang Boogbepb ong omuanchelbare áštut/

#Berg beben iiteon en Staten:

ſongftijcábonuſ baat nog moogbenaar ) nog bief / nog

' - º . nlgt : : : : :

apoo!bgehen/nogbp#vantournong 'tgenot.

Ons God ons Goed is, en de ruſt

& Bie ſchepſ'ſen ong aanboden: d@ng



--

- . . . f- - - - - 1 - t

N. º I. D e e L. ' ' 1 t

Ong Bob ong luſt igl en het luſt - 3
Ong# te Dooben :

Ong Jeſus ig ong ſchoon genoeg; .

qD! Schoonhepb! @ 1Bolmaachtbepb! ,

2öp ſoo een Schoon/ bat alleg oueruloeg/
t/ g alle ſchool ſlºid-maachtljeph: ,,,,, zº

-? ſein / Huſtlul Hapſelul Epſeluig al het geen ººr
iig #! Dat opt ong3ielbegeerenhan) of onguernoegen boet.

ſongtºn I X.' ie V - .

0 spot niet / ble bit apeel niet en ſiet - : : : : :

il?et bamine lichaaing ſimllen ; - -

en ſietl men hoopt men moeſt het niet! , ->

2en ſiet het maar ban binnen: - - -

trecht teng 't oog bat u ergern upt/ - FE
RPit 'g figtbaae boo? be blinëen; . - . . .

&Bieb'aarde bogff 3ijnl, boeren het gelupb; g

3Pie t al berlitſenl binnen . . . . . . . . .-.

# br: E hoor alle beplaamſlendiſh -
t ſod Oilfienefijch nogtang/en# 't geloofmaath ch.

in 't ſh, - • . . . 't T.

Jipubl" ſa! hoſtelijck geloow! Dat in *-- --

Bit pamb ong geeft genoegen: . ! !

3laat bp be uuêreld ſachen in a. v.

JBe 3Luſt/ bie na ſal uujoegen. 3: ,, !

HPP ſingen onbehammere heen, - :

#n 't uJanchellgog bertroubleh/ -

&#ij opeeſen boo! geen na-flag dan gemeen, ,
&Die op een ſhotg-ſteen boumjen. - * *

| 4D ſiotg! #ſt boet bett/ en ſuſt/ en haubl tu

5tilt mond / - - - - - * . *

"L, Dien grººt gel u ten tien ſtaan) talung in 't
nog" berbOnD. -

jtſ, 2o Herfſtmaand
fllowſ 1665,

SYMEONS



12. UYTSPANNINGEN.

SYMEONS LOF-SANGH,

Uytgebreydet. . . . .

Op de wys van RE P1c AvAN.

N##EEEEEE-reem"-e-Iwen

ill laat gp | #eer illuj hnecijt in b2ebe gaan /

#############
dPen uueghuan al het ſterfelijche bleefcij/ Pen uoeg

=====xez Ex=t z#s-E========= =====##

################
ban al het ſterfelijche bleeſci) / 32ie al mijn bepl'ge

==*-*-*-E-f=#=r==f==t==#======== == €

3Baberen traden: giſch ben berf' aatben en beef

###############
moepte ſat/ #ſch ben beeſ” aarbe/ 43ſch ben beef'

*---- - -na

EEEEEË#====e

aatbe/ rn Deeſ' "Wij#

300 ga ih bali

5ha 't uuoogb aan mp geſchiet/

3ſlPamt ich uun faligbepb nu ljet geſien:

ſl2ant ich uun (gr. -

"Dat bepl/ foo beplig/ foo falig / ſoo helder

Pat ſig meruoonberb al het hemelſch gept.

Dat ſig beruJouberb (tc. -

€ 50b
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* * * l l I. . . -

H €job ſelf bertoomb' * * .

' &ig in 't oeragte bleeſch/

en becht ſijn heerlijchbepb met ſoo een molck:

Cn becht ({t.

Om beerlijchbepb/ en leben te geben

?lan alle Bolcäen Daar be &onne rijſt

# Aan alle Gc. .

# I W.

# au ſtaat ben bergb. Mich,

## ièan 't bepligi) heerlijck# 4: M.:

2+ ſlu &pon ſcboou/ op aller bergen top:

Vlug &pon (tc.

" een opgeſieſten 25aniere om hoogef

## &Baar al 't benaube benen bloepen ſal.

# Paat al 't benaube Gt.

ºan 't bepbenbom

## ſttn ligt bol byolijchhepb/

k* En dat haar lepbe ooo! beeg boobg-balIep:

l Mº# #Iſrael een glanſcij

OTen €€n

# #nen waarna- 0l 3;C,

ºf

--" 1. Loumaand

22 1666.
e"

( ) AAN.



## UYTSPANNINGEN

- Op Hoogl. J: 2, 3, 4. &#e.

Te ſingen als: Dovene vay &'c.

. . . . .I. - ,

- --

A Ch! berte uoi benauuntbepb! Pat 'g le=

urnoſitroen! Dat gleunt ſterven. Dat groene

###########-h- ---

leuenbſterben! JIeijng betten 45romb-ſlag/ #bit 't

#######
bert ten gronbfaijf HBijngleueng Leuenſ heeft imp

- -------- t=t=#f-e-+-+

########
begepen: Pat heerlijchãanſicht! «ten soli upt

-4 A+--1 l k-S.

#Ë######

maanligt, &Pug heen! bug heen t gaan? UPug

#EEEEEEE&== E#=#=#=##
THII iLT- T l RP -

been! bug heen te gaan? Bug heen! bug heen te

########===
| -

N

gaan? Pat 'glebenb## ben,

#ch mag wat aan het ſupm'reu/

&P ! Diese



-me-E

. . . ( ) 1. D e r L. ! ! 25

Q, biere ſlaapſtigt! . -
O! biere ſlaap-ſuút ! . : ,

op! Diere/ biete ſlaap-fûgt! *

#p Hlopt / en riep nog:

#ch hoogbº/ en ſliep nog: -

&ijn uJoogben frijetten .

&Poo? Dampen benen/ - - - - - - -

& Poo, bamp ban luſten

gên ſoºg loog raſten.

l#p troch fijn hand te rug/

p troch fijn balib te rug /

p troch fijn band te rug?

GB ! Dierb're taar:i

GP! arget diuſt ban ontuſt !

G5cmacſi te bierbaat!'

G5emacht te bierbaat! -

Gºemach/ 45emach te bietbaat,

#n bong geſegen . . . . .

3 lag ich / alg tegen :

gºn bauuu Lºen bechtenf

«En ſºp mp ubechte. :'t ,

“Een uuepilig recheng - --

(RPacijt ich) en fitteheng.

&#n laag! Hººp troch te rug/ - - -

liep troch fijn hand te tuig) . . .

#p troch fijn banb te rugj, º
GÖemacht te Mata: * * *

2lcij! 'g bleeſcijg broſitueren /.

2lcij! toberpen: . ; -

'alcij! toberpen! * . . . . . . .

-

-

* -

2lcij! # werelog tegetpen! . . . .

«ºp hebt met Iogen 3 ºf 4

#ijn 31el bebogen: ,,... . . .

«Bp troonb ong bleeblijck/ . . . . .

#ſlâaat
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#g mijn berſoening.

#ſlaaat loomb ong meebelijch:

#Booy moat geboeleng /

qEn pbel upoeleng -

%jg nu mijn liepen heen!

#g nu mijn ſlepen heen !

# nu mijn ſleben heen!

ch ! toberpen!

Iboogb nog een moogb mijn 3Leben!

#fiaijn H#epl! en blugt niet!

jleijn Hºgepl! en blugt niet!

o:n plugt/ mijn l#epſ! en blugt niet!

3Pat gp mp rabet

heb ich berſmabet

't gig maar, maar b?aag het

52u/ en behlaag bet:

ofp/ ſiet mijn oogen

dPie 't hert u toogen:

dºp heet! ep heet meerom!

dEp heer! ep heet weerom!

dºp heer! ep keer ueerom!

#ſlâijn gepl! en blugt niet.
in een in vººr

3TBat geeb ich u mijn geplanb

(Lot ong beugeeb'ging ?

ſlºot ong beogeeb'ging ?

dºot ong) tot ong beugecb'gilig?

gig uun bergrammen

#et bupſenb rammen/ N

#ſlaet oip-ſtromen

3ïBel in te tomen?

ga met mijn leven?

#ſch moub 't u geben.

iſm epgen bierbaat bloeb

#lm ep'gen (Ec. »

' - 'k 25ge
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tben!

gt niet!

'k%w

V I I.

'à 25eſmijch ban lange boachten!

GEn Han niet langet]

qEn han niet langet/

«En han) en Han niet langet!

jl?ijn oogen buijchen/

jleijn le'em beſuijchen/

ilàijn boeten moe-gaan/

jlâijn heel buil toe-gaan;

«En 't merb nog banget!

'H «En kan niet langer! /

2lp mp! baat fijg ich heen!

2ºp mp ! Daar (#c.

'H &#n ſtan niet langer.

V I I I.

gft hoo! u boel mijn 3Leben/

512aat ſie u niet : opaat ?

#laaat ſie u niet : maat ?

JUBaat fie u niet : boaat 3ijt gp ?

3Pe bupſterijeben

1Pani luſt/ en reben

dele heerlijch ſchijnen!

JPoen u berbuoijnen/

«En mp alleen ſtaen !

3TBat moet ich heen gaan ?

GEp ! bat mijn hand eenſ aan/

gºp ! bat mijn (#c,

Blaijn lºep! war# gp?

boot 12pong biere hinb'ten/

'ft 25etupg en ſmeet u /

'à 25etupg en ſmeet u /

'h 25etupg / 'äbetupg en ſmeet u

'Laat mijn bgminbe

&ig ban u binben ?

&#p ! ſegh | ep ſtg Danb] epſtg . 25

-

A3

a
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apat ich bier leg van

3ijn min in pijlie / ’’ 2. '

oºn paſt berbuijne ; . ,

# #en aranch/ h ben Hranch ban liefd'!

'# #3en Hranch/ 'h ben (Ec. -

25etupgt en twintbakA 2

Hmoet ich them ban nog beroen?''

#icij! pijnlijch berben ! - ,

#cij! pijnlijch berpen . . . .

#cij! ach , ach pijnlijcá berben!
gooo uinbt mijn bette / . J

12ermlaacht in ſmette /

gn traan genuchten *, 4 - - - - -

dºn ſal met ſuchten ... ...,

&oo lang ich leue/ | | | |

ſpecijt aan een filepen: ,,

#n ſierp ic#j ſteroich banl,

#oo fierf ithſ ſterk, feit balil " .

#oo ſtern icál ſtern ich oan -

iëntianakhlefº: i

pogmeet ich raab ten leben:
#ch fal in 't pepnfetil : ' '

#ch# pepnſen! " , "

(#Satachtich farachtich pepnſen ! ! !

ieoi Ipemel-oeuchhen) - 4, ,

* - -

*

om al fan betichten/ " ' | | -- /

qEn ſchoonfcijtbell . . . . . . . -

#ijn #ieſ beſteeben,
G#n/ muiſ 't m luthen/ " , iſ

#in ººg nuchen . . . "

##
#

-

#5ulch pepmfen ig mijn lºep! 1 z. , "g

3ulch pepnſen ig mijn gepl! -

::2 of tachtig pºpular: - -
#ſlâaat

l
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- , V I I.

#2aar magtelooſe 3iele /

3TBacht op ben gemel /

ban lift'! alBacht op ben lºemel /

3eacht op macht op ben gemel/

glot bie fijn ſtralen

gln u boet balen l 7

tn?' oºn boo? fijn ſupſter/

ilm bett ont-bupſter;

G#n boog um'benche/

n/ 5ijn beeld u ſchenche.

#at beeſb/ bat hemelg beeld/

spaar obobt ong tjert meeb ſteelt/

oºm ſig u mebe-beelt.

&al u genoeg 3ijn.

4. Herfſtmaand 1664.

't Gebedt des HEEREN.

- ofMat 6: vſ 9, 10, 11, 12, 13. uytgebreydet

Opden trant:

Uyt mynes herten gronde,&c

I. .

O########Bauer ble be hoogte gaat geuite
if magtin biept'embroogte @Letbulp ban

######
# uurhinuten boot biemultiAi,

25 2 gaat

ſmaº
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-----zaz=== ===t- ==ex-+++4+

###
T haar Niet beſeffen, en(# dataº ljef=

#E
fen Igaat herten uit# Ul. -

o bericht wºrden indin!
gilleen 2il-meerbich li?eet' -

GEn allet menſchen bgeſel l

dºen aller ſchepg'Ien eet! - ,
-

dºng hert / ong tong/ ong pac'en

3Pilt leeren/ lepben/ mennen/ -

aPat Mup um Igoogbepb Hennen/

gËn amb'ren Doen #aan
e’ r :

&P ſlaagtig/ @feumig fºtoning!

aPie nu goeb-Dabiglpft -

apen menſch maacht tot uw mooning/

gin 't nieuw, genaben rijch:

#at) #toning/ ong, uuu leer!

apat omg uur 45eeſt gelepbe;

uw aijch al om beroepbel
gÈn &atang want: ſl@g.

on mahdijche HPijgb-pt! ,

1Bol goebigbeben/ bit, . . . . . --

dBng bubaſe wilſe mij# Iept: - r

illuo Yuill alleen geſchie. * *

11u0 ubiſi in tegenſpoet

3leert ong gebulbig b? agen/ - - - - -

qin prijfen uur behagen / : -

3 Dat #atb of gemel boºt. " .

%-t- E '- \ V. ©



-naam

N.

vz 42 Babet) en 25eljoebet

I. D E E L. 2 |

tr!) brf, Ban mat op aarde leeft!

e-m- app geeft het bee fijn boebet/

=E dDng ſpijg en Hlebing geeft
-a- Bungf iemienben/ ruſt/ en 19 reb' w

d5eſontljepbt / ſpoeb'ge uutgen/ - «

qºn ober al uuj ſegen - *

qEn bergenoeging# -

23armbertig en lancfamoebig --

69 32abet/ ig u maatn;

GPm Iljgiſti lijben bloebig

jaeem al ong fcbulben t'ſaam/

. #Bergeeftg ong goebiglijch/

JPie7 ma u âDil | bergeuen / * *

3Dat menſchen ong migûgeben/ | | |

2ll mag 't tassen", 5 - '.

ing/ . 2lclj Babet) ſpoeber/ 23oggel

#Pie ſombet ſupmer maachtſ

gn fumachbepb boo! omg ſoggen

3ïBilt/ alg ocu bpaub naacht:

3Leert omg fijn pogen ſien/

(GLot mat onbeplicljebell/

lºp nooigt ſiel en leben/ -

GEu al fijn audia,#t - -

r âDant/ 1Babet/ gp upaarachtigh

- gang ſtoning 5ijt en ſheet: - * *

JPie/ aller bingen machtigl)/

qDng hulp richt tot uur eet. ,,

?Iig gp ban 45oebig 3ijt / . .

dEn #agtig ſoo een boog uretch/

gºn ig u eet u oogmerch?

later foo gelouen upp 't. " - -V. 49 le W 25 3 't G E



2.2 UYTSPANNINGEN.

't GEBED des HEEREN,

ofUytbreydinge van Luc. 11: 2,3,4.

Stem: Roſemont waar gy vliedt.

--

I. -

H##
«Emelſcij#eet! Die t geuaarb / ban ben libe

###===#########
mel en ban b'aarb/ jl 2agtig hebt gemaacht / Olmbere

#EËE==########
boub/ en hoebt; jlàaat alleen ong alglibu Hinb'ren

#####=#=####
boebt; 4Pnſe 1Baber ! hoogt! Baber ! boogtong nu!

EEEEË##########
(en uup betroumen 't H) gemelſch 1Baber hoog !

################
trecht onghert ten Bemel / heer /«Enſemb um buipe

tot Ollg Iltet. II

#epligh Bobt! bien beſchaar

ººilier &#ng'len / ober-klaar/

#niet en huuulen ſien/ in het heerlijck Licht/

Tpan met oberbechten aangeſicht:

om u/ toon u ong in 't gemaben-ficijt/ .

t

3IPp
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-

p

21ſileg hebt in uuo gebieb.

app ſuſſen in omg plicht - ,

#nigen met bientep/ #eplig! #eplig! #eplig Heet!,

en geuen il alleen alle# - - - - - )

magtig best bien wat kºſt a
@nberbanig bupgt en beeft:

3iet ong herten biert neemtſe millig aan

#n 't gemaben rijch / uur onberbaan - ,

ſteen! o Itoning leen! (SuJijgt mijn tochten ſtil!)

# ouer luſt/ ober upil: | | | | | |

ecu; o Itoningleeu! neemt be lºepb'nen tot u erf/ 3

«En Satang bupſter Eerſt

3eijſe bobt ! uun wil goeb

23illijch maar geſchieben inoet.

gºalig ig het ong/ bat mp onſcu will

#3upgen ouber bºllum/ en fuijgen ſtill: «

2#n ben bemel (ſpeer) boert uur mijg 25eſhipt

GEn hier op aarben/ lipt.

#clfintegenbepblig 't ongbatuul ſpijgſepbboet Y
KIZe lopen met uu0 enraygoeb. " " *----

aide goot oaber, niet

- - - - - -2

#irme hinberen) in haar miſſe noob

#omen bp uur ſtijchbom om haar bgoob.

3onge gp ooo! ong! geen ong ſpij# en filtto) -

ipupſing) geſontbepb/ ogeen, -

#onge gp ooo! ong: al ong merch behlijpen bot/

GEn geeft uur gunſt/ en#n toe. .

«Boebig heet! bie het leet

11 migbaan / bergeeft / bergeet

#schaamroot homen up/ alg uur goebigbepbt

#tralen geeft op ong oilbancfibaatbelint,

om ong geſug wil/ Die ben gemel littl -

23 4 3Penchit
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dPencht onſe ſchulben nietſ - --

GPm ong geſu miſ : alg up ooch om fijnen 't miſ/

(Jſlàigboet ongpmailtWf#n ſtil'.

alBaſtenb' 4Pog/ &on en Schilt/

&Pie ong hoeben ſtonb / en upilt.

&fet uun fumache bupf/ſiet het ſoog gemelb
3Pat ſig tegen ong um Hinb'ren ſtelt: w

Hboeb ong boo? ben bal/ bal in 't ſomben net /

3Pie ong III beelb beſmet;

't 23eelb ong Heemelſch erb; &tercht ong bert maar

boo? 't geloof /

gên 't ig boog al 't beſtoren boof.

z A c H A R 1 A s

L O F - S A N G,

Luc. 1: 68. tot verſ. 79. ingeſloten.

Als: Komt ve wondert u, &c.

I. -

L###########--------

ſooft een beer gp Cherubijnen, toaftben beer

###############
_ gn 2 bang faat, hie fijn 1Bolch met bep!#

##############
uenitomt/inbopelooſen ſtaat; Pauibg juig intrag

* 1 uali
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au. EEË############
baneeben «Eerſt gelegt / uJag luereloog; 3Pit bepl ſai

H++++++++++++
J bet boomenſmeben/JBaacht fijn IBpand hulpeloog

n! ###############
ert IIladº 32a be reben/ En gebeden àller bep!'gen tuijf

#EEEE=:
------

felloog. II

Homt ong rebben upt be hlauujen

19an bie ong in eeuuu'gen haat

S &Puberbauhhen en benauuben:

Om aan ong. De liefde baab

G Qnſer 1?)ab'ten te boltreclien/

7 & Benchemb' aan fijn gepl-berbonb;

&Pm fijn rebem te berujechen/

'//, 3Pie fijn onfeplbare mond

Om te geuen/ ?Ibgaingneben

li)ab geſuboren / tºt# 't ſollD.

tA barben banb ban ſlabernpe

#=# fitneep ljet ijert / en maachten 't laf

:22--- 23in G5oog Dienſt: tot beſe tp'en

len 19ft， âBierpen boep en banden af,

4-2 Onl na beſen / all' ong Dagen/

## lbert en jamben eben Ugp/

criſiſ, ?lan ben ſjºemel op te blagen/

## &onbct bgreg / of ſlabernp;

#EE &oo oprechtig/l &#n ſoo plechtig/

# KPat ljet boo; bein li?eplig 3p. . . -
Ill al 25 5 IV.
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V. . *, IV. * t

Soontje / liebe teere jongen!

'H &ie nog 45obeg bierbaat bolcſt

5àcbel-bicht om u geb?ongen /

2lig beg?llber-boogſten tolck;

3Pie fich ooo! ben gepland heenen,

3Blijbt ! en Heem ben megh berepbt /

(GLot berſoening ban Die meenen/.

GÉn tot ljep!'ge bienſtbaarhepb:

o2m foo 'g l9eeren/l 1Boſch te leeren/

hennig ban hun fauty".

3Pit ig 't innerlijck benoegen

Ban beg l#ceren 45oebigbepb;

3Pit ig 't 3Ligt / be &on/ De 3egen

32an ber hooghten uptgeſpgept

&Pber b'aarbe; bat ſal ſchijnen/

G#n berquichen / bie nu mat

#n boobtg bupſterniſſe quijnen /

33et berbarelliſſen fat:

«En ong boeten// Poen ontmoeten/

't ſteuunig faligb 19gebe-pabt.

#

Lo F. s A N G H

Van de Heylige Maget Godts Moeder,

Luc 2: y. 46 tot y. 55. ingeſloten.

Stem: Schoonſte Nymph, &5'c.

I.

V# #EEËEE##

rolijch bert maacht groot ben 12eet / ſheeft

- hem
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10t/

I

tren/

gen

=ks- -.-A- ENGELEr YT zé

#### ########

ijen eer; 19allelu-jaij ! 3p mijn dieptrant! #au"g

EEEEEEEEEEEEEEEË
I I-w ESEEE 3: -

bert en G5eeſt berheugt/jp?ijft be&Beugb/19an mijn

#EEEEEE

Göob / mijn ſiotg/ mijn #rant.

?Itml beracht/ berſchopt/ berfmaabt/

3TBag mijn ſtaat;

GBp mp ſag bp boog be booſchen:

&agh / en Heerben ſoo mijn bzucht

%'n gelucht/

3Pat berbaaſt ſtaan# en bolchen.

Göroote) groote Dingen heeft ,

bp/ bie leeft/

2lan mp arme iſ Baagb bemeſen.

&Pat niet mp/ maar hem ben roem

bepligh noem;

“ſteuunig 3p fijn aan",gepreſen.

3ſch! matig ſijn goethept groot!

3Pien in noobt

C#euuu / en eeuun na beeg ſal prijſen.

3 Bant ijp bien nu / bie hem bgeeſt

gin ben GSeeſt/

&onbet aanſien bull tººn.

1Beel 3ijn 'g gemelg boonberba'an/

&Pie gebaan -

Abijn/ Doo? fijn almachtige armen ;

Raar gering, is al bat ſtetch 3ig
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3g/ bp 't boerck * -

3Pan bit epnbeloog #ama.

JPiem be mijghepb/ en be moeb

&umellen boet /

3Poot haar aarbſch berſtanb tot hun loff/

Abto?mt nu 'g gemelg granu gelaat

- dſl2et baat raad

, &#n baat pepſiſen b:ſ alg bun ſtoff.

&Pie berijeben fijn in eet

ſlBerpt ijp ueer;

(ambombe abobt!) en bie oerſchoven

&ijn; herſtelti en recht hp op

%jn ben top :

3Paat toe Holut ſin#n ban boben.

?II bie hongerig na 't Igepl/

bier op t fepſ

ſbaat / uuerb hier boo? begenadigt:

2tſ bien rijch/ en boel ge eert

3?iet en beert /

H#een geſomben en Engt

&ijng hmecijtg 23 fraclg geſlacht/

lgoe beracht:

I#eeft bp goebicijlijck betijeben;

& Benchenb' om het gepl-berbomb/

&Par fijn mond - -

lgem boog eeuuuicij# gegenen.

2lig hp eeng aan ?lbgaljam /

gÈn fijn &tam , .

dPnſen bab'ren heeft gefusoren:

JPien bp heeft/ upt liefde ſtepil -

&Lot bit hepſ . . . . .
25open aub'ten uptberhoren. " S I
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S I M E ON s

L O F - S A N G.

n/ofl (Ie ſingen

t Als: Prendete la.

lff, - -
I.

A

1 G # laat / blengpuinb rebeſtaan/ gecr/

########EEE=## .
Jfil, meniggaan//32e bgebe-baan/j?a 'twoonoaan l}Cill

########EEË##
gebaan: ſlBatbeb ich hier boog ſchat / Le uuagten/

bouen batl Pat bepl/ bien &ealignaher/ Dien giet

----
--

"---

nu mijn oogen ſtem ?

&Pat IBepI/ bat gp berepbe gaat /

ſoerbepbe gaat // «En ſp?ep be gaat /

2lan 't bolch ban alle ſtaat:

SPen leepbenen een TIigt !

SPen leepbenen een 3Ligt!

Het bolch bat gp oerHooren hebt!

«Een eeuwig Cet-geubicijt.
AAN

SI.
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AANDACHTEN

's -3 Op 1 Joh. 2: 16. -

Begeerlyckheyd des vleeſch.

I. - -

#############
+ E MET crt-hnagent onberſetlijch aagt-gepepug/

###########
#--

-

Tabathunt gpmeteenbugfiet piepgeurpnglampuan

gen ! baar gpnochtalig#wboeb/ RPirugloeb.

3Pie/ fooicht hem niet tijblijck upt en bluſcij/

#ſlapfal begraben met een blep'gehtiſch/--

#tig eengbieueereloof'in't lºof/ wel eer/ ,

III mijnheer:

Pit'#boo! mijn3ief gebaarlijch; baaromblugt/ .

Belugt feg ſch/Teerich u te laat beſligt/ -, ..

alPeetbatich 't hert niet leen tot fuſch gepepng/ . .

- . . . . . . . . 5 àog bepng.

II. Bigterlyckheyd droegen.
I -

&#n hercherig gemaacht; ich ſollb bien Hlomp

aaſt bulben; boanthptrecht it booggaangaarb

De-boaatt

II. Göt2

M #n3ieſalmiſtichnietwaaruptuuromp

ſt
4 - - 4



-=

lgt geprºf
-1

-

EEEE

ing/ſpyw

#
inga

r, " , w * * * vr . - - - - s V

;) I. iD, E E L. . . . 3n

II. ,, ! .

€5ebencht mijn 3iele bat be blugge tijd * * * * -

geen aarden romp/ en b'aarbe ſelf perſlijt / . 2 *

Çn gpſultſien/ Dat luat baat blonch/ maar mag "III. t «Een blag.

eën maar ſult gp mijn uaachte 3ieltje ban /

1Iſtenbe ontbloot / uun hert berfab'gen ban?

3Patſal 't u boen/ ſoo 't Heſug. Dierbaar bloeb

- 3Bietbott?
k

-- --Mun

III. Grootsheyd des Levens.

I. * -

W#gt!
«En bijgt ooch ſomber trappen opmaarg: fijgt

€5emeetlijch raab ich u/ uJantſoogp op -

II. .

2,In bollenten Homt! en Daat meent te ſtaan:

't &al buiflijch tegen uuJe mening gaan/

âIBantumenbgift blijft u op 't hooghſteincet t

III. , &erncet.

giën alg gp ban aan 't rollen3ijt: dPch! och !

1Ibu baattbergroot ubu bal : Diegfegift nog

&Pentop

&taſtil/ en ſchouuut uſelf, ich uJebb gp fiet -

«Een Niet.
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Sucht om des H. GEESTS

T R E C K IN GEN,

. Aandacht op Hoogl. 1. verſ. 4.

&tem : Tanneken..

I.

* *

A cij! Ipeere #eſu trecht gp 't berte IPat u gee

gÉn ebenujeſ! hoe feet 't genegen%3 g/ alfijn

##########EEË##
negen ig t u genegen ig / 4En omsingelt licht

moelig niet/alfijuuvoelig niet 1 ſlaaat blijft betelijch

#EEË########Eg
banſmerte?Ilgichumijnfiorg-ſteenmiſſ”,

berlegen &Lot uun bano fijn buipe biet.

Et Errºr? EFEEtEREE E-##

################
't igert geneigt tot lopen l3Legt alg aan een band ſe,

Et E= -9 - tER-E-tl- |----

###############
b?ach nog al die ſinopelliban u liebebano/auam Impul

E ====#t -- --------- 4 E- 2.- HEE -

#############
uuoogb ter oo?/42uain mp uum ſegenboog/3Bogbgacſi

N

H=#EEEHHifiEE

ſ

mjubert niet door 1 pogbach mijnſtee- nig bert
* lliet
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#################
E N, niet boog/ 't &tenigbert niet boos. Irecht op mn

#eetickſal lopen | Op#faligmafiend ſpoog.

Sielen behoren/ U?erten beheren -

Itan 't uuonberlijche ligt / 't 45obbelijche Ligt/

't Patuſ" 3Pat ben gemel/ ong te leeren/

Op betaarb heeft opgerigt.

3Pog eben alg een blind geboren -

## &ticft-bupſterig mijn oog / bupſter ig mijn oog /

«En geen letter ftan behoren

culgdt lid! 't IBert / bat boog geen reben boog.

#Laat uuj ſlaagtig ſpreecſten/

-=#==# 't Puertupgenb HBoogb

#=# dPat rotſen ſelfghan bpeechen/

OEn mopt oo? en ij00gb/

2II ſupfenbe bien ſchat/

3In 't bett in 't lebig bat/

--nett 2lſ rupſeube bien ſchat /

=###
# % inſtapten in bat lebig bat/

in bambº 't lºert bat lebig bat:

GIrecht mp ſoo ſpeer/ icit ſal lopen

49pubuſaligmakenb vº, I

\

@Loonbmp bat hert bat gp betborgen

## Lyoub / alg uum Hinb'ren Deel/ alg uuu flinb'ren beel/

- 19ol ban Daberlijche ſoggen/

«Een onbgeechb'te liefben-feel.
/ſºogblad 3Boet mijne ſiel/ mijn IPaber / horen

## 3Dat GBp mp hebt gebaen/ 4.5p ump hebt gebaan

2 «ëer 't gebergte uuag geboren ! -

iglº Cën De Soon fijn loopuing aan:

- " & ſpat
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alDat 25armijertjgheben

dil 2ijn berlegen 3iel /

%n haar campfalighebell/

32an het ſinchem biel.

illuj 12aberlijcſt gebuſb

dBmtrent mijn boemb're ſchulb:

GEn hoe gp paſt beruuſb

JPijn boobelijch geb?echt berbulb.

GEn nog en nog berbulb.

(Irecht mn ſoo / lºgeer / ich ſal lopen

3Dat u0eg gp tmp wººn",

3Bat menigbuſb'ge ſegen ſtromen -

&togt b'on-uptputlijchbepb/ban uuo bgienb'lijchljepb?

HI)aat ble Yueelbe beeb mp komen * .

(Lot nog meerber 3Pertelljepb. - - &

lboe menigbulbig fijn bie ſlagen -

3Ban uuu regt ubijg belepb/ 1Baberlijch belepb!

jl2aat 't hert/ bíe gebooon te b?agen/ -

d?ttam tot meerbet ſjarbigbepb.

G5eeft mp ſegen bloeben;

iſ!?aar uuu 45eeſt met een :

«En ſlaat gn met ulu roeben?

25?ijfelb ooch bien ſteen:

&#n boog uun &egen ſeg 3 -

jl2ijn l#ett legt boog u boeg:

QEn in ubu &lagen ſeg

5?og ig mijn hert ban u niet boeg:

JPug/ boog uun & Beeſt ſeg/

(Irecht mp foo/ lºgeer / icit ſal loopen

24'n uum faligenbe uJeg.

25 Herfſt-maand.

t

-- Nood
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Noodſaackelijckheyd en Nut der

S ON DE N-B I E GT E,

Of Aandagt op Pſ: 51 : 6.

Te ſingen als:

Hertknagende onverſetlyck, ſiet p. 3o.

I.

ic ®ob / mijn 3iel/ baat tegen gp beſtoub

&Le ſonb'genſ uit oorli Dat uuo epgen mond

dPie ſomben (u nog eeiig boog oog geſtelb)

Ibijdjº I I 13etteſ) ;

'32 pupillig / upt een innig herten ſtro/

«Brlijcá gp ubel boo! beef'/ gp meet uJel/ beeb'/

tlºpb! 2tig eeu'ge ramp tot filagt u bert en tong /
&#eng buyollg.- -III. lig g

13epſ-roberg/ ſeg) en ſcij?ich'lijch 3ſel-fenijn;

Ibel-ſtoherg / ſeg/ gp moet / (al ig't it#)
ààoo! ſjob; en ich bertrotius (al ig 't nip ſch?ich )

- I-V &Patich

* I--V .

(3ooſcloſaatn ig fijn gunſt / en €5oebigbepb

't Perbijſelb bert Der ſonbaarg toegeſepo)

Derkrijgen ſal boo! 't mel-berbienbe quaab

- V 45emaab. x

It âount beſchamb/ (mijn 5iel) ubu ſ5eb geeft b'eer

#n bat met b?uch t'erhennen/ bat ubeſ eet

Blaetluſt begaan ig; laat uw b?eugb bergaan

V I 24u ttaall.

RPit koil um ſcijuſb-heer& bat gp op een lijſt

2.

/

Nooi- #lug



Den beel hun

# º:# fijn gunſt/ t
3PalTE V I I. “ethen.

-- of dºen megZ geen buel- :&Pgaat# b De# te ſteen/ :

seie# fian/ alg bei, "the#
illptro - *Dei te

- --T is Ts,- "

A F K o Ms T-s e , G E L.

of Aamigteppe,,, verſ: z

I.

-- ZE ESE Es== s"a- d N

E#E#==== #####

H# âBatſtaatGp 't fiep-a ######== ESS #### =s
EEE EEE -g- EES TERS S

"Er 3Dog Doorgaansbeentd "-,

--EE

2##EEE-s",#

##
-- EIET ---- --

ESA，

UU - EES EEs

1 vanuit ſtam/Tenbrengt, E
berbelichel "I L/m 3 K-- ve te be e- b

T-a- ####### SEE N Miku

#EE EEEEFERS### sa-2TN

- 00 ! '*-en

Quberg? Ineenb gpſ I#haach nb te Xb

limt al op/ tot b p IR
G5ant"# inoogt gp u be: #b'eer

ſte taarkas9 O
ader heeft u 'g D#P)

toot geſlagt/ 't Geſla
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-
-

# Hom/ſoecht een ambgen rang/baarin gp noemen hunt

&#m) G5ob 1Baber / ſtijgiſtum 23?oeber;

3Pat ig uuj bepl: en 't faat / bat u hier uberbbergumb

hapt in &trecht boog een39aber/ maar boog Leeraar ooch een

'Il H2oeber. -

Ti; .
DEN NAAKTEN JESUS,

-

O F

E GEL

Aandagt op joh. 19: 23.

ſ 7.

7 Aan D. Samuel Doreſlaar op ſijne Bedenckin

gen daar over 19 Maart 165 2.

t ermogenb Goud, bat om 11uuglang gepreſen/

=# % illuj JPienaarg Hlupſterb/ en bab mp wel ter

anti- Göebangen/ mp ſal na berg tijb beel meer

tſl! JPen naackten Jeſus uueſeun.

## 3Babat ich bien ſjab in mijn oog geſtregen ) -

- n &trar ubag ben ?tmethijſt beſujalcht/ en 't ſoncſt

nl/ſºft? zal uJat te booten preutg en p?agtig blolich. Z

## Doo? 's naackten Jeſus ſegen.

-" 'h ſlaat hem / bien 't luſt/ mag!oote ſchatten belben/

trotſw 'A Cn uienſch geen Scepter nog geen groot gebaar,

/-N 3èan ſlaagt / geen pragtig Heeb uan Jeſus , maar

# QPen naackten Jeſum felben.

- J 3Dat mogt gp / 23abel/ bug ulu bepI becuninbgen/

it berg" «En hieſt/ en Huſt/ een boechl een lomp/ een ſtaff /

Die Heſtig aan. Die ſcljelunen ſcijoncſi : en gaf

ſtraks &ig ſcluen naackt fijn ſtinb?ell.

hom 4 3 JESUS
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JESUS VERLATEN,

O F

D. SAMUEL DORESLAARS

Aandagt op Matth. 27: 4s, 46, 47.

Aan my, op mijne bedenckingen daar over.

24 Maart 1652.

'TV Sag in uw hoogſte nood geen meed'lyd'uwer

baten,

'k Sag op een vuyle vlugt uw Jong'ren altemaal,

En hoorde Petrus vloek by Cajaphas portaal,

En wiſt wel dat gy waard van yder een verlaten.

Maar nog en wiſt ik niet, O lijden boven maten!

Dat gy verlaten waard van God in 's HemelsSaal,

En van fijn liefde mogt genieten vonk nog ſtraal,

Ten waar uw eygen mond die klagt had uytgelaten.

O ! Gods verlaten Soon! die my, verlater Gods,

Met God weer hebt vereent, geeft my mijn ruſt,

k mijn rots,

Geev my, om uwent wil, myn liefſte luſt te laten.

Ah! liefſte luſt myns Vleeſch, wat vleyd en ſmeeckt

gy my, - »

Wat beëdeld g'om een uyr my nog te blijven by?

Weg ! leyder lieve luſt! 'k moet lief om liever haten.

't Hoge
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N,

AARS

7.

OWCT,

ilyd'uwe

temaal 1

al,

erlaten.

l

maten'

emelsSn

nog ſtra,

uytgelaten

Gods,

mijn rui,

zelaten

n ſmeed:

en by?

ver ha: "

1. HC

't Hoge-prieſterlyk gewaad, op Exod.39.

D# ſie ich 't beplig Prieſterlyck geupaab

&Lot heerlijchbepb en ſchabuuo'lijcfi cieraab

&00 hlaar/ en in ſoo lebenbige beelden/

Of 't niet in 't oog / maat oft boog b'oogen ſpeelbe.

39aat b'Gºphob met fijn p?agtig toebehoogb'/

&ijn banb/ fijn riem / fijn bo?ſt-lap en fijn boogb.

jllaat met ich baat ban 250?ſt-lap hoo? bermelden/

lgoogb boat ben 23ogſt lap ſtommeling bertelben.

JBaat bnaren al be namen ingeb?agt

32an pber ſtam in #ſraclg geſlagt,

&oo roept ong 33;ieſter al fijn ſchapen t'ſamen /

lºp roeptſe / maat bp roeptſe bp baat namen:

3Paat ſtomben ſegg be namen ban 45obg bolcſt;

lºp ubag fſegg-baar/ en niet ber byceumben tolcſt :

't #g #ſraël / te boren uptgeteechend/

&Pie lººp nu Ugaagt/ en boo? be fijnen reechenb.

3Pie namen bnaren in een barben ſteen

1000, eeuuuig/ onluptuoiſelijcft gefile'en;

't Hg harb ong 19gieſter fijne lieue panden

«Beſchgeben in/ te ruchen tipt/ fijn ſjaliben:

#n biere &teen geveſtigd in het boub;

&egt ong hoe hoſt'lijch ijp fijn ſchapen golab;

Göebonden met biet fieet'men/ bat f!! Hleben

Op 't ſjert, Dat ſegt/ ſpa fijn in 't ljett geſcijgeben.

«Bebmagen op fijn Schouberg/ alg met ſlaagt,

Seút ſterche min / en minnelijche firacht:

&Pie beeb Hºp aan/ en ging foo binnen 't bepligen;

A$00 boet ong H#epl om ong bp ©00 te btpligen.

Loumaand 1656.
& 4 Des
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Des Heeren Ooge op de ſijnen,
O F A

• Aandagt op 1 Pet. 3: 12.

RYMEL OOS.

Yn ſiel bedenckt hoe vlytig gy bewaard werd

M# 't oog op u is van die niet dan oog is.

't Was u genoeg, maar voor fijn gunſt te weynig

U door ſijn aardſche en Hemelſche trawanten

Te dragen: neen, ſijn oog moeſt ſelf op u ſijn.

Gelijck een moeder die haar teder ſuygeling

Een trouwe maagd bevolen heeft, en nogtans .

Soo weynig 't oog als 't hert daar af kan houden.

Schaad my die wil, nu wil ick 't moedig dragen.

Maar, hoort ! mijn ſiele, gy pleegt wel te weten

Dat 't oog van d'een weer 't oogetreckt van d'ander.

Heft dan uw oog op, en uw hert weer Godwaards.

't Sy dat God u, of gy Gods oog tot u treckt.

Altoos uw oog moet ſtadig naar om hoog ſijn.
't Onnoſel oog, die ſoete Duyven oogen, t

Die ſonder gal, nog God, nog menſch bedriegen;

Het liefden-oog, daar meed gy 't hert kunt delen .

Aan hem in welckers liefden uw geluk ſtaat;

Het ooge van geloov daar meed gy ſien kunt;

Dan anderſins onſigtbaar aan uw oog is: -

Met deſen ſtaat, en ſtar-oogt gy ten Hemel

Tot Die ſijn oog ter hulp u meer om laag ſend.

39 Igopmant 1654.

JESU S
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CI) ; 7 E S U S D o R ST,
D Of Aandagt op Johan. 19: 28.

Stem: Andromeda, &5'c.

I. -

W#######
aard wet 2tt berelijcher hlagen #g bat? ich heb mijn
oog is, EEEEEE AL E E HEE

weyſil, #=#########
iten Dagen (3Pat ergeng opt gebiel) 3Piet biergelijer

Ul lijſl. - - A- - -
--

uden. geljoogb / ep! luipſter toe mijn 3iel !

dragen I I.

w: &Pieteng ſchiep albe beechen/

anda" JPie ſpringen upt boet bgeiten/

dwards &cij?eeuuut upt eenbgooge bo?ſt / t

reckt, ?tch! acij: ich blaub/ich bgano/mp bo?ſt/belaag!!!!!!

ſijn. > boºſt ! I II /

bedriegen JI)ijn funeet ig mp ontplopen)

nt delen jl)ijn bloedig mp ontlopen/

aat, , Droog ig mp 't ingewant / .

unt, JI)ijl1tolig lileefd aanmen#ºran 't innig hertebgaub.

el iſ)tt Han icht eerſt gebinthen

ſend. 3Dat ich aan 't Ibemelſcij b?incſten

19erloren heb; uJaluleet

#ch boog eeng oanſluiting ſchijnliet baten 'ge:

ach! liefjch erbion ſtroomtet
IESU C. 5
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3Pat onbet menig boomtie/

&Ien bale maatòg u ſpoept/

#0m lnet een b2upjema: hun D2oge tonge ſproept.

âDant ſiet nu hier/ bie (Irotſen/

3Pien 'h Yuater upt be rotſen

«Baf; hebben/ alg ich lp

5 àog ſtapijtbinggºal" # jl2eribaag boo? mp.

iſºlaat bbat upt ſData'g bloeben.

3Pit onbatinberti,4 luoeben

3 àogtang en ig het niet

3Pat ſtof geeft aanuun## #en pit aan mijnberbgiet.

ſlaaat laag! be belle-gloeben

12an 'g #emelg g?immig uJoeben

- Sijn 't/ bic mp beſen brand

65eſtigtet hebben in 't #nuig ingebuanb.

3l)ant ſiet icht ſjab maat eben

HEijn ſiel ten bo?g gegeben

32002 ſonbaarg; en het bier

3Pen ſomben toegeboclub &buag babelijcft tot ſjiet.

sPat b?aab mijn fiel ban binne/

(4Lot Dat icſt 't Oberujilille;

3Dat bgoogt mp 't ljepifaam nat/

&Pat mp te trooſteli Plag# unaacht mp 't ſjerteltlat.

JPie mat'ten ban ljet leben/

3Pie 'h anb'ten plag te geben/

qEn ich in bol genut

25cſat/ fijn nu geſjeel#ruim uptgeput.

aBe blammen ban be #eſſen

&iju 't Die mijn fiele quelſen/

3Pieg
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JPieg ſtaat mijn borre borſt

Ginbano/abab en"#nnelaas!mp bo?ſt!

iſ?at beerelijchet filagen

23g bat! ich heb mijn bagen

(3Dat ergeng opt gebied)

3?iet Diergelijchg aboºſ # merchter op mijn ſtel!

ige ſpropt

'gboom:

&#n leerb met een boo2g?onben/

3Pen angel ban be ſomben/

&Pie 45obeg rpgem Soon

3Leerb op fijn fuJanen ſang / foo flagelijchen toon.

lijnutte . . X V.

H#oebeerlijch fal ban Hlagen

SPen (upachen menſch / in 't bgagen

1 19an 'g HBeeren g?immigbepb/

- ?IIgbert/entong/en lein# ganſch in blamme ſept?

ſlèaat u laat ſtijgiſlf ſtichen

12an bo?ſt/ mijn ſiel/ berquichen;

G5elooft bat beſe bo?ſt - -

1l bijb ban 't away",/# bgoge tong en boºſt.

jl)ijn bo?re ſiel gaat benen

32u naar uuo H2eplanb ubellen/

gÈn ſmeecht bat ſlºp u geeft

't 25eloofde bat lºp### betuoogbén heeft.

3Pie uuateren/ bie bloeben;

ſlBaartoe bp al be noeben

&#n bogte ſielen nood /

&Zot ſuppging ban ong#"g ban De boob.

geput. Hl?aarboben al in b2eſen

HIBagt u / mijn ſiel/ na Defen/

RPat nept ubu Do?ſtig aard'

lamb.

tot ja.

t jtritſ?

iſla
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52a boſeluſt en bo?ſt/ n: #rk luſten paatb.

3Po?ſt nabie ſtipbge beechen

3Pie upt fijn \uomben leechen/

3Pie hier pan bogſt berfmagt/

Sijn bo?ſt u leſſchen ſeg #auwe geeft u Hragt.

cºnſoo ban uog u 't ſjerte

52a quaab bo?ſt: laat in finette

(?lig Deeg) ben 4Puben menſch

1Berſtichen in fijn bogſt / perſmagten in fijn uienſch.

6 Gras-maand 1653.

JESUS HULPELOOS,

* *

O F

Aandagt op Matth. 26: 5 1,52, 53, 54.

D#bueerelbg hulp in noob/omringt banbat geſpupg

32at arm en hand hem hulelbe/ -

&#n met een ſmat geb3upg

2tig matcroberbiet/ enfujaarber ſlagen ſpelbe;

KIrocſt &pimon fijn gemeer/ en ſtelde ſig te bueer

jl?et ſjachen/ houbben/ herben:

3Pen Hºeplanb ebenſeer

&agtmorbig./ſepb/493pmon ſla niet / lieber ſterben.

JPatig (Dagticſt) om bat aan HPetruigb'opper-magt

3Ball \Ugaach niet ig gegeben V

(@Iet buip, maar ſta mat / uJagt!

&trarfal bp met een ubench het ſigthare?lIboem bemen/

«En boen bet onſigtbaar tipt Igeruel en upt leeſ

(&ijn rappe bobcm } ſtomen/

«En ſlaan fijn bpaub' fel/

GPn weer op-ſtambelijch/ bau jupchen al be bomen

jl?aat
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iſ daar neen, och neen, al iſt bat menig Legioen

13an 4,5eeſtelijche ſlàagten/

Slegg ſtaart opfijn moogb:en op#boenchen magten.

ſºog gaf ºp mench nog uu0030: het reumige beſlupt

GEn fijne ſlBin beſtenbig/

&loot alle hulpen upt;

«En gaf bot aan bat fept ſoo moogbig en ſoo ſchenbig.

âDel aan mijn ſtel balt nuben Bemel met um beeb

#n noob bypmoebig laſtig /

ſBant uuj borg/ in uur ſteeb/

#nlijben mepgren bleeb begi?emelghulp ſtambbaſtig,

jºu ſal lººp/fijt geruſt/ lººpſelſ en met fijn ſbeeſt

ilm ſubachljepbomberſteunen;

ſlBant in fijn lijben meeſt

«En ujillºp felb niet/bat ben libemel fijngfal hreunen;

3Pagt nu op aller hulp / buant b'4Engelen om hoog/

JBe &chepſelen beneben/

&laan ſlegg op u het oog/

GBerteb om u ter hulp haar bienſten te beſteben.

lºartnechigen/ ich ſieben afg?onb ban um laſt/ .

ilm ſch?ich nog ſoo hoog ſtepgeren/

3Pat gpboo? eeuuoig baſt

#n bupſtre bamben uun ontſlaſting ſelfſult mepgeren/

2lltoog niet epfcijen: boet uun oogen op en ſiet

3Pat oogbeel nu al maſten/

'Mlg gp be ſomben niet

(JBie enchel Weel en lpelſche banben3ijn) miſbſtaken.

dºl?aar fli?eplig bolch/ enfaguun ſtºepland nageen gepi

#n 't H3epl boo! u te meroen:

&oecht boo! uun ſielen fepl

45een ſtutſel/ geen berbebiging / maar laatſe ſterben.

22 Sprokkelmaand 1652.

* . 1 E
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3 E s v S GE D 0 L D 1 G,

- - - O F -

Aandagt op Matth. 27: 28, 29, 3o.

m-bergelijchelijch gebuſb ! bit al ben boon

12an ſpottenf ſlagen/

3èan riet / en boo?nen hroon/

aberſupijgen homo'ſ en ſomber ſcheld of byepgen bgagen:

zº: ſiel met brplſaam balſem/ upt bitu
Q0211 -

#Pen ſtekeligen boo?n

#stomp maachtenſ en ich falſe liepen 1 bie mp baten;

#at ſal ich: mant mijn ſouben/ beelboo! ouermoeb/

gnuoraach begaan bergeeft gpl#gaat mp lieben boet/ - w

dEn alg gp leben: jaiump #eer Heſul leefb gp.

26 Sprokkelmaand 1659.

jeſus Koningryck beſpot,

O F

s

- Aandagt op Joh. 1z: 2.
tv . . *. -

at ſegt gp gobloog rot ! is geſug Htoonban

boo?nen ? - •

### scepter van een rietl of van nog b30ſet aarb?

#sijnpurper ſpotten#ujaard ?

#toetſt op aan bien pg'ten rotguglaſe hoo?nen?
dºöp bunaaſö, ich ſie eerlang u trotſe magtin Dupgen:

zpat honingrijcft behoub u/ of ben boot-ſteech geeft,

zeitg onbetworpen leefo/

?

v &Pf
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1 G Of magt in tegenſtanb ben kraſt in plaatgban bupgen.
D Jl2aar ubiſb gp tegenſtaan ? hoo? mp ich fal u leeren/

&Paarig eenſonbemrijk meer ſchaab'lijch Dan ben boogn;

@Loonb maar uur magt en too?n;

âDant pbel iſt / en beg u ſigter om te fieeren :

,30. &#en ſtijch Dat ſomber regt fijn regten op upil regten /

dºuanfüpg/ en onber ſchijn man boogberlijch behoud

b00m 12an eet / ban byoom / en ſtout/

«En nogtang pleegb fijn ouberbanen te bebegfen.

23 Lente-maand 1659.

lgenbiº

m/ upt ºf Onſe plaats in den HEMEL,

In Tweeſpraack tuſſchen Jeſum en eenafſl,# Geloovige. - - •

Op Joh. 14: verſ. 2.

ſtift | I. "

Gelovige. - 9

############
p meeregefu: wat vertrecht ºp uwe weer

ËEË######-----' ---------Were-HE-E- -en-'eee-e

ſtomſt? en berutcht Sulth ongebulbig bulben?

" #==############
bºoſaard Jeſus. ©mbat bieplaatg bie uberbepb/3?og niet ten

- ' Es-######## -#laſtte-2--E-it---

# #####E####E
#ij" " vollentoetstepo3 g/ om u in te hulbal.

6
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I I. S

Gel. 3Panmeer ſal 't/ leeere geſu/ 3ijn? -

Jeſ. ?llg uuje muille onber mijn'

&#eng ganſch ſal 3ijn gebogen;

illum lijben/ en um lijbfaamljepb -

libaat maat ſal hebben t na 't belepb

19aul 't »aan:#oenen :

2lig 't G53acp-uberch ban mp geſtercht

Soo beel en g?oot in u gebuercht

&al hebben met bolherben/

3Pat D'on-bet elijcke ſtroon

49puun hoofb/ fötgemaben-Hoon/

G5eſtelD ſal Hunnen uberben.

29 Maymaand 1656.

S CH U T L- P LA A T S,

Of Aandagt over Pſ. 57: 21.
Stem: De tyd is hier, 85 c. w

II -

-

-, --------

M#######
- #n arme 3iel ſoohlagelijk gebompelt/@Lot

-N. - -naam

###############
ouet 't hoofdl in boembºe ſouben ſchuldt geeft!

=======4tfaſe zes- |E -- 5-5-ÉÉÉ?

#= =#############
#eet / ge- terght u 19aberlijch gebultl&Iot bat'g in

- - - epgen
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"N

epgenhlagtſig ouerroupelbiº)inb/ſoogp mp na
1

#E===#E
"-----e

dat tegt tigten ſult. I I - --

3ſteijn arme 3iel ſoo beerelijch geſchonben/

3Pan hoofd tot fool/ in pſlijck ſonben-bupſ/

aaie boog haar hulp ſincht bieper in ben hupſ/

ſioept u / toont bare boobelijche uponben/

QEn ſoecht inul een via: haar ich ſcijupſ.

2tig in gebaar het ſtil omuleerbaar Hiechten/

JPen ſcherpen tanb beg?ltmeiijng ontblugt/

q#n bupten noob / het boobelijcſt gerugt

- (25elaagt) belagt} in 'g moeÜerg bepl'ge buiechten/

23eſpot ich &atbang taryinet een ſugt.

giſch heb / 'tig maar 7 uur too?n in b?amb geſteechen;

ſlaaar uur beloft merſecchero mp het bepl/

«En boet mp ſien uun liefbe ſomber pep! |

G#n mp het ſteenig bert in upeerliefb bgeccſten/

&Pat icſt u nu b?pupillig #neert

## illu ſ2aam/ ban mp ten ſchupſ plaatg tiptberſtoren/

# &p mp niet ſch?ichlijch/ maat een hoog bertrechl

prutº “Dat mp! in 't boo? gaan/ ban ben geeſſcl becſt:
0ſſl Çn (gaat het all' in ſoggloog ljepb berloren)

A &ig ouet mijn teamgenººt ſtrecht.

-, gº Dan ſal ich u eeng onbehommerbfingen/

M &#n in be ſchabulu ban uuj uglenb'lijchbepb

-a Götnieten 't goeb ban uuu 23armbertigbepb/

## &#n 't hert / in bat genot blpmoedig/ fpgingen

- 'gſ #n 't pabbat na uuo mill'ten lenen lepb.
tbal # 1 Somermaand 1659. JP Vry
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Vry gekogten des Heeren,

Op Deuter. 15 : 13, 14.

Stem : Soo droeg Cleopatra.

I

G# ##########
-Er

eluchigbieube soon Erg 49emelg upt fijn

##############

tij?oon/ Dan Sataligtpranilp / gên Diere ſchulden

<T---------

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

b2p 45emaacht/alg Hinb'ren joeb / GÉn hoger rijſen

EEEEEEEEEEEEEEË

boet Pallitoningen en 452auen: Soo ſend ben

gemel heen ſijn vips uit ſlabell.

GBie hongerig en naacht/

«Beb2ccliig en miſmaacht/

&Be ſlabernp geupoon

&ijn; 'g l9elticlg Dietbaat Soon

#n bgpljepb ſtelb 1 en foet 't

ibaat bittere arremoed/

iſlaet operbloeù ban bauen: -

&00 ſclub Denoa:n ſijn b?pgelate ſlaben.

#p ſchencht haar fºrmtiſch b300b !

- - - & Dat
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att ſlaat
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3Pat niet alleen in noob

Dan ſjonger / ſpijft en ſtercſit;

3D2aat ſitagt en lebeni uJetcht

( Pun bat het feſue leefb)

23'n bie geen leben heeft/

Jlſ)aar ſtilichtenb legt beg?aben:

&Pugfenú ben om #n fijn u?pgehogte ſlapen.

Gen 3Lam bat altijd leefb/

qEn altijd boeoſeſ geeft/

UPat eeng geſlagtet ig/

«En altijd op beu Diſcij

ſlBeet berſcij-geb?aben ſtaat;

CBng boeb / en nopt bergaat:

Gen ſpijg trotganb're b?auen :

UBug fellb ben omd ºm fijn (tc.

«Een 3ſam aan 't ſcij?ichlijch bier '- l

&bcb2aben/ Dat ban bier - - -

&Lot in be | 2elle gloepb/

&#n ong bab opt geſch?oepb/

ſlBag bit ſlam niet geblaacht !

jºu eetmen 't toegemaacht /

&Le repſ met ſchoe en ſtabell.

&Pug ſenb ben aantijn ſijn (ft,

&#en 25gon ban HIebeng bogt

25?engt lipp upt bgoge ſirogt

&#n upt een bogt uuoeſtijn/

3Bant 'g buerelbg Sonne ſchijn

24u il)ibbag-bitt (Die ſcij?oepb)

Sijn ſtepſiger bermoeijb)

OPm baren baanb te lauen:

JPug ſclub ben bang"En fijn (#c.

ſºog ſchenckt amb'ren 02allcitſºog ſcij ura: allcit/ 45etin
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Geen brugt van mijngaatb-ranch/

«Been mijn ban Iana 'g 3Feeſt/

&Been JPyupben-bloeb: maar 45eeſt

qEn Hragt dan lºgemelſch bloed/

& Bie ſtommen fpgelicn boet/

gEn liteup'le boeten b?aben:

&Png feno Den egºlf#n fijn &c.

jl 2et filebing ſomber ga

39ercierb haar fijn gena/

qPaat paarlen ongemeen /

&Paat ſilber/ purper/ &tten/

Stilatagù / en 3Piamant/

JE)aar ſtof bp fijn/ en fant /

ſlºet onuJaarbeerbge gauen |

&Pug feno Denſgemelbeenfijn bijgehogte ſfaben.

DRONCK ENSCHAP,

Op Eph. 5: 18, 19 en Pſ. 36:9.

Te ſingen als Wie ſleet heugelyker dagen, ſiet p. 181.

ronchen fijn in ſterche branchen/ Eph. 5:18.

JPyonclien ſijn in pgaal en p?acht/

3Pgonchen in onliupſche ranchen/ Hoſ. 4: 1 1.

dPyonchen fijn baar pöet lagt/

#g een ſlaau / en fot/ en bol 3ijn :

âIPp 3ijn b?onchen inet be2ſtand/

24lg up ban ben libeniel bol 3ijn/ Eph, 5: 18.

25lp / en Dgoebig onben

b'H)epl-fontepn met bupſenbhranen/ - Zach. 13: 1.

&Leugen ban het woonben-bloeb/ Joh. 6: 55, 56.

Opgeſloºpte f!'geil trallell / Pſ: 42-4

&Pfe
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&aie omg TIiefbe ſtopten boet/

Jºl?aften olig Dug boog beſchonchen.

&oo bit bloeb en mater boet/ -

3Pencht/ mp fijn met ſinnen b?onchen)

Cn beu Göeeſt ig in uit: Lev. 17: 1 t.

&Pyonche lieben moeten ſingen, Epheſ 5: 18, 19.

Song en b;eſe bupten ſtaan; Phil 4:6 1 Joh.4: 18.

3Lalnume byonchelieben ſpringen; Eſai.35: 6.

&uache bronchen moebig gaan; Eſai.4o: 29.&c.

25lobe bronchen fijn opmoebig; Pſ 51: 14.

2irme bronchen uberben tijcft; Apoc. 2:9.

&Ireur'ge bronchen fijn blpmoebig; Eſai. 65: 18, 19.

3Paarom mp nietvissººrt -

&potten alle metdelingen/

3bet laat fijn open ſpot:

2lrger fepbmen ban ong ſingen

HPiet/banſ&Pyonckenſchap maachtſot. 1 Cor. 1:21, 23.

Lente-maand 1661. 1 Cor. 3: 18.

Sorgloosheyd van een Chriſten,

Of Aandagt op Phil. 4. verſ. 6.

Te ſingen als: Myn arme ziel &c. ſiet pag. 48.

I.

M# 19aber laat um Hinb toe / bat gp rebe

#n uum gena ſoo baienb'lijch hebt beſtelb/ .

«En upt be ſo?g uoop 't boemenbe geboelb

aBoo: 't Hoſt'lijch bloeb gebaagt bebt in be b?ebel

RPatſjet u nog / 't geen hem beſunaato/bertrib,
JP 3 &Pgt
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3Pat ſmaar getuigt boo? uhu beloft en eeben

JEºp ban bet hert genadig afgeligt/ -

#omt in de plaatg ban/ minder ban getuigt !

#Birt uwaarbig baar mijn ſiel ſong te beſteben/

GEn tucht mijn fiel boei#n upt haar pligt.

3Leerb mp ceng ſien hoe pbel al mijn fo:g ig;

&eg mp Dat all'g na uuu upil ſcher gaat,

&eg mp Öat uun oog altijd op mp ſtaat;

&eg / bat in all'g mijn 4efug mijne bo?g ig;

«En beg/ uu ganſch vººrt te mijller baat.

#eg mp / bat (GBp alleen een ſpeerber beeren)

312at menſclj op aarb of Beeſt in Lºemel boet/

2ll b'upthomſt ſig na ulu upil ſchichen moet: -

ZSegt / bat gp foo ben menſch bebt millen leeren/

#n blijt / uuu upil / te wººn met ootmoet. -

&rg mp / bat alg ich mp met ſoggen quelle /

25oben be blijt / bien gp mp hebt belaſt:

3Pat icſi mp met een onnut paſt brlaſt:

aBat ich mp trotg in umpen fetel ſtelſe; * .

33at aan bevlyt Dat urgring paſt. -

#lap buncht / alg gp bug met ulu &#eeſt fult ſpreken

(GLof mp / bie bol ban ſogg/ ban ubijgbepb fot/

#n hoogmoeb b'aarb regeren moub / alg @bobt/

#Soo laat ich mijn bekommerniſſe ſtehen/

G#n loob' u ſtil boo? 't#mman lot.

dºp 19aber/ naamb be fo:g bân al mijn falien

Op u/ alg gp mp tot ulu Hinb berhoog: . :

a Be Soon bomb mijn 13epl/ alg bp 't fijn betloog:

3Pen ſfeeſt Homt mp beg Soongheplepgenmaſten t

âDat han ich auberg fijn ban fo!geloog? J s.
V. - OO
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- V I II.

5oo ich het maarbigſt/ bat icſt hier begeeren

itan / miſſen moet, het Goed dat icli berhoog/

3leerb mp / bat alſ het aardſcij ig nietg/ en b?oog:

&#n alg icſi bug maar b'pbelljepb ontbeere /

3Dat ſtall ich auberg#&alg ſo?geloog?

jl?ijn 12abet fo?gt / bat mp nietg bueberbaren

&al/ban be uſer'lb / of Satang liften loog / /

9f't ſal bergift fijn aan mijn luſten boog

Çn alg ich tipt Den bloech Hall ſegen gaten, -

âDat han ich auberg fijn% ball ſoggeloog ? . . .

23a ſoo mijn iBaber 't foetſte unitt ban b'oogen

3 Pp boog een tijd berbergben/ en bie poog

&cheen mp te inlaachen trooſt- en boöpe-loog; v

5:20g fie ich baat fijn Babetlijcſt mebogen;

3Dat han ich anberg ſy"En ſo?geloog?

JPoet ich bermenſchen gunſt of ort-gunſt b?agen;

dſl2illû men mp hertelijch/ of herte-loog;

39oeb mp een rijche hag of ſch?ale boog;

Bian icſt ſjier Staat, ſtall ichſe niet bejagen:

52iet allberg fian ich ſiº, #s ſongeloog.

3Pan nog/ geſien het altijbihuerchfaam iſ Defen/

GPp Dat uup altijd met lºeim ubercſtfaam ſijn /

2ll luat ijp geeft boog arbepb geeft / en pijn !

«En blijol en ſo?g om mibolen upt te leſen:

HDat Han icſi anbergg"#"g ºmt.

45p humb (ſegt tºp) boog funeſien uur begerenſ!

3Paar uue 5ielen meeb beltonumero fijn /

Ban ubu ſjalg oberbrengen op be miijn f

?Ilg ich met ſugten ban mijn ſo?g Han uJeten;

&P0e mp ben 4Beeſt":" ſongoulbigfijn.

4
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X I V.

4Dat mp meetbaart beſorgt in 'g IBemelg blerchen?

&#g mp / boo? 'g li?ennelg ſo?ge medicijn:

dEàaar eer bat gepl imp ſp?upt upt Dat femijn/

alBil ºp 1 bat 't ljert in ſogg bat fal benuerchen;

«En bug Han ich niet ": #mming ſijn.

2lig gp ban (12aber) altijd hoogb mijn Hagen/

oEn gp / 43 45eeſt / in fucijten looft mijn fopg/

qºn gp / 49 &oon / ſijt mijn gehuiſſen borg:

&Poeti eenig Çob / lup na uu upil geb?agen

&ogg-loog altijb/ en altijd bol ban ſong.

Maymaand 1661.

Vernederde Heuvelen door de Nedrigheyd:

Op Matth. 18: 1, 2, 3, 4.

Stem: Nerea ſchoonſte van myn, Sc.

I.

H##'t &Pbaarbig menſchen-hert in togten

###########=
(@Lot boogmoet biel ben 13epland aan

#EEEE#####EE-NP-1 w-mee

«ën b2aagbe ('t geen ſp bgiftig ſogten)

Ë#EEË######E--

2öp wien 't gebied en b'eet ſou ſtaan, »
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II.

't Ootmoebig TIam/ beboefb/ berſtaanbe/

&Peg lºoog-lmoeög bobelijch fenijn;

&et baat een hillb ban mepnig maanbe/

&#n ſepb/ Dat ſal uur Le: ſijn.

ſtom bp bit lam na mijgijepb ſpeuten/

&#n ſet u aan fijn boetjeg meer:

(&oolage fijn be faal'ge beuten

UDeg H3emelgl en bie ſaaie,leet.)

5ijn leſſe leert u hoge &taten !

't Göebaarlijch pach ban laſtige eet/

?Man bieſe uil/ blpmoebig laten/

«Een kroon berftmaab ijp #n een peet.

&ijn leſſe leerb u 't hoofbig moelen --
33an hoog of laag / oeragten/ unant - y

HBp henb geen booge of lage ſtoelen/

lººp Henb geen regte of#han

&ijn leſſe leert u ſtupber 't ooge - - - - -

2Hn al uun boen/ ban epgen eet -

geſpaanen/ mant ſiet al fijn pooge'
## boen/ en poogen/ ## IllC&C

âDilb gp uun hoogmoeb ſien na 't leben;

gPat blaagje/ baat het hinb meeb'ſpeelb/

Gbaat met een ſpell een p?ichje gebeu)

GÈn ſiet uur beenmerg:"

Of fiet upt ſchelpjeg 't migje tecre/

&Behleurbe bobbelg in be lugt

1Iptblafen / en u ſpelend leeren

&oo, ſoo berbuijnt uun eet ter bltigt.

&P 5 Die
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I X.

aPiebeſe lage ſchoole laachen/

qEn agten 't Hinberlijch: ja ſiet

qDeen Hinb alg bie Hünb uberben / taachten

#n 'g #emelſch. H#ooge ſchoole niet.

16 Wynmaand 1659.

DEN EERSTEN PSALM,

Uytgebreyd. -

Te ſingen op de wyſe: Un jour m'en allois, Ge.

. I.

###########
2llig ig oien man in wannelſ SPie beggoondo en

#=##########
Iſtaab / 'Salig ig bien man in banoel Pie oen gang

###########
bet ſonbaarg baat: #algig bien man die moebig

E=F=:-+-+--+--12--+----+-+++--E

#=#############
Han 't #eidſchap ball Peſpo:alsbe#bltell/

#=##########
- Piel na 'g l9emelg raad/#n U2penſtaat/ Pe gepl'ge
- '-- - - E-l IE EA Lºſ TI

ETTE WEr #E I-AR-TL---I-ETI

1 •- LA"T ATHE LI TI

RE l I I T NVII Lal TI

ſtraat dien lºemcl/ beerlijchgaat.

«Bobcg
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- E

g

I I.

€5obeg in-en upt-gegeben

5aal'ge Leere/ boo? Den rp

aper 45eeſt-b?iftigen beſchenen/

##ſun iſ in Etty,
g 3Paagg bp blijtig leeſt /

dBm bat fijn geeſt -

&ig baat meeſt ,

iDerheugb/ berquicht! berftercht binb:

'g jaagtg ſteurb beſe luſt

&ijn ſlaap en ruſt /

3Pant al fijn ruſt

3g 't hert bol beſe " , I.

3TBilt gp eeng be &aligheben

3Ban bien ſlaan ſien ? ſiet een boom /

JPie ſijn b?ugtb'te bogtigtjeben -

ASupgt upt eenen filb're ſtroom:

3Paar ijp ubeelÜgig g?0epb/

eÈn jeugbig bloepb/

«En oueruloepb .

13an eb'le b?ugten jaarlijct;

3Baar fijn ſap behlijft/

g#n groente blijft.

2ilſoo beklijft/

2ll luat bien jl)all te:

'g ſheeren raab gaat aubge uJegen

jl)et De 450ûbelofen in;

1Dotel/ gronb-ſlag/benl/ nog ſegen/

% in jaar arbepb geen geuJin:

JDaar haar luercli ell buigt

23g log en ligt/

?llg haf / bat ſujigt

gEn boo: be moinb baat heen ſtupft:

#aten raab ſlag niet/

#aar
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I haar firagt ig riet/

aar leben bliet /

elijch een ſpoel vººruit

2ºller-bupb'lijchſt ſal bit blijchen/

2Ulg ben ſtigter ban om hoog

gºal 't regtmatig bonnig ſtrijchen/

âPien mopt menſch bebgoog of boog:

3Pan ſaſ 't Göobloog ljett

glu ſchulb beruperb /

25enaubot/ bemer0 /

#taan t ſibb'ren en berballen:âIBant het nu ben ſtaat - is -

dPer bronnen baat /

qEn in haar ſtaab/

2tig pg voo! 't vry#gaat

'g hemelg Song in alle tijden/

't ?il geſepbeube belepb

aPoet bet onomen fo:ge bijben/,

aPijben in ſiegtueerbigbep0;

3Pant/ het 45obb'lijch ſiegt

Gºthent fijn finegt/

qEn bat ijp tegt | -

#ijn baben na abobgbienſt ſtelt.

jl gaat bie bobbeloog

5ijn babeu boog -

qºn nutteloog . -

#aachtſ maacht #p beple-loog.

12 Lentemaand 1665.

D E N
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D EN TWEEDEN PSALM

U##
Te ſingen als: 0 Nuiſt jalouſe Nuiét! Of:

0 nagt jaloerſe nagt, &5'e.

I. -

W#
- nwoºn De uberflö olnaan dit#

EEEËEEE#########
GÉn ſtap'len haar gebagt alg ljeubelen op een /Jſlaaat

EEËE#########
meet men niet/ batal baatmagtigen maar momen

*-*----T

#########
&#n fijn! en haat grºei in niet baupbeltje'en?

3ep / bien ben Iberre ſclf ter-ſlijch upt bab berijeben/

«En op het hoofd geſet een honinglijche htoon/

AÇijn tegen 'g li?emelg gonſt in upgebei aangebgeben/

«En heffen jaren baat# li?effer tot fijn loon.

32e 12ogſten rotten t'ſaaln/ en al be uuijſe g?ijgljepb/

&#n ſtupren met belepb Der Hſioningen gemelo/

't been ſigbeglheeren miſg en onbetuinbye mijghcpb/

«En fijng G5eſalfbeng m##hooguloebig tegenſtelD.

3Dat banben (ſeggenſp) foo liſtelijch boog-uneben/

Soo onberbgeitelijch boognapb in 'g Lyennelgraab /

ſBan Huba'g Htoningen ſoo bigt in een gebgeben/

&Pat jaar bernietiging 0ing rijcli te boben gaat ?
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V -

alBat legt ong aanhaar jocht en ſlabernp te blagen:

't 45eugeegbe noob-lot tg Der ſlegten 2öpte bau;

een guba'g honing mag ben die hem preſen plagen/

&Paat toe fijn bop te traig/# imagtig/ en te gauuu.

e ( ten /

#Pie't ſigtbaar ſtoub gemaakt/ben gemel heeft berho

&Ien toonbanb'onſigtbate ontſag lijche beerlijchljepb/

«En met een g?ijng hunpog/ enpogen fian berſtoren)

Aalſpotten (agt bpfw: " ſoo een onbeſchept.

qën ſpottenb ſal IËp / in een b2eſelijchen bomber/ -

&pn lang getergbe en opgehitopte grimmigbepb

Hipt laten met een ſtemban boben/ die hier onder

Dan ſcij?ich boetmag##tuur"JBenfcblijch

- - P D.GEn ſeggen: 2larbe! matig aluuupbel moelen ſ b

#ſch/ #ch felf aller heeren (geere / JPie mijn raab

25eſtaan/ en b'aarbe Die boe p?ijſen/ of geuoelen/

25p buien ben op jef/ al# Ual Üet 3?gillcen ſtaat.

giſch feſu heb%uba'g 1Bo?ſt totfoo een hoogt gehepligt/

«Baf hem be ſiroon op 't hoofd / ben ſcepter in de balio :

JPiegalg ijp mijnen 25erg/ mijn beplig #pon/ bepligb/

25ieb itſt hem billijchtmag2üllnagtig onÜerſtand.

gahoger ichten ſmaat uan beſe Gobſplaach trechten

Hitan / aarbfcije #toningen/ en melben u t beſlupt

&PegE# ban fijng bolclig behoud : Dat uig ſig

rechten -

giën onberb?eſtelijch ſal "E/ eeuuu in ceum upt.

3Pat íg jetſeHet lºep! ban 'gereren 3Liebelingen /

&Bien 2 pong ljepi'ge berg ten belope boogbeelbfireft;

at'g'tlºgepl/boog45obegepgenášone boogt te bgingen)

Die #uba'##toning ſig hier intenſcijabulu":; --

- | 003
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X II. -

Boo!ban/ 93ſarben! boogben Ibemeſhragtig ſpreken

&tot Juda's Koning bien gp(in mp 't boogbeeld)fmaabſ

«En leer hoe HIiſt en ſlaagt ommoog'lijchtig te bgeiten

Het li?eplbat à-pong#mp te uJagten ſtaat,

45p fijt (fcgt Ibp) mpm &oon, bien ich boog alle tijben

€Hm 't onbeplbare onepmbig punt ban eeuuoigbepb/ .'

3Pat Hºeben/bat noit quam/noit gaat/noit ſal ontglijben

4Beugonnen heb / en g:"#«Bob-en lºgeerlijch-bepb.

jl?ijn eeuum'ge Soon/ bien kh) ubj 19abet niet ſtan

Ymepg'ren

(JDie al beſchulb ban #pong ſomben b?aagt en boeb)

âDat iguuuuuil? Doet bpp uun epſcijfeer hoge ſtepgren;

3?ietſoogt00t/ Dat mp## Olltſeggen doet.

3Biſbgp bp 2 pon't rijcſt ban al begluerelbgbolchen/

3Be Ibepb'men/ tot haat jepl} 11 maſten onberbaan?

3Dilb gp gebieben ober al buaat ſig be upolchen

illpt-ſttechen/ en mijn in op-en onbet-gaan?

23ſch geeb 'tual/mijn &oon/beſit het nu en erfſijcſt /

(iDant b'?latb'ig mijn/en ift bepl1ïijſten na mijn raab)

«En offig mogelijch een menſclje broog en ſterfſijch/

«Een uuerelbfcijnam: ºp# een mot/ en maab/

Onbmillig toombe om aan bit ſtijchſig t'onberboerpen!

gën agtebe 't een hreuch in 'g buereſbg ſheerſchappp/

«Pf ſtaat in Staat;foo ſtel ich u mijn &oontenſcherpen

JPogſch-fleeſ totwa:t"#aanmumban mp.

&ietbaar een Scepter 85oub boogb'tumen) maar balt

pſet.

ſboogbie um ſoet gebieb l en fijn beplbaar in ºmgaacht/

«Die bemboog ſcherp geſag ban Dgepgeunenten/"#
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Of ongenoeglijck hatbk##noſemaacht;

3Pat 'g boben boog een bobe en bobelijcheletter)

qºn ban ben ſinneſoſen pſelijch bermaalb /

qEn ſlaat hem alg een lemen bat aan ſtuch te pletter/

(ILot Dat bp ('tſjeplvaag)# 't eeuwig onljepl baalb.

3Patig 't beſlupt/ en 't ſtaat op onraakbare g?omben :

«Bobgraab ſegt; “Bobg &oon ſelfgfal Göoögberhoog=

men hoe'n / -

GÉn ſal fijm boogbeeſb %[uba'giftoning niet be momben

iBan Zpon helen/ tra: ":": boetelbg uuoe'n ?

Hºu ban/ gp ſtoningen / gp 1Po?ſten / biebalbabig

#ſlàijn rijcſt betuperpt / en bu?aacht mijn ſagte bienſte

baarljepb;

€5p aarſche ſtigterg/ bien mijn jitch al t'ongenadig

&chijnb / en mpma:#" onberbanigbepb.

âDogb mijg! boogb mijg! en leerbban mp beglºemelg

boegen

19erſtaan/ en onbetuperpt u aan mijn ſagte tugt;

4Ben L3emel bog (gp fijt 'g geſimb f of ongenegen ;)

«Baat na 't beſlupt / en maacht uur meer ſtamb ſomber

b?ugt:

X X I II.

ga loonb uur tegen-ſtanb met epnbeloog berbrijſſen.

19geeft ban bien libeer / en uJerpt u onber libem / en mp:

#elpt#h't moet bogfoo fijn) metbgeugd ter hoogte

bijſſen /

&#n met bermaftentº## lgemelg heerſchappp.

3Poet 45obeg Soon / in mp | eerbiebig bulb en eer aan!

«En hebt in mijn rijch breed/ en in ſpem eeuwig bepl:

4Pf uJagt fijn toogn / Die met een fiichet blam terneer

ſlaan / GE

Il
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&#n plotg betbetben ſal uto megen trotg en ſtepI.plotg f: X #n g en ſtepſ

312at ig het IBepl ban bie regt beſinnen woenſchlijcft /

&Ple ſig in mijn rijch onbet'g l9eerenſtijab'upen geeft/

«Beniet met mp in 'g l#emelg boogſo?g alle menſchlijſt

G5eluit; tot bat bp in J|l?eſſia ſalig leeft.

3 Herfſtmaand 1665. "

M E D I T A T I E

Over PSALM XL II.

Vois: Reveillez vons.

I. -

#EEË##ElE#Et:

- - #n Ibert/ gelijch een hert / boo! boonen

#EËEËË####EEËEEE

een ſtrupchen van be âDetlt gejaagt !

##############=##
L - -

2olijſt aan. De ſtrupclien met fijn hoognen

##########E

eiſtengelo hangen / #ajaar -

V

en bouen ſoo veel felle beten -

aPet merelb-honben/ bijgt mijn ſong

T 5^a u mijn 3Leben : en gereten

12an roepen/ aat,#n boſte tong.

49 1Daber/ 't bee ban bupſenb bergen / .

&# 7 get
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#

het milofte miſb / in 't wilde mout/

#g ooo? uun oogen / mat berbergen

&Pie fig Dug boo?# hert benout?

2ſch! mat tijb ſal bie tijb geboren

&ijn/ bat ich u mijn rotg/ mijn ruſt/

3Pie mijn 3iel boben all uerhoren

Igeeft/ ſal genieten nº,mijn luſt.

52og b2aaglijch / buncht mp | Woag bit laagten)

&epb niet ben trotſ' in ſpot/ boel aan

AlPaar 'g nu uun & Bob / en Yuaar ſijn âragten!

JPit boet mp bijen # mijn traan.

't Han mp beb?oepen/ en berblijben/

&Pat ich ben boo?'gen tijd herhaal:

25eb?oeben/ alg icſt mp / in 't lijben/

't 12erlooteneer# b'oogen maal:

12erblijben/ alg be liepe riepen/

JPie met mp op het feeſt / u eet

(@Len @Lempel bgagten / mp mijn ſchgepen

d?päroppen. DoenV# Dench icht boeet /

apat wilt gp / bunaſe ſiriſ u bupgen

&#n hoop'loog ſmelten in ubn traan/

3Pie fog veel 45oebigbepng getupgen

Igebrf in bat Bob#gaat

#ch ſal in beſe bupſterniſſe/

2llg mijn 3iel ſomber hoop bergaan

&oub/ op u mijn G5ob / bien ich miſſe/

&#n op uug wonen:blij ben ſtaan,

25en icſt alg b?eemb ban u berſtoten/

#38et obgg mp ben ?lfg?onb ſtaan/

't Çge
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T

am)

af!

't ſfeb;upg ban al u matergoten/

Qin uuJell too?n als #m gaall ,

3Pien ſlâorgenſtonb ſal nog relig bagen /

1Dan 'g H2eeren @Boebertierenthept/

g#n ich Egem rem lof offer b?agen/

1)an 't #ert/ bat # #eum lept;

GEnſeggen/ſlBaacht /Yuaacht op mijn rotg-ſteen:

1Berlaat gp mp/ bergeet mp niet:

#Bijn 3Bpambt / bie elch een te trotg fcbeen/

50u0 ſtip vaia:# berbgiet.

3HDant altijb ig nog hoop tot halmen;

JBaar ongeſienſt / alg ſp met ſpot/

GBp mijne tranen ineber-gaſmen;

3Paat ig nog te:# ijepl bp «Bobt.

aPaarom mijn ſiel foo 45obg gemabe

1ecrtrecht/ bertrecht u blijdſchap niet;

#Baar belicht / #p homt ooch bie Homt ſpabe /

G#n uJagt benil w: ty vrolijch 3Lieb.

niet utolijck/ alg die ºntplofë gaſten/

3Pie haren 25jupbegom nu ſien/

ällſtaat bie haar boog 't geloob' ontlaſten/

«Eu/ met haar hoop / #em hulpe bieu.

18 Herfſt-maand 1659.

G# 2 . . Den
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DEN CXIV. PsALM uytgebreydet,

Stem: 0 Kersnagt, 85'e. Of, Mameer 85'c.

- I- TS e r-geN

D###w 69e #f- raflfjn narefucijten il?et jºba

HHHHHtºfiafiif HHHH
ro'g fiabernp ontblucij- ten/gÉn Hacobgſjupgban

-----

-- -

#EEE ###

't bolch ontquain / Pat/ alg ſp 'g Heeren lof ber

- Al - -

#=##########
Honben/ H#aattaal en Henbe noch haar gron- ben;

-e-Q-4

#########
't G5eſlacijt bau onvººrde ten Cljam -

JPoen mag be gulbe tijb geboren.

gaat ſuba/ 45obeg uptberhoren/

3 Bierb 'g l9emelg epgen |2epligbom;

gÈn na beloften foo fangubijlig/

alBierb #ſrael ten bolle/ en plig/

G5ubg ontnomy #nuaom.

qDeg (3emelg honingbom! Dit bUQubet &P

g
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&Be 2eebermam / en ſloeg een bomber

(UDat b'aatbe tſibberben) en bloob

Berbaaſt/ berſchzicht op b'agtbge ftonbſchap

12an foo een ongeboozbe bombſchap/

Çn boob fijn ggombs".

3Pe ſtroomen bie ban oubg in 't #Booyben/

Ban Ho? en Pan af 't laub boog-boogben/

19ergaapten ſig/ en bleben ſtaan;

19ergaten haren trepuf en lieten

l3aar Supb'lijch mat na &obom biieten/

&#n 24ſt'el bgoogg-boerg#n ſig gaan.

&Pe ſhoogten/ ſteuſen ban be 25ergen;

3Pe beubeltjemg/ ber bergen bluergen/

(&legg boo? 't geloof behuegelijcli)

&Ben 13emel hoogben bit belopen/

«En b'?larbe ſagen bſt gelouen /

«En ſprongen ſtamg- en#ns mijn

Göp ſtoute mat'ren bie maftlagen

5?og b?epgen 3ijt gehuooi te b?agen;

319at b?agt u 't blieben in ben ſin?

«Bp altijd olietembe #ogbane / -

3ſſBat maachte uur g?omb bit bolcſt ten batie /

alPat boub u ſnelleſtaan"

ASta ſtil boat 25ergen/ of fpging trager/

&#n | 2eub'len boogb teng na uun Ugager;

3Dat unaachten u be ſuJare boct

K&Le ligten/ alg be ligte 3Lammen/

(@Le bupt'len alg. De bert'le ſtammen ?

«Pin 't mouüet bat by## Doct?

@un 't wonber/ bat ong 4Bob bee bagen!

(«En bu# beantuJoogb ich mijn b?agen)

- - -- G# 3 gg
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## 't uuonber/ bat het Schepſel heeft/

2ll# ſig ben Schepper ſelf gaat uoegen

#nfaal'ge bondſchap/ ten genoegen

3Ball 't bolchi Dat ergaan heeft ?

3Ban 't ſonbig bolch! 23 a/ ganſche 3JBeerelb/

45p l#einel tierlijcſt / Die bepereld

JBet bupſend fioncher ligten ſtaat/

&Bp ?{arbe/ beeft! beeft! beeft boo? 't ?{anſigt/

&Paat «Boeb en Hi?eerlijcſi-bepb in aanligt

&Pie Jacobs Godt ſig #nun laat.

Staat/ ſp?ingt/ gaat bupten uum geupoonhepb

(iDant beden treed beg l9emelg Schoollbepo

illet 'guerelbg JPietigbepb in b'egt)

&Ben Schepper heeft nuel bo?re Hepen

«En rotſ'/ op. Dit geſigt aan 't ſci)gepen/

&Lot uJatet 020ullen opgeregt.

29 Lentemaand 1665.

Den CXXVI. Pſalmuytgebreydet,

Ook te ſingen als: Pſal. 38. Wilt in uwen toorn &5'c.

Item als : Pſ; 61. Als ick roep verſtaat myn.

Of Poliphemus, aldus.

I.

A ###############
3lg ben 13emelinerbermen/ Bacht aan 't

Ft Etz-=======et-t= 5 Er -

#=#EEEEE#####

fietuitn ; dan fijn bolch in 't bupſieten/ den Iep

--- btuin'
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-en #== =#= 42e - ### w

l ### EË EE## ###

! hunm gebamchnig ſlaachte/JPoen geraachte/#pon

ºf ſty

upt be ſilupſteren.

## I I.

# âIBp/ nog ſtrafig ſoo biep geſegen/

jºu geſtegen ... . -

GLot ben top ban#
dig" 2lig be melbaab ſonne-hlaat uJag/

MJ) gaf het maar mag

(Limijfelben banr:#ro.

3Paren albie 'g nagtg haar ſoggen/

(@Lot ben m03geill

ſBiſſelen in een pbel beeldſ

&Pat haar b?omenb'bgolijcft leben

3Poet/ en eben

-- jl 2et ben ſlaap ig wºrdt -

&trachg met ſmerten obe?-rompelb/

ºf - Jàu gebompelb

gn een onbegrijplijk bepl/ -

ſtaachten in Die Zeel b'ontſprongen /

HI)ond en tongen /

jl?et het bgiftig ljetteV ſcpl.

# JIBomb en tongen / boben maten t

- t illptgelaten/

m! 3Iachten in beg 19panbg beer:

Z JBond en tongen log-geſp?oligen

|- - 192olijch ſongen !

% &ongen aan 3 voºr b'ret,

4 ſiºen
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- V I. -

lºepb'nen | bie ong 4Bob ubel noemen/

Jlſ)aar fig roemen

gIn een 2 fgob ſomber geeft ?

2lig ſp bug %jeljonah ſagen.

&ijn bolcſt D2agen/

ſliepen / ºntaan# 6ebgeeſt/

5.2u ſtem up gehoba'g uponbet/ .

JPie Den Donbet

JIP.aacht/ en o?bent bag en nagt!

GPnbegrijpelijche babeu/

1Boſ gemaben)

«Poet ben gemel#at.

GPnbegrijpelijche baben /

1Bol genaben/

3l3aarlijch ong 33 cijoba boet!

&ulchg ben bpand / Die foo trotg ſcheen/

&Pnſen ſiotg-ſteen/

&elf betbaaſt / af:n ll10dt.

&Pog ben hern ban al bie foetſjepb/

'g I#eeren @Boebljepb

&ien ſp nietſ maar boeien top:

JPieg uup met beruuonberingen / .

23upcijenb ſingen/

25oben baat waar: blp.

GP 23eljobah! 't herte banchbaat/

(&Lot u gangbaar / .

libellen uyp in nieuuu perfoecſt;

gEn uuu gunſten berfclj beumeſen /

&Boen ong leſen

«Bºoter in 't genaben-boech.

oge
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- " XI. , ,,

C) gehobab boet um baben/ | | |

GP Die paben/ -

(Lot ong bolle b?pijepb gaan:

GEn/ alg ſiroinen op be Hrupben

12an het Supben / .

&al. Dat onſen oºg #aan.

2

't &al ſoo 3ijn! en al ong ſchgepen

H#aaſt in repen

3Pijneloog/ beruuiſſeſb ſtaan: -

&#uen alg bie bgoebig fapen/ º

?lig ſp mapen/

dil?et gejupg ten#gaan.

2tch! hoe uperb het ſaat met klagen - 2

lºgeen-geb?agen ! 1.

2ſch! hoe ueenbmen om beſcha .

3Ball het hoſtlijch graan in b'aatbe /

Gºet. De uJaarDe

Vtoren-ſcheut ben grond ontga.
X I V.

jl?aar boog ſcher bolgt het galmeil

CPp De ſjaltalen:

G#n bie fapbe treurig ſtom /

diumt in 't oogſten (berg ban klagen)

&cljoben Dzagen/

3 tomt aſ jupgeno ueberom.

8 Lente-maand 1665.
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Den Nederigen Chriſten,

Op PSA L M 131.

Singt als Prendete la; ſiet boven pag. 29.

I.

M" Babet bie mijn ſmette fiet/

HIaijn berte fietſ

p JPijn hett gebiebt/

Gºn al fijn g?epen ubeet:

Bleijn Duncht/ baat legt het meer/

&Paar legt het netgig neer/

gºn / bunaalich/ pgoeft het feſue buig/

€9f 't nog berijeben #, »

&iet / HBabet/ of mpn oogen aan

H#et hoge ſlaan/

n hoge ſtaan ?

&iet mp gebogen gaan.

JPijn bert/ mijn hlepn begrip/

Jl?ijn oogbeel ig een ſtip/

't «En Homt aan 't g?onbeloſe niet/

3Pat het niet boo?##

?IIg ich u mp genegen ſie/

illuj uJegen ſie:

HPerlegen bie

#ch u mijn bienſt. En wie

3Die ben ich mo2m / of maaù

(Seeg ich) bie uupen raab/

't 4Beljepm ban uuu gena-berbomb/

&oub peplen tot einyone?

heb ichmp niet in blijdſbepb
|

€45t



I. D e E L. - 75

-

«Beboilligbepbt/

GEn ſtilligbepb

Ootmoedig neergelcpb ?

&oo nebgig alg een ſtilli) /

&oo nebgig alg een hinb /

3Pat ſig ten bollen bergenoegt *

?Ilg 't maat er nººit Inillt. --- --

qfen hinbje bat maat ſupgen han/

&#n bupgell hall/ -

«En tupgen ban -

&ijn onluſt met een traan:

«En trecht men 't ban. De boºſt/

GÉn trecht men (tc. . . - -

't Hlaag ſchiepen om beg moeber# taabl

jl2aat mopt hetn: Do?ſt.

#Soo mp libeer uub genabe-ſtroom

(@Le ſtabe hoom;

69f ſpabe ſtoom;

Of ſig ban mp bertrecht:

dB ! bgoeuigen bertrecht!

d?! broebigen bertrech! r

#oog ſal mijn 3iele fuijgen ſtill

CPin Dat ljet naar#

op! Sfenberg/ 3?,ieſterg/ Htoningen!

&Pie uuoningen :

&#n Hroningen

lhebt ban 64ſtatig ſheer.

3ïeagt beröet op fijn gunſt/

3l3agt (#c. -

apant igfijn gorbijepb g!onbeloo4l

&oo ig ſp cpnbeloog.

U Y T
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U Y T B RE Y D IN G,

Van den CXLVI. PSA LAM.

Trant: Gy Chriſten-ſchaar 85'e.

I.

EtEFſtt:|Ex===tl:Ezzlex=zE &

H##
alleſu-jab ! Hallelu-jaſj! II)ijn maar0ſte

Et=?==x-i-SzzEI-EF=+-+-l=x===t======

#=#############
panbmijn 3iele ! @Len Igemel bla! @Len li?emel b?a !

############
, Pe merelbagter biele Soo nog in 't bleeſchuur

=E=t:=:1-x-===tz-te-+=====tz-+-z-i-xr- é

### E#E#######E

pulſen gaan/ 11u0 bing ten laat de barpe ſlaan/

#####=#########
#n 'g lºgeerenſlof' # uJetcſt Der faal'ge3ielen.

3 Bat fijn beg âDereſbg ſprinten bog?

Ibaat iſ bijgbepb/ en baat huigbepb/

#aar gunſt en magtig maar betºgog/

dàat (ſteunt g'er op) It mig-lepbt:

&ijn geeſt gaat upt / fijn boog ontfag

3Bergaat met raad en aber-ſlag/

GEn bp bie op bien grondſlag ſteunbe/ buig ſch?ept.

I I I

op Igemel! mat mag fijn geluch/

3Pat uJag fijn uJel-ſtanb agt-baat/

weien 3acobg breeg in al fijn buucſt

$5n
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:

#

#n al fijn ſtoachbcpb hragt maar!

JPiel alg het ſchepſel firagteloog mijcht /

«En lººp in angſt en breeg beſmijcht/ *

3?iet ſegt/Dan/Sielbeo: Inijn «Bob/boagt maat. -

32e Heerbie 'g #emelg paſt geboum \

«En Žeel en aarde maachte/

&#u b'onberuu?ichelijche trouuu .

&Pat Die nopt eeuun en ſlaachte.

JPoo! ſjem begulereſog ſchoneling

&ijn regt in ſiegt/ en bgoob ontfing;

«En bit in banden ſliep/ vºnd log omwaad te

SPe Heere boet een bepſfaan ligt - * - <<

3Per blinden oogen opgaan;

#e #eere ſtutt/ en ſteuno biefmigt/

&#n helpt ben ballenb opſtaan:

#e lºterië herber/ Baber/ 1eienbl
2lan. Die hem ſomber bepnſen bient:

#oe Han be hoop (banwºr,bem) in ben top ſtaan?

SPen bupten-lanbfchen ſchoppeling/

SP'e Jºl?annelofe ugoumen/ -

RBen HBabetloſen byucheling/

#n baat) in ſmaat 1 in touwen/

RBelgeer een miſſen toeulugt ig:

&Pen bofen een ueroarenig:

âDie ſouo op ſuich any: Zupl niet bouwen?

gPeg E3eeren Ibeerſchappp bie paſt

&tomo/ eer be uuereld baſt-ſtond /

&al Dupren/ alg ber ſomben laſt.

#oen ſilichen fall bituaſi ſtond.

illuj «Bob ig (sepon ooi gena! )

#allelujah! Hºpellelujaij! - +

3Pieng4Booljepb#an u00, eeum onféſbaat baſt#
- O -

r

* *

Winterm. 1661.
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Volgen eenige -

-

/

A A N DA GT E N,
Over ſommige van 's Heeren Gods

Eygenſchappen, &c.

Den Autheur voorgekomen geduyrende ſijn verblyw

\ in Oſtagie in 't Land van Cleev.

1. Hert ſterckte in JEHOVA

Op 1 SAM. 3o: verſ 6.

Onherroepelycke Jeugd ! Of: Gavotte. A la frontë.

: I.

S######EE#####
qPet 45eſelſchap dat met inp 'g gemelg lºgeer

- CS- --EST-TE-ELT-ETTETF-Tºr: EIT =======t te

################
ſchetulpenblp/ pleegt te lopen met griangen/gin 't

v - - -S -N
- e-N - N =======4 EIEEEt-ETE-,ºver

################
geſcgenblèaberland, HPoch enfluijg ich niet/ge

-N

###########E-e-mºe- ---

bangen: '# #emelg «Beeſt en kent geen":#e

-,
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#

#

. I I.

'g #emelg beeſt te bieren pamb/

'# #emelg 45eeſt en ſtemb geen banb.

lºoo? beg Igeeren Liebelingen/

33aultig en fijn ſlàet-geſel

in be un?eebe boepen fingen:

g gemelg «Beeſt##n geen quel.

gſraël in 23abelg#n
ſlBepgerbe ('t ig maar) ſang:

3Ballt men bergbe 't beplig ſingen

&Pmber 't Bobbeſoog gejupg; *

JPieg ſp ſfeber treurig hingen

2tan be milgen/ 't#steun

3 ſlaat en ig niet 'g #emelg ſPog/gPff upp laag 3ijn enen hoog ? 0g/

&itten up in treurig buipſter/

Hºog beljoub bat eeuhuig Higt

2II fijn glanſch/ en al fijn lupſter

3IPeerbig al ong zen en JPigt.

3Bigben Igemel ig het all

3Beerbig/ en hup niet met al.

iBag bie maar in ſbſorp blinchen/

Jaoe l#p. Dan map bat liep boet/

&Pf uup b?ijben/ of mup ſinchem /

3Dat liep boet ig# goet.

3Pp ſijn niet ban boo! ben heer/

«En ong H3epſ ig in fijn g#er /

&#n fijn eer in al fijn merchen:

2lig Hºp ong ban ſinchen boet/

#unnen bup fijn lof maar ſterchen;

3lPat l#p Doet íg eben goet.

319ijge
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V I I.

areijghrpt ſomber ºpnb of paal

&ijn fijn voegen altemaal:

#ijn ſp ſuerijenbl fijnſe foethepb/

3Laat ong altijd ſubijgen ſtil/

3Pant be uueſentlijche Goetheyd;

iſl2aacht het goedW## &p 't buil.

42uaab! ſegt ſomtijbg ong geboel/

«Eno ong mijgbepb miſt haar boel:

ſlaaat ſoo uup be reben ſagen

3Paarom 't biig ben li3emel hoog/

23leech / ong uJijgbepb mag te traag/ e

2Ell' ong finnen#oos.

1Paach mp meenen 'g lºgeeren &#et

alBag op amb're mijg beel meer!

3Pan op beſel te berb?epben:

«En up feplen in ben bonb/ .

dBm bat amberg / alg upp fepbell /

%jn fijn Raad artijen ſtOnb. -

denboogrombelijchen Raad!

3Paar maat enchel uJijgbepù ſtaat,

OPn-naſpeurelijche 19onben!

GPn beriſpelijch 25eflupt!

dPn-berepchelijhe ſlºgomben!

GPn upt-ſpgehelijch#we !

Raad, waar boo! ben bemel ſtaat

GEn ber aarben Voigt / en maat

dPoer-Humbig upt gebonden

qPuer-homſtig ig geſtelt /

qEn bero?bend fijn be ſtonben/

G#n be ſtegren all' geteld,

Il

Raad,
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X II.

Raad unaat na ben toemel flueeft/

gën fig boegb uDat 15 / of leeft:

& Bie de raderen en ſinechen

1Dan bit magtig up?upercſi b?pft:

, &#n befo?gt Dat geen geb2ccli en

/ of ietg te rttgge blijft.&p g X I II.

Raad, omg ſl)in foo ubeerbig/ uuig

2Llg be 4Boebljepb fcluet ig.

3Die ſoub opt/ om epgcn boogbeel/

âDenſcljen dat bien lieten bracht ?

49f bat ſchatten in fijn oo?beel/

3Ligter Dan fijn ongemach?

- XIV.

#hutter ging hit gamitſche ſíonb/

3Dan een mijt baat ban/ te grond.

UPaat (buncht mp) uerlieſt fig alle

132pljepb/ 12zienben/ ſtijchbom / Staat;

3Laat het ſincſten / laat het balle'

?lig maar beſen R:beſtaat.

5oet geſelſchap ! bapgt uur finien /

3Pat ben 13emel 't ong boe ſien/

«En ong uille boe uero,luchen;

(ILot u0p met beruponbering

gſm bien ®ceaan berſiuchen/

GEn bergeten alle bing.

Op 't Fort Nieuw Rees

28 in Wintermaand 1673.

3? 'H. Hert
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II. Hert-ſterckte in JEHOVA.

Op 1 SAM. 3o: 6.

Te ſingen als boven pag. 78. Soet Geſelſchap

dat met my, & c.

I

W 2llar blijft baat het Daberlanb?

#a/ unaat blijft bien foeten bamb/

3Paar mijn magen Daat mijn bginbell

3Paat het Ugooln geſelſchap mp

jl?eeb te bangen / meeb te binden

3Diſt in foete &labernp? II

't Scheen boat grootg en ban getuigt

âDeerbiger ban 't &onne ligt:

il?aar het 3iel-berberpenb' Eygen

3Bag'er in / emb' ongeſinb

5ig tot 't beplſaaiu Niet te mengen/

3Paar De Ziel maar n:En

gên gelijch mp baar beroupijnb

't 3Ligt dat in de briendſchap ſchijnt;

5oo berbuijnt mp al be blijhepb;

&oo be ruſte ban mijn Higupg;

&oo ben blick ban gulbe u?pijepb;

&0o 't genoegen ban Eve.

jl het in mijn gebagten ſchiet -

't «Eeuunig All, en 't epnbeloog Niet:

2lli het Eygen te berfaachen/

2liſ Den H# # # ſi &# toe te ſtaan/

JPatig nu mijn hoogſt bermaach / en

RPat Doet alleg mp bergaan.

- 'tl20 ogt
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-=

V. -

't Lºoo?t ben Bemel alleg toe/

ſDat icſi Dench / en uuat ich boe/

3Dat ich hebb' / of opt bermooge/

âDat mp lief ig/ mat mp luſt/

2il 't begeren ban mijnn (Boge /

jl?ijn bernoegen/ en myºut - --

ál2ig/ bie 't alleg ſchiep/ buel meerb

23/g/ bat alleg ligem bereert.

#p ig b'?lanuang-looſen ?lber/

b'42n-uptputtelijche ſpging/

't 45?onb'-loog Diep baat 't al te gaber

itomt / Dat upt hem 't# ºmſing -

HPp fijn niet ban ſtof en eetb

«En bp 13em geen ſtofje upeerb;

13oopt boat HReerlijchtig te binden

#n be ſPereſb aſl op een;

't jl?inſte ſtofje in De 313inben

heeft gelijche wateur:

&#p ! helpt mp het gronbloog Niet

&ien) ban al moat Scljepſel ſjiet!

3?ietg/ ja niet en fijn hup meerbig

192iendſchap / goeb/bermaach/ of eet/

(j Peenen op 't ig onregtueerbig)

Alle Schepſel hoord ſyn Heer.

IX.

3Leent hp ong opt eenig Boeb/

't #g upt 450ebbepbg ouerbloeb:

&Peg up ſeem te banchen ſchuldig

&ijn / en neemt liep 't ong meer aff /

3Pietg te b?agen ongebulbig;

3Dant het gaat tot die het gaff.

: ºf 2 't gaat .
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*t ſbaat bueer tot bien 4Pceaan

3Paar het eerſtlijcſt quatn ban baan.

3Dig/ mijn {2epl (g niet gelegen

%n bat mp ietg ſhocbg gefcbirt;

dſl2aar bat icht be 4Bocoljept ſegen'

2Llg ben Heer' ljet#gaat

I)ebb ben hemel luat hem luſt/

ášoo ig al mijn luſt gebluſt.

JPat Ljp epilbeloog geluchtig

eſg/ batig mp (laat / en u?oeg

25en ich b?olijcſt) ben ich b?ucliig)

2ïltijd b?fugûg/ ººk#ls ſtil0tg.

gicſt ben maar tot 4Bobeg eer/

Hitrijgt Hºp bie/ uuat uienſch ich meer ?

gEn 19p fal bie ſomber feplen

2Iltijd ſtrijgen/ uuat Iºp boet:

&og ſal ich mijn H#epl beſtplein

%jn het quaab /#rt g0t D.

Sit ich eenfaam 't ig mijn b?eugb/

JPat De Heere ſig berheugt

glu ben rep ter Cherubijnen:

d@f beſBeereld mp alfein fcbancſt/

't 25itter fal mp lieflijch ſchijnen

JPgincht ben oa: Eindejandt

3#orp! bat ich opt onbebogt

't Hºepl in epgrn boogbeel fogt!

3Pat De 4Daarljepomp regtbeerbig

3leert/ be 4500tbepb alleg) enb ,

ill ºp te ſchatten 't minſt niet ineerbig/.

'g mijn lºgepl/ of ich en hen 't.

Op 't Fort Nieuw Rees4in Loumaand 1674.

- 't Ver
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't Verheven Herte van een Chri

ſten die Gode leeft.

Op 2 PAR. 17: 6.

Te ſingen als: Repieavan, ſiet pag. 12.

I.

rootmoebig ſhert! UPat allegoberſchrijt!

&Patban betaarden in beul 2cmel ſtapt/

UDat ban Deraarben/l (+c.

G#n trapt op bergen en ſpitſen alg blachten:

ſiegt-ſchape ſïenſen/ ſomber ligenlel tujift.

ſiegt-ſchape IſicIlſen/

Jaeg hemelg 3Ligt leert u beglhemelg glanſcijf

G#n mat baatig ban binnen boog te ſien: //

(@Leſien 't geen buijſenberſtandigen alg blinb'

23n al jaar letter diepwººn blijft. /l

3De âDijgijcpb ſelf / bat gronbeloſe biep /

JPegoetbepb ſomber paal beminnelijch //

3Pien Oceaan ban 'tepnôcloog G5enoegfaatn

&ig aan ill toonen/ onganasie U002. I/

gëenaarbfclj JBonarcijte bienen ig te lilepn: ,

3Peg 12emelg li?eer / en Šcljepper luſt u maat // .

JE2et 'g l9emelgfalige 95eeſten te dienen:

SUPatig uur ſºlorp; eenhe Ziel! //

giëen 2tatbſch ſl2onarch tefijn bangaliſch be loerſb;

L)et hoſtelijchſte dat De 45angegſcijencht; //

3Luſten/ bie lage ſielen berlepben -

&ijn nucluJatſcljijuſel / ": u002 tl teſtſepn. // I#ct
3 30
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V I.

#et Weſentlyek, gafclfg beWeſenaar

UPaar al dat heerlijch maar een beech banig/ //

(gÉen beecſt ? lieber / een ſchijnſel / een ſchabulu)

&Pat Weſentlyckebaar / igſelv uw Deel. //

V I I.

Göp ſtenb geen bienſt nog lage ſſabermp:

45een luſt uringelb in Ijaar bupl gebied; //

«Been menſchen gunſte / geen eere / geen ſmaatbepb/

«Been ubercºbſclje urijſev"# ſtaat te joog. //

3Perſieuſen baab uJag rotſen ban't gebergt

Gle ſcheuren/ en te to?ſſen op een joop; //

2lltoog ben gemel (hoe hoog) te beſtormen

19al125abelg hoogte. #ons gelu0el ! //

il 2aar gp gebieb buig25eggenu ter hulp/

3Pie op 't geloobig uuoogbuſtaen ten dienſt/ //

GPIn Den HE)agtigſteu bpamb/ U ſelven.

ilt'onbetuerpen tot u"EnHºepl. //

6Lhangſaluunſ Biſil nopt ontruſten meer/

«Bebijſclb tot be hoogte / dan haat moel

#ſn't onungich'lijch beſlupt te berlieſen.

GP falig ſteruen? varing: niet //

3Patig'etboo? uur hoog gemoeb teſtepl!

&Pie niet boo? u/ maar boo? ben libcmel \uetcht. //

«Bp laat lage gemoeberen Hreunen/

Gêngrijpt het ſtepiſteſe:#mma aan. //

3Pabib ben ſieug/ en Sinſon ſloeg ben Leeuuu :

25cpb beelbenuantum ongehreucht geulocb. l/

SPaat ſijn geen beugbenfoobooge | foo fujaat /

&Pie 't hloecſt 45elout niet ter hand en grijpt. /l

G9 ! falig
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),

X I II.

©! falig Niet! @P! gebel-morbig Niet!

Safe in uw oogen, niet met al en fijt /

&#elijch gy waarlyck niet met al en fijt.

3 Big Die uJaarbepb/ bie maarljepbj bieujaarhepb

il 2aacht u beel beoºg'# Die booge ſtaall. Iſ

G5goot-bertig Niet ! @Pat ſig beragten ſtan.

#ch bibb ben l3emel om geen hooget gaau://

âBant batich Niet, en lººp Alles alleenig/

&Pat 'g mijn benoegen/eilich uienſch niet meer. //

. In 't Fort Nieuw Rees

11 in Louwmaand 1674.

't O N E Y N D I G L I GT,

Woonende in de Donckerheyd.

Op 2 CHRON. 6: 1.

Te ſingen als: 0 Heylig ſalig Bethlehem !

O!EHHHHijEEEE
N-’

I5eplig/ Erp lig/ beplig licht!

EHE########===#----
----

--

&P on naſpeurrlijche tuijgijepb!

##########===N- S-’

& Bie oocht 't berſtambigſte geſicht

jf 4
25ea
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- -,

#=#######=l---- -|--+--

25ebuJellut / en alulu#ºslim uJijglcpb !

&#cſt bung ootmocbelijch mijn finien/

&Pat fig uuu Çoebijep0 t'nipuJaartg ſteete/

gën geeu' dat icſi #l ſomberſten

?lantjibb': en 45oög."Erg Cfte.

illu finrgt ging in be Duyſterniſs' Exod. 2o: 21.

&#n Öaat alleen uJaarb 45p te billben: -

HiBielig uJoonplaatſ, in ljet UDoncfietig

«Din alle ſchepſelen teu"

«Tºpfijt cen Ligt, en woond in 't ligt, 1 Tim. 6: 16.

('t5# luaat) maar daar geen menſch Han toe gaan/

G#n Daat ljet ſcherpſt-ſienb'oog u00? ſluigt

JPien &5p een Uliclibanon:\uilù toeſtaall.

(ſ) ! faal'ge blindheyd! JPupſternig!

1300? 't hoffelijchſtrligt te Hiefen!

âDiefoub niet bepù fijn oogen uuig/

. JDallcliÜarelijcſt Daat vertvºluim !

3ſt)ijn liefſten geplanb! bie baarujoub Matth. 5: 19.

ji)ijn regter-oogalg 't in De Luetgig -

4Berblinüet ljebben / 't ſlinchcr ſtout

jl2et regt 00chua Dato:#ng ig.

CD faal'ge Dwaasheyd! baar op eerb 1 Cor. 3: 18.

3IPat Muijg ig / ſig in moet bertieſen :

Gºn niemand tg beluijgijcpb uſeerd

&Panbie/ bieownasty,##Uerhieſen.

?ilg nipbr# #eerenwijgbcpb geeft :
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(@le ſtembereben ban Igaat upegen /

25en ich ljaar Danch-baar/ en beleefb

3);ijg Die / manieren:name tegel! :

ſt?aar alg het ſpaarooch niet en luſt:

UDan p?ijgich blinb'ling alH#aar babe /

Cn binù mp (buncht inp) meer geruſt/

UDallalgicli na üe ſieben tºt

âDat peplt een ſchepſel 'g 35cljepperg mercſt /

Cºf 't reedlijcitig en 't \uit Hanralien ?

&PcuJijl Dell Schepper luijg en Stercht

12ett niet fijn boen/ hayaand ulahell.

3Den Hºeineſ uuerche moat Iºp upil/

JBeubijl lijp b'4Beinuige 23eſſtipten

1lptuoett: en 't Scheufel ſubijgeſtiſ!

«Enflupte ſiebe/ enie: bupten.

&Ielt op ulu bing'ren b?p / luat regt

3Dat ontcijt ſp 1 in 'g li)eeren baben!

Cultipſiert luatbe ſieben ſegt

Dit baat de werld, en dat ſal ſchaden,

X I I I.

O! bupaſen menſch! boo? beſculuag

93 cſt Docſiſoo uJijg : Inaat na beu?tfgrond

i)an beſt wysheyd imp getlag /

#cli ljaaſt Jan al die "Eigen af-ſtoub.

3Poe uJag 't mijn ſtºemel (bagt mp) ban

2li G5obeg baben tïe'en te wuijſen:

j)uig 't mijn #cinel/ batich han/

?llſie icſi 't niet/ bie "Dººr: p?ijfcil.

gºp! ſp?ijſen ſp;ijſen ig mijn pligt !

JPlet b?agen uJat 'er goed of quaab ig.

jf 5 3Dat
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3lPathan het amberg fijn alg4Ligt/

't G5een b'uptboer ban##am ſtaab ig.

ſlPat boet berfaal'ge ſbeeſten ſchaar

2IIjupchenbe boo? GEbeng paben?

2lig p?ijſen't geen boo? D'upthomſt haar

HPerfumbigt buerb bange:ſtaÜen.

5oo beelſjeb ich te boene met

qDe wysheyd blinbeling te p?ijſen/

3Patich geen tijb en heb ſoo met / » »

3IPat goed of quaabE'",te mijſen.

JPen Igemel ſchiep mp tot fijn Gºetl

52iet tot het 490?beel banfijn ubercken;

25lijcht mp geen ſieben / Dieg te meer /

Bºtanich mijn epgen"# nletchell.

ſtopt-om; ſegt mp ben geuiel opt

qPen waarom; ſooſal ich lºem roemen/

giën moetch / en ſieben# boltopt

2IJ-prijſenb Gode-weer #"al.

âIBeetichbie niet / om bat ljetupt

JP'e Goedheyd Homt / ig 't goed te noemen,

gen/ mant het upt bewysheydſp?upt /

2ïlgon-berbeterlijcfite#

alBie ig'er niet bie billijch ſchatt ern

aBat Reden bier maar enciclunaallig?

dºn't uperchte prijfen / meeſt om dat

lget van de Wysheydſelvgebaanig.

Tot Rees25 in Loumaand 1674.

Eynde der Reeſcher Liederen.

KIN
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K IN DE R-L ES S E,

OfAandagt op 1 Petr. 2: 2.

Teſingen als: Wat derelycker klagen, 85'c.

ſiet pag. 41.

I.

E# ! luijcht mat Igoogeſchoolen!

#cſ plagt met u te boolen /

“En bolgöen uur gelepb:

Sulch uïeten (merch# En )ig maat @nboetenbepb.

ilm bubbel-ſimmig thuiſten

#g tijb en moepte quiſten:

3l3ie uJerb'er beter ban ?

&#en nieubo-geboren #prins mp Heeten kan.

GP HIammeren bie ſupgen

23ſch hom mijn boogijmoeb bupgen/

&#11 000? u ueb?ig ſtaan:

'H 3Dil niet na Leden gaatbpu/ terſchoole gaan,

illum laggen/ enb uun ſchepen

dil)ijn leſſe fijn; uur bloepen

#g leeren ſomber ſtem:

25p uJelcit De anneer een ig Leeren ſombet filem.

o@! ongebepngbe! Slegte!

?{lg 't hongerig opregte

L9ert tot fijn uoebſel bliegt/

3l Die tuJijfelt ofgp't ineenr?# tneemt'er bat gp't liegt?

V I. .

45p ſtenb geen ongeſtichtp g B CIl 3Pie
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apie ong in 't leuenbºuchen? *- -

ſpatig 't ban bat gpſcijgept ?
G9f uberbu melch / en## melcſ uubluſt ontſcpb ?

TDaar ſtomen bolle bo?ſten ! - w

apatijappig/ g?atig botſten
gig bat? mm oogle blaIImt /

iſiuſjertje ſp?illilt luur:/uun voetje ſtampt.

3 Batigbat gulſigleclien?

3 Eatigbat trecht-beclien?

cººp neemt het ubel geuJig; -

+liumionb/ballo! bort)'t beeſlijf/'t ſupgt al wat aan

uig.
I X.

3Dcl! laat gp log? ubaat benen ?

oEnwaaromulcer aan 't uucellen ?

ambat beetbubertelfilmd ?
o@fiſt om dat gp jupſt":ſogg genoeg en billb?

apatſpooch heeft mpbetovert ?

apatitiſt heeft mpuerobert?
aPatichin'tſorchen van't

piegt bocbfel van mijn 3iel niet joub een ſtinbet

ttant ? -

X I.

apig ſoo mijn #iel ſig hiertoe
dEn dan een hinbbit leerÜe :

gSoo maacht cellſupgend ſlam !

#p beel geleetber van " # ban Leyden qllalil.

'ſ: 3pil / 4bigtje/ met ufcij?rpen/

ºf ſpil ſacben / buygen / bleptil |

d#n in uuj range ſtaan ! -

'ſ ºpſtuurt u Niet fijn/ en uittil ten gemel gaan.

Den
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Den beſlooten HOFF,

Op CANT. 4: 12.

Te ſingen als: Ick heb u lieff, óJeſu ſoet, &#'e.

I. -

=====sets: #############

#E#############
«En Luſt-hof ig mijn5iel gelijch/ 25eplant met

-+----*-*E-T----+-xess - /

# ##############
ſjeplſaamſtrupb/en wuaterrijck/JBen honingban't

###########--

HI)agtig Al heeft bien geplant / GBeru ſicber homt

EEEEEEEEEt######---- -- ----*--,-, was-le------- --

baar in/ nog bier/ 23eſloten in een mupt ban enchef

Erxos-El-Y - Ir-Y 3，--- =zaa- E-, E- --- !

bier. âDat ſal mijn 25eminben/; &#n fijn 3Luſt-hof

########E=###ter:--------

bnhoen/ Pat li?ein liefgetal // &ijn JI)in bernoegen

,-N

--Q*-IQ-tt
--

g HEE!! -

I Tuin

ſal ?

jl)ijn



94 UYTSPANNINGEN.

I I.

jl?ijn 3Lief nam mp upt 't amber belb)

GEn heeft mp tot een luſtig Hof geſtelt:

3Paar ich uoo? heen

3Lag bol afſche/ peupn/ en ſteen.

RBen arbepb in ben &omer beet

&tonb Igem niet min ban op een bloebig ſmeet /

âlPat ſal mijn zan:#

lºp boulobe een too?n / en ſpitg baar op !

qÉn ſtelbe trouube ſlPagterg in Den top/

& Bie mp / ten mal/

Schutten boog het ongebal.

JBen Bemel #p geboob en ſepb'

&on geeft uuj marmt/ en buoſch uur bogtighspb.

âDat ſal mijnzman'#

lºp plantte baat beel eebel httpb.

JBe Kuysheyd alg een ſupo?e 3Lelp ſp?upt.

Be Nedrigheyd

2llg Camill' langgb'aarbe ſepb.

&Ben Palm-boom ban Geduldigheyd.

&Piet hoe gebzucht/ te meer fijn ranchen ſp?fpbt.

âDat ſal mijn 25eminbe#

lºp plant baar ben Granaten-ſtam/

QPe b2ugt/ baat in Hap opt genoegen nam/

JPie 't hert (berſticht

Hèan ben JIBibbag-bgamb) berquicht,

3 Ben eeb'len Wynſtock, melcherg ſap

#em baaglijer bienb tot faal'ge byonchenſchap.

âPat ſal mijn 25euninbe##

By plant het inertten Sonneblom,

&Pat ſig altijd heert na ben 23;upbegom/

«Pat 'g moggengfoet -

- - 'tI#ep
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't ſºeplig opgaanb 3Ligt begroet/

eEn oolgt het ban ben UPageraab /

@Lot bat ljet in fijn leibbag-top punt ſtaat.

3Dat ſal mijn zanne:##

geen lieflijch/ gull / en Milde-kruyd

#n betten gronbupt Liefde-wortel ſp?upt;

( UPien/ ongelueen/

&P &#euun'ge IIiefbebgagtbene'en)

Jaaarſet bp Munt, en Goudsblom bp/

&Pp. Dat het iſ?ilbe-hrupt te beter op'.

3lPat ſal mijnzºmt: ## I

Goudsblom bat bogt en ſchaab'lijck frupb

?Ilg 't ſomber Milde kruyd in hooen ſp?upt /

&Pat groepen boet

«Biftig ſtrupb in oberbloeb;

23a al het beplſaam ſitupb betſmoogb/

I3et IBerte boar't / en maar het Pog behoogb.
3Dat ſal (#c. I X N

I#et ſchaablijcft on-ſitupb/bat het hrupb

#n 't groepen beerb / Dat belgb liep ligtig upt /

OEn boben al

't Eygen-Self bat groot getal

19an hrupben ſmoo?b: en 't Self, bat boo?

«En boo?/ Den Bemel groepb/plant #p baat b00?
âDat ſal mijn Gºc. /plant #

Ibet booſe Klim van Howaardy

JPat alleg ober ſtepg'ren umtſ/ rucht |ºp

&Ier aarben upt /

Offijn uuo?tel meelbig ſp?upt

Jl)et Dupfenb htonchºlen / baat bp ſnoob

&Pen berg meeb ſteelt/ en amb'te Hrupben boob.

3Pat ſal Gc. XI
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X I. -

13et Nyd-kruyd, bat fig felo perteerb |

#tig ano'te groepen/ 12p met puer uueerd.

3Pe Diſtºlen meeb/

't steech'lig hrupb ban Quetſe vreed'.

3ean Spytigheyd, Ban Stuyr-gelaat,
33an Toorn, en Wraak, ban Spotterny, en Smaad.

âDat ſal &c- X II

«Een Veyns kruyd heeft ſchier pber Hrupb)

#at hem gelijcht/ in maacſiſel op enb upt.

3Pat uJag in til!!

Leugentaal, en Veynſery,

aPeeg ºp ban alle bech ontbloot |
dEn ſteecht ban met fijn Waarheyd Sonne boob.

âDat ſal (#t. X III

ſpijn Hof certijbg een borre 3Ianb/ N

## nu oercietb/ geſupuerol en beplant.

äig 't nu ben Heer, -

#ie hem maachte tot fijn eetl

5al ſuſten/ bat ben invloed van -

#ijn 45eeft hem hoefietbºſ en maacht b?tigtbaar; ban

#n ſaſ mijn 25eminben 1/#!! fijn Luſthof binden

#at hem lief getal// &ijn ſlain genoegen fal.

Eynde des Eerſten Deels.
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PsALM XIX. 18.

Laat de Redenen mijnes mondts, ende de over

denckinge mijns herten wel-behagelijck ſijn

voor uw aangeſigte, O HEERE, mijn Rots

ſteen en mijn Verloſſer.

PsALM LXIII. 7.

Als ick uwer gedeneke op mijne leger dede 3

ſoo peynſe ick aan u in der nagt-waken.

PsALM CIV. 34.

Mijne overdenkinge van Hem ſal ſoete zyn.

Jon XXXV. ro,

Maar niemant en ſeydt: Waar is Godt, mijn

Maker, die de Pſalmen geeft in der nagt ?

Jeren. IV. 14.

Hoe lange ſult gy de gedagten uwerydelheyd

in 't binnenſte van u laten vernagten?

PsALM XLV. 2.

Mijn Herte geeft een goede reden op: Ik ſegge

mijne gedigten uyt van eenen Koning.
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JESUS AAN SP RAAK

- A A N

Eene Geloovige in droefheyd.

Trant: 0 ſlaap, o ſoete ſlaap, &5 c.

I. -

O###########=#
3?nofel tºert ! @P Bunue ſomber gal !

##
JPie boog een ſlag beubaerb uJetb bou; een val,

#############
«En Daat op b?ingt uubfucht boog ubolch en lucht:

#############

aDat verſlijt gp alſ ( tºupue foubet gal)
-S

E+-ºp-jº-:E:p--+--+EE-TE]----,

########EË
âDat betſlijt gp all' uuu Dagen

w-ºe-mee-nee-voºr-,

(dB JPupu! 49 ! ſtatiºn) m Hlagen?

't #g 't aanſchijn maat/ Dat ſigu tegen ſtelb/

eën tot uun nut toont upterlijch geweld:

Myn hand ſlaat (upant het ſlaan ig 1Baberlijck).

#Plaat het hert ig uub ; buaaroin lijt gp ſcijlſuu ?

#### Ul t# lan
(4), Dupu! 9 ! ſoete Dtipb! ) gel o( p 45 2 g 9 ſitu
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I II.

HIbn tranen alſ bergaber ich bp een /

Hºlmaach ſpeunel-brancſt ban't liefelijch geuren /

«Een branch/ten branch l op 't reuunig 25?ilplofg-feeſt:

âDant het hert ig uur ; buaaroin fijt gp ſcijuul 2

âBant het hert ig u gºals / 4D Dupb (+c.

't Perb?ijfelt hert ban in uuo boeſem Iept /

ASchijnt boo, tram en benen. Die gp ſchgept /

qën trecht mp 't lieflijch bert ter boeſem upt.

JPieg het hert ig uuu ; uJaarom fijt gp fcljuuu ?

3Pieg het tjert ig u artºg, 49 bupu (#c.

45ebroken filanch ban 't cel geb?oſten hert !

'H 23liju hangen in uur ſoetigbepb berujert /

«Bp ſteelt mijn ſtel | gp ſteelt mijn gunſt / en al.

JPicg ljet hert ig uu0 ; uJaarom fijt gp ſchuu) ?

JPieg het bert ig u "En / 49 Dupu etc.

#tom geeb mp ban uur tanger herte upeer :

23ſt ruim / ich fal het formen na mijn leer ;

giſch ſal 't beraarben / ſchichen na mijn bienſt.

#boo hebt gp mijn bert ( 't epnûe ban uuu funert ) .

5oo bebt gp# ljert te huuben

(do! bupu! o foete bupu! ) aan 't uulen.

4 Auguſt. 1653.

JESUS LYDEN DE LIEFDE.

Toon: Ten is niet alle tydt, &5'c.

- - I.

=t:

M#
#n3iel mijn blugge 3ieſ'bie alleg onberfoecht/

«En oiu De eeu boogleë het oud en nieubootbocht/

1Billè
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#EEEE#####EEEË##--me---- e"---

1Dinbopt betuJonbering fillch boetſel alg in 't uuercht
-,

###############
iBangBobcgnamaras,in't bouluen banfijtliterft?

't G5eſchapen beeld perfpilt moebuillig 't Lyemelſch ligt

't Selfſtaubig Beeld ben grammen Baber in 't geſicijt

&egt /": /han ben ſlàenſch niet ban boog mijn bal

- aan ?

qBaarlegt ban't heerlijch ligt, en bingbat groot ujerck

Gldll.

I I I.

GL'hang heech ben hemel upt /en repchhalff na ben ſtal /

&Paarin baat Schepperlag, maar meeſt na 't ongebal/

UPat alg het eeuunig ſitcijt fijn trotguerachten \ugeecht/

3ſt)et rampenbloechen in##uan ljette ſteeclit.

âDat iſt o rotg! en trotgonburglaan menſchen hert !

qPien bit al raacſt / Dat gp niet meer beubogen uuerù ?

Hitom / fietſt Schepper aan boo? u ban boben aff

Göeſtoten / en boog u grºnd ill be ſtraff.

ſleijn ſtelt bie op be biept / banbefen afgronb ſtaart/

giën ſtipſelenbe fict geen epub ban liefde; paart

Vrugt, en verwondering, en roeptjo'1)epb'neit-urenſclj!

493eſu! #eſulieff! uiat#gpuoog ben menſcij!

32aarlegtmen 't ljeplig lijf/boo, baalt/en/pijn, en moept

2lamegtig op het ijarbe bout / berulorcht / uerforpt :

JI)ijn 3cfug op het Kruys! en icſt op 't ſachte bung!

op geſu! Jeſu lief! wat# gpal boog ong ?

't Dermoepbe Hooft foechtruſten G5obeg rijcſten Soon

33mbt / ſepbet ! tot fijn peuſ een ſtekeligen kroon,

45 3 &PIt1
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dBm mijn boot morpte enforg ontſtelde breyn in 't bong

(ſte ruſten. #eſu lief!## gp al boog ong ?

«Daar ſtrecht men 't lichaamt tipt / en gaan benagelg

buJarg/ -

&Poo: hamb / en moeten been / met pſelijch gehnarg :

(@Lerluijſ mijn lichaam ruſt / geſomb en ſomber pijn.

3Dat beeb u geſu ! uuJ #miſſen uoo, be mijn ?

apaar recht-men 't hout om hoog) en 'g lichaam?

gantſclj getuigt

3Pat facht / en hangt aan berſclje monben en geuricht:

(@Lettuijl mijn lichaam ruſt / gefonù en ſomber pijn.

3Dat beeb u/ #efu! uur#n miſſen boo? De mijn ?

aPaat hangt hn nu bekleed met ſtijf geronnen bloet

aaat bloeit uit booft/en ſtriem/en uuono in bant en boet.

(@Lecubijl mijn ligchaam ubarm en eerlijckig gebecht.

alDat heeft u/ #eſuing", fo0 een lullll ber\uecht ?

3Paar leſcht-men hem met gall en ebick/algfijn borſt/

JPoo? ſubeet en bloeb gebgoogt/ baſtfuuoegt enfinacijt

ban bogſt:

&Ierluijſ mijn tafel ſtaat bol fpijgen b?alich na uienſch.

49 gefu! geſu lief!": gp u00: Dell menſcij ?

âDat ſal mn / ?Iſebe ſpeer! boon u te moeplijchfijn ?

ſlPat laſt of arbeyd fuaat? mat ongemack, ujat pyn

GPnb?agelijch? bicich ooo? it niet upillig lp ?

«Die arbepb/ laſt/ en#l", alleg b?oegt boo, mp,

(L'halig: mp 'tſachte bong f en 't ſchabttuig'

g02bijn/

25p 't harde hrupg maar boogn/ en p?ichelen te fijn;

#Peuijn naar clichel gal; be lechreſpijſeroet;

H3et cierenb ſilceb een usalg / bp #eftig dierbaar"#
-

|
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X I V.

2ïlg mnbierluſten teng beſoeken komt Qbeer!

qLegt Dan t1 bierbaar httipg ſlegg boog mijn oogen neer:

illuj nag'Ien uuonben't ljert/u boonen ſiroon mijn hooft:

&og binbick / 00.02 uurg",/ mijn luſten al berbooft.

5auſalich't bierbaar ſtrupg voor eeuwig banchbaar

lfijn /

3Pat Doo?# rea mp bpijt boog eeubu'ge ſcljanb

ell pijn

HD2aat meeſt bat ich baat boog ban 'g bſerſcijrg luſten

b?p / - ,

25en aan de boerſb gehttipſcijt/beboerſb ſjetig aan mp.

2o Lentemaand 1659. -

- Jeſus WetMijn Brod in rwee-ſpraack.

Te ſingen als: Hertknagend&#c. ſiet boven p. 3o.

I -

Bruydt.N pn gefuſief/ mijn albertrouſtenborg!

iBatig bat bug mijn hertban b'pbleforg

Göeſlingert bubt/uat nog het fplio Illet tulp -

II. &#en ſp ?

J. Hoopt ſlegg/mijn hinb'mijn lief/mijn lam/mijn lijſt/

23cſt ſta boo? 't epub. Br. jl?ijn ſtoein / utijn ſtot3)

- mijn ſtuſt / -

JT2ijn Ipert / mijn lºooft / mijn #ulp / mijn 15epſ /

nlijn lºoop | I II 3cli loop.

&#n buil boo! u born / uuat opt menſche beeb:

Jºl laat al) ! maar al) ! mijn ljert en uJil niet meeb' :

&#ll immerg al luat";#stituut 24g niet.

Jeſ 45pſegt mijn 25ſupb/ bat ich nu bert/uul 25org/

tium booft / uur bep! / uu, filiſt ben / ſeg 1 wat ſoig

Quelt Dauuuu ſiel? of ſoub# bit in ſchijn laaarfijn?

» 4
ied
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* LIED DER MINNE

Tuſſchen - -

b EMANU E L en CSULAMITH,

op de maniere van

d H A R DE R S-S AN G.

Wyſe: Phantaſtycke, &5'c.

I.

SULAMITH.

O##
dlºtnnelijchſt &#manuel ! &#inantiel mijn

- N ----1 rſ--A

####=########=#
3ie- ben fitom ſet u bp mp meber ubel?g JI)aat

#EEË#############---- -- - -

bdat fal ich ugeoen? h #ch faleen hroon ban 3lalle

#EEEEEEEEË#E
we leren ſcijoon 1 ttu Dietbaar booft oluuJeuen,

CD 0lla

a Gelyck 't geheele Hooglied, met oock Jef. 5: 1.

b Jeſus Chriſtus 1eſ. 7. 14. Matth. 1 : 23. Godt met ons.

*. ''ee elovige. Hoogl. G; 13. Wreedſamme,

d Als ook Hoogl. 1: 7.

e De Bruyel bemind 1eſum boven al ,als fijnde haar leven. Phil. I: 2 I.

met 1 oh. 14 : 6. -

f Soec! t fijne gemeynſaamheyd als Pf.73: 28.2 Tim 22. 2. cor.6: 16.

En Hiem yer goeds te doen, als Pſ 1 16: 1-2.

h " " "# vinden als Ben te verheerlycken in haar lichaam en ſtel
1e or. 6 : 20, -

-
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II.
- - - -

Eman. i @ onbebagte &ulamith! - "

k&ulamith fort ban meſen!

13]Baat homo gp blocnnen roob en buit/

3TBaat foub gp 't Hrupbje leſen /

m 3Pat mp bet barpm / " , "

n&Pat uule minne repn . . .

enorgautº" lueſen ? -

- - - - - - - rºt -, -f

Sulam, otpe blaab'ren van mijn hert / ben monb

aPoo! lipp en tong ontſchoten/ .

p&Pe bloemen q upt ben ſtioen ggolib
ril 2et uuj bauu0 obergotell'; ' .

ſ & Bie ongemeen -

r 4,5eubeoen bigt in een f: "

u 19ebben u nopt uerbloten. 's

45 5 - - - - - - - - - Eman.
1# onbedacht te menen dat ons goed tot den Heere raacktfiet Pfi6.

#1.6 en 1,7 H. , , 't
* 1 Niets ter wereld is weer dig# --------- --

m om Jeſum na behooren te verheerlijcken, Hoogl. 5. Ho, 11, &c.

i 3-

n of om de liefde van eene geloovige ſiel genoegſaam uyt te drucken

Hoogl. 8. 6.

Vlammen des Heeren. |

o De Bruyd biedt den Bruydegom tot fijne verheerlijkinge. d'uyt

ſpruytſels van haar gehey ligt hert, dat ſijn, bar e heylige redenen#
Math. 12.35. fijnde, benevens de verkonding van 't H. woord de vrucht

der lippen genaamt ſeſ 57, 19. ) de vrymoedigebelijdeniſſe der H, Waag

heyd Math. 1 o ; 32. de ſtºeterijcke «' ſamenſpraken i ph. 4. 29. ( ol...4 •:

en de geeſtelijcke liefden plichten van onderwijſinge, vertrooſtingë,vel

maningen, en beſtraffingen aan elk ander , fyh. 6; 3. Heb. 3. 13.1 'rlieſ...
# iſ nuitsgaders de Godsdienſtige oefeningen van biechten iſ. ,32. ſ•
1dden, pſ, 2, 3, 4, singen Pſ. 57. 9. 1o. I ph. 5, 19. Col. 16. &c.

ºp Deſgelijcx de verbre

den, als Pred. 12. 1o. , . n " ' - ' - , is ,

q 1 o die uyt dien felven grond, dat is van geheyligder herten komen,

niet van de lippen ſlegs , 1eſ. 29. 13. - - - - - - - - -

ydinge van die H.redenen door aangename woor-,

r ookk ſalcke, die van Gods Geeſt geleert worden, niet in menſchelijk
ke wijst eyd, ſiet 1 Cor. 1. 7. en 2.4, 13.

ſnel te vlige redenen ſijn wel ongemeen, want weynige hebben eenen
goeden ſchat des herten. Matth.% 14- ', -

t Met aangenaamheyd, Col. 4. 6. Beſcheydenheyd, Phil, 4,5. ticfijck-,
heyd Phil. 4. 8.

asiet iſ 2.3. Hoogl. 1:4, en iteb. 13.15,16 de vrucht der lippen die

#n belijden, is 't offer des lofs, in welcke de Heere een Echaven,
stelt, - - - - - - - - - - -

4
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IV.

Eman. a3Laat boo! uun blab en bloemen heen

JPoo? Hleur en geur / bau begren/

«Blauaat en b?lipf-trog loubet een /

b JPoo!-fioncheren alg ſte?ren;

c &oo ſal ich in - ,

illuj liefelijche min

oamaulusjanim.
- v • 1

Eman, d 42 45ulamith! gp hebt mijn bert

Berobert met uuj oogcu.

Sul. e dEmanuel! # boog uur ſnert

l3ebt imp mijn ſici ontogen.

f Pug &eillamitij

G#manitel beſit /

g H2aat epºgen tij"negat - --

Eman h 5eg Sulamith! uiat mag u left

" i &Pat gp unp liet door beur ſtaan ?

k gºſch hlopt / icſi riep / ich ſp?ach om beſt ;

l @Lot imp bell DauuJ Dee Deut-gaan :

, te * * * * *

-* * •

a De Weere ſegt dat den grariſch en den reuck van de woorden en der ſd
ver vercieringen niet genoeg en ſijn, maar dat de vruchten der goede werc

ken daar by moeten komen, ſal ons verheerlijken Hem behagen,ſiet Matth.

2t: 34. Luc. 13: 16.1oh.15; 8. Phil. I: verſ; 11. Jac. 2:14. i loh. 3:17:18.
b fiat evenwel genade vruchten niet en ſijn te ſynen nutte, Pſ. 16:2,

maar alleen in ſijn kroon, dat is , tot ſiine eere. Trt. 2: I o.

& siet### Hoog! 7: 5,9.

d De Bruyd neemt Ieſus herte met haar ooge Hoog1.4:2. dat is't gelove

Yoh. 6: 4o ja geweldiglijck, Hoogl. 6: f. - -

e d'Heere 1eſu verkrijgt ſig onfe ſtelen en alles door fijn lijden, fiets

1 cot. 6. zo. met 1 Petr. 1: 18, i9. - -

f siet Hoogl.2 : 16... , ,

‘g sigfetver geheel hebben de vertochent. Matth. 16:24. Gal. 2: zo, -

in De Heere weelt haar op tot yver in't toekomende,door ſchaamte over

*t voorledene als Rom. 6: 19, zo , 2 I. , -

i Als ick aan uw her te klopte met mijn woord, openb. 3: zo. ſier
Hoogl. f: 2, 3. &c. , , ' * ſ

ik sier Hoog!. 3, 2, Suſter, vriendinne, Stc.
-

1 rot den Morgenſtond toe, heb iek den gantſchen nacht gewachtet

Höögl. 2: 5. Mijn hooft is vervult met dauw &ë.
"
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a Of ich uun ſchuur |

gPan of ich bcm bp uuJ /

3Boo! beeg uiſt gp#ºr Gall.

Sul. b &#p! fuJijgt mijn ſchaauut/ GEmanuel;

- c G5p Heerde in nauuulijct bellen/ --

Of 't lijf fig rept ter bebb tipt fileſ/ - -

q &#n 't bert beſuurecht met eenen/

e Qin beeb een bloeb

Hèan ſl)pyrije bnippen foet

Op g?en Del / ſig': #am.

f&Pen op beeb het ſlot met luſt

&Ppſpringen / g en ich ruchte -

Jſlap ſtrateujaatt/ h 't ſp bat be ruſt

Jllijn uJalienb ljert ſoo bgtichte!

i @f (bagt itſt) baar

Gfinalulel nog luaar: -

k Bl?aat laag ! bij", miſluchte.

Eman. 1 Muſt Sulamith ben ſlaap/ ſoo (bagt

%ſch) Dat ſp mp mag Detben; &

- p

a De Heere doet haar der dagen van ouds gedencken, als Pſ, 77: 6, en

# voor de ſen wel keuſe wiſt tuſſenfijn aſweſen, of byfijn. ſiet Pf:27:9-.

en 5N: 2.2.

b De Bruyd erkent fich te ſchamen, als Eſr. 9: 6. -

c. I n verhaalt haar berouw, en hoe ſich opgemaackt had om Ieſum te
ſoeken Hoogl. # 6.

d##" heyd en leetweſen,Hoogl. 5; 4. door verlangen en liefde »

oo: - : e -

he#st. 5: 5. Mirrhe olye betekent de liefelijke genade des H.

Geeſts in Tt het te. De Bruyd wil ſegger : 't Herte ſo ontroerd door de

droefheyd en liefde, bracht alle de krachten en genade des H. Geeſts te

ſamen ; en dede die vloeyen op 't ſlot van mijn herte. -

f Deſe genade nam alle hinderniſſeweg , (gelijck de olye't ſlot,engren

del glad maackt ) ſo dat 't herte open ging. Hoogl. f: 6.

g Hoogl. 5 ; 6, 7. ick ging u over al ſoecken.

h Hoogl. 5: 2. Het herte waakt voor 1 eſus, hoewel eens verraſcht ſijnen,

de door de n fia, p. -

i Hoogl 5; 6. ſckſocht hem, k Maar ick en vond hem niet,

"De Heere ſtelt de Bruyd de ongerijmtheyd van deſe daar voor oogen.
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a &p ſlape ban b?p boort. Sul.b25ep; ſacht!

25ep! lituer uuotto ich ſterben /

c ſ@an nu afaan /

âDil 't berte ujacher ſtaan/

, q 3Laatich uur ging maatbuerben.

Eman. e Boſ opig u mijn gunſt berepb/

JPie 't epilöcloog beljagen

19an 'g iðaberg ?Llgenoegſaanbepb

l#eb aan ben inenſt!) Doen bagen.

Sul. fjil)ijn ſicle ſmelt

2lig gp mp bat bermelt/

g jl)ijn ſjert en lag# niet b?agen.

Eman h ga 'g H#elnelg glanſclj/ i Inijn erfbtel/

kH)eb ich om u gelaten/ -

Sul. 145afpmant mp berg aard geheel

3Bol fitjt Hö0nl / luiſt / en ſtaten,

'Hit tuplüeſe meer -

19u0? #lauluttn uter eet
- - - -

zº (Le

t 2 * - *** -

'a Eeſpottens-wijſe, als Matth. 26.45.
b suſck ſpeel en ſnert de Bruyd ſeer, en doet haar de dood voorſulck

een ſlapen kieſen, ſief Pſ. 63. ## * .

c. De ſtei neemt voor beter wacſerheyd, als Pſ:5:4dog onder 's Heeren

u! pe. ' - -
- -

hi: I n verſoec! t des Heylands gunſte en gemeynſchap weder te gevoelen,

Pf.51: o.14 door welke't hert geſterkt werd,Hebr. 13.9 ſiet ook Pſ. 1:9,32;
e De Heere ſegt, 'aan ſijn gunſt en is niet te twijfelen, om 't ve: bond

der genade, (d t eeuwig is, 1eſ. Vr: to 2 Tim.2:13:) ſprüy tende uyt het
#3âijf behagen en vermal en 't geen de H.Iſryee nigheyd heeft

in ſg felven, en door dit verbond oock in den menſche , ſiet Spr. 8, 30,

. Luc. ?. 14. -

3"; Als# die eyndeloſe maa!-ſtroom van onverdiende liefde ſiet en

gelooft, dan ſtr eltſe weg in Weder liefde. 1 1 oh' 4. verſ. 1o. .

g siet Hoogl: 2, 5 en # 8. h Gods geſtaltenifle. Phil. 2. 6.

ri Die ick aſs some hadde. toh: 17; 5. * * -

k Hebbe ict verwiſſelt voor de geſtalteniſſe eens dienſtknects, Phil, 2.7.

1 Fn had ic' deſe gehele wereld , net al watter vermakelijcks in is, ick

woudeſe - even voor eenen goeden of grooten ſchat 'des herten : daar uyt

ick ſtichetiic! e woord; n en goede wercl en nogte voortbrengen,om u te

verheerlijcktriº cor.6.zo. Pſ. 145.5. Pf. (49. 6. Matth, 5. 16. Phil.1.11.

-

/
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T

m &Ze blegten met 452anaten. - ,

X II. ' -

n 3Paar heen/mijn honing 2 ºach en ſchepbt /

o &#n laat biep fon niet balen! s + -

Eman. q cia bugfirmijn bpfijn u beriepbt/ -- --

GBp laat uur ſchaapjeug Dujaien. | | |

Sul. ſJaubalenſe ? t bliebt - % -

G#nlanuel Dan lliet : -

u haar helptſe âop-uaatg halen.

m Nu voegts'er de vruchten by, als Jac. 2: 12. - - -

n De ſiel begint te voelen dat de gevoelige werckſamegemeynſaamheyd

des H. saligmakers weg gaat. Hoogl. 5,6. Pſ. 1o: I. - - --

o En bidt, dat Hy niet fijne verwarmende, verlichtende, en levendig

makende genade niet weg en ga, Pſ. 51. 13.

p Jeſus is onſe son Mal. 4: 2. en ons Ligt, Eph. 5: 14. # # : -

q Duyv. als Hoog!. Y. 2. en 2. 14- en 4. I. - 3

r Gy ſoudt uyt eygen liefde aan inijn trooſtelijcke tegenwoordigheyd

wel af te meer hangen,oock wel ſoo , dat gy uw tijdlijck beroepſoudt ver
ſuymen als Petrus, Matth. 17. 4. 4 m.. *

í Komen de ſaken mijns beroeps eenigſins in verloop. - - - - - -

twijckt, o Jeſu, met uw genade dan niet van m - -

u want, al den ſegen is van u, Pſ- 127 2. En In 't byſonder moet uw

Liefelijckheyd over ons fijn, ſal 't werck onſer handen beveſtigt wor

den. Pſ. 9o: 17. * - - - - - - - - - -

-

.. - -- -

Jeſus Min, of Ware Kuysheyd.

Harders-ſang, of Paſtorel.

Stem: Godt heeft u menſch geſchapen, &#'c.

- I.

######-- ---TITIEL ILL- ; -#####---------

ja-nofle tepne bieren/ Gate om mijn le

122p onbeſtoinmrtt ſmieren / ſl)ijnſtillen traan

###############

# 3Dumoogt gpuJeelopig bupp'len/ Cn bup

- - - - - : telen
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####ÉÉ#ËEE#E##
- telen en trupp'len: illuj lieue Lepoſtergbert /?lſ

+Et-E-t=t=TEHET=2==#E====x==#-E

######### EEEËEË

fijuſtrichen ig omtubert. ſhutg mijn b?tich bergaan /

#################
1.taiju u?uchtelofen traan en al mijn leebt gedaan;

######EEË#EË##
- u deſpot mijn borigiugten/JIPijn Hlagen/unijm'ren/

#=#EËEË######
- utigten / Enfo ich verg beuJeen/ 't ignlijn outig

#EËE ===

bubaag geſteen. I I

' Hau heb ich hem geuonben!
. # #Pie ſig/ en optfal fijn/ -

#hijn ſmetten/ en mijn monben/

geen trottume ſlºebicijft ;

't Bol op ball iuijn begeten:

eEp upilt u oogjeg Heeren

#ijn lamm'ten/ mailt g' hem niet

#tig mijnn anbge minnaarg ſlet/

- Hºog boogt fijn plapge be'e: -

ſpoo, beſen uJag ich mee * * i

gSoo bom alg gp mijn bee;

#laaar na mijn libert luijnn oogen -

#g boo? 't geloof ontblogen/ -

#it acht ich dat men ſiet

23p bat icht geloouei ##

- Paat boaren bleelnDe togten 3Die



I I. D e k L. "J II

0!

JPfe in mijn jonge bloeb

Jil 2ijn replie ſiel bebochten/

“En 't onbeblecht gemoed

SP'e'en butten in gepepnſen/

SP'e'en fuchten gaanen mennſenſ

&Lot Dat mijn Jeſus quam /

«En mijn berte uoog hem nam :

Jºl?ijn Min met 19em gekruyſt,

iſlāijn ſiel in 19em geijiipſt/

#Pijnſgert boo? Igem gehupſt/

#tent uit geen ſlàinne uſagent

2tcijt nu geen ſlatune-Hlagen/

3Boelt nu geen ſlàinne-pijn; -

dúijn jong bett moet "En fijn.

&P! ſchabuurige 23oomtjeg!

gPien ich mijn hlagten beºe;

€2! ſorte ſiluge ſtroomtjeg!

dPien ich mijn fuchten mee

©een boeren na be balen/

#lg ich in 't ſimloog bunalen/

il van mijn bwafe pijn

#een mijn ſpo! getupgen ſijn:

ºp ! laat u ſtil gerugt

&acht-ſupfenbt boo: belugt

#ijn nieuube Minne-ſugt * .

“En ongeurone ſilagen/

3 dan mond ten hemel opagen;

&#n ſegt De Crouuuſte Jilijn)

«Dat mijn Ipert voor ",ſal ſijn.

#eg hem/ bat ſteun nog «Eeuben |

&00 lang 't geſternte gluprt/

&oo lang bemolchen ſneeuwuenſ

#lang u rupſchen buprij

âWijn liefde ſal oerhoumen/

Brºſjn
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jl?ijn fuchten ſal boen floumen/

3Poo? boo2 of tegenhept /

âIBant ſp fijn mijn 192olijchljepb :

&ijn gunſt mp toeberepb.
1Boo! 'g uuerelûg g?onb gelepb -n

&ijn ſlàin ban eeuuutghe pt/ -

Hºgeeft ſulche lºerte-ſtralen / .

gjin 't mijne laten balen :

dBug fegt be (GItoumſte ſlàijn /

Gaat mijn aat vººr Hem fal fijn.

ſpoo? ! ſupp2e teere ſp?uptjeg !

&mee-unit geupol.be bee !

ſpoo! ! bierb're repue Hrupbjeg !

3Pie 'h met mijn boeten tree ;

dBetupgen oan 't geleben /

45chlaagde onſtip betijeDen /

G5ebachten ongenaamt /

&Piet ſig nu mijn ſiele ſchaamt :

Obaat feg bien lºep!'gen Daar /

ſtepn 1 boben b'#eem'Ien filaar/.

3Paat ich mijn ſiel aan paat /

&#ſch upil mijn fupbge leben - -

die fijnen bienſt beſteben / - *

ga ſcgt bien (GIrouuuſte JI)ijn ! ,

3Pat mijn ſjertv:#n fal fijn.

Stil-bupſtre ſinbe-paatjeng !

dPie 't onbehenbe fpoog -

iſion Declien met u blaatjeng 4 . . . --*

«En mijn ſchaamt beelden ; lºgoo? ! -

Staach nu wuj bepnfenb belen / -

#ſch ſtaatſt mijn bepmelijck ſtelen / n

3Pant die mijn ſtel nu mint / **

«Een ontſigtb're toegang bint. -

3De uinb | Die 't al berfpicbt / . . . -- -. •

r" ? &Pepſ b?p u telg / nog fict jl)en
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#l

&pn lippen lelpen ",

jl)en beeg mijn Sonne niet. ' . .

iBoer ſlegg boo? 't ſugtenb rupſchen /jl?ijn ſugten / tot bien Hupſchen / w

gÉn ſegt Die (GIroutufte Jºl?ijn 7

&Pat mijn lºert voor##n.

I#p ig / en ſal mp meſen

jl?ijn trooſt in treurighepb / .

jl2ijn baſten burgt in b?eſen /

39ermaach in b'eenigbepb /

3Peg nagtg een tente ſoele /

dPeg baagg een booſche hoele / . .

CEen glang in Pupſterljepb

qBie m” in 'g lebeng paben ſepb:

HPijn ſlaan / mijn toeberlaat /

19erijeffer ban mijn ſmaab /

ſ&Lot (Beerlijchhepb en ſtaat ,

dPie met fijn uJillig bulbeu /

3Polbaan heeft al mijn ſchulden /

«En mp met goeb'ren rijcſt

jl?aacht een ditoningin##

&#p ! boet mp hem niet lopen !

24'ch boeet begin nog enb /

liep ſmeefb en ſmapt begr boben *
(Lien bupſenb bie gp henb ; w

&ijn lbooft / bat mijn behoub íg ;

19an bigt geſlagen goub ig ,

lºp felbe roob en buitt / .

gËn fijn hapt gehtuſb alg gſtt:

&ijnn oogen in ben 3l3ijn

«En meſch gemafſchen / fijn

2{lg Piamanten fijn :

&ijn mangen / alg. De rp'en

12an biete ſpecerpen :

&P;upe
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aPyuppenb' tjan een spºrtmºmen:

#bijnn hamben fijn alg ringen/

#ſiſ)ct (@Lurhopg ſchoon gecierb:

&ijn borſt en buipcſt mp bgingen

I3et pbopt gefapbierb;

ijn ſchenckelen en beenen

(g biere dE)armer-ſteenen/

dPie 11a De Hoechſte bonb

&ijn ep 't bigſte 45oub geg?omb:

&ijn ſtel ban hoofd tot boet

23g alg ben 1Liban/ goeb:

&ijn ſp?aacſt alg l9onig / ſoef. .

23a uJat ben om / ofaan ig/

jlâijn luſt baar in geba'en ig.

&ulch een in baab / en ſchijn/

Sulch een ig De LE:#nun.

Jºl?ijn fieltje luiſt tl boegen

(IZe ruſt/ ban luſten mat;

3Pit Han u 't hert bernoegen/

ſhierbimb be ſuſt ſpn fat:

illum Bert / geleerd in bepnſen) .

19erſtricht boo? luſt en pepnſen/

#iet in/ foo langh het leeft !

ſitupm genoeg te pepnſen heeft.

I#elp Heemel! 2larbe help !

I#elp &on / ſlâaan / Sterren / help !

(Gºer 't mijn hert oberſtelp) *

Hºelp ! 45eeſten ban hier boben /

I#em in bermonb'ring loben /

ga fegt be Liefſte ſlâijn /

gaat ich Syn liep Mynn ſal fijn.

a6 Somermaand 1659. :

. Gibeon
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"

Gibeon eenes Chriſtens.

D# gpr! Ibeer / Salomong bergunning mn

1Bergumben / en quaault toetſen mijn begeren /

#ſch foub ban u erug in oningg Lºrerſchappp

39erepſchen/ en niet minder dan regeren:

«Een ſtoning uJoub ich fijn / niet ban een land

q9f #toningrijcft: ( ja of bit ganſclje plepn Muag

32an Poſt tot ilBeſt / uan b'een tot 0'anderhant

#In mijn geupoub) Dat rijch mp nog te lilepn uuag.

2ll 't Boub ban 49pbpr / #nbiën met al

&ijn ſchatten, al be HPerſiſclje "Huubelen:

«En al bit bupſenbniaal uerbubbelb/ ſal

5Dog Han mijn hert met geen bernoegen ſtrelen:

3Pen ubiſoſten #r of Lartari bien het uJoub

19erbuilberb/ en ben jl?enſclj heeft boeil bergeten/

UPen 25arbaar/ en ben ſubiaan fijn ſtout

OPntemlijch/ maar beneben mijn bermeten,

23cft ubenſchte een rijcli uieng uptgeſtrecht begrip /

JBen hting ban ?larb en lºgemel ouerſcij?ijDet/

&#n bupſenblºemelen agt alg een ſtip/

gën umat ontemmelijch igl ouerſtrijûet.

ſch noemde het/ bat icft het ſtenbe; maat

'onhumbe ban bit rijcſt/ maacht mp ljet Derben/

5?ogtang niet ig mp naber: #2ct ig Muaar /

23ſch ben : en leben ſal 't met mp / en ſterben.

b'42nuwaarbige Ick ben 't felbe/ Die mijn ſtel

32egt boben 'g I gemelg hting ſtrech/uuelcſierg uJaarbe / .

ſlag boven alle ſchatten waaro igl biel
jl?ijn regter oog ſlegg 't regte ſpoo?/ en ſtaarbe

&Paar altijd meeſt op 't meeſt; buieng felle bgift

3Pan ongetooinbe luſt/ en herten-togten/

(Jſl2ijn ſiel en boob / en 't lichaam een bergift/)

«Been ruſt joub / Dan met ſlaagt en liſt beoogten.

l# 2 &#el!
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«Een bing / peet / epſch ich / laat ich ſleg# een Heer

Syn van mynſelven, en laat andere menſchen/

2ïlg ich bit dºen maar heb dat ich begeeel

('# #cup 't haar uiet) op krijgen dat ſpuwenſchen.

1 1 Herfſtmaand 1695.

T O E-T R ED

T O T D E S

Heeren H. Sacrament.

I# bagt fou't hert / beſet met foo beel ſomben

G9pogingen tot bat H3ep! // en baat gena

3PeruJagten? bepb uuat! niet foo ſtout / buant b?a

12onb ich mijn fiel ban 't beplig ſïegt berfſonben.

dBit pepnſenb/ mag beg l9eeren inſpraach beerbig t

3Die b?aagbe 't bubbenb bert / boat foecht gp bier?

't Hºbert ſepb/ be itragt ber maarljepb / bie alg niet

#ſlººp ſupper uuanb'len maah / en uum 3Pienſtudeerbig

#tom ban b?p (ſepb be @Bobg-ſp?aach) buant het hert

aPat boog mijn moet berftochter mierbe / Yuierb

HPu boog geria geſogt/ en ſoo gebonben:

#5oo grijp ich (ſep be ſiel) bolmondig toe /

gºn epgen bie 4.5ema foo Hragtig; boe -

GBp 't ſteenig bert maatfineſten in un monben.

9 Wynmaand 1659. "
-

-

- * * * * * * *

W - . . . . . -

. . . - --- , - Genoe
-

- ,

-
--
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#

ſ

Genoegen in het kleyne.
Stem : 0 Romen vol eerste toe , &e. Of als volgt.

-----

#############
3?-noſel biertje! ſp?ach utaal/il liefelijche

#E#=#########
ſteinune-ſtraal/ illbo uJijſe trechjeg allemaal: abat

############
buijgljepbfoub gp ong/ 3Dat \uijgljepb ſoub gpong

##############
-

en -RVW-

AH- | ------

al leeren ? Heatwijshepo letto gp ong oog niet ?

----

32u 't Boolijch Boogb-boech van u ſieb | Ong

###=#EË####--- --- -- - w------ -- ---

mJaarlijch uJijg-maacht, en 't bebieb leert vanuur

#####
lieflijch quinchcleren. II

filepn ſegt gp (ſlaeuſcijjeg) ben ich: filepin

ilàijn nootb?uft ig / en megje repn /

GEn hoog baar boo? geen ſtouingg ple!'n /

3l3ant grooter Han ich niet -

3Dant grooter ſtan ich niet beſitten.

jl)ijn bol genoegen / mijn gentlgt

12eb icſt alg b'ongeboude ultigt,

Hi? 3 3ſt 2ag
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JI)ag Riefen b'epubcloſe lugt /

«En 't ſome ligt lulp# fijn ſjitten.

ſlaat b'Cºpebaar / be groote Subaan /

3Peel tijſen ſlepen af enù aan /

&#ch ſal een u?olijch liebje ſlaan /

ſt)ijn &cljepper / onbet bieg /

JPijn &cljepper / ouber bieg / ter eeren :

. âDat ben ich belet fo:ge b2p ! -

3Bat fingt en ſpringt mijn hertje blp !

93 cſt uuerb bempb / nog ich belip /

GÉll llietplant ſteurb# quinclieleren.

8De foetigheben ban uun bºepn

UPe ſoetigljeben ban het Kleyn

39erluarelofen ; om een plepn

32eel grooter ban gp Huub

33eel grooter ban gp hunb beſitten:

qDaar lluj genoegen / uu0 genugt /

#Bin0 rupiner ligt / en tupmer lugt /

3Paat 't hert om 't epnbeloſe fugt /

G#n bgalibell Han ill bºndia, bitten.

5irt (JIBenſch) met goede oogen aan / .

iſPaf fotten groote gangen gaan /

dit 2aat leerb inet mp cen liedje ſlaan /

«Dijg &cljepper / bien gp hen0 /

éàng Schepper / bien gp henb / ter eeren ;

3lºat moaarb gp beeler ſoggen b2p ?

3Bat fong en ſp?ong Inu berte blp ?

WPort bog ſoo / of ſtom (Honb gp) mln

(#cſi fal ljet Doen)# lof lang leerell.

RPat ſoete bechje / 't plupm gebiert /

GPat uJuf ban tachje op tachje fluierb /

& peit vaſt inijn uonnig : bog beſtierd -

-
il)ijn
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T -

jl)ijn gangen oocſt/ enich - -

jl)ijn gangen ooch / en ich buiſ 't bolgen,

âDeg! pbel cer! onb?aaglijch pack! -

«Beinacſt bol laſtig ongenuach !

alBeg! uuigtig 45oub! tch Hieg ben tacht

Hèan't bepl/ Dat mp ljeeft opgeſmolgen. "

11 Wintermaand 1659. -

L Us TEN-R U sT,

rlelyck geſogt, en vrugtbaarlyckgevonden,

Stemme: 0 Kersnagt, ſiet pag. 48.

I. -

ermoepbeſtel) al bat uur ruſten ,

1Derſtoten Homt / fijn uiaar uun luſten,

JPle in u nieulue luſten boe'n;

ill alg een ſiginù / belb-blugtig jagen /

gºn bijbenb in ben b?ift bertſagen . .

&Pug' lºert ammuun#n Ü0ell.

#cſt ſag ben p?agt ban 'g lucre.ſbſch (upſter/

gêll boo?geſien riep; jàiet ball bupſter

#g beſe ſtal-haarg in mijn oog :

(ſbant ſiet / cen bloem ljoe ligt nertreben)

Sºepb/ ſiet 49 menſch uuj poelijeben

#n beter glang bien ###n

&Iljang jaagbe mp be luſt na ſteben

3 ºp onberbanig te gebieden; -

Cn laag ! het ujag maar flaucruip:

3Dant upoub ich mijn gehuiſf” beujaren /

l?et mijne moeſt ich laten baren/

Op Dat het bolcſt bebouben ſp.

12 4 3Pot
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aPoe ſepb ich / 45?oote ſchatten ſuſſen

iſlaijn bolle luſten b;ligtbaar bullen: | | |

312aar boub / bat 't 4.50eb alg GEbb en IBloeb!

2lig bolle /-rombe / loſſe bollen / - - - -

3Ball Homt / of gaat u eet benen rollen / .

gEn 't ſjerte lebig begºn boet. - - - -

23/n luſt berbyong het bleeſch be ſieben

(@Lot overdaad en Iecherheben /

&#n tot / mijn ſiel! en noemtſe niet:

2tſ luſten / Die mp niet berſchenen

oPfalg een blirem-ſtraal berbuenen /

49f alg een ſpoel ony # bocube ſchiet.

3Bug fag ben Igemel 't herte ſlapen /

«En togtig na fijn luſten b?aben - ,

2úl hijgend maat een poel Niet: -

UEn pugenb in 25armbertigljeben

liiep / ſaat o jl?enſch ! uur pbelljeben

QEn ſiet mat u mbºyg: we bieb !

Jſlâijn Soon mijn bierbaar panb u geben

&al icht ) en in bein 't falig leben :

1Im 1Bol-op / uub 4benoegſaamljepb!

23ſch meet uuu luſten fullen ruſten /

qEn blijben nog uun luſten luſten /

't &al fijn in beſe#"

jleijn too?n bie in u op Han bogen /

3Pat &chepſelen tot ruſt bermogen /

H#oe bganbenb ljeet / Hºp ſlinchen boet:

H#p bieb u ſchatten / H#eerſchapppen /

gÉn ſlPijn ) en JBerg / en lechermpeil /

QEn ſet uur ſtel in Binne-gloed.

3Ballt
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% . I, X. . *

ſlâant biefal in u boonen / leben / .

gºn in uur ſiel een ſtraale geben -

39an mijn Ligt en Al-weerdigheyd:

gÈn gp ſult / mat gp bier perhieſen . . .

Vionb l en u felgen doch lºuerlieſen !
OPm mijllu te fijn in #nuarn. | |

jl?ijn ſicſ! waarom ban bug aamegtig -

4Bejaagd / bat u ontuuo?ſtelb pſegtig | | --

G#n alg gp 't Hrijgt u niet berſaab ? -

gEn uJaarom niet in ernſt getreben . . . .

(Ien 25?on ban Algenoegſaamheden, , ,

&Paat ubu vanuiging", ſtaat ? -,

oºrlijch een ſlaaagb gering in bupſter / . -

gPoo! trouuu geſogt ten hoogen lupſter / .

&ig bupgt l en blijft in 't uſepgren niet:

3Paar laat haat Staat en 45oeb en 123inben )

gPin. Dat ſp beter hoopt te binden. - - - -

#n ſjem bie haaran." ", g

e

**

,”

&00 uuiſ / en ſal ich ooch mijn ſiele -.

1Boog l9em / mp bupgend / neer doen knielen;

gën fcggen / Sie my daar , myn Heer! -

Qln u luil icſt het afleg berben / , -

âDant in u uino ich bupſenb userben - -

332ienb / gunſt / in,/#n | ruſt / en tet.

2lig 't Ilho?gen-ligt / met gulbe ſtralen /

#Be bergen ober ligt de balen /

Soo ſchijnt fijn gunſt in 't bupſter hert;

#ch fal. Dat ſpuuolijch ſomberſingen

&#en 233uplofg-ſitutet cerenſingen /

2{lg 't aan mp meer beveſtigt werö.

19 Sprockelmaand 166o.

v # 5 J E
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JE S U S L O F F.

Stem: Pools Ballet, 85'c.

I.

N#ill aan! 3)u aan/ 3Peg buerelog ſchonen

&Pat ong/ Dat ong / 45een p?agt nog ſchatte

#####=#########
blicit/ &#n glanſch berbp/ uuilich #Baſ Jeſum gaan;

meet/CBunſt/ruſt/ luſt/ Staat en eetſſPan Heſu heet.

EHEEHHHHHHHHHE
GHH upil: ##faſ: 3h moet: #pig mijn ee-nig 45oeb.

't &#n Han:'t enfal:'t en moet:ijpig ongee-nig 45oeb.

âEEËE#=###########
gſh tart beunerlo l'aat gunſtig glag gelijch; ſigaar

:E:5-ſ? EEPEr ZEEP-l:#----T-GEEEEEEE

###EË#########
biere ſchatten ſlijcſt, H3aat luſten uJalgelijch; H.2aat

######EEEEEEEE
•------*--*--"

&taat omblagelijcſt/ 25p Hefug ſtijch Pie fian:

-

####EË ########- "---- --

JPie ſal: UPie moeterf#n bet lºoog- ſte 45oeb.

o glanſtb! o glanſrij! Geenaatben omlaag
- - , fin
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3Pen ſbeeſten l#emel-hlaat / Hg geſugganſch/

l2oe hoog ! hoe bell! hoeſchoon!

#g 'g Lyemelg Diere &oon !

#Pen ſtraal/ ben ſtraalban Dat onepnbig 3Ligt /

1Berljelberb ong geſigt : «En ſomber paal

#g boog / #g heel / #g ſchoon

#aria 'g epgen &oon. / P. -

aae Sonne-hrang Soo heerlijch niet en rijſt;

JAe ſchoolle &tegre lijſt /

op een lupſter / Diemen prijſt

G#n 45angig ſtenen rijft; @Lot beſen glanſcij:

Soo boog / &00 bell / &00 ſchoon /

#g 45oog berbebe*#, -

qIief'lijch lief'lijch ººg liep bie matter leeft

JPe lief'lijcſiljeben geeft ; &#n b?ienbelijch

1Bol b?eugb / 1Bol luſt / 1Bol goeb

gig gefug oberſoet.

HPerſiicht oerſticht &p 't hert in ſombe-ſchulb |

«En u?eeg ban ongebulb ; 't #g haaſt berquicht

%u u?eugb / #n luſt / #n goed | -

19an 23jefug oberſoet. . . . -

qLoon &cljepſelg alſ - ſpat u ben l#emel liet /

&#n mat beuallijch hiet /

alBenſch / ligt / 2öremo / friſſclje 12liet /

25p Heſtig ig het niet / &00 lief getal

%jn b?eugb / #n luſt / #n goeb /

%g #efug oberfoet.

- V.

g#eutuig l9epl! eeuuuig l9epl! ſliep ſigben I gemel moel

HDant b aarbe treeb nu toe / @Len L3emel ſtep! ;

«Boog gunſt / 4Boog Ijulp / G5oog 2,5celo /

Ong geſtig mebe-beelo.

't Hig uuig / 't ig uiig 1Dergeefg ong ſtel gemaacht.

GP Bpano! bug geraacht illuj toeleg mig;

«boog gunſt / Göoog buip / 4.5oog #5celo / «Bobg
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«Bobg &oon ong mebe-beelt. , " -

H#et blammig ſupeerb 1Ban &#beng &#ngel buijcht;

. Pe loſe ſlang beſtuijcht , - - - ,

13et ſiel-femijn geſijcht . . . . .

alDel medicijn ; en 't Wuijcht 3 àu al ujat beetb:

«Bobg gunſt / Q5oog ljepſ / &boög 2:5celo /

G500g epgen &one eten

g#enig ?tiſ! &#enig ?ill! bat ong alleme boegb/

&Pat ong alleen genoegb: âDant in Dit Dal

GPng lot / 42ng loon / 4Png leen

#g %jefug ong alleen. - - - - - - - ,

3èlugge ſin! blugge ſin! Pien altijd ongeruſt!/ .

"Hetg ongenoten luſt: Hºier ſtut uuj min /

qPng roem iſ 4Dng tot# 1369ug ruſt -

3g23eſug oufe luſt. * - - - - - -

(GLrotg in bit bal 42p 'g menſcijen bgieilblijcáljepb ;

3Per luſten foetigbepb; * . -

dPer ſchatten ubeerbigbepb'; ' - --

3Per &taaten lºgeerlijcliljepb : âIPp tarten 't al.

&Png 3Luſt / 4Dng «Boub / @ng ittoon /

#g 45oög berijebe &o Jn.

11 Oogſtm. 1oo 1. '

----

Het Jonge en onbekommerd leven. -

Te ſingen als De X. Geboden. Of als Reveillez vous ,

ſiet boven p. 65. Ofanders als hier volgt.

- I .

D##
- *-* :-*-----

-

49etpenlant fo2g/ of jaren bepen / 19erteert

El=##---l-T-----

hem hotmmer of berbgiet/(l)oe uuoubet uJelluſt mp
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#EE#=Ë
-

het leven!) Iban ſong of Emma 'meet ich niet,

JPijn jeugbigbert milaan geen banben/

het ſchzicht boo, hommer en boog pijn /

3Peë geeu' ich bat in Jeſus banben?

«Baat 't altijd up## fal fijn.

3laſjn hertje ig een uueeg beriaten/

#n/ al# het ſig pan ſchild ontbloot/

## onbet bupſenb bie het baten/

#n bupſenb vººrin #n De Poob.

&Pe boeteſb ſegt / glch fal u fileben

ilàet fijb en hoſtelijch geupaab /

gPie na de moob uun foete ſeben

«En jonge jaren voºr" ſtaat.

#ſch bech um buang met loſſe lochen;

3ch maach uur arm ter elboog naacht;

#ch hoogb en boogb um fijbe rochen;

&#n herſtell' al mat ##maat

#ch pgang um ſchouberg in balijnen/

#n boechen en in biere hant:

“En boe in ſoet berſchiet/ berſchijnen

?lan hamb en "En blamant
i e

ſlºeg pbelheben! ſtrenge banben!

2lan lochelijche ſlauernp! -

ºp binb mijn armen en mijn handen/

«En laat mijn": niet bpp.

&oub ich mijn wel geſchapen lºpen

«ën bier gefiogte ſteltje meeb/ - g;

n
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den jonge jaren gaan beſteben/

gIn 't hopen ban# eeuunig leeb?

dPie fijbe firichen inig fijn ſtrichten/

«En pgangen ban mijn ogpe 3iel;

aPaat mp be libel mee homt berfiricſten/

GPp bat ich in fijn barºm biel.

#ſlâijn ſieben geſtig trouuuen Baber)

aPie Peugb-cieraab/ boo? pb (en ſchijn/

illpt-beelb; gpſult mijn goebljepbg aber

&#n ich ſal altijd ":#n.

leet ig mp beter hier met Peugben/

3Boog ſbob en menſch / berciert te ſtaan/

(ſlBant batig hier ong #emelg-bgeugbe /

gÉer uup tenom:gaan ?)

3Pan na een filepn bermaach ban b'oogen/

19erbuo?pen ban ubm aangeſigt/

13et eeuwuig hmerſen te gebogen

#n 't reumig on:# #en 3ligt.

&al ich eeng Hallelu-jah ſingen

jl het bietjier fijn in ſmaad en pijn/

&oo moet ich dan be merelblingen/

?IIg #efug 252upb/ geſchepben fijn.

- Pauſe.

X I V.

e boſe luſten mp berlepben |

&Boo? oberbaab en itchermp /

OPm mp ban gefug af te ſchepben/

3Poo? ſlegte engen: een

Speentonge / baat fijtgrit ålepin toe /

\ dſ ºp
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€5pmerbfoo ligt mijn ſlàeeſter niet; t

«En Igertjebaar fijt gp te repn toe /

&#n OnDer ſpunt:g:

iſ?ijn #eſtig / alg ich ſoo ueel ſpijſe

#l?aat hebbe/ Dat icſt letten han/

&oo ſal ich uuJe ſhoebijepb prijſen/

1900? enchel b?oob### Mann.

#n uJaarbepb bit en ig mijn ſpijg niet/

#l2aar 't gemelſch brood oan boben af;

#et bleeſch. Dat Heſtig ong ten ppijg liet/

2lig ijp 't boo? #s# #we gaf.

25egeerten! bie ich niet en henne/

25lijn upt mijn onbeſoetelb hert/

JPat ich aan Heſug liefde menne)

GBp. Dat het niet tale fº:boerD.

GEp geſu lief! beſt mijn oogen:

«Ep #leſu lief! beſit mijn tong:

&#p &Jeſu lief! huilt niet gebogen

3Pat opt mijn boet“# ſpgong

&#p #Jeſu lief! beſt mijn ooren /

&#p #eſu! Ijoub mijn ſjanben baff / .

&Pat bie niet bettelg opt en horen/

&Pat geen ban beſen n:# #ſt.

#a geſu lief! beſit gp 't berte/

«En boub Dat rijch boog eeuunig in/

Pulo baar nog min/ nog minne ſmerte /

2lig/ 23eſu lief! ulu#.

5，2og eenſ heer Heſu! mijn gebagten

(&Pie bupſenben tot ſtrichen fijn)

*- 25ebpaarb
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25emaatb bie 1 bat ſp maar betragten

GPng liefben ! Heeere'X## mijn.

#Laat bubben / butten in gepepnſen /

gaat ſugten byp foo lang ijp leeft /

3iaat amberg benchen ! amberg bepnſen

aaie gefum lief niet lief en heeft.
, ººk XXIV.

3Laat utp / bietuil ! bie heerſchappp tot /

«En treurig baag bien overlaſt / ,

Haijn jeugdig bert blijft baat te blp toe /

#l)ijn jonge jarenv: vaſt.

1ſt ſal ich ſoetſte geſu fingen /

qEen u?olijch liebjen en meerom -

diaijn hertjen in u opolijch ſpringen !

12an nu aan tot mijn#am. -

aDaar ſal ban 't Hallelujah na ſlaan

2tig ich it in een repn gemaab -

goal / alg een repne maagblijn na gaan

opp &porig hoogte: maat gp gaat. Open 144.

- 2 Pauſe.

x x V I I.,

iet-ſtan mijn herte meer beberben

2tig 't bolgen ban mijn ºpgen ſin:

#leg leerbe #eſug mp 't perftetoen/

2lig ich quam t'f# ſcholen in.

" XX VIII.

Heijn ºpgen finië niet ban, b?aff: ja

jaſjn gefug tg mijn bepl: Daarom

#oe'k berber ban myſelven af-ga/

#oe 'h bigter bp mijn Jeſus Hom
, XXIX. | | | | |

«En meeſt/ bewijl mijn jonge jaren -
ss . . . - 3Peg
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3Peg gemelg Yuegen ongement/

#n 'g menſchen ſahen onerbaren

&ijn ; Hefuguuradº:

&#p hebt mijn 12aber mp benomen)

#at mag um miſ/ Diegoochbemijnn'

Hl ſalich/ #eer/ alg 15aber ſch?omen/

«En ſoo ſult bpmijn een in

Jºlaſjnliebe Ilhoeber ſalicheeren/

«En liepen met een trouupe min /

G#n in##nu
aat ſlºot Detlijch gebob en ſin,

# #XXII.

#ſlàijn liebe ſlâoeber uur bebelen t

&al ich betragten alle tijd/ -

&Pie mp/ na't gobbelijch brbeelen/

Blaiju Baber en mijn jraoeber ſijt.
XXIII.

#ijn ſin/ mijn foete Heſu ! bupgen

3 Biltch om u/ en iſlaoeber meent

«En Dat mp al mijn boen betupgen/

«Pog meeſt ſoo ich tenegte treeo.

129

3 Ruſte,

XXXIV.

jn libert) heer Heſu! miſt herbommen

dºen Bemelboog uur l#eerſchappp:

C2in die met puet te beſtormen,

&Pen ſleut trant van bewereld berbp.

XXXV.

of een ſleut-bienſt kan mijn ſtel genoegen,

JBp uagt het pabbat beetoe gaat /

#aar uil mpmet die repe b0egen

"Pie ſteeogopzpongº: ſtaat.

319eg
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XXXVI. - - - - - -

alBeg buple lieb'ren / bettle boechem /

et álboogb bat 'g l#emelg liefde gaf / .

# ich in liefden onberfoechen:

Abeno | 12eet/ uur Gºreſt man boben af.
XXXVII.

leet berheng-gnoſten ban be fangen

apeg meteſbgig mijn ſele een laſt /

JEijn## ijert##
2lan 2 pong maat ſang eet! baſt.

w p XXXV II#

H\u liebe (ecbjeg / lºgeere / Hleeben

gEn ſpijſigen / mijn ſpijſe ſp;

gËn Dat ich in bien pligt beſtebe

jl)ijn tijb / mijn geld / Intjin fo?g / en mp. .'U 1) XXXIX. g / p

JPoet mp / I heer / na 25ethlehem repſen /

JI)p na De lage ſjutjelig troonb / -

eÉn looben boet / Dat bat 3Palepſen

&ijn / Daar gp llu Eaar UJOOIlt.

gſm bie 3Paſepfen fal ich fingen /

GPp lioninchlijſten toon / het ſieb

Hèan ulue biere 3Liebelingen: -

&P'e buerelblingen "E: # niet.

en -

#aar beugben fijn naar ſchijn ban brugbet

19et blicfiren ban een boogne-blam /

3Bie maar een ho?ten tijb berijetigbe /.

gen in berögiet een epmbe nam. -

- X L II.

I het lºert heeft in bat lachen ſmerten

( &oo ig het gall met foet bermomt )

?Ilg 't ijert (hoe b?olijch) boil beljetten

&Pen miſſen rehenbag / Die komt.

#laſjn
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"w

- XLIII. -

#ijn bºetigb/ ſal boo:/en weer boo:/bjeugbfijn/eën u?eugd / bien Heſugſcſbeſtuprt; gbfijn/

oën 't #eugbig bert ban nu berljeugbfijn/

3u blijdſchap bie va:# Duptt.

3Luſtpmant b?af) en ſlauernpe)

&Pat bp bap om be uſereld bing'/'

«En lp Dat ich beſechernpe'

3Pan 't jeugbig leben plucht; en fing.

XLV.

&P0et pinant fo?g of jaren beben/

Berteerb hem Hoimmer of berbpſet :

(H#oe uponbet ubel luſt mp het leuen)

2Hſch meet ban ſogg"Er niet.

dºl?ijn jetigbig hert buil aan geen banben/

H#et ſch?icht boo? Hommer en ooo? pijn:

dPug geeb ich bat in Heſugbanben/

«Paat 't altijd b2p en blp fal fijn.

25 Oogſtmaand 1661.

Schepſelen Niet en Jeſus Al.

Singt als: Roſemondwaar gy vlied.

I. -

S##
k-' chepſelgſmoob! Piemijnbart Lochenbooluet

E##########

lilaach ten ſmart/GP00? een loog geblep /&P002 eenf regi, g geblep balſcij
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#############
ualſchuctinaach/i]Beetbatich uur ualſchept fie/en

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

uuraach: Sjefu! #eſu foet! Hiefil! hoogſte ban?lI

#########
tuat mp luſten ſtan: #efu! uilt gp inp/ich upil t/uil

-9-n" =EEEE--------- a-aan

#EEËiËE
u alleen/ En ligg' to: beſchepſelg: Eeeen."

ſlaemſchen gunſt / maar een blich /

#iaenſchen-ongunſt/ maar een ſch?ich)

#telen't berte ueg; nog iſt baat nog gunſt/

#libaat niet ban oer ſchepſſen touer-Hunſt.

geſu! geſu lief! Heſu't hoogſte van

GTI mat mp trechten han! .

geſu uilt gp mp/ geeft bat bp mp menſchen niet
#Beer gelöen Dan eena: Niet.

Hſiaenſchen-ſchoon/ 't booft ſuch ban

âPatong bier behagen han, -

't Gierſtiuan uur beelb/ Pat mp billich mecht

€Lotunu lof/ mijn hert baach ball u trecht.

gefu! geſu ſchoon! Heſu 't ſchoonſte van

#at mp beljagen han!

#eſu wilt gp, mp1 leert mp bat bepallijchijfpb

35ebgogig; ſchoongepo#po.

#laenſchen-min Pie 't gemoed

25ouen al berleutn 00ct/

botb'le menſchen-min / alg ſe menſchen blepot/

guoutepnetogt up ligt miglepb. geſ
- - CIRI
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gefu! #eſu lief! Heſu 't minlijchſt ban

2ll Yuat ich minllen fian !

#eſu minb gp mp/3Laat u min / u hrupg / u htoon

jl?ijn min mp helpen tra / of Doon.

ap'pb'le pragt / 't Hoſt'lijck Hupg -

19an mijn hleeb / mijn boff I mijn hulpg /

gezaagt be naam ban Reyn, dat het oog berquicht/

2Llg / belaag! bet hert in 't bo?re ſticht. -

geſu! #Jeſu ſchoon! #efit cierlijchſt uan

3ſBat mp bermaſten Han! - w

geſu! built gp mp / geeb mp II ban tot cieraab /

q#n boet mp ſien beg tº:s ſtaat. S

't 5oet betmaacht bat 't geboomt /

3Pat het beechje baat het ſtroomt /

dPat het moggen rood / Dat het groene krupb

45eben ; foecht in alg mijn bert ten bupt.

geſu! geſu lief! Heſu 't foetſte ban

3Dat mp betmahen ſtan!

9Heſu! bollt gp mp/ @Loont mp u in mat baar ſujirrt

23u ſtrupo / in ſp?upt (#winnaar -

#Iechte tong / gulſigbepb /

Igeeft mp bicſtmaalg ſtil miglepb: -

'g lºgemelg miſo gerief / 'g lichaamg ubiſſe noob

Hitteeg be ſcijuſb ban mat be luſt geboob.

eſu! 3eſu foet! &#eſu 't foetſte ban

l ujat mp fmaſten ſtan! - -

geſu! uuiſt gu mn / ſchencht mp 'g H2elnelg Hecſternu

%in maar geloop / foo##vir

2Th! @Beboel! ?lh! @Beſigt /

2tij ! betou'reno fcljemer-ligt -

45epen op be ſjaub ! @Legemunoo bigbepb !

âDat hebt gp ueeliuaalg het bett berleyn ?. *.

- # 3 %Jefit



134 UYTSPANNINGEN
geſu! gefu lief! #eſu 't maarbigft ban

âI mat mp ttechen han!

#eſu wilt gn map / Poet nup boo, 't gelobeſien/

âDat bepſb'omſigtbaarheben bl'en. w

Slagtmaand 1661.

J E U G D E-VR E U G D.

Teſingen als: Soet geſelſchap dat met my, p. 78.

I. -

m-herroepelijche jeugd!

ſpoe woel paſt u foete ogeugd ?

2IIg nog in mijn jonge jaren

'g HLeueng hragt in 't bloeijen ſtaat/

3êoegt het niet bat mijn hamb filaten

2lmberg ban in weg in ſlaat.

33;eugben epſt het jonge bloeb /

aPat fijn eerſte ſprongen boet :

#aat maar omb men uJare b?eugben/

dPuber Son- en jl?ant-liring /

aPaar al muat ong opt merheugben

iBolig banvaan: ?

't Ibert bebeucht ſig ſelpen niet !

opfit heeft ſtoffe ban berbgiet /

TPat het beerelijch ſtan klemmen !

Hitlemmen met beel bgoefenig ,

e@f het ſchoon in uſeugd te ſmemmen

&chijnt ) en waarin ig.

3Paat ig ſoo een blijde ſtaat/

zoaat
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“TBaat geen b?oefbepb na en ſlaat ?

3Daar ig b?eugbe/ bie De pijnen

19an het uptterſt oogbeel boet

(j?iet bergeten/ maat) berbuijnen

& Boog een uuig onepnbig wºrdt

3TBaar ig b?eugb bie niet bergaat/

2lig beſtel het lichaam laat ?

3Pan/ belaag! ſal al het repen

H#aaſt in ſch?epen ober gaan,

&aal'ge b2eugbe/ bie bitſcij?ep'en

&onbet ſcljepben tiptEn#aan ?

5aal'ge beugb bie nopt berbuijnt!

&aal'ge Son/ bie altijd ſchijnt!

Stralen bie boo, cellujig ſtralen!

stralen/ baat bit figtbaar rond

( @Bp haar Hragtig neber balen)

#n fijn ſchoonbepb##nen

G#pnbeloog genoegen! Dat

't 2Llgenoegſaann goed bebat

«Bocb/ baat alle goeb fijn gocbijrpb

gn erhemb) en upt ontfangt: V

3oet / baar't fort ban alle foethepb

%jn fijnvan wººnst

«Boeb om ſig beminnelijck!

13;eugb en euchel bemelrijck!

alBaat ſal icht mijn jeugbig leben

#Buttiger beſtebeu/ Dall

g{n bat altijb b?eugbig leben/

«En mp nopt bruaat #n?

dBoeb om ſig beminnelijcſt !

laaat belaag! Onſiemclijdt,HVlaat belaag ſi # eën
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Gºmbe baat bemimb te minber

32an bie maar boog b'oogen ſiet

JPien uuel ulceich en merelù ijinber /

jl 2aat 't geloof geen #n / bieb.

dBm ſig felbe minnelijch

&al mp fijn 't onſienelijch ,

b'45euun'ge mij#bepb / b'eeum'ge goebijepb

ſtemmen / minnen / eeuuuiglijch

g{g baar in mijn eeuunig goeb lepb :

'H iPagt geen ambereindtijd.

Hitieſt ban bijſlijch jeugbig bloeb /

(@Lot it b?eugd beſtellbig goeb ;

3Pat het geer-ſlecht hert bernoegen

#tan , en alg het lenen gaat /

ill ten baſten ſupl ſig boegen

&al / en Dall b002 eetlupig ſtaat.

17 in Oogſtmaand 1651.

Opdragt van 't voorgaande.

52. j?, foecht gp 't meſentlijch /

3ballen laat dan 't ſigtbaarlijch:

âDant alg b'ebeuaat tunee ſchalen

jl)in en meer met migt belaan /

b'Gºene rijſen b'ambere balen

JPoet / ſoo moet het biet 00ch gaall.

5iet gp 't eeuunige getuigt ?

2igt ban al het ſienlijch ligt /

't Sjg uiaar raſtrup 1 te ſeggen

Werld en al is ydel , alg

't Hoert na 't ſienlijch bunchtenb leggen

25lijft / en Inaacht ong ſeggen balg,
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DE H E Y L I G E

M A A G D M A R I A,

JESUS MOEDER,

B E v R U G TE D

Te ſingen als: Onder de lindengroen, &5'c.

I .

------------GE----------

A #################
Iinagtig 13aber lief ! bie mp ban hinbg

1l geeft mijn jeugdig hert gelieft/gebiemb/

HEffiEEEHHHEEEEE-

been aan H2ebt in ſongen opgeboeb/ &#n ban

ge-upreſt: 45p fijt HPeerebanmijnſinſ ºp ben

- - -N - ----- -

############E
ongebal beboeb/ GEn op ll leerbe ſtaan.

boele ban mijn min alleen ?lltijb geubeeſt.

##############
Jºopt en heeft mijn upperp / ſhoptoet menſchen
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####################

uperp/ 3?opt be buple luſt/ #2opt be leuperuſt/

------ ---

###############
ſhopt be ljgbaarop / ſtopt be lechetiip / Hºgaar

######E
H#eerſchappp geluſt.

2{lg mp een bertel menſcijban ujulpſe minne fpgacht;

3Baber tubu Opregte Illin

(GLoomben al mijn togten in /

«ën niemant bien toom b?ach.

2ïlg mp bet booſe bleefcb tot buple luſten rieb/

(dB ! gebarelijchen ſtrijd /

&Bie be 3ici ball billllen lijb!)

#Rijn upſ en mboub het niet.

4Bantuuo Scij.00liljepb boben all/

#luj ubelbabell ſollöet tal/

#lube lieflijciiljepb | 2{l-genoegſaamhepb/

3)aam alg «Plpgoeb / âBao?ben 13onig-foet

&ijn in mijn ljett diviteit

©mbat uuo Wuijſen raab mp / 12aber | |jab berepb

32a be uJijg ball alle bleefcij/ .

3l3agich in een ſtage b?reg

3Dat mp be luft mig lepb. -

#Bijntect en ſtille jeugd bab rijper raab ban boen /

q@n in Ueeg fenijnig eetlu

(&#egen (Ipgcr/ 25eer en 3Leeuuo

b' ©mnoſcli)rpb te ljoe'n:

2tig ban geſepij (mijn genood)

Biºpfijn luipſcbe minneboob/ -

zoog ich hem ten lºcet 1 @In mijn ſilipgljepb"#
- - - Il
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gn een repne €gt / ſha uun wil geregt /

KiLe boeben boog arta, -

Heijn goſeph heeft mp lief/enica mijn Joſeph weer:

#Liefbe baub ban menſch en menſch /

t'saam-geboegbe ſielen 1 uucliſch

gch / en in b'egt niet meer. -

ifug 2tigenoegfaamtjepb mp bug beljoeben wilt.

goſeph ig ſlaarla 'g ruſt /

gºn ſlâaria Hoſephg luſt /

oºm ºp ong bepöet ſchild.

9Ilberſoetſten JBenſchen min!

#pa beg gemelg tepnen ſin

#Paar beballigbepb / TBaat lieftalligbepb /

aPaar getrouuuigbepb % in De Supperbepb

3Pen grond ban 'ten" lepb.

#ſlâaar mepmig bagt mijn ſiel/bat 't omgeſchapen HIf't Onberiſpelijch beſepb p gt/

&ig in mijn bupfierljepb

«Een moning had geſtigt:

#puloubben armen menſch beſoechen ban om hoog),

oënb' om 'g gemelg ubel-geball -

illpt te boeren in bit bal /

Lap lugt en mooichen boog ;

qºn quam baalen in mijn ſchoot:

5oo quam 't leben in De boob /

GEn mam upt mijn bleefcij / GPat ong ſtel gemeeg /

qEn mam upt mijn bloeb / Pat ong, ſiele bocb ,

3Pug menſch upt mag, aats

&P ! onbegrijpelijck / en gronbeloog beſtupt!

3Pie ben lºemel heeft gemaacht

ſlºp (ſijn mebgig ſchepſel) naacht /

«En kieſt mp tot fijn 252upb!

#lap buncht bie uuoogbenban bien Egemelſchen#

V
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itlinchen mp nog in het oog / -

2{lg ijp mp begeerde boo? -

32at uptbetHoten palmb ,

&Pat begogbeb met gena

&oub befuJangerb fijn / en bga

28aten 'g (9emelg ſoon/ Pie fijngiBaberg GIbzoon/

& Bie fijn eeuwig beel 3Laten ſoub / en heel ”

3Peet erben tot fijn ony I I

%ch groet 11| |3elneling! (ſepb (jp)berhoren iſ?aagb!2üller 1220uuben H2eerlijcſiljepb ! iſ?aagb

aaie bype Boebigbepb

Jaeg bemclg hebt behaagt.

12?eeſt niet iſ)arp/ Die gunſt in 'glºemelg ooge binb;

3Poe' be ſlaaan fijn ouben ſteer

3Pgie bgie-maal / ban hom tch ubeet /

GEn gp gelegt ban Hinb.

Jeſus noemt fijn ſhaam: Pie ig /

3Dag / en uJeſen ſal geurig

«Bobg &oon uweſentlijch: &#ub in Saabibg rijck

HI?aacht #ſrael b?p illpt fijn ſlabernp/

Gºnü hoeb ljem eaway", I

Soo boog een groet te ſtepſ uJag boog. De lage tent

19an tuijn ijert / Dat / ſig gelijcli /

2lltijd ban ſig heb?iglijch -

KIZe benclieil uJag geuJellt.

#ck rupmo et boo? 't geloob op 't onfeplbare moobf

19gagenb' in beruponbering /

lgoe een Maagde boorteling

Hitou hounen ten geb002t!

'g l9emelg @eeſt fal ban omhoog

( &epb bp) ſlaan 't AImagtig oog

Op uud Hºtbgigbepb: «En uuu repnighepb

aPlagen doen ten loon 'g gemelg ljeplºge Soon,

3Beel' eetluJell toegeſepb -

|

JPijn
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#leijnſtill' gelatenhepb ſepb niet ban/ Sietu Maagd!

HBeer: um milig altijd goeb/

giënb'ubu moogbujaaragtig: boet

5ſlºet mp alg 't u behaagb.

3Pat Han 't geloou niet al/ alg 't ſtille liefde baagt ?

H#eplupt hopelooſe noob, -

* Giſberg 't leden upt be boob;

oEn hier een Vrugtb'reMaegd.

5àu ſalb'onbeblechte%jeugb

ASig boortaan in JPinne-bgeugb

«Baan permaken: urant 't Puerbiere panb

gPat ich nu beruparm / 12alt mp haaſt in D'arm/

«En ſteecht mijn hert in bgamb,

25 Lou-maand 1669.

NIET en AL,

DAT IS,

Des werelds ydelheyd, en Gods

Algenoegſaamheyd.

- I.

-N
-------

S iet! algich 't alleguel boog-ſie &#n melboog

################
foech &#n matich in de merelb blie/ GEn mat icſt hef”

tig ſoech &iet! fiet! Werelden al is niet,

ſ

312et
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I I. *

âDelſchzich'lijch ig ber Grooten haat

eEn too?nigbepb:

jlâaarbie nu hoog berijeben ſtaat

1Baach mo?gen onbetlepb.

Éiet! ſiet! ubereſt,"Er

ePng 1Babet ſtuprt be herten buig

«En na ong bienb:

gPie heben ong een tºpamb ig/

%g mo?gen ong#an. &iet (Ec.

«En al#men ong om Jeſum haat/

/ 3TBat han't ong boen?

Of niet / of bat maar 't lichaam ſchaab

H#et ſchaapſel van, ong fcljoen. Siet (#t.

gck blie met ernſt bet menſchen ſmaad

- q#n ſpotternp:

&#n 'g moerelog ſchimp/ upt geſughaat /

#g #emelg lof": mp. &iet (#c.

23ſch ſchzich boog 'g merelbg dreygement

2IIg't fellijch bgomb:

oºm ſiet ben UPgepger Hrijgt fijn enb /

2H ter 't genry",#mt Siet (#C.

G#n of 't gebgepgbe maarlijch quam

&#n ong albgoeg .

&Png babe/ en goeb/ en al benam /

't 45enoegig"## &iet (ft.

«En raken in al ongbyienben quijt :

?Allg pber unijcht / -

UPen l#emel / ongten byienb / en lijb

3?iet Datong gett beſluijcſt, Sitt({t.

N



--W

=#E

I X.

«En ofmeti ong bit leben al

2ëenam met pijn:

JPit ſeben ig maar pinb; en ſal

&Png 23efug 't leben fijn. &iet (gc.

X.

Beloofd be uſerſb ong bergen ban

& Belouterb gotib ;

G9m ong tot quaab te tergen; ban

#, 3IPp ubepgrenva: &iet Gºc. -

«De wetſt is van beloften tijd

jl)aat niet ban gift :

&Pie Daat opuJagteb ſteeg maar ſlijck / .

| | | II. D’E E L. ' 143

ſ «En ſjoub ſig op##. &iet Gºt.

jl?en magt beg menſchen gunſt ten loon / .

&#n Hrijgt fijn haat: -

39aacht uJagtillen op een honingg fitoon

&#n Hrijgt een": ſtaat. Sict Gºe.

Pen armen wroeter ſlaafb en ſuboegb /

&Ptn uJepnig bgech / .

&#n heeft ijp lang geb?aaft / geploegt /

#g 't epub nog#rdt &iet &c.

een Hrijgt bp bat bp foecht / mat heeft /

âDat heeft bp ban ? . .

3Pat overvloeds , en niemant leefb / * -

«En niemant leeft #ball. Siet ge.

&Pen ſlaafſchen bleper ſtuppt/ en bienb

49m ubepnig Staats:

én eer bp 't paſt heeft / ſterft fijn byienb 1.

&ijn opand Homt in plaatg. &iet Gºc.
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XV I.

«En heeft hp lang boo? bienſten ſmaar

&ijn ſiel bermoogb: -

3Pen laatſten Dienſt Duncht onbienſt/ baat

#g Hºe vººr een &iet etc.

GÈn Homt men al in ſtaat en eet

(Len hoogſten top: ]

«Een mench/ een minb merpt ong ter meer /

&#ell amberaan:## &iet etc.

3Pat groot en filepn ſig boog ubupgt

%g rotg nog helm :

dPie beſem bag# jtipgt/

ſtoept morgen Kruyſt bien ſchelm.

&iet! ſiet ! buereld## ig niet.

«En blyftmen al in Heeerlijchbepb

ſl3at heeft men ban ?

«Bob Muagt uun dienſt in moep'lijchljepb/

## Üaat ball.
iet! ſiet ! etc, w

& 2. Ruſte.

» X X. -

D" pragt ban bubaſe cierlijchljepb

#n ſchijn ban Hupg

25etoberb ong nieuung-gierigljepb

ilhet hleeb'ren/ hoff/ en hupg.

#Siet! fiet! Vuereld ":## niet..

OP! al te pb'Ien kled'ren pragt!

&Paat 't al op praalt/ -

JPoo? ſomben eerſt ter uuerſb gebgagt/

19an beeſtenagge #t. &ietect.

Pet eerſten meberſpannighepb
s N

se

GPntnam
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dDnfnam ong ganſch -'

3P'onmooſſe opeeſ- en ſchaamt-Hooghenb

en gaf ongo:#9. &iet etc.

etn bat ( o pb'ſen menſcij) ubu geeſt

jàtt heft in p?agt

gig bechſel ban een lam gelueeſt/
49f ſpou een upo?in beracijt. etc. 's

XX IV. .

illuj hapt boſch bie u bug berciert

&#g 'g lichaamg b2echt : -

gſt niet met heerlijch bat bie ſmeert

&Pp bo?ſt en on:## &iet etc.

300 gp uur bo?ſt en rug ontbecht /

't gjg bertelhepb.

Berbo2mt gp 't aangeſigt / gp uJecht

- illung Scljepperg too?nigljepb. .

&iet! ſiet! merelb en al ig niet,
w X XVI.

Jaen Hof bie u ben geeſt betmaacht r

#g flijch en aarb: - «

23cft lp Dat bie uun ſo?g upat ſtaacht )

ſlaaat 't iguun hert niet unaatb.

&iet ! ſiet! merelb en al ig niet.

XXV II.

3Pat bloemtje bat nu cierlijch groeijt
GEn morgen baalt/ r

3Leert b'pbelbepb banaſ unat bloept /

&#n baarmen bug op p?aalt.

&iet! ſiet etc.

- XXV III.

3Pien boom bie baach ben hatbſten ſto2m

1Berbupren homb !

&taat nu geſtmaagt ban tat of boogm/

. 19egrot tot aan De #". &iet etc. 65

* t1
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XX l X. - - - - -

dºp ſaapbe faat ban medicijnl

GOf ſmaachlijch ſitupb:

G#n ſiet! Dat op-Homt ig femijll /

i Gill## E.

et! ſiet ! Yuereld en al ig lliet.

aat in wategie en

G#n ſp?upt'er eeng het beſte ſtrupb

3Pat pmant uJeet:

qDe molle uu?oet be uuogtlen upt /

UPe ſlecht of uuogm het eet. &iet (#c.

3 Ruſte.

XXXI. -

Bºuw: b?p uud Huyſen lºgeerelijck

- ?IIg #terchen hoog:

#Pog ig het maar gebachen ſlijch / - - - -

&#n niet ban ſchoon boo? 't oog. &iet (te.

XXX II.

iBercier met pracht van ſchildery

illu rupme faal:

't #g niet ban berf / en maar ſtopp

19an 't pb'le principaal. &iet etc.

XXXIII.

illuj glanſrij ban glas of porcelyn

«Enig maar glanſch/

*n:##### &itaat legt fijn lupſter ganſch. &iet etc.g #X XI#g ſj

3,De boſe Iuſt ban leckerny,

&Pat Hogt bermaacſt /

jl?aacht ong boo? enchle toberp

&Lot fiaben ban be ſmaack- &iet etc.

XXXV. *

&Pe ſpijg en branch I bie in haar maat

&Png âtagt ſoub fijn / 319erb

er



II. D e e L. . 147

3Derb boo? Misbruyck en oberbaab -

### iiet! ſict ! uJerelD en al íg niet.&iet! ſi X #XVI.

GEn laag! mat baat ben bettien mOnb

geen bpolijck upt?

't 19ermaach ig ban een hogten ſtonb/

3Pen bo20eg ban eeuuu'gen Dupr. 5iet Gºc.20eg XXXVII. pr. 3iet Gº

#p ! Luſten ban nog buplet ſtamcft

2ſf-ſchuimelpch!

ijl bij# ig####
®ng 3ielen ſchabelijckt. iet (+c.

*, # 3 #V III. (#

I#et IBeerelijche iſlaenſchen-ſchoon

dBoog ſoo een bgift

mis: /#### loon)

ot pſeliich bergift. &iet GHCpſelij #x. G

512en noemt het ſoete Menſchen-min;

't &#g ſl2enſchen-haat/ -

JPie boben al ben rechten ſin

19an ſupple# ſchaab. &iet g«.

GEp! noemt het liever ſlàenſchen-ſch?ich/

JPer H3ellen bupt : - - -

3JPieng luſtig boog een ogenblich/

Çn bu30eg ban#an bupr. &iet Gºc.

&iet! bug ig 'g boerelbg ſchat/ en pgaal

gEn heerlijchljepb/

&#n b?cugb f en luſten altemaal

jl)aat enchel pbelljepb. -

3iet ! fiet! boeteld en al ig niet.

IV. Ruſte,

it 2 TPen
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XL II. - --

en buijben omtreck van de ziel \

IP 43g ueel te groot; - --

I babben uup bat ong beblel/ -

j?og hebben uJe brel ban noob.

&iet ! fiet! luereld en al ig niet. - -

XL I II. - - :

3Pe ſiel / bat eb'le ſchepſel/ Hall : - -

J2og altijd meer -

25egeeren: uuatig 't epnb'ge Dan

HPoo? 't vºor: begeet? Siet etc.

XLIV.

25iebt gunſtl en goeb/ en libeerlijchbepb/

GEn luſten ooch :

?Ian 't ſjerte bat uerſlagen ſept/

't 24g niet ban º:wºod. &iet etc.

&#n nietg han ong verquicken, baat

Liget herte Hteunt.

JBe ujerelb niet het berte ; maar

l?et bert De uJetelb ſteunt. &iet etc.,

XLVI.

&De boerelb maacht geen recljte byeugb

3JPil 't ljert niet mee:

"Het hert ſtan fijn / en ig bergjeugt -

2II ſchaft be muereld maar uuee. &iet etc.

XLVII.

&Pat eeng be uſerelb al haar kracht

&Bing ſpannen t'ſaam / .

Q#n"# De minſte# De magt /

ch toemde 'g ubereſbg naaun. iet etc.

# LVIII. &

&Peeb eeng be uierlo met al haar goeb

dºl ºp ſlapen facijt / -

Of gaf hip luſt tot ſpijſe foet / -

#ck toenube 'g uretelog magt. &iet etc.
* 1, 4, ºf &#n
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XL IX.

«En heeft be uſetlb niet ſoo beel nut

1Doo? 't lichaatn bepl/ -

lhoeſoub hp ban beſtelten ſtut w

3Perſchaffen aan: bepl? Siet etc.

OPIj! algbat ebele ſchepſel ſluijmt/

(oºn tuig ljet ſal) -

âDat heeft be uſerſb bog bat rijmt » '

(Ien ſteunſel boo? Dien bal ? &iet etc.

LI. V. Ruſte,

E" hebb'be uperſb al goebg genoeg

19oo? al ongluſt ? -

l#et goebe maackt ſigvleug'len b?oeg |

é9f 't leveuero#gebluſcht. &ict etc.

«Een bief/ een bonch/ een ſtrijg berooft

12an haave en 3Lamb.

geen pijn/ een ſlechtſ een boefhepb booft/

&#n helptuur":# Hallf. Sief etc.

GEen piet/ een ſlecht / een rupgutu hoff

HPerupelclien Doet.

G#en ſchenb'ge toug uun eer tuuu loff

19ertrappelt mi#boet. Sjet etc.

GEen moogb / een ubench / een maan itun vriend

(@Len bpamb maacht.

geen ſpijtige / nijbige / mig-gebient/ -

illu Hlimlnen##es ſtaacht. ttſ.

&#n alleg blijbe] nog blijft gp niet /

Maar deſe nacht

Werd u de ſiele ont-eyſcht, en blieb

illu, goeb/ uweer/ uur pgacht. & ictett.
wgoco/ u #" *"apan
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- LVI.

3Pan Ieng beſPer Ib met al haar goeb/

illuj leben een upt:

&Pan maalt belnetlbum ſterben foet/

G#n geue be"E)# Dupt. &iet etc.

3Laatban uur byienbutu uoogſp?aakfijn

1Doo? 't eeuunig ſiegt

3Paar aanſten niet enigban ſchijn/

&Pen lºgeer ig###gt : Siet({c.

illup Hooghepb meer bien ſtegter af:

illuj gelb/ uuu 450eb /

illuj ſtuſt/ uur 3Luſt perſagt be ſtraf

«En ſtoel bet (2ellen goed. Siet gc.

VI. Ruſte.

LIX.

'tI# lang genoeg geſongenuan Niet,

3l3aat ig bet AI?

«Dat al#ljet galitſclje Schepſel blieb/

dil 2ijn ſiel boeb boo? bien uaſ/

't Al, 't Al! Dat me#rum fal!

&Pie 't Schepſel eengfijn meſen gaf/

3Per ſchepſelen Heer,

&Die 't &chepſel maakt ter ſchepſelen ſtaf.

Pie ig en nietmant meet

't Al, 't Al, dat me#" faſ !

- XI. -

&Die aller Schepſelen ſpeerlijchljepb

- #n fig bebat / -

## al iuijn Vreugd, mijn Soetigheyd,

#g al mijn Eer, inijn Schat,

SHg Al, ig Al, oa:#notum ſal

dPie 't &chepſel al fijn kragten geeft 24g

N
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gg Al, ig Al ;

3TBant bat liep geeft / tºp hoger heeft

#g### ſal. ſal.
- - - - - - at llle. £ſIøll Ril.

is al :#"

3Pie 't Schepſel onderhoud, en boeb

'g Al , ig Al:

aPiet Schepſel ubercht / en wercken doet

?II 't Hºepl beſchichen ſal /

gg A1, ig Al , bat me genoegen fal.
LX IV.

'JPie alle menſchen ( laag of hoog

gſm magt en &taat)

3Pie opt bet menſchen herten boog

GEn nepgbe tot gunſt of baat /

GHig Al , ig. Al , bat me genoegen ſal.

L X V

JPoo? mien be ſpijg mp ſtercht en bocb /

Pen branch mp leicht / ,

RPie mp mijn Hecbgen luatinen bott /

gig## al Het Beſt. ſal.

- Dat llle ſºll00 ICIl ſal.

is Al, E:#"

3Pie felb een Heer ig van myn hert,

(#g Al , ig Al , )

gÉn buulngt het tot# of funert /

3In uuepnig / in beel/ in all /

#g A1, ig Al , bat me genoegen fal.

LXVII.

âDie mp fijn Soon ten ſpijſe geeft

(#g Al , íg Al , )

«En met fijn 25ſorb / bat reuunig leeft /

ilap eeuunig leſſcljen fal /

#g Al , ig Al , Dat me #oran ſal.

LXVI II.

mijn side ſtiltt u dan ter niet !
it 4 Ibiet
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Bierig het Al :

#ſlijn #iel/ en laat uub luſt niet meer

Derboeren ! hier ig het Al

Hºet Al, ljet Al, Dat u genoegeu fal.

Slagtmaand 1654.

-

J Es Us v oo R BE E LD,

Te ſingen als: Amo te benigne Jeſu. ,

H#Eyl'ge Jeſu! #emelſcijboogbeeld! Per«En

Et==KESEEzrl====EEK==5= =Set-xr-xEF

##################

g'len ſºepligbepb/ apero alg bupſternig beroo?beelt

###########

2öpuut Supbergrit gefugig mijn onbeſmetHooft,
e-S,

#############
en Hert: mijn Geeſt, enWet bepligt inp/ſpspligt

#############
mp: #ch moetJeſu, fijn alg GBp.Hºepligtmph Hºep

###########E
ligt mp: #ch moetoºgſvm alg ºp.

Stille Jeſu' biebebaten - ' -

Dauuw wil op een grond - - - -
, 19an

"
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4;

3ch nioet Jeſu, fijn alſ ſtºp, gepligt etc.
#t 5 N

#ban lim Baberg mil bebaren /

gººit ſtil Doen leggen homb.

3Panneer faſ mijn tocht en miſ

# in D'ulu# ſtiſ?

epligt mp ij lºepligt mp:

23ſch moet je# , ſhn alg ºfp. Heepligt etc.

#ſch moet ſtille fijn ar #. -

- Wakk're Jeſu bol ban fo:gen

g#n arbepb ſomber maat / -

25eſig ban ben b?oegen morgen!

&Lot aan ben abonn laat: - * *

'# gaaagg boo, ſpijg / met merch beſet/.

'# #achtg / boo, 't bebben / in 't gebeb.

#epligt mp // #rpligt mp / .

#ch moet Jeſu , fijn alg @bp. leepligt etc.

23ſch moet wacker ſin# «bp.

. Goede Jeſu! altijd mindlyck

#n liefelijch gelaat : - *

#eueng upient, en opamb upienblijch / -

&#en pberg hulp en raab: .

2lij! maar ich alg gp: een trooſt

?lller in haar hulpelooft!

#2epligt mp // Hºepligt mp:

3ſch moet Jeſu , fijn alg GBp. IËepligt etc.

#ch moet minlyck twijalg @bp.

Sºgte Jeſu! Die ſagtmoedig
li)et aller-ſcljarpſte leet

3l32aacſiſoog ſtonb uergeben goebig /

#a ſomber tooguen leed ;

ill laat in puer houb bergaan

3Piero, uud Baber ſmaab gebaan:

bepligt mp // 19epligt mp/

Cen
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, '. V I.

Nedrig Heyland! meerbig tºeeren:

JPier aller menſchen loff

&eet oottnoebig ſtonb ontbeeren:

gEn ſog beg hoogmoebg ſtoff

al dichte / bat het oogbeel hiaat

#3epligt mp li, gt Inp:

#p. #epligt (#c.

#cſt moet Nedrig ſina: #r

Suyv're Jeſu! biebe bgiften

3ban 't lichaam tomen ſtonb / -

gEn het hupſch ban 't onäupſch ſiften

5ſl2et ijert / en oog / en moub:

2llſ uuu Irben hielt gp net ?

2ïll uup beuchen oubefinet.

#epligt mp l/ 19epligt mp:

#cſt moet Jeſu, fijn aig Bp. Hºepligt &c.

% cſt moet Suyver ſy##p. -

Maat’ge Jeſu! bien betrebe

3Pe ſpij# en branch toe mat;

dPertel nopt in lecherheben/

iſ?opt bol / of ober-fat:

's Hemels wil te doen hielt gp

1Boog ubu ſpijg en Hecherlip.

#epligt mp Il ſºepligt mp:

#ch moet Jeſu, fijn alg ºp. Hºepligt etc.

#ſch moet Matig fijna# #r.

Heyl'ge Jeſu! bgitcht uur leben

(IZen leben op. De mijn ;

3Poet tulpn boet alg D'ubue treben /

âl?ijn oog alg 't uube fijn !

#5ouen al iuaacht dat mijn ſjert

- - - - 2ïlg



II. DE E 1. ' 15o
# het uur## wat. -

epligt mp //H3epligt inp!

Sách moet Jeſu, fijn alg 45p. -

lgepligt mp / etc. * * * * * * - -

HEERLYCKHEYDS LOFF.

Voyſe: Unjour 85'c. -

- I.

#EËEËEË ####
H oog! om boog ! mijn 3iel na boben! (Bier br

FER-TE- ſt-E- -3--TR------( )-- 21- ºf

###############
nebenig het niet: 't ſlechte leuen/ leueu/ lonen! #g

maar Daarmengeſium ſiet. ?Ilunat gpſiet op aarb /

##############
2II ujatgpboot opaarb/#g uur fioſtlijckleben/lie

##############
ben/loben?IIuat gy upenſcijt op aarb/#g uur ſtoſt'

##### # #

lijcli ljett niet uJaarb.

I.

#Schoon en prachtig euchel ſchijn/ en

3öelljept al 't hoſtelijcſt/ -

uſten met 't gebgupcſt berbuJijnen/ -

Goud en ſilber ig maar ſlijch: ",

JBaat 't hoſtelijche blocü
• . Jaaat
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daaat 't hoſtelijche bloeb

3UPaarbig allum Ieurn / lieben / lonen /

32aat 't hoſtelijche bloeb

't lºert boben alleg## DOet.

- 't Leven ſomber epube beerlijck /

5?a bit leben Hrijgelijch /

#g / mijn ſiel / alleen begeerlijck /

“En beboeegt onſichtbaarlijch:

&lupt maar uur bleeſcijlijch oog /

&lupt nlaat etc.

312ant bit heerlijch leben / leben / leben /

Aeſtipt maar uur bleeſcijlijch oog /

3Ballt bit leben ig #joen

Somber ſterben boog doot Ieben /

&ouber moepte / ſomber pijn /

&onbet ſlechte / ſomber beben /

&ollDer quel f en ſomber quijn :

GP ! pb'le ſieſ bebencht / 49 pb'Ie etc.

&omber ſterurn leben / leben / leben /

q@! pb'le ſiel bebencht /

3Pat u ben Bemel gºals ſchencht.

Leven in volmaackte deugden ,

@Lot beg Heeren heerlijchſjepb /

192olijcſt in beg 19emelg o?eugben /

leeplig in fijn lerpligljepb:

Jilàet ſoo een glanſcij bereent / Blèet ſoo etc.

Somber ſomben leben / leben / leuell /

#l?et ſoo een glanſclj bereent / .

&ict buat ben enig" berleent.

#erſenloſen / bie be ſnooben

&onben. Doet / en baar in leeft /

3l3eet gp niet / bat u bt D000 / en

Ipel
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##

Ibel nog in ben boeſem fileeft ?

3JPilt gp ten leben gaan? HIBilt gp ten etc.

'Bangt Det beugben leben / leuen / leben /

3TBilt gp ten leuen gaan? -

19angt hier het van" ºm gall,

3Penſchelijch en lievens-weerdig

#g mijn 23eſug / baat be min

2lltijd tot mat amberg beerbig

3Binb alleen genoegen in!

il 2ijn ſiel na boben ban / ſlaíjn ſel etc.

3Paap ich geſug lieven, lieben/ lieben/

iſleijn ſiel na boben ban/ .

RPaar ich het beplaan: ºmhan.

2ſberminnelijchſte &choonhepb!

&Po?ſaach pan wat hier ſchoon ſchijnt/

QPie boo? jaren / nog getuoonhepo

in bermaacht/ of opt berbuijnt.

/ Schoonljepb/ bib ich aan/

3 Pil ich opt petg liepen / liepen/ lieben

1 l/ &choonhepb/bib ich aan/

UPaar ſaſ het hert taf gaan gaan.

2illetlep 25tuallijchbcben

&Piemen hier bebenchen Han/ .

3 Jaenſchen-liefbe / menſchen ſcben/

&ijnbet maar een ſchabulu ban.

3Pit ſteelt mijn bert en alſ UPit etc.

#Luſt mp pet te ſieben/ lieuen/ liepen/

JPit ſteelt mijn hert en al / .

JPit boben al ich ler,ſal.

#b! Dat aller menſchen tongen/

'Aller Eng'Ien macherbepb *

t'&amenſpanden/ t'ſaunen ſongen

• f

- Ieſus
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''Jeſus lof en Heerlijckhepb! . . .

alPaacht op lºert / mond / en hanb/

alPaacht op mijn Ipter; urant

23efug i8 te loven, loben/ ſouen:

âDaacht alſ op bier ig ſtoff/.

&ingt ſomber ephben geſug ſoff.

27 in Oogſtmaand 166s.

't Kruyce van een Chriſten.

Toon: 't En is niet alle tyd: 85'c. ſiet boven p. 1oo.

- - - " I. -

I iftball Kruys, baulceb / baubgoefjepb/ ban

bierbgiet/

gaat ich bit Lieb opheff/ upt ſmert enig het niet:

âPant Jeſu liebe ſpeer! bie imp altijbuerheugt/

iPgo? een pomb ſitupg en leeb | uuel bupſent pomben

b?eugd ! II

&Baticſt geen aarbſchenſcijat/geen ruſt/nog luſt geniet/ .

Jºog op be uſerelb trooſt maat onluſt enberbgiet;

3Pat ig om ument upil/ 43 Jeſu lieben 13eer! -

Jlèijn ſchat/ mijn ruſt/ mijn luſt/ mijnboopl mijn

trooſt/ mijn eet. III

GBp bult al mijn geb?eeft / mijn mobeloſe fo?g

ZStaacht gp |alg gp u ſtelt boog al mijn ſchulben 25ogg:

aPiegtuat ich belijden moet / 49 Jeſu lieben Ligeer!

âl2il ich moel lijben/ en/ a:uidetti 110g lllett.

JPatich beg werelds ſchatuneſboenbemiſſen moet)

Gebujongen of berſcljaſciit betooft uctü van luijn

GBoeb ; , - -

« 4 Pat
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3Pat ig om ument boil / GP Jeſu ſieben l#eer !

JPat luil icit lijden / en /# 't u belieft ! nog meet,

3Patich mijn ſtel met ſorg boo! ſo meel'baterghoe'tij

gEn met beel arbepb / moet beg liefdes plichten boen/

«Dat ig om ument wil/ 49 Jeſu liepen leert !

dBat buil ich lijben / en /# 't u belieft / nog meer,

3Patick mijn lichaam leup tot meerſtige arbepb bming/

gÉn om uuu leebjeg teer met mijne luſten bing:

3Pat íg om uluent buil kº, #e

TBat ich in noob of breeg op um gebob mp ſtel

&Zot vaſter, en tet ſomben-boot mijn lichaam quel :

UDat ig om ubuent w,/ º! fie

3Pat ich mp ſpeen ban luſt, en boog te fathept rijf'

HJâet balie upt ben ſlaap ] met honger ban. De ſpijg:

UDat ig om uluent buil 1:
-

3Patich mijn uilenball famijnbierbaarnaaſte bloeb/
2ilgicſt um boetſtap bolg/balimp vervreemtſien moet,

3Pat ig om uluent buil /#e

JPat icht ben bitſen ſteeck ber momben bol femijn

1Berb?aag/betaijl iuijn nionbijaar3iet toil balſem fijn!

&Pat ig om umuent builk":

dBat ich onbgagelijch aan 't menſchelijcft geſlagt

&Peg voereſtg uptbaagſet bent berſchopt/beſpot/veragt;

&Patig om ubuent w",#
-

3Pat ick in haar oog na mijn epgen herſeng leeb'

3Paat teſt mijn boilſ in b'Hun geheelijck obergeeb':

&Pat ig om uubent upil J 49 ! Jeſa lieben leer/

UPat wil ich bulben / etc. %lg
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: X I II.

######be byienb'lijchhepb
al1 uu0eg HBaberg gunſt fetij00p-en hulp-ſoog o

bat ig om uuJent# &# V p-en hulp oogbepb;

3 a bat be wachter ſelf / bie mp fijn trooſt belooft/

illaet mijne filachten ſpott / en fig mijn ſleupet rooft,

3Pat lijn ich al om u / 49 Jeſu liepen ſpeer

#ſch uilt welljoen ) enXa: 't u belieft / nog metr.

'H1Beracht ſtijchbom en ruſt en 'g bleeſcheg luſten al/

&#n luat inp'g uJereltg trooſt / of aanſien gepenſaſ:

albant Bp fijt (ſegg ich nog) g? Jeſu liepen ſpeer!

#ſlâijnº:# ruſt/mijn luſt/tnijnſjoop/mijn trooſtf

mijn CEet.
- -- . -

16 Loumaand 1659.

Weldadigheden der Jonckheyd van

eene Geloovige.

I. L O F S AN G.

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

W## ##########elaau! mijn fiel/'t ig in Den Dut?lIlang ge
->N -A- -- 4

i#######EËEË#####

noeg ge- legen: illuj Licht, uuu Luſt, uuo Schilt, tuun

---- - -- - - -- ------- - - ---e-a-a--e*

##############
Schut 9nbanábaatlijäberfuegen: #eft eengu booft

- Olll
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N

#n

##

#

gy

g:

|fº:

tºi

1#

iſ:

-

#!

Pieng HIiefbe mp upt ": lalig

###########--- --even ºm

om boog ºntnet u booft u bert en banbeu/4Lot (Bent

. biebert en oog latepcht##sbeel 3Liefbe-banben.

#Pijn &chilt/ mijn &chut/ mijn ligt/ mijn luſt !

ill name upil ich p2ijſen / b

gln 't Pupſter ban u toegeruſt

GPp breſelijche buijſen:

3Pien rolmp hebt gp berepb

45een beentje u002 uun oog berborgen;

giſch loou u 45oebigljepb

aPie eet ich mag ooo?#n ſoggen.

#Pijn voetſel maakte gp met mp

GEn warme Hlebing ſagte:

(Leoe hoſtelijch heer / bouben mp

illu uponbete gebagten!)

gÉn nauur in 't ligt gebgagt / s

«Bp moun biet / houb / lugt / matet / buinben !

(gcſt loob uur 4,5oeb' gebagt !)

ga 't ſchepſel ganſcij ap#p berbinben.

. 'k 25ebeel u ſchepſclg al (ſepb 45p)

aPat Hintje niet te beeren /

Hl2aat hebt gp Hragt of goeb ban mp

25eſteeb het aan bien teeren:

«Beeb' melch uur ſoetigtjepb ;

qEn taruj uun boebfcl ; Wuijn uun âragten;

3cſt loon u 45oebigbepb

&Paat al uun ſchepſelen op #am.

gÉen vrouw upt bupſenb moeſt het fijn

45gs
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# in mili'ge pijn / - - - - -

3Pol hter ban upt 32eot-bubang:

âDant baat ich eerſt gelepo

âDag 1 onder 't lºert daar nopt hon bagen;

(gh loon uw boebigbepb) , T

& Paar luierD icſi Doe # '; ſjert geb?agen.

gn 't hert van twee tot Een gebgagt /

#Poo? ongemeene liefbe f

3Pat beg in bobb'le fo?g en Hragt

#Bijn tengerijepb geriefbe ! .

dP uuonderlijch belepij !

oEen Ibert en Homb u niet bernoegen /

&Pieg opolab uuu 45oebigbepb

%jn (@LuJee magt ## t'ſamen borgen.

(@Lijang koeſtertmen de leebjeng ſagt

iſE2et bier / met linne en buollen /

qEn fo?g boo? 't ſupache b?epn men tragt

I#et migt in ſlaap te ſollen:

dPe fujache Moeder ſepb

GEp ! laat het aan mijn ſjertje ſupgen!

gºſch foob uuj 4.5oebigbepb

3Boog foo beele#es getupgen,

#ſlâaar baat mag nog ben hoogſten top

#Piet ban illuj gunſt GP iBabet!

jl?en nam het lam in buimbelg op

QEn b?agt het tot H nabet ,

23in Syons Heyligheyd,

&Be ſtad beg 45!uten honingg #Tdagtig /

(#ſch loop uur @ſjoebiguepb)

&Lot ſoo ueel ava:sºwlm hgagtig:

SUPaar moierb het ober biere Bad

illpt Cobrg foon gebloten /

&ijn
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#ijn 4#eeſt en bloeb / in 't ſigthaat 5aat /
#ein rijchlijch gbergoten : -

#et bloed dat ugeoe ſepb /

& Ben Geeſt bie aig een ſpring ſal ſpringen;

(#cli loob uug 4,5oebigbepb) -

#toub ich nu ſg fijn #gang fingen!

Strar melhomt mp het fort gelupb

12an Bob geuppbe troupen ;

GEn b'Eng’len blp ten gemel upt

1Deruyonberb ſien / en roepen /

&#p! buigt'je niet en ſch?epb/

#oe ſal uur ſeaber u bernoegen?

3Looft maar fijn €5oebigbepö

&Pie eeuusig u bp ong ubil boegen,

31 Hoymaand 1659.

- - - -

Weldadigheden derJonckheyd vaneene

GE L O OV I G E.

I I. L O F-S AN G.

- I. * *

W#
2lach op mijn ſiel/nu moet gp weer &euloue

#################
ban ben Opper-lgeer "Bermeſbenfijn Barmhertighe

#######

-

den teer. Rabat ºp uſe biergeliegt/«ºnafgebunaalt/

3l 2 ljab
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------4T- -- -- Q- ----e- 2.

##############
bab meer geſogt/ «En meet-geb?agt / boot 't 25ab

--- A-a

ÉÉÉEEË#
w

het hepſfaam oogt.

3Pat boater ſcheen De leebjeg ltlaat

(@Le raachen / bog be bloeben hiaat

12an b'omſigtbaten Geeſt beſp?oepben 't ſjert.

(Iſjang buierben 'g l#eumelg ſo?gen rijch

(ligoe algemeen) mp 12aberlijch /

3Bant 'g l9emelg #eer 4 #n H#eer en Vader buerb.

3Poen mag 't niet b?eemö Dat hoogn en bmijn

jl?ijn bierbaat boebſel moeſten fijn /

3Pat biet en bogt mp bienDen 0p baat pag /

&Pat jl?oeber-fogg / en boben-blijt

#ſlap naacht en bechten op. De tijd l

3Pant 'g 13emelg li?eer /# I#eet en 32aber mag.

19erboombert u niet bat ban traal!

qEn ſtem / bie niemant hond betſtaan |

&P'e ſlºoeber julpſt be mening ſoo Homb taan:

3]Bant bie het alleg maachte en ciert

JPie mp en haat het herte ſtiert 1

&Peg Igemelg Igeet / mijn via en 1Babet bierb.

RPat pber met het migtje ſpeelt

&ijn boetieg bat / fijn ſjantjeg ſtreelt l

âDat pberg moub hem ſiebe Hugjeg Deelt /

dàat pber fuſt alg 't buigtje fcijgept /

âDat poet lacijt / Dat pöet blept /

%jg ſoo eeng bogen 13aberg hoog belepb.

bang
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V I. -

GIbang riep bet oubren hert en monb

HI 2et d'oogen op. Dat Heyl-verbond

ſpeer! uun gema bat filepne upigtje jonb!

Spaar ſiel en lijf tot uuoet eer!

gºn ſiet! ben ſegen baalbe neer /

3TBant 'g H#emelg libeetk,mijn 1Babet mag/ en lºgeer.

3Pe teere jonge leebjeg Hranch

25egomben ſig aan ſtoel en bancft

(@Le oefenen in b'ongeïmonen gancft:

45p ſomb uur Engel ban om hoog /

3Pie onbet uun boogfienig oog

dPe onbeſmapbe lang# en boog. s

ziPer Ouderen ſoggbulbigljepb /

3Pie nip be trollume bienſtbaarhepb

3Per troubuen aaubeboolen ſjab , gelepb

jl?p ſelf met hert en oog altijb /

3Pat buaat icft httipp of loop / in blijt

3 làp na-oogt / en boog #nden bgijb.

aPug hoebebe uur Voorſigtigheyd

3Poo? uumer &#ng'Ien Dienſtbaarljepb

qºn bietbare 4Puberen ſoggbulbigbepb ;

JPat icht mijn leebjeng fluach en teer

#Pog b?eech in 't ballen nog berfeer:

3Pog 't uiunig bier boog #ma mp beer.

oten ſpelſ' bab mp be ſteel berſticht;

gÉen meg mijn berte boe? gep?icht;

't ſeemijn hab ich boog ſupcher ingeſlicht,

Hil?ijn lenb'nen uJaren omgeïm?icht ,

#ſlâijn leben upt het lib gefouicht;

âDe ſmachte ribben uan haar plaatg geſcij?icht ,

3I 3 &#en
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JX I.

qëen ſchreeum hab mp het ingemamb f -

gên bal mijn been/ of arin / of hamb

JPoen bgchem / boog ber: boben mig-berſtanb ;

gEen ſtoub hab mp het fuoach getuigt / -

gEen blieg / een mug het teer geſigt

45eſcijomben/ alsnºgtº#meldt

3Pr maag u0ag mp boog luſt na falib

q9f ſteen/ bebo?ben ; 't ingebuatib

3Poo! mat al niet ! boo? foetigbepb be tamb ;

JPoo? rauuuigjeben 't jonge bloeb ;

Bab ſtinber-luiſt fijn luſt gebott / .

GÉn gp tulp niet boo?g#uien.

3Pat in be blaag geen ſcherpen ſteen, .

Gbeen ſtuppen in be ſmacht le'en. | | | | | -

312ijn teer geſtel ban pijne ſchubben be'en:

24a bat niet ganſch mijn bleefch berbulb !

jl 2et funerte bdag boog b'egref-ſchulb | | | | | |

alBag / ſjºemelg ſheetſ##nua gebulb. . . .
- t

3Pat 'g nog al niet: «ten bettle iſlain - , tij

H#ab mp ter bogſt gebgucht / en nl . . . . .

H#et bleefch'lijch hert een nog berfieerbet ſin. ... ..

25p 45obbelooſe boben bab & - --

JE2ijn ſiel ubel foo een trant gebat / . . . . .

JPie 45obeg bgeeg. Daar #vºrmen bab. . .

gëen bofe monù ſjab mp be moub . . .

(Lot laſter uuoogb / en leugent-bond 1 - 1 º

«Beueno ter bgeitch ban 't Laeplige berboub.

oEen boofüig lºooft fijn rpgenfin / -

«Een p?oilchaarb p?agt geblaſen in • * *

Jl?ijn #ett / ten gierigaart fijn bupſ gemin / . . . . .

3Pet
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X V I. t

3Per fotten toon be lºgebigbepb: t

't ſlPangunſtig lºert fijn 32ijbigbepb: *

&Pe felle upgaachluſt baat mgaachgierighepb. * s

«Een boſſen bab mp 45obbeloog /

«Een bgeſeloſe ugeſeloog

G5emaacht; een bevººg #loos.

3Baat bab bie ſiele / boog het beeld

32an bofeu boo2gang fagt geſtreeld /

5?iet upt geſlipt / en bertel meeb geſpeelb ?

H#ab gp Dat toont-loog bert (banaatb

&Len bal genegen) niet beujaarb /

2ſan II boog 't bººgzº",# 250n0 gepaart.

Bit ſal ich op mijn ºptſjer ſlaan.

3Laat bien jetluſt ber Ijelben-baten

5#n bogen fang ten ijogen p?onth Boem ſtaan:

Singt H3epren-bal / eu &teben-bluang/

&ingt 13ogſten-bloeb / en 1Bab'ren-rang /

Abingt #oogen laag /##en lagcufang ,

ilàp beetb bat arm berbepbeo' oog

gPat bunaag boog huijg / en laag boo? hoog

25eſint / beſingt / en nopt ter uJaarljepb bloog.

#cli moet een kind ten hemel gaan: " - Matth. 18:3.

&iligt ujat u luſt / ich fal boortaan

JPijn Kinder-Heyl op#eruit ſlaan.

't Hg Hy wuieng boogt ben bemel ugreſt /

HPieng magtig ?ll-beſcljich ben 45ceſt

SPer #toningen alg rijpe bglipoen leeſt / .

3900? uien uJat leeft baacſi trilt en beeft /

2tig ſtoff bat aan be uſagen hleeft ,

Die bug met mp fijn bomb beueſtigt heeft.

3L 4 en *–
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ogen ſtoming buieng berbeben (Lij?oon - -

3èeel Hauben neogig bulbe boo'n / -

Liechte eeng fijn ſmaat ten ongemenen toon /

&Le ſouen 't geen bp uuouder // fag

2IIg been / bel / bleefcb / pulg fouber // ſlag

#n b'omgebogluben# "Er onder lag;

G#n ſoub ich niet u 45oebigbepb

àbertellen? Die in Pupſterbepb -

JPºp ſ alg ben 45gootſten honing heeft berepb?

#aar natuujelijfig in 't ligt gebgagt /

(dLoonbe onberbienb en OllbetuDagt

gn foo ueel goedg fijn Babet gunſt en ſlaagt.

Loumaand 166o.

Begeerlyckheden des Vleeſch doorden

Geeſt t'onder-gebragt.

Twee-ſpraack tuſſchen Bernhardus ende Robertus.

Stem: Geſwinde Bode van de Min.

I.

Bernhardus.

O#Sici boogb'onruſt uane Fobg.foon#n befoete

################
ruſt/3&aïnt1 in u nog op ben tij?oon&taan tibubuple

###=#########
luſt? Hierituulot! Danomgoog ſtomt uw gool
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2

##############

met het oog opuſ Poegpgingtaf-herigt (tbuur:

#######=#######
&iet ºp laat fijn ruſt ! &#nfijn ſtºemelgluſt/ «Eeu

#EEEE########
ujig ſºennelg &oon e" in u Die luſt te bog'n.

Rob. Soo lang mp fijn in 't lichaam hier

&ijn be ſuſten foet:

B: 4,5elijch 't geknetter ban het bier

#n een boo?nen gloeb. *

R. Pat geeft ligt , &#n een glang ; - -

B. jl)et een ſcijigt &#g het GLbang €5ebluſt !

g#n een buple ſmogch boo? luiſt. *

R. Soo een raſch berbgiet // Bolgt be luſten niet:

B. Deler jaren blicht

3g bp 't eeuuuig maat er#.

R. JPogtang bermaacht ſig 't lichaam ban ;

B. 't #g het uuple bleefcij.

R. ?lltoog het ſiguernoegen han /

B. dl 2aat in ſtage breeg

3Pat bien top / 12an bermaacht -

't “B?onbig ſop 1Ban be uu?aacſt - 25eſupt.

R. Pat en benchick niet. B. Hi?et ſtipt

12an het IBeplig gebieb

gEn ſlaapt baarom niet.

R. «Boog genabe ſtaacht: j

B. @Lot ljet bieg te feller#t

R. hoe heerlijk is het# ſtoff

-- 5



173 UYTSPANNINGEN.

25open het gemeen! - - -

B. iPog 't ig geen baagt ban '# #emelg hoff / .

#ſlâaar man hier beneen. -

R. #h! hoe ſagt. gſt en ſoet!

B. gabe pragt &agties noeb l «En blijb!

3ſlaagt en ngapeub niet ten ſtrijd -

#n foo g?ooten gebaat.

R. 't G#g ooch met en Hlaat ? - - - - -

B. ſlPee! Dat netjeg blincſt / . - .

2lig be fiel ban gruujlen aat: - "

R. Pemijl ich hier mijn lichaam b?aag /

gºpſcijt het ſpijg/ en branch ;

B. De ſpijg nerquicht / maat luſt maatät traag

«En het lichaam htanch. . . -

&out en b?oob / ſlBag bol op /

3Boo! ongnoob / bad ben top ! Dan kieſt
GBng niet uninlijcfict gerieft. *

R. 5o geb?upch ich bie gunſt :

B. ſtºp uetoetſt bie boo, Hunſt /

«Pat ulu lichaam boeb -

5 àu umu luſten lebell ooit, 1. -

R. mijn jong hert uil niet in bien pgang !

't Poelö een foeter band:

B. o Een bamb bie u een ſlaafſchen bubang

3Legt om ſjert en band: -

2lrm gong lºert / gaat in 't bier

hangt oerwoert! , R. ſlaaar in 't niet 39anIuſt:

B. gfuſt bie ſleutb uur ruſt / en luſt / -

qEn uun ſicſ / miglepb 19an baat ſupberijºpb / .

KPiere ſupberljepb!

&Pie 't jong hert u00? e":" - - - -

#ſong hert! en ſpaar uur repnen ſin

3Doo? G500g liepen &00ll / - apt
-

€
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3Pie boog het bier ban ſupp're num

aliet fijn bogen @Lij?oon I , -

R. (45obegfoon? B. ©ch ja bog

R. &ijnen &Lij?oon? B. 'H&eg het nog) ©in u

JPie nog gaat aflieerig ſchulu. , , &

R. dl2aat. Dat ſchoon! maat bien bal!

B. Hººp ig ſchoonſt boben al. -

R. jl?aar be ſuft nog leeft.

B. L2p be magt tot"g#t
V I.

R. ſlºp bluncht ich boel een amber buet

93 in mijn aberg leeft.

B. ?lij ! bat lººp baal ) en bie bgamb ffuer

JPieſe ſtigt en geeft! -

ht gp baat? R. 4Ph! luat raab!

, &Lot beul gaat. ,,. R. 't #g te laat (Ze gaan/

JPie foo lang heb ſtill geſtaan.

B. #g 't u ernſt / 't ig niet te laat /

R. 't Z3g te baſt een quaab.

B. Hººp heeft magt genoeg. -

R. Boog bie tijb'lijcſt ººit en b30eg.

B. Staat gp maat op en toonb u ſtercht.

R. %[n mp ig geen magt.

B. 23u ſjob uuerb magtig / op fijn uberch

49nbeHommert uJagt,

R. #ch en Han 't ſbalt te bang.

B. Balig maar an 3?iet te lang. Çn ſtaat/

jl2et ben lºgemel u beraab.

R. &onbet hulp iſt niet te boen.

B. ſlºemig legioen

33an 450ûg bierbaat bolcſt -

&al uuj ſcijabulu ſijll en#l - - -

HI)et boorgang / met gebed en raad.

R. 't #g maar menſchen-magt.

B. #et
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B. het themelſch hept u ten bienſt ſtaat.

R. KI ig maar Scljepſeig Hragt.

B. Schepſelg maar gin uun oog /

3Patië ujaat / JBaat om hoog 23eupercht /

&#n met gullſt / en magt geſtercfit.

R. 'H 25en geen ſtrijd getuoon:

B. jlhaat 450ög buijſen &oon

gig uur booft ge-eert /

#aie uuJ bingten tijen:

R. &#n of ich teng bien ſlag uerſoo! :
B.# af al uur#
R. 312)gtarOIn 2 - Pit eeng bit lºooft betſt
#ab opt vaſten boºg. g bit Hooft oerhoo! -

R. 'H 132eeg een bootlb / B. 't Hg geen noot /

33it berbond %jn be & Poob 19etuJint.

R. #n be a Boob bie 't al berſinb/

2ill uernieſo all beröerft ?

B. ?Ilg het lichaam ſterft

#Sterft het luſten meeù/

&#n be ſiel krijgt eeuwig bleeb.QE ſicl htijgt # 1 I.

R. ſlap buncht mijn luſt mp ugebe geeft

?lig ich bie uuat boet.

B. Pat 'g foo: maat ſp boo2 uun blugt leeft /

«En Hrijgt nieuuJe mocb:

#p berujint / «En gp balt / *

#p berfſint / gEn gp malt / ſºelaag!

gºn uiero ſomber ſlag ljaar aag.

R. alèclujat raab? B. 2ölijf maar ſtaau

«En hn ſal bergaan.

R. 't Strijben bait te ſluaat.

1 » ber ſtrijd geen ſiroon bier naar. -

B samen ſluit aan Eij

R. #nu trechen mp um reben ſoet

gu Cobg ſlavernp. B. e
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3

l

B. GP b2pgehogte boo? @Bobg bloeb !

32u uberb gp eerſt b?p.

gij?iſti 25;upb! @bobeg hinb!

R. iPag icſi upt b Marbe blind Gºttlicht'

B. Al beg Igemelg erf gelucht:

oſbob uur 1Baber g0tb!

R. @b ! mijn 12aber / boet

3Pat icſt. Dat geloob

5oo fijn al mijn luſten boob.

6 Lentemaand 1659.

De Vrolyckheyd van 't Chriſten leven.

Siet Pſ. 43: 4. 1 Theſ. 5: 16. Phil. 4: 4.

L-STS
•---------

* I

- -N

V###/va in u alle tijb/ UPatig ong

###############
eeubuigeerben// &#eubuige erben/ «betrooſt / enfon

,-4TNS -- ------- --

##############E#
ber breeg te fijn #n lenen en in ſierurn. Laat

--N
- -N - --| - - - - &

#######=#######
ongbyolijchfijn / Ibgolijch / ugolijck / laat ong

######====
wjolijth fijn 1 o;olijchfijn.



174 UYTSPANNINGEN.
Kan oock mede geſongen werden op deſe wyſe:

I•

-V#gêrblijb/berblijD/u alle tijtſ&Patig ongeeuuuige

################
erbem// &#euuJigeerbem/4:5etrooſt/en ſomber b?eeg te

* A-N -N

E-Er - EEE SETI- 5-3 :|TTHX TAYTZ z=======x-zº

################
fijn#n lenen eniuſteruen/gaat ong b?olijlifijn

- - ------32- -man-me- e-man-me

#######ÉÉÉÉÉ
* 19gelijch/ vrolijdt ſtaat ongujolijckfijuj uto

lijch fijn / enigin, I

3Pen gemel buil / ben hemel hmil

&Pat bie hem bienen in beugben/ JPienen in byeugben;

3Pat ig bet «Engelen eeuwige trant/

& Bieſig in Deugben uatie: #Laat ongetc.

3Pebeugbe beugb (3Pe beugb meerbeugb)

Hºetbgolijſt hert maacht betigbig iſlBaacht ou#beugbig;

3Pat meet ben lºemel/ Daarom buil

p al fijn bienende b?eugdig.

aat ong bgolijcli 3ijn #y

3Pen hemel gaat / be aatteſtaat -

4eo baſt niet al beeg u?eugbell ?Ilgbeeg etc. 3P)

BRE

N . -
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päſer.

ijſſy

'E!

#--**

||||

Ë

3Baat '##emelg áoon ongfielen meen'

Qng betten mede verheugbe.

3laat Ong etc.

V.

Jarg lºgemeld 45oon dºuam upt fijn ſtijloon

&aien tºp van eeuuoigſjeben// «Eeuwigheden

2ötſeten babb / tu b?agt bit #epſ

3Pit lºep! ban boben mebe,

3laat ong etc, VI

het bloedig ſweet/ Dat hefbe bern

't €5efegeubiijfontblieten// Beeb ontblieten/

gPetb ong boo? b'ongemeten ſmert

3Peeg falige b?eugbe genieten,

3Laat ong etc. V II

JPe##emelg gunſt/ Peg gemelg gunſt

9In ſchatten niet te hopen // JPiet te hopen/

#tomt alſ een gemelg mater-uaſ/

@Piig falig toegelopen.

3Laat ong etc. .

- V III.

3Pe ſomben al / «En ſomber tal

#$fjn goebiglijch oergebenl/?lſ vergeven;

âIPp babben De eeuunige boob berbienb;

gËn tirijgen het eeuuuige lcuen,

3Laat ong etc.

l X.

&Peg gemelg H#eer/ 49ng ſchat en eer

Gºeſonthepo/ ruſt en brede // ſtuſt en opebe;
«En hebben oop hier niet met al

ällſ2et l#em fijn top te bgebe.

3Laat ongbyolijch etc. X

S&Pe aarbig ong/ 3Pen bemel ong:

alPat ſoub ong meer geluſten / jarergeluſſen g

- GPge
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aPeeg aarbe ig omg een hogt bettrech/

aPen hemel ong eeuuwige ruſte.

'3Laat olig b?olijch "ki -

iden menſch en beel/ GEn Engelen mee / . .

oºm boog-en tegenſpoeben/ &egen en roeben

3Laat uJerhen / alſoo 't boetchen upil /

't HEBoet uberchen ong tengoeben.

3Laat ong u?olijk fijn##

en hemel ſelf / Pat ſchoon gemelſ/

aat 't bag ig ſomber nagten//3onbet nagten /

gg 't joog oertrecht/ baat 't Engele-Choo?

2ll fingenb' ong beruJagten. -

3Laat ong etc.

XIII.

qPng 1Baber leeft/ Pie fig ong geeft - --

«En met hem alle Dingen l/ 2llie bingen/ .

qºn ſegt ong mootb?uft toe / op bat

3IPp ſoggloog ſouben# 3Laat ongetc.

3Peg gemelg 45unſt/ Hleert ong be kunſt; *

%'n't filepnſten ong te lp'en l/ 49ng te lp'en:

&Pug ſolibet p?agt/ en obetbaab

«En ſomber lechermpen -

itonnen bop bgolijch fijn etc.

XV

&Per menſchen haat // 49f nijb / of ſmaab

qEn hunnen ong bebgoeben/GPng bebgoeben:

#ebben mp maar beg gemelg gunſt/

#iet anberg top behoeben/

3Laat ong b?olijch etc.XVI

5 àog haat/ nog nijb / nog maachi nog ſpijt

&Png tot haat oefening tronen li @Lot haat tromen/

#ſlâaat al#bup met een lugtigelt ſin/ #e

. Het



II. D E E L. 177

het quaab met goet boen lonen.

jlâogen mop b?olijck fijn etc.

I. Ruſte.

XV II.

M# hola! maat! âDat hoop ich baat?

ſlBatig het ?ſchepen/of repen/ &ch?epen of tepen?

&P'e buerelb noemt het repen: maat

&Peg boerelog tepen ig# 3Laat ong etc.

't Hknetter-getier // Ban 't boo?'men-bier

3IPp honnen maar berachten / HIPp berachten

&chatten bie b?olijche Dagen al

3Boog bupſt're bomchere# ſlaat ong etc.

&p al be b?eugt // &#n al 't geneugt /

&Peg 1Berelog opgelopen / 49pgelopen:

JPog mouben ump ban b'onſen niet

&#en aag baat bo0?va: 3Laat ong etc.

. e

Haar ſingen al // Gºaat ſp?ingen al /

#g huppelen na ber bellen / 3?a bet bellen:

19aar glanſch ig glag / baat ruſt ig roeſt /

g#n al baat quetlen m:#at 3laat 0ng etc.

23egerig hert iſ Pat mager uuerb /

aPoo! 't gieren na beet ſchatten ; 3?a beel ſchatten /

3Peuijl gp onberfabigt ſult

32a moinb met ſo?rege#ſ zullen bup etc.

giën al uur goeb /| |Baar al uuu inoeb /

oPp ſtomb / u in bit lepen / &al begeben /

JPen rietſtaf byeecht / ben rotg beſuijcht /

lget bette be## /

ullen upp b?olijch fijn etc.AS - p b?olij XXIII

3Pat bgonchen booft // Pan ſin berooft /

- jl? 3laat
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3Laat in fijn ſchijn-ureugbrraſen/l (Lieren en rafen !

3Peuwijl hp ſinckt / en rolt en bolt ! . . .

#lIIIC II olijcſt ſijn etc.

wºn u tº: #v. - -

3Laat bollen ſtop ll &ijn bollen ſtop / .

#lpt leeb'gen niet nerinaſten iſ ſl2et bermalsen / .

G#n ban turt byonchen / ronchen daar been: g . - .

alPp fullen buel nuchtere upaſteu. . - -

#Laat ong, etc. -: , " . . . . . - - - -

is , XFX V. ºf g: -

op een ſterchen b?anch // 45een roock of ſtamcſt / .

25ebubeltneu ping De ſinnen l/ 42lig. De ſinnen ;,

jl)aar fijn uup bronchen ban Water en Bloed |

JBan eerſt ong ſinnen beginnen. A - ; ; ; ; -

3Laat ong etc : . -

3 : XXVI, .

gPien armen quant // Die flegte bant ! . en

Oſ)! olj.' De buuaſe banden ſ/ JPujaſe ballben

&ijn baat om 't hert geſlagen oij! oh! :

âIPel lateſe ſlagen en ſiganben. - 4

3Laat ong etc. , " -

- . . . . .; XXVII,

álàp meten hier // Dan min nog bier /

25ebalpen 't uier ban houen ſlººt Bier uan bobell.

3Lienen upp #eftig t Hºp lieft! omg meer ! . .

ſlàp liepen 1 upp leueu / uup ſoueu, º :

3Laat oug etc. ,

, XXVIII.

H#oc fuftie baat // Boe faſ. Dat hapr | | | |

l#oe ſal Den Hroïnchel leggen? #tourfiel leggen?

#II 2et balg / en rug / en arremt bloot: * *

3laar haar dat ouerleggen.

3Laat ong etc. 2

XXIX.

On# hoog gemaat ll ſtaat onſen &taat 1: , gijn

*

:
-

* -- --

- - - - -

- - -

. . . . . . .
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dEn fijn geen 3Piamanten // JPfamanten.

JIBaat 't Hºgemelg cierſel ban be & Peugt

## aan allen hanten. '

aat Ong (+C.

- XXX.

JI)et banckbaar oog // 3Pp ſien/ bie hoog

«Beſeten/ſig beſteden // tº GPnſen ugeben/

gEn alg. ſp ruſteloog ujahen boo? ong

1900? onſe ſoggloogljeben // &ullen mop GC.

- II. Ruſte.

XXX I.

&Pen 3Leeum/ het 3Iam// illpt IPabiogſtam/

&rljepper en boede bermenſcljeul boebe betmenſchen

#g (upp gelopen ljet) alleg en ujat

HIOp huunen/ of bencſten/ of ubenſchen.

3Laat ong etc. -

7 | XXXII.

jl het beſe ſuſt// ſlâet beſe ruſt/ -

&o bol ban eer en ſtaten // Gºet en ſtaten/

&o rijch beſchattet / ſo wel bernoegt,

A30 uueelberig uptgelaten / . *

&ullen u0p etc.

XXX II I.

jfſ)et beſe ſpijg // 19ol Icchermp'g /

JI)et beſen branch beſchonken // &o beſchonchen),

Jlſhet beſe hoſt'lijchljeben berciert/

Jlſ2et beſe geudaten aan 't p?onchen/ * *

&ullen bop etc. - , - -

XXXIV. \

?IIg eeng be metſel) 2ílg een be uſerſb/ .

&ig jammerlijch bebgogen // &ig beogogen.'

ASal binden / al baat buinſt maar luiub,

gËn al haar liederen logen. , . * . *

&ullen bmp etc. -

XXXV.

2IIg eet eu ſtaat/l, 4En gunſtuttgaat;,

- jl22 Igaat
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gaat ſchat boo? bief of mot ig/ @f betrot ig;

lBaar min met ſchoonbepbg bal beruait;

##l# ſot ig;

UllICIl g0lijch fijn etc.& p IJ #vI.

GÈn alg bien ſto2m // Pien fellen buogm/

32an 't miſſe Beuoig ſal Hnagen/ 3TBig fal fanagen ;

GP'e bupſt're nare ualene baat ig º

et epnDe bet bueelige Dagen;

almen Dan byolijch f# etc.

XXXV I I.

&Png herte ruſt// 49p ſchat nog luſt /

4Pp gunſt / op eer nog ſtaten/ ſter noch ſtafen/

HBil 't blijben 't Han / upil 't bliegen het mag /

319p hunnen het hebben/ en laten.

3laat ongbyolijch etc.

XXXV III.

&o ong bit 45oeb|/ Pen gemel boet/

(@Lot ong genot toe-blieten/ @Lot ongulieten:

3IPp geuen 't I hem ten bienſte meetom

gËn 't ſjem ter eeren genieten.

3Laat ong etc. -

GEn neemt hp 't meg// «En neemt hp 't meg/

3àog top het buſbig bogen / âPulbig bogen;

alPp lichten ong bieg te luchtiger op /

&#n bliegen te blugger om hooge.

3Laat ong etc. XL

#n menſchen haat // #n ſpot en ſmaab/

#n armoeb / ſober leben/ Sober leben

23g lijb'lijch hen bie Htoningen fijnb' /

ligaat luſt (Dat ſp upillen) maar gebeu.

3Laat ongbyolijch “#LI

--- het bang gemoeb// @Ier bellen gloeb/
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13et knagen ber geuniſſen / Per geuniſſen/

jian 't onupeerbterlijch 45obe-bloeb

25eſabigen / bgebigen) ſliſſen.

3laat ong etc.

XLII.

ga hoom be boob // #ſa Hoom be boob / .

«En laat ong/ met bit leben/ 't ?lſ begeuen:

3Pie bupſt'te mate balepen alleen/

3Boogouanb'Ien uup enb en bepen.

3Laat ong etc.

X LIII.

312ant in be boob// Pe bangſte noob/

#g 45obeg &oon ong 't Iemen/ @Png het leben:

3Dp ſteechen 't hooft ten ſterreſter upt

4Pln bouen be boolfien te fueben,

3Laat ongbyolijch fijn / 13golijcft / bpolijcſt/

3laat ongbyolijch ſijll. etc. 192olijch 3ijn.

15 Slagtmaand 1662.

Genade en Heerlyckheyd,

O F TE

TWEE-SPRAAK

Tuſſchen A. en B. daar over,

Voyſe: Petit Bordeaux.

E#r:r-IE#a- T

AW#####
#ſe ſleet heugelijcker bagen/ Dan li?p / bien

in 3 Deil

\
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1

#############
3Pen ſtºemel mint?B. JPie een gemelu?eugd ooo? Hla

-A

################-- ----

gen/gºn ugo, bagen ſteuuuen binb.A 2tig be lºgeer ſig

ËEËEEË######

t'ongujaard boegen ſtomt in liefden/ ig berbgiet
-N ,-N

####EEEËl######
&#nù onſ”Hlagen nlaat genoegen.B.JI)aar nog iſt het

#EEË#E

eeuunig niet. maatney: betetuwigniet.

A. Salig igluen hier in hoopen

âBatunen ſiet / of boatmen boelt.

B. 9m 't beſit btent nog met lopen /

2ïrbepb / moept / en fo:g geupoelt.

A ſlaaat. De liefde maacht inp 't ploegen

JP'arbepb / morpten en berbgiet/

(@m mijng Hºeeren buiſ) genoegen.

B. JI)aat nog iſt het ": ig niet. jl?aat etc.

A. Igierig 't Ligt, ong falig leben/

't Ligt dat ongbe 45obljept toont.

B. âDat ſal 't Ligt een leuen geben

, dàaar de 45obljepb l#eeglijcf uuoont ?

- A, HBier berbult ljet bert eu fitagtem.

B. Jaaar ig 't Hºgert een rupmer boog.

A. iſ?aat uJat foubicſt ggooterg buagten!

3Dat
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r, wat bewaartºe dat in de

## heeft mp ſig berupo?ben: ,

'á 25en be fijn: mat uienſch icſi meer!

B. Pat icſt alleg afgeſto;ben ,

3Leefbe maar tot 45obeg eëer. . . .

A. Jºl?et fijn boob ben ich beg?aben:

#n fijn minnelijch gebieb | | | |

ſt mijn geplboom hem te braben.

B. ſl2aat nog iſt brºuwig niet. Hllaat ett.

A. Bier ig mp een 122eugb/ 't genieten

ſean be ſhob-uerligte ſchaar. ,

B. Baat 't genot van bie Bob fietſ en

5omber blech igl Igemelg-hlaar.

A. Bierfijn mp / tot luſt) be uuoogben

illpt ben gemel meer gebaalt. " . .

B. gpaatig 't menſentlijche Woord, en

't Higt bat in be &iele#t. 't ligt bat&c.

A. I hoger bepl ich niet en henne

Jean te bienen beſen ſpeer:

2tig icſt mp aan ljeun geuJenne -

3Pat 't mijn ſchat/ mijn luſt / mijn eet.

B. #lhaat of eeng uuu ſiel geraachte.

gin bet &#ng len'ren : en ſepb). -

Hilàet befielen.ber iBolmaachte / -

12lechloog loff in a:#pot 19lechloog (kt.

A. maar hier leert be #iefbeſtrijden
- aboo, hem bien De Liefde beeb ºm :

Bloechen blagen: 3Liefde-lijben

#g oer Sitlen 19jeugb en bºecb.

B &Baat enig geen ſtiefbe ſpen/ | | | |

-- Pat tg Auaarſ maar 3Liefbe-bzeugb. -

23epbigeen, Walit upil-bertpen . . . . . .epbijeen;. jl? 4 #ſt)aacht
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jl 2aacht ban ſuſt of ijen,# ilàaacht etc.

A. bier oermelb ich 'g &chepperg g?oothept.

B. JBaar buerb almberg niet gebaatl.

A. ſpier aan 't bolch bat blind en boob Iepb.

B. &#aat aan fulcfie bie 't berſtaan.

A. ſpier en bigten mop maat ſamgen.

B. &#aat geeft 't berte lieb op lieb.

A. Ipier ong Heeplig in 't uerlangen,

B. &Paat in 't geelle min gaat 3Paar in 't etc.

A. |hier uup boegen hand aan handen /

qEn ump ſtutten ble bertraagt.

B. Paar ig gefug aller bamb / en

2iller ſtutt / bat niemant Hlaagt.

A. Baat ben top ig ball gellaben.

B. Ibiet 't begin uan Igeerlijchbept.

A. HBier bop lopen b?oeg en ſpade.

B. âBaat in Zalige eeuwuigbept. Paat in etc.

D W A A S H E Y D

VAN DE

Begeerlyckheyd der Oogen, of

Geld-liefde.

I.

HHEE#
-

2logpbat Heerlyck opt geſien/ Dubaag !

EtEET=IE-i-TEPEET=4-zet--+==t=1::TE

############

&Pumaag! aluw begeert &oubupt uur oog enº:
lºll



-

-

E-P---"

ËE#############
blieu / #3a oog en bert // JPle ſilich ontuperb 1 &ig

- Il-- ---- -

#EEËEEE
-# -EEEEEEEEEEEE!!

-

------+---7 -- --
-

aan Den H#euiel bie'n.

2II het begeerlijch / bat uun oog

&Pujaag! JPujaag! bier ſo belollclit /

3Locht muel be Ziel / maar laatſe ûgoog

93n bupſternig: // &#n Daat toe ig

illuj eeb'le ſiel te bººg, I

&iet het al-om gep?efen Goud,

3Pubaag ! @PuJaag! 't leert het u ſelff.

gg 't niet en ſwaar, en dorr, en koud?

gËn ham het oog l/ 1lbel maar om hoog .

3Pool 't en doorlºpig GB0ub ?

IV.

't Laſtige pack ban 't ſujaat metaal /

dPluaag ! PuJaag! 02ucht Il De Siel /

&Pat bie ter ſtof en belle baal' )

gÈn nopt het oog // gên bert omhoog

lgeplſaam ten 12emelgaat

alPaſt'er pet in 't onvrugtbaar goud?

dPubaag ! @PuJaag ! Dat roept u toe

dàen ſtijchbotn bogteloog en Houb / .

«Beeft ſap nog ſaat // JI2aat bogte laat

UPeg l9eeren innaar van

Killig ig al het ſpelb en gocb

UPubaag! JPumaag! ſiet gp niet mcl

#oe haaſt het maſſenb 4beld ben gloet ,

Ban liefdeſliſt , &#n meer be ſtift

. @Pan D'arme bupchen boebt?

#l? 5 3Dat
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- - - VII.

abat boet het al behoorlijch?Licht/ . .

Galuaag! Dujaag! 19emel en ?III

--3)erbuijnen iipt uun teer geſigt?

E #ſſi niet oin bat // Prg ſlBerelog ſchat

il ſtaan fiOIIlt inb", - - - - - - - - - --

&ltipt maar het oog eeng boo? bien ſtraal

aPumaag! Puraag! Die u berlepo,

GLot bat een blich upt gſgemelg Saal

(2lig bie in min l/35ig opent ) in

#nu bupſt're 5iele Daalïx

3Paarig het al ban Louter goud:

&PuJaag! JPubaag! maar baat het oog

JPoo? heenen alg boo? glas beſchouuut.

Het eeuunig lictjt/l GEn dat geſicht Apoc.

2llſeen ig uur tabank 2 1:18.

Springen ban #emelſcij hepſfaam nat/

3Bluaag! @Pubaag ! baat ſig u bie'n/

weie tipert uerquichen boºt en mat;

gën maken't fteteſt// Tot 'g gemelg uberck

iban j|Berg en ening:

2th! bat ben Bemeleeng ontſloot/

«Dujaag! JDujaag ! ffmpſen van Igepl/

«En in um Siel een golfje goot! "

AS9 uuate mig lſ illuj ſiele ftig/

&#tlû all illu luſten boob.

XIII.

«Bºombeloſe Algenoegſaamheyd !

«Eeuw ºeum eeuwige spring/

# aller Schepf'lenlieftijchbent!

bolle 45ob! |/ 3TBp houten tot

iluo ſtijche 45oebiggept.

- - Schep
'

2
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Schepſelen ſtaat mat upt het ligt!

19alſcij-1Balfci) ig al uhu glanſcij:

âIPp uberben fat ban bit geſigt:

«En Hrijgen ball ll &#en boalge ban

't Berlpbend ſalautº,

âDeerbige Self, berlieſt u meeb.

(1Dalfcij-Hèalſcij-uleerÜige Selff ! )

âl)ie ig'er üle fijn &iel beſteed

#n Dit geſigt iſ &#nb in bat HIigt

Sigſelven niet bergeetX

2ïlg beſe Son in ſaibbag ſtepſt \

Staal1 fai boben ljet hooft /
âBie ig'er bie be biepte pepit s

(9f g?onb uinb aan , / Pien ®ceaan

?IIg H2p fig mebe-bepſt& I.

3Deple ben I gemel maar een ſtraal

Ban Sig, jhietige uberelb -

1Bol ſchat / bol p;agt bol ubeetbe baaſ:

1Doo! bit geſigt // Berſmabe ich ligt

't 45enot ban altemaal.

we

Bloeymaand 1675. - - +

Des Heeren Heylig Avondmaal.

'tI# (ſepb 45obg 25oob) een onlueerbeerelijſte foijſe /

JPie #s in fijn Heyl-maal aan fijn hit bºten

geeft / 5 v

“Die ſiechen op-helpt (bie ooch booben boet begrijſen

g#n abem geeft) maar bier uerquichingaan wat leeft,

H20e hall Datſijn? (ſep@Lijomag)upatih ricch'of"E,
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49f hoo? / of fie / of boel 1 (ulcſt g?ootg en merchicht niet.

«Bpfult (ſepb 45obegiſtmegt) nog reuch/ nog finaach

beljoeue':

3Paarom ig 't (&Lijoma) g?oot ombat gp 't niet en ſiet.

't #g(ſepb lºp) 't Heyl niet/maat'tig betºgenaben fegel,

't##fo: uJagt antuu002b)tnaar batſegelujaat en uJig,

ſlBat blind u b'oogenboog ben onfeplbaren ſiegel?

Daar is de ware ſaack, daar 't ware ſegel is.

3 Hoymaand 1659,

SON DE N-GEWICHT E.

M# ſielujat moeſt ub?oefhept naar fijn

?IIgf'oper uube ſomben gaat!

@Bie magtig ueel/ en g?oot enſuaar fijn:

âDie boet mp ſien getal of maat ?

&#n luie De Q5gootljept bergcfcljonben

Ontfaci)gelijcke ſlaajeſtept ?

JPie opgeſitabbe L3eplanòg uuonben!

't 45creten 25eelt ban Ibeplig(jepb!

Pie agtbate ongeagte uJaarljepb !

't HPerſilpm ban 'g ſ5reſteg onberſtanb!

dPegi Betg boog luſt gebempte klaarljepb!

g#n of / en hoe boog hooge Hand.

1o Hoymaand 1659.

Aandacht over de

* H. DRIE- E ENIGHEYD.

-C# en Ibeplige ſlaajeſtept / -

,,GPie 't lilepn betutift Der lage menſchlijchljept /

giften on-tegen-fp?eelib're uJaarljept bangen -

#onb/ en boen# fuinb/ en onhumb ſjangen.

#et onbegrijpelijche Drie berſtaan GH

- - ill
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#n b"Eenheyd han ich niet: maat bibbet aan,
«En leer Vader bert en ſtupen bupgen/

32och Woord en Geeſt uiijn dienſtig bert betupgen,
geen Vader ſmeech ich om 45ena en Igepl/

gEn dat bp om ben Soon fijn Geeſt mp bepl':

#aug 't monberend gemoed in liefo' ontſteechenſ

3Leert mp tot Godt, boo? Godt, om Godt te ſmechen.

3Paar. Drie in 't onbeg?epe onbeplbaar. Een

(dIe binben / Han mp 't trooſtelijcſt Gemeen

32an Godt, en bepl'ge Godt verlichten toonen: - - -

#n uien De Drieheyt alg in ſig ubiſ uuooſten,

&P ! @n-onbinbelijche 4:52atp band !

dP! @n-bebenchelijche Igemel-ſtaub!

&P ! «Pn-tiptputtelijchen b?om uan't leben!

gPie on opboubelijch fal iuater geben.

SPen waren Godt beſchoo! mp't eeuwig goeb;

JPen waren Godt mp bijbe niet fijn bloed;

#aen waren Godt mijn fietſ t'igalg mijnſmertſ/maſt;

n op baie g?ond ueſten ſtaat mijn ſjertſj uaſt.

Drie-eenig Godt! laat dat olie 5eelen fijn/

#aar boog uuo lºert gebonden aan het inijun' - - -

#ert naſig ſleept/ en het mpoort berucn/
-3a Doet met u/ boo; u) en in u ſiecuen, - .

17 Hoymaand 1659.
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CHRISTUS VERRESEN,

TWEE-SPRA A C.K -

Tuſſchen PETRUS ende MA RIA.

Eſai. 27: 2. Singt van den ſelvenbybeurte.

Stem : Malle Sims.

MARIA. -

W#Onder abobt! wat moubet werk? bet gaf

################EN ZE EE 5-E iſ

te binden ſomber fetch! Pan &olbaten?{luerlaten/

-------------------------é

##############EË

«En ongbyeeſt uneg! 25alſemg opſet ſomber b?ucht:

en-n

E

- Z

rollenonmentbargu boog terulucht Jaabe &tab toe.

+- ---- ex=====+=#

#EEEEEEEEE#=#
2limp ! wat boe HIang balt befehueg? I)oo?! boog

##############

hoot! ſtomt ljier boo? ! Doet 'er niemant open?

EEEE-p-t-E55E-5--+-------5-5-----E-Ef

EEEEEEE######
Petr. 3Bat getieritomt ongbier &culelijkovale: ?

-- 3T.

T
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%

g

#

i

#E####=#EEË
Mar. &pmou! Spinon! ſjoogt gp niet! Petr. 't Stijn

z--+-+-- t! – == ==##

#EEEEEEEE EEE

De 192oumen/baatig pct: Mar. &pmon!ášpmon!

TIL, E-
--+---+-p-P--P--+

#==########
fijt gp boob ? Petr. &ug! ſtug ! Ugeeſt gp boog geen

#==###########
moob? Mar. Paat ig geen rebe meer ban Ugceſen;

- -- 1

IT

iëEE Ex EEEEE
- TT Z I I TI

'fit ogeef niet meer.
t - I I - -

P. ſbouuu! boe? boomie? ſlaapt gp nog?

M. @P &pmon! 't ig geen ſlaap beogog.

P. Sijn be herſeng

(qaoo? beel perfeng

12an ben byucſt) berooft ?

M. preu / #Been. P. berft f" een ſpooch ontſtelt?

M. 'GI en íg geen ſhagt-fuootſt dat ong quelt;

P. ®nbegregt ong-/ &Baa1 / en fegt ong / | | |

3l3at breecſit gp ong: 't booft !

M. 't Hl)ag nog nagt / gEn icſt bagt

'H 4Dil mp ſpoe'n ten g?aue.

P. #belſjepb! @DnbeſchepU

3JPoll Dell DoÜen labeil.

M. ‘ft ſlPoub mijn 1)rere faloen gaan.

P. &#oſeph ijab dat al gedaan.

M. @Lonen buouù icſt 't liebenb ſjert. " -

P. 3Lief

-
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P. 3Liefbe licht ontſchuldigt merb /

GÉn ſtelt in ſo een poog | ## berte b?eſe-loog.

M. 't 25ganbenb hert boerb oog en lijf

«befujinb ten graau' bepb eben ſiijff:

't 45gaff uJag open / en mp lopen

#lingg herubaartg aan /

3JBant onſ lºgeer en mag baat niet.

P. dl?aria / ſegt gp bat? en ſiet

25lpu' ich ſtaande GP2alen / aan be

3Plaatg ban 't graf te gaan ?

aPatg een baaff / @Lot bet g?aff /

'fi &al na niemant machten.

M. «En Iepba Pat 'g u na -

3Liefbe maacht mp Hrachten.

Simon! uJel uJy,1 Duncht Il nu ?

P. ſlBel HIE2aria! luat Duncht u ?

M. Spnion ijp ig opgeſtaan.

P. dlnaar il)arp! uJat Homt u aan ?

M. dPen l#emel/Pauſ:#fmp bit Honb gebaan.

3P'GEngelen ban bomen aff /

&Pie ſp?ahen upt het lebig g?aff ,

gep! @Ep! ſteent niet / 12gouuden meent niet /

&P'I)eer ig opgeſtaan. -

etrefcij?ich niet. Ha Hºp 1 lººp /

p felbe ſtonb baat aan mijn fp.

& Beef mijn oogen (Onbebgogen

&agen bent baat ſtaan.

P. 5eg #lharp / H#oe upift gp

3Pat bet illupen lºyeer uJag?

M. &eg hoe gp ſlBiſt dat Hººp

25p u op het iſ 2eer buag?

P. 12p fcpb ſelf ; 4ch ben 't / ich ben 't.

M. &#en moogb maacht li)em mp belient.

P. Hoe Henu gp ſo baaſt fijn taal? - '

- - M. Bencht
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M. Penchtben mench in 'g 39,ieſtergſaal.

Maria! ſepb fijn monb/ # 'tbert berſtonbben ggomb.

P. Paat 'g nu 't epnb ban al ben hoon!

M. Paar 'g nu boo, 't Hrupg een hioningg #troon!

giën ong Hlagen/ JPgoebe bagen

2llſ gaan glijden heen.

P. (Paat 'g nu maar bat ſelbſaam buoogb

(1Ban ong, ſoo agteloog gehoogb)

#Stapt mijn ſpoog na/ '# ga u noo!; na
't HLamb ban 4,5alileen.

M. &egget bpa Cleopa!

, 3Paat beginb uun repen;

P. &egget bpa Cajapba!

32aat begint uur ſch?epen. *

M. 192omen: Paat 'g uur ſiotg en al!

P. 2öofen / Paar 'g uïn riotg ten bal!

JPie met hem ben abem geeft/

&aie met hem meer rijſt en leeft/

3leeft en ſterftt'fijnen bienſt/ bieuoo! uſterft en leeft.

Grasmaand 1658.

JES U S VER RES EN,
In t ſamenſpraack tuſſchen

Petrus, Maria's Heeren Moeder 9

ende 't Geſelſchap.

Stemme: Lieftallig Chriſten-volck, &5'c.

I.

't Geſelſchap.

D#&#ſtenebergen nu algjongeäalu'ren ingen/ w

5 à ſp? 'Allgt
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###############
2lig jonge halu'ren ſpringen: 4Png herten ooch alg

##############-Tr

- ſteen ban bpoefijepb/ en brutreſt Gjin 't bgoebig

##############
Paſchen ſtelt /&Pat bgoebig/ bat bloemigl Dat 020ea

EË#E##
big 39aſcljen-feeſt! Bie truppelen nu mee' AlsCPie

#####E########
truppelen nu mee'/ thom laat ongbyolijck ſin- gen !

«fp! laat ongbyolijck#aat

P. &oubenuip niet ſlaarp? Dantalongbyuchgebaan

ig // 1Pant al ong b?ucht gebaan ig.

M. ſlºp ſaten ſomber hoop en trooſt ſnamegt laff/

GBng blijbfchap ſtomt upt 't graff/ G. Png blijbſchap!

#blijdſchap, olië blijdſchap ºp het gaſ,,,,,,,
qPieg trappelen wup mee | faſegtruppelen opmee !

3Pant#eſtig opgeſtaan###ſagefug opgeſtaanig.

M. aDat ſiel-bootloonbemb fujaatb beg #rupcrg nu

uergaan ig/ Peg #rupceg nu bergaanig,

P. Dien aanſtoot die mijn bert upt geſuglijben ſtrol

AÇn laag! ballen beeb! &#pſacen! &#placen! ſ00

fchanièlijcſt ballen Deeb!

G. &#p! Spmon ſcijgen uit niet/ gip! &pmonett,

3Ballt geſtig opgeſtaanig.M. #a#clugwºrde:
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IV - '.

wom fanbaarsal/ ſtabletten totapte baanist
dºen toeberepbe baan ig . . .

GIot 45obeg gunſt. P. #abog/mant bieongborgeig/

a":##ersteunen hoºguip nu

spits trappelen wºn met Ilspieg truppelen.wpmeef
3TBant#eſugspartaamte: #la 3#

M.3auleeft ongVioning weerlenfalboo, eeuwig leben.

P. ºp ſal boo? eeuuuig leben / .

5 àu b?eeg ich geen ſmaat ban 19pamb of ellenb/

Zchpuffbaar ogepgement/ich opeeg nietlichtartſjaar/

beſpot baat b?epgement,

G, 309p blagen nu het hert l/3/2p b?agen nu het hert
6[e hoog/metbºmvat ººkM.âDant#eſugi "# w

- . . . * . - rºv is PII.

&Pat bleeck meſ / alg liep reeg moeſt bgienb en bpants

benen ſlàoeſt upienb en opamb beben. -

P. #et Leeuuuen-bert ber, felle# beſmeech /

't Bemelb boob-bermig bleech. Geſ: 't Beumelo ge,

Piegtruppelen mpmee l/ Pie# truppelen top mee /

3Pantſ Heſugig van", # #la #eſtig ig berijeben,

Hauſalik hem boo! menſchen-breeg niet meer hegeben/

&Poo! byeeg niet illeet begeben:

ant bieinfujahljepb ſtierf/leeft nu boo? @Bobcghragt.

. âIPpleben boo? Die magt. G. &#n uup oock/ en won

oock / imp lenen boo, Die# . - .

ſlap bleſen nu niet meer // 3,9p beſcu nu niet meer)

3Jſ?antzussenuren, M, gaſgeſugië verheven,

P. 4Been opambſal't mp boen/ 't mag maar het hert

geneſen | Pat foubig bert geneſen! , (hecht /

M. gaat ſompig hert met leem in# ggae

#gogobin'tg?afgelegt. G.# ig nieuW/enig#
à -
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en ig nieuw opgeregt. , , - - -

&oolebenuon niet leem // Soo leven top met Hemel

aDant geſug. 15wonia, # #a gefügig uryrtſen.

M. aaatſjpnu/ Spmom/ig/bat.faſhp eeuwig woeſen//

- Pat ſal bp eeuuuig uueſen. ' -

P. &oofalooch 't hert/bernielnut totfjilet eerte ſtaan)

5 àog nu/nog opt bergaan. Geſ: 3?og nu nog/nog nu

nog / ilog nu nog opt betgaan.

daïeg truppelen upp mee // Diegº truppelen top mee /

30Bant #efug ig be?teſen M. #ſa.#efugig vetreſen!

Reeboobig nugeen boob / en 't lichaamſp berucſen/

«En 't lichaam ſp bermeſen - ... -

GIer aarben heen te gaan / baat 't upt genomen ig.

aBe Pooo berfſonben ig! Geſ: JPie &Poob ſelfſ de

Boob ſelf / be Poob berſionbenig. . -

3Dp rijſen met ong booft 1 mg rijſen met ong booft !

aDant #efug ig begrefen.# saaie ig betreſen!

Geſ. Schrich merelt ſch?ich! en leer boo? Chriſti het

he beben /| 3Boo? II);iftt ſterche beben.

#p booch in 3ubachijepb# fijn hetch gebuprig lijb.

3Pagt 't cpnbeban Dienſttijb: buagt uJagt uJatſ magt

- magt uiat/ magt 't epube ban bien ſtrijo:

3DpminnenmetongbooftſſſlBp winnen met ongbooft

ſlPant#eſugigvallen: M. ga“Heſugig berijeben!

P. ah! batnu'# #emelg bepeſ bie fijn geboortunt

heben / Pie fijn geboogt betbeoen

3Perhonbigben ; bit tot aan 'g merelog epube byagt!

M. âBlt ſtaat op u en uJagt. G. P &pinon! @P Spmon!

'- & Dit ſtaat op uub en luagt.

P'hººrn magteloog en boobſ/'h ben magteloog en boob

M. haar geſuggin'tlenen. G. «Enoug benoten te

3 Grasmaand 1659. . . . . - - - - - - (bel.

- . JE
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J E S U S, T EN H E ME L.

Stemme: Sus, 85'c. Siet de ſtem in de Natalitiis

van Petr. Hurtadus Cant. Ex.

N##u eens in ons aat- bemoet geuwiſ

#############
betnabe Hoog te toe. Maag aartſche schepſelg

##############---- ---

blieb/ Wilgoogt' en luſt omg niet; 3Laatlog/ ap!

#################
, laat onglog/ Limbiepe bepnſerp enhanonghlug

#########====

ramma autºnwrººr -

312p fijn aan Jeſum waſ georgtl.

danig hertig met bein opgeregt. -

aBant onlangg lag het laff - - - - - - - - -

#lhet Jeſus in het g?af: T - - - - -

#leet Jeſus ſtond het op//dºn fireeg meer lebenig firagt,

2lig Jeſus tot ben top|# beplooibyagt.

#maaar 'threeg een booger libepligbepb/ .

2lig 't op 't Blijf gebergt gelepo -

Hºet Jeſus ſoete momb g: - - - - -

#n ſtille rebenſionb: ,, .. -

en Jeſushenen voer( on:oogefagljet aan/
3.
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apoo! lugt inwaam hººr! eniiet ons ſtaan.

apoe bielben op ten hemel been ,

deng oogen met een blp gemeen/

#n met ong' oog ong berfla: En met onſ ººk,

#nwinnaar omhººg, Ibetwoag aan Jeſubaſt/

#o lieten op benten orgaan vallen

saaie ons in Eg:# .... ! ! !
##te ſchattig wieg gelegt, - -

(#aat ooeroi: #### toberbiereſchat,
#eenſchatten meer dan ºoit bieten 35oon;

#anſiºn Ibzoon.

z'em beeſt geen ruſt van:#ſt? * * *# heeft geen luſtbanbeſt luſt. - - - - - - - -

#lemaal betrilt en heeft l, T -

#......aaaaa. 4
#en om eert en heeft,nog taſt nogſtambl

GTIot Dat ##sarvan:"" - - -

aeat luſt omg ouple oleeſch ongbirb/ .

een luſt nu onſt ſiele niet: * * * *''

::2e luſtban ſpij# en bganich/. -

23p'tisemclg hectarſdººl Ethletonghetteſmaatfit!
aeat in 't oerquichenv#k# boefjepb ſlaacht.

#eu fijn beſchieten boof en boob/
#ie bleeſchdijche #ume ſchoot. *deng ſinnelijchen iſlain / t. ---- --

o@ng minnelijchen &ill / -- - - -- - - -

#tijgtlugten molclienboog/ ºn ruchttembemelmt :
aſºn neemt ongvraait: baat'#nu ongMin,

2tig baatte mat embort-bloog #tt

w- * *
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Jºl?et reten / ſchgept ten gelnel boog

«Pul 't opgetrochen nat:

&0 Dogſt ong &icien ſnat -

(GLot die in Hºennel toog / &#n ſepb Syt onbevreeſt

Ick ga, maar ſend myn borg , Pngſenb bien Geeſt.

1 Maymaand 1659.

GODS SO ON T EN HEMEL.

Trant: Doen ick was , 85'c.

-----------

'TF:# ########âlPijffel/of ben Hemel op deraard Gekomen

ig benebent gaan of b'aard gerukt is ten hogen He

=t ######## EEEEEEE##

--&---- -----------

mel in. 312ant het Heyl bat met ong/in het bleeſcijf

###############
&Peeg aarbenijab betrebeu/ HBaart ten H3emel op/tot

#############
ong betelijk geuin. 2ligbeglijbeng-nacljt?tliegbab

################--

bolb?agt/#en benen in eettubig jupcijen upatijt.

'g 12aberg gunſt foo ſcij?ichelijch bebecht /

?llg onſe ſchulb benu b?uchte t

&iet ten getuél tipt en ben ugieubelijcſt te moet.

3? 4 'g #e
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glºemelg bepr Dat eeuwen lang in menſch

#Pa beſe biepte buchte

&peelt/en upgt/enſingt en H3em Igemelſch buſbeboet.

Godes Sone blaarb 49p be upolchen maart /
eÇu ſiet baat ig benH# # der aard.

't &#g ong bleeſch aan 45obeg bierbaat &oon

GPnſchepbentlijch gebomben /

3Pat H#p alg het fijn boo, belugt en toolchen bgaagt:

't #g ong Li)ooft/ bat upp boog upt op uninſt

3?a 't 13aberland toe ſomben /

&Iot bp ong ter hulp uJeetinlugt en uuolchen baagt.

3Peg bet Along'ten oog ſha ben lºemel bloog;

3TBallt ſitt Daat baartd: naar om hoog.

2Ilg ben gemel 'g L3emelg bierbaar &oon

- #n liefde komt ontfangen /

qºn hem op het booft ſet een betelijche ſtroom /

#oepb ijp. Dat ben b2ebe met ben menſcij /

5?a 't HBabetlijck berlangen /

3Pol op ig gemaacht / en bepeſtigt in bien &oon

gên alg @Bob t'ongunaatb &00 fijn gunſt bethlaart:

#g bat dan niet ben He: op der aard?

52u ong hooft / geſtegen boo? be lugt /

4Beraacht ten lºgemel binnen /

5it in 't Hºgemelg ljepr en omcingcſb ban ben Ioff /

&euben mp ooch li?eulel-maatbg ong H2ett

Qng ſang / ong ſugt / ong ſinnen !

3Leggen boog / of bgingen tot in het 13emelſch l#of.

3Pie ong 120uft op toug / GIrecht ongbert en oog;

gËn ſiet bug baart De an:En om hoog,
-

G5obeg 25eeld in hobaarbp bermuoelb /

&P002 ſ2cbgigljepb ljer-Hregen /

#l?oeſt ong ban beu gemel eeng meer geſomben fijn.

- 450örg
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C5obeg Soon ten hemel op geligt 't

&topt regenen ban &egen )

't &appig oogt ban €5eeſt/en beg gemelg repmentuijn.

«Bobeg 25relb en aarb/Jſlâet ben menſch meer paatb.

«En ſiet bug baalb ben## op der aard.

5Baumlijrr 't bier / b'onbluſſchelijche blam

1Ban onbegonne liefbe /

iſïaachten aan het ſjert bat het bat tebin geloob /

GPf ben reuch ban 't banchbaat bgambenb hert

JBen ſieplen lºgemel hliefbe /

qºn riep / HPeemt mijn ſtel lºgeert geſu tot een roof!

#efug liefbe toog Paablijch bert en oog

#emel-maatbg / tary## naar om hoog.

Omſen 123ienb / ong 253upbegom / en ſlaan

(@Let hoogſter eer berijeben

#tan ban boben meer ooch fijn ſlegte bupbe ſien:

iftanſe ſien // GEn ſietſe met gebal

Om fig aan baat te geben

JPien bp ſig in ernſt en foo plegtig aan ſtomt bi'en.

gÈn bit ubel gebal gig ong Igepl en ong 2ll /

Sjg ben 13emel : ben## in dit Dal.

#ebben uup mat liefg / mat g?ootg / mat bmaatbg/

419p fenben 't meet na boben/

GBnſe luſten al in een bunbelhem bp een.

3?u fijn al omgaarbſche luſten boob /

&#n 't luſt ong maar te looben

lhem / bie onſen luſt met hem optrecht banbene'en.

45a# hiſt 1 ba ban ſin! Ga dan eert Caban

Illll !

3Dant foo raacht b'aarde # ten Hemel in.

319at ich in be ſchepſelen geniet /

Of immerg uip bejegend / -

# 5 ##
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ggfoet) ofſupr/ ig het boo? of tegenſpoeb:

't Boel het al in gepl/ in hulp/ intcoaſt/

HBan jeſu unp geſegent/

&Pie het mn ſu min/ al ten boogbeelbienen boet.

GEoen of fijn ballb (GLot een onderpand . .

'g Hemels Heylmp bºk# der aarden fanb.

3Peg mat ich in ſchepſelen geniet/

49f iminet mp bejegenb /

%jg het foet of ſupr / ig bet boog- of tegenſpoet:

25geng ich hem in Danchbaatljepb boter toe /

&Boog moogb en ſugt geſegenb/

&Dat in ſtilth geb?upch hem ter eere Dienen moet

giën algb' beltjepb é0 ban 't ſchepſelſchepb/

3Berb ljet Schepſel ten#duigden

Gºeuvnig loff ſp u berheben Heer!

&Pie ban een ſlâaagt geboten

iſ 2et be “Bobbepb hebt onſe nietigbepbgepaart:

JBie ben too?n uuog 19aberg hebt geſtiſt/

&#n ong ſoo biep berloren

3Beber hebt gebgagt/ en get al tot een bergaart.

3Paalt 12eere tot ongncer / ligaalt ong op / tot u hoeet

&Lotuop fingen het eeuujig Looft den Heer.

Somermaand 1661. -

Opde Sendinge des H.GEESTS.

TWEE SPRAACK.

Stemme: De Mey die komt &'s.

D########A.
2dat 'gull beſoete tijb!":

- -- t
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############

beg Heren benen gaan betreurb: 't Hg lang genoeg

#############
het oog l/ 4Pm hoog II?rtfuchten/ſiet ben baſten kºemel

ſcheurb ; UPe ubolclien bglippenbaum;&Betrooſt u

-----

--

-

-

-

-

"

traanen laumitomt lechen; entrechen uuuberte ſoo

#EËEËEEEEË#E

ſect/ apenvloet van den Geeſt, tufiele genrefil .

-n

#

-

312at boilt gp nogmini . ?.

e i

B. ſlâijn leert / mijn geplunel eerll myn Heer, * *

f 5ig upt mijn oog belag! bertrochen heeft.

A. tºp heeft (ſit ſtil, het oog iſ omhoog ,

gPp u bie hier beneen oerlaten leeft.

B#gck ſie mpn Heyland niet: -

A. GEn of g hem niet en ſiet?

B. Hpt b'oogen/ belag! upt het herteſ en beet.

A. gig't hertjen ufchuuu // #et fijn ig tot u:

3Bat boilt gp nog meerin

B.4Bag't bert genepgt tot mp // &oubhp

w #lºp banbetlaten/ en bugbenen gaan!

f A. IBug gaat um Igeplaub been // ?llleen

- op bat um bert na berg op hem ſouw ſtaan/
- , 't gekooy. inuw brutown tv- V B.?Ihl
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B. ?ſlij! mjaren mijn ooren ban boob'! * * * * :

«En blogen mijn oogen nopt bupten 't gebieb! :

«En hoogben ſp nopt // &#ti ſagen ſp nopt /

dPat amberg imp rieb! IV -- -- - - -

A. illuj bierbaat berte bewaart / En ſpaart /

lget ig gemaacht boo? 't geen onſigtbaar ig.

B. ſºp! uopcſt ban ſchepſeltjeg al // HBü ſaſ

lget gaan tot hem bie 'ft upt mijn oogen miſ.

A. Daar baat ig goub nog goed:

B. gſm hem tg ouerbloeb.

A. Pan unift gp be ſtaat 1 en u gunſt en u eer.

B. &ijn ſtaat ig mijn loon // &ijnertig mijn ſtroon/

3Dat upil icli nog intet ?

A. &#en b?tigtbaar ſchepben het ig ſ5ebuig /

3Paat 't bier geloof in plaatg Homt ball 't geſigt.

B. Beluchig ſchepben bet uJaar PooluJaar / -

I#ab maar be ſiel genoeg ban 't ljeplige Ligt.

A. 't 45elobe heeft ligtg genoeg.

B. 't &#reunpel inig ich te b?oeg.

A. ſtºp ſiet bent boog 't gelobe B. &ijn leer

ſlaag leben en heeft. A. jºu boet het fijn Çöeeſt.

3Pat upilt gp nog mary I --

B. 2lij! quam bat Hragtig geb?tipſch #n 't hulpg -

HUlijng herten / en het bier bau 't Pinxter-feeſt.

A. Soit ſtil l en mengt maar 't oog J/. «En boog

IBe ſiragt ban't Woord, beblammen man beu Geeſt.

B. âDanneer? A. ?lig 't biere geloof -

ill boo! be merlo maacht booff.

B. ſlBat blain? A. ?Ilg 't bier dan liefbeſoo teet iſ

illuj hert in een gloet // âDeer ficheren boet, -

âDat muilt gp ban ma: I I - -

B. gËp! blaagt bat niet; ich woenſch/l Bienm:
Sat
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&Bat achtbaar beelt van Gods ſelfſtandigheyd.

3Bolmaachte en levende Wet ,, Bie met -

#seijng 1Baberg upil uptb?ucht / en ong baat in ſepb.

A. Pie moonb nu boo? fijn 45eeſt

&#n bie fijn 12aber bgerſt :

iègeeſt hem. B 4Dat miſ ich. A. Belobe ban meer!

't GBeſigt bebgiegt // 't G5eboele. Dat liegt.

B. #ſau woenſch ich uit,#,

A. 5au ſal ban unijne foet / «Een bloeb Joel 3: 13.

't Bebergt boen bguppen / en ban boter en room.

B. «Een ſp?ing upt guba ſal / #et bal

19an &ittum bgoog beboat'ren met een ſtroom.

A. ſpier 'g branch/ B. H#ier 'gfuijſe/ A. ipier 'g ruſt/

B. Berquiching / A. Schatten / B. &#n ſuft !

A. Hºierſtboombepb) B. mijgbepb/A gunſte B. en eer.

A. H#iet bgienbenf en raat// B. tjier l#oogbepb en ſtaat

Beyde, ſlPat menſchen mp meet? : -

22 Maymaand 1659. -.

J Es U s GE B o RE N.

Stemme: Syons playſants.

----

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

ietbaar ig't Licht! vaartsnuitliſt 3Paat

4----- -- -cal-T-TE IE

################
betſt het licht boog JBoſig Bupſter-ljeben: etentjepſe

############

I. -

S# ############

-------

ſaam licht leembant geſicht, liet beſtſelbatſijn#

- - -- gelºg
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ËEËg

geſicht behiebe'. Biebelb'te Son, Paat 'talbanſingt

###=##########
en maagt/ @Png nuin't ooſte baagt. 49!filpb're bgon!

####=######
3Paar falich um ſpping uinben? Pie eer be merele

#=#EEEË#####

ſjing24'n 'gbeursgang /in 'g gemelgring/iPag/

bien ben 13emelmin-be/ſlBag'g (Bemelg eeuuuig #Lie

-S

beling. Hallelu-jab! #- lu- jag!

&luptum geſigt // Slupt um geſigt /

&ltiptuur geſigt/uur bupſt're bleefchen-oogen:

TBat filepne buigt // Pat arme buigt

&#pſcijt hoger ligt om fijn geijepm te toogen.

«Een l#emelſch ſtraal 2: “

3Per Godheyd eeuuuig Hlaat /

HLegt in Die upinbelg baar.

&#n of geen p?aal /

45een pragt nan honingg-howen lig

Zechijnt in fijn ſºebaigbepb:

&Paat legt / baat legt nogtang 1 baat ligt

(Çn unie fout dat gelopen?)
- ,

&Paat ligt beg hemelg. "Heerlijthijspot: ºalidu jah!

#allelu-jajj! &Pg

,
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ſt

#

#

- III.

“Pebuereſt bagt // Pe merelt bagt

3Pat Hinb beragt &p bupten 'g hulpg geſtoten;

3Pit ig een ſp?upt // 4Een medaig Hrupb/

«Een montelupt een bogte g?omb geſp?oten.

&Paat lag. Hijp been/ -

32an niet een menſch ge-eert/

19an niet een menſch ge-tert/

Ibab bob niet ſelf

(dien lºgemel uptgeſp?ohen /

GEn b'arme menſcij geleert/

aPat bat beragte migt/ nuom

3Pen menſcij foo laag geboochen}

3Dag '# #emelg ubeerbig epgenbom. Balieſit-jaij!

H#allelu-jah !

lhier ſiet men p?agt // Igier ſiet men p?agt

1Aan peerlen-b?agt 5?og goub nog ſiluet blincken;

G5een blijbe geut// @Been blijde geur

12an Hleut op hleut illigen rijſen ſiet en ſincken.

geen ſlegten boeclt

«Een mobig lijf-cieraab /

3Pe leere leeÜjeg baat :

GEp! foech / ep! foech

3Boo? 't oog geen rijchet Htame'!

302ant in onſigtb'ten ſtaat / , A

#Iegt ſomber p?agt / TBan fileb'rell 02agt/

aPeg Ibemelg erfgename. -

": eenig erfgenaam, gallelu-jah! #ale

ul-Jal) !

V.

5au bleugb op byeugbl) ſlu brengb op b?etigb/

25ebrijft berheugt! bie nog in tranen babell.

UPeg l9emelg Eer // Peg E3emclg «Eet - - - - -,

# [OC## (Le upijfen 'g gemelg paben

at #JOTICE 4500ijog 25ebieb
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25ebieb bie Haebgigbepb?

3Looft ong bie HPeönigljepb?

Zecljept bogen moet!

5àu 52ebgigbepb Homt banen

3Pen upeg bie opmaatbg Iepb.

25eb?ijft geneugt// 25eb2ijft geneugt!

3Pit Hinbje boaſt Il tranen.

3Pithiubje buaſtuttallen#nalatah ! I#allelu-jah!

#tom geſu baal / ſtom geſu baal !

qEen ſigten ſtraal ban I gemelſche Beerlijckheben

HIlpt enchel mebebogen ſent/

#n beſen ellenb/ 3Per leerten bupſterijeben.

&ijn ſp foo goeb

3?iet alg bie iſtribbe-hlupg?

3laaacht gp bie totum gupg!

#tomt ong begiſ2agtg

«Poch upt ben li?emel Heeren/

qEn met uun ſlâoeber hupg

illuj bierbaar 3Boogb/l illuj IgeplſaamſBoogb

(@Lot &iele-ſpijſe Heeren: -

&oo ſingt ong hert in haar accoogb. IËallelu-jah!

H#allelu-jah !

GODS SOON GEBOREN.

Toon: Onnoſeldiertje, 85'c.

ſiet boven p. 117. - '

I. -

Herders. S#ſoubmen bijgemſchoon be ſhagt/

(45etupge ban ong trouuwe uJagt)

aaoo? Hoelt be ſonne ſoeltueragt;

aBug fijn mp t'epmben ae'm/

&Bug fijn top t'epnten ac'm gelopen:

- 39ooſt
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#

M. âDat ſiet gp etail: in bit zam:
Y,

Boot boot en ſomber ruſten booſt!

3eoogt boogt ep! ſomber ruſten boogt !

(@Lot bat bpp Bethlehem ter poogt

«Peg magtg fijn vºrig ingeſlopen.

iſi (Jſlāoeber) g?oeten top beleeft.

&Pm bat upt u gebogen leeft /

aaien / mat op aarb genaben heeft /

&o lang ben #2cmel ſtaat -

&o lang ben #emel ſtaat fal p?ijſen.

M. âDaar goebe lieben / uuaat dan baan ?

H. âDp honnen upt het belt gegaan.

M. âDat heft gp boo? een lof-ſang aan?

H. 4IPp ſullen u "Eurº buijſen.

M. HPat ſiet gp Ibeerlijchg in mijn brugt!

H. Patig be trooſt ban al mat bugt.

M. «Een 3Lain / bat ſelfg in tranen ſugt!

H. BPaar alleg gaat in magt / .

5|Baat alleg gaat in magt te bdben :

3Pug bgaagt niet beel / ſing met ong bga!

&ing met ong op Hallelu-jah!

(Beyde.) Hallelujah Hallelu-jah!

#Laat ong Den ee:# H#emelg ſoben.

M. âDat ſiet gp | #eerlijchg in mijn Hinb!

H. 4Een Stercke die eer lang beruuint

2llſ ong bpamben / en berſlimb

qPer Somben ſlaagt / en al -

KPer &onben ſlaagt / en al ongbyeeſe.

B. &ing L3emelen Hallelu-jah !

&ing bolchen al Hallelu-jah!

&ing al mat leeft Hallelu-jah!

&Pit ſtinbehen ſal ons gaan

q#en
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# Een Koninck ſterch uit Davids ſtam,

M. Pie ſo beragt ter wereld quan?

H &ijn Vader ig een lºgeer "

&ijn Vader ig een beer ber eeren. -

B. Hallelujah! ſeg #ng'Ien ſchaat /

&ing Hallelujah! Heemelg hlaat

Hallelujah! ſing: unant boogmaat

&Beef' Koninckig ºy #n ber #eeren.

M. âDat ſiet gp pragtigg in bit âPigt

3Pat arm / in ſlegte tuinbelg ligt? -

H: «Een Ryckdom baat het aſ boo! ſmigt:

&ijng iàaberg ig al 't Göoub

&ijng Vaders ig al 't Boub bet aarbe.

B &ing Lyemelen Hallelu-jah!

&ing (aarbe) ſing / Hallelujah!

gPit ſtintje: nuant bp fijn gena -

#g &Boub en enery aan maatbe.

M. ſbaar (lieben) komt u bit ban baan?

H: @2ein #emel beeb het ong verſtaan,

M. &epb bie hoe 't met bit #tino ſoub gaan?
H. ©oot fpgacſt / en b'«Eng'len tupgb' r

&Bobt fpgach/enb'«Eng'lentungben ban't moogb.

M. &#p! rag bertelſ en ſeg ong op!

iſlaſjn beeſten klimmen in ben top / .

31U2ijn ljette ſpringt ban b?eugben op / .

#2u b'eeneGººr:#em antbO00gt.

H. Pe magt wag btipſter om ong heen?

gën uup ong pligt in Bee-fo?g be'en /

2tig ong een ſupſiet ſnel beſcheen !

HPeel fcijooner ball be 2-on -

12eel ſchooner ban be #on in 't opgaan:

3Berbaaſt up ſprongen op in ſch?ich ;

«En / b'een beſluijhend met een ſnich; 3iet

l



II. D E E L. . 2 I 1

iet b'ambet in een ogenblicſt

en helb'ren lºemel# opſtaan.

gstrar bootben mp ten lºemel llpt

dºen gemelg bobe / een blp gelukt /

ogen ſteunme bie ong 't bepl bebupb /

dºen oºienbelijch oerboob

din oºienbelijck oerboob te ſcijgichen:

aneant riep bp ; fict be tyd is nu!

(de menſchen in uur ſoube ſchuim)

Den Hemel maackt ſig op , om u

En ganſch de wereld# verquicken.

apant heben u be abobbepb beelt

aPer defferijambem (Legen-beeld f

apaar honing en 3??opheet ban gutelt /

aPaat b'epmben ban be merlo

aPaat b'epuben ban be uperſb op magten,

dºöaat haaſtig heen maat Pabibg &tab /

ciën foecht bien om maatbeerbºten ſchat /

2,In ſlegte lompjeg opgebat ,

G#n leert in leem 'to: agten.

apoen meemben uup het mag gebaan /

etn ſtelden ong om heen te gaan ;

#aar boe oing eerſt ben 3Lofſang aan !

#Ban bupſenb 4beeſten bie

mean bupſenb geeſten bie ſlºot eerben ;

gºn jupcijten: Eer ſy God, die goed
Den armen menſch den vrede ſoet

Beſtellend' ſyn behagen doet,

G#n ong ubug hinbgg:#s leerben.

M. Dat was ben weergalm van om ºoit !

&Paat Gabriel mijn ſtil gemoet ,

G#eng meeù betoerben / en# Doet

- * 2 #lâp

iſ.
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jlºp aan fijn bierbaat buoogb - - - - - -jl?p aan fijn bierbaat uJoogb gebenchen: A

Uw vrugt, o HE)aget / is uw kroon

(# ijn) en uw Soon Godes Soon ,

en Hemel ſal hem Davids throon

En heerſchappy voor##eneken

#2u ſie ich b'ecne God-ſpraack ſlaat

2lccoopb op D'aliber | en De maat

JPie waarheyd ig / Die eeuuuig ſtaat: ,

33aar met mp op bieu maat

#paar met mp op Dien maat ulu fielen,

B. Loff ſy den Hemel wyd en breed

Die d'armen menſch den ſoeten vreed

Beſtellend, ſyn behagen deed!

gËn leerù olig Hallelu-#at

* *

M. Dit merch ich bat be uJaarljepb baagt / .

JPaat ban Den Siender lang geujaagt " .

lgeeft: Pat een ongeraachte Maagt - - - -

Beſwangerd ſoud een kint

Beſwangerd ſoud een kintje baren.

B. Loff ſy den Hemel wyd en breed

Die d'armen menſch den ſoeten vreed . . .

Na ſyn behagen ſpruyten deed! ' . . . . .

&ing Onſe ſtemin en ver#s filatell. ,

aſPat Jeſſes &oon ten thgoon geraacht ;

&Pat ſtercher magt ong bauben ſlaacht . . .

3Pat David Joog fijn hubbe uſaaclit ; 1 -

3Pat b'eeuuue bueer ball goitù

dDat b'eeuwde lueer een goude eeuun ig , " " . . .

(Loff ſy den hemel wyd en breed -

Die d'armen menſch den ſaal’ge vreed . - . .

Na ſyn behagen ſpruyten deed ! ) -

UDat nu olig iigeplanù Judaas Leeuwig 3P

- at
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SPat Çobt in menſchen-ſfefbe blaacht;

SPat 3Lam en uuolf ten ugeebt raacht;

#g in Dit lijntje uaat gemaacht:

ie ſal bit biep geijepm

3i Bie ſal bºt biep geijepm beſeffen?

Loff ſy den Hemel wyd en breed ?

ie d'armen menſch den ſaal'gen vreed

Na ſyn behagen ſpruyten deed !)

gËu ubie fijn ſoff na uJaarbe treffen ?

Gods Soon in 't Vleeſch.

Trant: D'Engelſche Fortuyn , of ſiet

W. Sluyter pag. 64.

I. -

S#3e baat! ſie baat! Daar gaat bru 1)rmel op!

###############--- ---- +-------- |---| ---- --

Paar Hrijgen al de ſchaduwen te ſchop!

###############
&iet baatbe ſlBaarljepb! Daar bet gerig oog

#######EEEEEEE----",-, -.-i----- -

aper Dabeten ban tan tºt celluj na bloog.

Immanu-el , bie al ban tenuigbryo

- &D 3 (&#et
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(cer baatben in wat een ºa:##
##emd blonch) fijn luſt# het ſtepſ

3Ban 't Eeuwig / ea: ſ déeuwig boblijchläepy

3Ligt baat in ſommigen atmlijch opgerolt /

ſpett, alg een hulplo0# menſcijen-Hinb geſolt.

aBilt gp/ @ menſcijl 't gebepmuetſtaan! Hbebing
#lupt b'oogen toe ! al ſº ban moat ich ſing

apaat ig niet ſichtbaarg l baat 't geloov verſchijnt!

#oo! ſo een ſtraal het al in geſicht berbuijnt:

ſpier ligt be Magt in magt en hulp-loog bepb l

Hjict ligt in armoevAEssen"

ſpier ligt beg I#emelg Heerlyckheyd beragt.

#en lugtſten bag in allet nachten magt ;

ambiſt gp) © menſcijl 't gehepmoerſtaan? 'hbebing

#lupt boogen eerſt ! ay# ban moat ich ſing

3Die ſag b'onrepchbaare Ipemel met be?latb

50 homºſtelijch / ſo falig opt gepaart!

ibet onbegrepen ! eeuwig Eynd'loos Yet

#ereenigt met etil mag,/# bloem / een Niet!

5eg ich / ben Schepper uiero ten Schepſel, bf

## ich j het ſchepſel uit in tºt scheppet; 't ſtof

#ietb nu fijn ºpgen mafiet, b'epgemaat

eën mahet wietb (ijn# ; bepbe ig uiaat.

#eg ich ten geeft bie ſomber cpnben leeft !

#lett bleefcb en ſterfelijch; ſtg ich bie beeft

#oo! 't minſt gerupfclj en 't ſlechtſte boobg-gebaat.

alèierb ban De b000":" bepbe ig ujaat.

#Pie 't alleg opeet Hrijgt ten bepaald beg?ip ;

#n menſen betſtaat 't ontpntig in een ſtip: #ck
t - C

W
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#ſch ſeg/ bie ober al ig/ ig nu daar; -

iteen ſlaenſch ig over al &&#n bepbe-iſt maat'

3Bain alle ſomben uuag ºp Hemel-ſchoon!

JPie om be ſchulb berlaat fijn lºgemel-troon;

âBilt gpſ Pilatuſcij! 't geijepinuerſtaan! 'k bebing

&lupt b'oogen eerſt / a: ball moat ich ſilig,

#iet ig het ennb ban alle Sicijtbaarheen ;

(Bier ig 't begin ban 't ſtijgiſten-ongemeen.

gËn falig Ijp / bie bliub ig / atm / en boou!

l?ier ig 't begin ban 't#taat geloov.

dººier iſ ber 3ielen vreugd, in treurighepS ;

lbaar luſt in 't tonnen dan begeerlijchljep0 /

H#aar wil bernoegb in 't loocij'men ban jaar mil ;

«En ſp op 't ſtercáſt/a:### neerſet ſtil. Jeſ: 30:7

32tt ſteech ich upillig bepb mijn oogen upt /

GEn ſie lmaat boo? 't geloov: «En bolg 't geltipt

32an 't micht / bat in behribb mp upſet upſt i

JBe beugb in 't doen ,## in uuoogben p2pſt.

d? Peugb! o I gemel beugb! Verloochening!

âDat reeg uw glanſch ter ſtepſte ſomberling !

?Ilg Godes Soon, om ?lbaing ſoembaar faat /

1Berloochent 'g Igemelg#auwe en ſtaat.

JPat lebenb boogbeeſb fai ong al het ſchoon /

UPeg huerelög ſtijchbom; Ibeerlijckljepb / en th300m:

SPe#1Bleeſcheg luſten ; epgen muille , en all

3Berlooch'nen doen / bien #leeraat ten gebal.

Wintermaand 1661.

o 4 -
Jeſus

4.
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Jeſus getrouwe liefde voor de wereldt verkoren.

H#«Etuinnig ſtralenuande Son/®ntſchup! ich

- ,-S à-Ar-1

##############
in beeg lom- niet: 49h! of bit bogje álappen hon

=#EB- ./TN

###EEEË#ËE
ſlDat melÜen 't al een hommer? w ,

2. 't 25eliommert ſjert hier treuren gaat

?Ilg 't ſig/ belaag! bebgogen

gae perclb / baat het hert opſtaat /

QEn fijn beloft binb Iogen.

3 2ílleen mijn liberber altijt ſtuprt /

#ſ)a b'oube liefd fijn ſinnen:

e@f 't ubepg'ren lang bertmechtig buptb /

&tantbaſtig Duprt fijn minnen.

4. UPieg trecht mijn bertje u ſo ſeer /

&u fect / en ich ſal 't buagen:

âDant bie mp bare min bie'n meer

lgaat minnen fijn maar blagen.

5. jl)aar blagen / Die tijang 0bergaan/

etal met een ſchicht berballen.

Sjcſt ſie alleen mijn liberber aan

&tantuaftig Olli)et allen.

6. #Raar of 't u miſte blinbe #laaagt /

2 | baſt berlieſt g'uun luſten. -

't #g ſcher die geen luſt en maagt /

Gºhi binù nog ljepl nog ruſten.

7. Aug uipm'reno trecht icft na mpn Son/

gEn uJagt hem in beef' lommer.

Qlj! of bit bogje flappen hon

TiDat melden 't al een hommer?

1 Maymaand 1659.
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- Ps Al M XXVIII: 5.
- -- --

Om datſe niet en letten op de daden des

HE ER EN, nog ophet werk ſyner han

den; ſoo ſal Hyſe af-breken, ende en

ſalſe niet bouwen.

- T

Heer van Zulechems Oogen-trooſt.

- - - - - Alle beeſten ſien 9

Maar Godt heeft onſe ziel met beter ligt verſien;

Daar ſlaat een andre ſtraal na binnen op wat rykers:
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K L A A G-L I E D

Voor J e s u CH R 1st 1 Gemeynte

tot UT RE C H T ,

T E K L AG EN

Over het droevig afſterven van den ſeer Eer

weerden, Godſaligen, Wel geleerden

DJUSTUS van den BOGAARD,

Chriſtelyck in den Heere ontſlapen den

9. in Grasmaand 1663.

Te ſingen op de trant van Doulants eerſte Lachrimae.

I. -

#####=####
R &raëlg Igept! #graëlg Igepr! @Png

"E#=#==##
13abet! 19abet! ach ! uJaarljeen? &#n

####### E#EËEË--- EEEHEH ---------- v

----+--IT-L.--TE

laat gpong/ uur arme ſtubb'/alleen/ 49In ſlechtg te

#######EEEEË
hla- gen?&Ireurige 32acht! Stift bupſtre nacht!

#############
#lâen tell' u omber D'ambgeniet/?ligfo een 3Licht / ſo

Hlaat
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============= ======KEAf Etxe

###################

Idaar een ligt bericpietenhuijintin't Da- gen.

------------GE---------+--------

#=##########

2th! batong' oggen maat Suringen waren om

#################---

't migbaar pagtenbag/l nagtenbagh xblabab'

############
&tabig in beſlag àb! ab! ab! ab! ab! tint te

#=##########
jiulturen nagt en bag! #nu ig ong uytugb in

#=##########
traan/ 't biofijch pſalmen al gedaan: Cranen fijn /

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

Spijg en urijn // @tranen fijn GB'eenige geneugt

#######EEEEEË
GDaar ong fict mit Ugeugb Billb/ en rampigſig Uct

======== =======&E=========t:5==#

##### EËE -- ######-----

- ---- -w-w- - 1-----------

ljettijf. âDat Scgolict &on uJag tref'op b'eerbe

- - 3i) at
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:

#

t

E=+==========#### E- E#EË
Er

aDat ligt aauberroe enlaag en laag! ter 'tuut

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

###################
=t-E===#E=TEPEETEETF-i--+-4-11

bag upierb &iucht alfijn upeer- be! @Bepepnſen/

#####################
(&iel) om fitſchelichten/sijmituut ſchicijten: So

#=#=## =###
ſp 't!fofp 't! want traan op traan ®ng maar ber

a-a- - zº - P--'- -- -

#####=======
lig- ten,

-

* * **

,

- - - I I.. - - ,

aPaar legt be ſtroom ! JBaat legt be ſtroon ,

3Bán #pong ijooft helaag! in 't ſtoff: . . .

UPaat bgcefit bie 45ulüe-ulomb fijn reden off /

GEn ſubijgt ill. De aarde. . . . . . % ::

#l20mb/ Die een rotg // #)arb) ſtuurg / ſtercit) trotgl

1Bermalen ſtond alg ſtof / tot ljepſ ; -

Of ljarben / Dat bp / 't maghcrof en ſtepſ

* *

----

&ig openbaarbe. '- - - -

ill)onb / bietjet hert geroerb : -

JPoo? be faal'ge paben uorrb' / - ,

2ülg ijp trooſt // 'g 13emelg trooſt / | | | |

't &#pubeloſe foet / : : : : . . . .

1lpt het H3emelſch bloeb , ,

On-uptſpeechlijch fupgen, boet

?llg ijp De Deugben p?ijft / . . . . .
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#unbig leert ; en huuſtig mijft ,,,,

#et een mooib / deat behoort || ?tibie't ſj00gt;

#l 2et een ſtage treb

dPeugbe-maartg geſett /

312omber beplig / uuonder net.

neonb / baat de beeſt fijnbiere ſugten/

dPn-ſpeechb're fugten

# 't hert boomſoecht / berſtaat be ſin)

oo! / upt uuonb-ſtigten:

#n moo:ben beftig / magtig / Voigtig /

GBeeſt-rijck / boogſigtig /

(2lb! bobig hert! Dat niet meeb ging!)

«En altijd ſtigtig. I II

aBaar legt be ſtroom! Paar legt be #troon

3ean zpon / met bat bert / bien ſpring
3ean mij#hepbl bat in tupin een ounttech bing

3Peel groote faken.

aPie bolle borſt! Geie #pong bogſt

# bupſenb bingen in een upt !

#ig poet 't fijn nam / homb met fort 1 en ſupe

#Soo beplſaam ftaſten.

't 19erſtandig bepn ob! oh !

2Eltijd ſupber ban bebgog

apat bewuagt // apag en nagt // Pat te wagt

dBoer Zpoli'ſtomb /

gÈn genag haar woonb /

#et raadſlag ban bupſenb pomb.

aPie pber een te baat

#omen homb / en moub / met raab:

apſe een ſtutſi ºeie een htuch / bie 't gelucht

3TBag aan pber ten

dPien jaren / of bueen |

(ſºf armoebe t'ſibbyen been.

aBe 2Supchen ſpijſen / naachte leben

Blºebogen hleben - Bab
G
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1#ab hier gema ten loon / maar nu /

SPeg Igemelg ſieben / - s .

alBag ſterch of 3iel in noob f mp ſagen --

DE MAATS berbagen ! - ,

50 mpg / ſo ubig | ſo pal ſtond ijp

%jn alle ſlagen. IV -

âBebuuren ſtutt || 3 aer meſen ſchut /

3Per rebeloſen toeberlaat /

âBie uopſſelijch bet hopeloſen ſtaat

alBiſt t'onberfcij?agen, - --

3Per lºep!'gen trooſt // Per lºep!'gen trooſt / , ,

Gaet 45obbeloſen ſcijgick (alg 't moogb

25egon / Dat 'g I#emelg 3liebeling behoogb)

3Legt nu berſlagen,

#term bitter al mat leeft!

âIPat betſtanb ban Hermen heeft , -

323ienb uuo raab // 3Deeſe uun baat // #terck u raab

52aachten ubu geuJaab /

192omen Ilbo Cieraab /

&Pf berminbert / of bergaat.

iterm #inbgen #jong en teer 1 - ,

&00 een leeraat leerb niet meer. - . . .

ſtabeloog / ſiebbeloog / H#opeloog / - - - '

3Pien bermenſchen raab / , t

d?f 45oog ligt berlaat / - - -

Hierm! mant ſoo een 3upi bergaat. » :

JBen eenen beubel ban ellenbe... - - - -3

3laat fijn ſtem ſembe / -- -- --

SPen and'ren toe / tot bat ben galm

25eſluijcfit in 't embe. -

3taat nu bºp #pong 3Liebyen ſmijgen !

GEn ſtil meer fijgen / -

Qf (ſjeft ben «beeſt haar lºgemel-maartg)

jl gaat ſugtenbehijgen. -

Stilte , of Ruſte , - - ''
-

zº - &Paag
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-

V. -

D# ig be ſlag // Pien lang boogſag

30 menig leeraat (u gelucht

d? Utrecht! en u b?oebig ubeet onttucht)

HIm fonÜe ig D'oogſaach :

«En ſo gp 't bart // JPu nog berijart /

€ 5aat in uun oube ranchen u002t /

qën ſlBoogd / nog ſegening / nog rotbe en hoopt;

3Pit 'g maar een boog-ſmaacht.

&iet mp daar eeng ben blicht

39an uuug 12aberg too?n / ten fcij?ich ;

dBm utu ruſt / «En uuu luſt / Dien gp blufcht t

dPun uuJ boobigljepo: -

€9ngeboelichljepb :

guerloog- ja & Srefiloog ljepb.

obp bebt bat ſlBoogo (uieng kracht

45anſcij be uperlo geboeit) ueracht;

eEn fijn ra'en // HDiet berſtaan // 3?iet gebaan /

&Pm Dat u het oog

#Pa be luſten boog /

eEn boo? 't ſienelijcit bebgoog. - . *

dBe Schaften bet 45obloog bepb foechten ! -

19erbaarlijch bloechen /

3Pe ſlBerlo in p?acht te boben gaan

Gán hap? / in boeclien /

RBe upoinen ſchelden met uur naſp?aacſi

(TPer ljerogen na-tugaach)

Utrecht! Utrecht, uuu fpijſe boag;

&Pitg nu de naſmaad,

dºobloſell ſtil! &til! ſpotterg ſtil!

19erblijb u niet / ſtaacht u ſagt) ;

aBant ſchoon icft uiel / en in het bupſter lag

«Bobt ſal mijn ligt fijn. -

#ſlâaat u! maar li! dil 2aat R genaackt *

#n beſen bal een val / Die bert/ - G
- . l t
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GEn ſiele ſal ten epnbeloſe ſmert /

«En meer ban migt fijn.

KUPaar legt bien bgon / bie tong

(JPie maat tot uun lºgepl ontſp?ong)

#n be boob: // «En bie boob / #g um boob /

3l3ant uun boſe treb /

HBelle-maartg geſet

«Baat nu berujaartg onberlet.

JPie ſlºebicijn boub op /

giën uun blijdſchap ſtijgt ten top !

l#2eplig ſïecht! 13eplig ſlecht! #eplig ſlecht!

4Pn-naſpeurelijch / /

&Pn-beſchulbiglijch /

2lig 't oerboemb / oocſt p2ijſelijch!

3l 2aat! JI)aar luat ſie ich ginder komen?

geen troep ban H2gonnen?

#aat oog ten l#emel? @Bobloog tot

5àu moogt gp ſch?omen. -

3àu fullen 'g #emelg blickſem ſteken

&Pp u ſig bugeechen ; . r

#aar ſteg'uen ſelf uur bloechen fijn.

#oogt luat ſp media,
I.

ſ)eplige Q5ob! 42ng 1Babet ag!

ſl?p hebben tegen u unigbaan !

gEn daarom boet gp 't ong bug hatb berſtaan:

ſBp buillen 't b?agen. - , . * * *

2.5lijft gp ban niet // 49ng IBabet ? ſiet

Qug ſchulben in ben geplanb aan /

& 00'ſal get quaab bat u tergt ondergaan /

&#n uur l#epl bagen. - -

3?cent gp ong 3Leeraat ubeg:

&enb uun 45eeſt in plaatg / en ſegg

#ſch uur ſpeer / 25en / en leer / it beel meer

&Dan 0pt menſchen mond *

#ell|tijen leeren houb ; •'

al ſtij (ſtit |
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den ong bruch betbmijnt terſtond. rº.

#Beemt gp omg fo?g op lt;

3 Baacht 7 en maacſit ong haterſ, ſchuur !

#Boo! uur loer // @Lot uur eer // lgaar beheer,

def fía met uuJ ſtaf /

Hben oan 't ſtoren af

d:nuerſtupu'et been alg Haff.

#aat ong upilt in uun gunſt mºet geturn

gIceraarg ten lebell ;

ciën bubbel feg'nen bie bp ong

#Pog fijn gebleven

#a op ſclf blijft bp ong/ o 3Babet!

ofºn trecht ong Ilabet :

Ibp gabie gaat | gp iijt en blpft ! /

4Dng lebelig abet. V I II

aPug bibben nu / Pie troepen u /

aDien gp ten leben hebt geſchicht:

dEn bieuan beun in boefjepb fijn berquicht

JPoo! beplige 45obg-ſpgaachi

GEp! 'ſie betraan || #ie 't finielen aan

aſper Iam'ren / mieng een boubigbep0

#p onberujreg / en gp bebt toe gefepb

#ſuu eeuunge 4Bobg-ſmaacſi

't 45croep man rugg' en erm /

't Blooö-en trooſteloog geherin l
aeſen fijn band // Igulpe fanb |/ GPie fijn ijanD.

5muijgenb beeb / 49 H)eet!

ſpoort / en ſenb ong uject

#ulch een boogbeeld ban fijn leer

âIPp upillen niet meer boou

2lan u fijn boo? ongeloob,

#og be ſuſt l/. (apie gebluſt || blepig huſt)

2 mb're luſten b?oe'll /

32leeſcheg #ragten boe'n / -

gên ben 45eeft upt-bluſſchen Doen. 3?
3U
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5ſbu finaben up begmerciog boogbeeld

25p u beroogbecſt ,

SUPaat legt / baat legt / baat legt ben top

SPie niemant boogbeeſt.

#benb ong beg Ipemelg ſtoſt'lijchijeben

Hi2et Deugben-Hleeb / en

#2P ſtillen lijf / en #iel / en sin
3Boog 11 beſteden.

E Y N D E.

Aandachten op 't ſelve voorwerp.

taagt#huaarom ben lºgemel ſlaat nietſoobeel

plagen /

«En Bogaard weg-ruht?'g Ianbg olib?aaglijche ſja

uaarop ;

Derheerbe ſigt tot ſterft-of 3Lamben-heerſchappp:

#beel!Joong ben NAAM booguſoef, of laſter toegebga

gen:

UPen Ruſt-tyd ruſt-en mut-loog ſombig boongeſlagen:

l2et Hino barb-nechig leer-en tugt-loog op-geboeb:

39en baatſoentuniſt/bewuyaach fo g?agelijch geboet:

b'Ontepne ſtanh/en filoo boogtrapte Hupgbepbg lagen:

Pen #laſt, ouerbaan, bgincſi-ſnoep en lec

- ernp: -

#et ongeboobe bleeſch: be pracht in toperp:

"Dan mereloſen 't fijne ontrucſt) en ſtoºt genoten:

JPoo! leugentaaſber inenſchen ommegang bernielt

3200, luſt en epgen-ſin Deg HDaarljepbgleet ontſtelt:

2öeſtraft/en ongetjeelt/ben lgemeIljeeft urtboten,

't Laobiceeſch geſagt in boobe lautuigbepb:
3Pene# luſt / nog eer nog aanbagt te be- *

ijſen: -

Cn tegen 't ſtraffenbaeoogt hatbnechig op te rijſen:

3? 2 &Peg
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3Peg maarljepbg Ittagt niet te ſien boog omgeboe

lijcſtijepo: * * * - - - -

't#" ſlâoogb/berachtboog ſlapenb'agtloog

ljepb: - * * , * *

Of al gehoogb/ onmagtigplaats in 't herttemerben:

(12:aagt mp niet meer) bieboen een 3Leeraatlebeno

ſteturn / - - , ** ' - -

UPatig; onnut/ en boobfijn/ eerſijnſielberſchepb.

3TBaar/ hem in ſlipper ernſt berbgietig tegenlopen:

&P002 ljaat fijn arbrpb hem met hoon te doen beliopen:

&Poo! afgunſtfijnen naam behruipen: ig bemſchiet

&Pe uu?eetſte moogd. HPen foub hem al het quaab ubel

- buijten: . -

(ſBoub 't Bob) ſlàen ſcubfijn ſjert met ſmert in ſtuc

, hen rpten: - -

#Ben ſoub ; 25epo ! ſepb beri Lºenlel ſenb hem lie

ber ljier.' -

iegtrab ijp #Bebomaartg / alg 't fooben gemel

ſchichte / - -

GEn bepligbe fijn laatſte heb ten prebith-ſtoel /

G2ln# / bod; fijn BEELD , en leer fijnſte

, beng boe -
-

&p 't NETST TE TREFFEN , baat bpfoobeel

jaar na micfite. - - -

Een Leeraar ſterve al ſtaande (ſepbehp) en berquichte.

- apriº boo? STERCK GELOOV'; LANGH

- MOEDIGHEYDT, en in -

5ijn boobg benauuotljept SIGTEBUYGENN
A

T 7 GODS SIN. " -

Och! of Gods Kerk haar trouwſtantvaſtig noyt ver

wrickte! -

En elck een leerde boog fijn mutſte leſſe! Het goed

Te wicken, hoe, en met wat oog-merck hyhet doet!

(&epD hp) en / Mede dienaars! dient Godt als een

" Eenen - s
969
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So vreedſaam. Wys, maar liſt verſlinde d'een
voud niet.

Hebt ſout in u, als gy naar eendragts doel-wit
ſchiet.

Leer (Utrecht) ſterven! en baar boer Gºliag benen.

G R A F-S CH R I F T.

ſioome / 49muzoome / Ipater / 132ienib / 25linb/

- 3Leering / HDecuuu / ſlPreſe / ?trui !

illu (ºſrooſt / Schlich / lieper | 12:ienb / licſjt |

3leeraat / Scijilb / 35cljuf / Scherin /

3Legt omber beſe ſtenen // 45aat BOGAART byp be

\UCIlen.
*

E E N AN DE R.

raagt gp (3Jeſer ) buic ljict legt ?

3lºet een ſlºoogb iſt it gefcgt:

't gg BOGAART.

âDie BOGAART ? u?aagt dat niet / luant bichiet

onber Iepb

giën mag niet ban 't gemeen:

Tèaar geen gemeen en ig / en iſ geen onbetſcljepb ,

&Paat uJag'et uiet Dan rell. -

3Bat BOGAART ? beſen ſtentmen naar Dog? ſig:

gp moet

H2et bp fijn 32aam berſtaan:

Häend gp ben niet; Denclit bgp / uJat 1noepten pnlant

D0et /

JBaat 'g geen beſch?ijben aan. /

3Die ljier (3leſer) legt / fijn leucin

lgeeft ljem feſue maar beſcij?euen.

312p ſcljilb'ren wel met tranen het berberf:

't #g unaat / en pct; *## ig maat uJatetvº,
3 p
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O P DE D O O D

van ſeeckere bejaarde

GODTSALIGE DOCHTER.

I.

e falige 32. 3?. ſchoot upt ben byoom /

ſi?et bert ſp?onglog betong b?ach upt ben toom

ſiiep Oberlupb/waar |ijt gpilu/ Mary! Mary!

Mary! och ! mogt ich heben met u gaan /

âDaarom gaat gp | en laat ong trooſtloog ſtaan?

GEn laat / Dat gp te autº #at /ljet hert 190lſmett.

3 laag ich niet met u gaan ! neemt flegg mpn ſiel

Hlaijn luſt/ mijn hert/ (och! of bát ſoo gebiel!)

#leet u van bier / bat bier beeg romp mijn lijf.

- IV. JIBaat blijb.

3TBant baat gp gaat Marye ſult gp ſien

't qDnſiemelijcH / 't Oluſeggelijcht en bie'n

jl)ijn booft / mijn lºep! mpu bett. ©cij! of icſt baat

- V. 7 QPoch bUaat ?

&eg hem/ Dat ích hier op ber aarbe bliju' 7.

1)an liefde Hranch / fijn lam / fijn b?upe/ fijn mijn | |

gEn batich boog het leſt/## bag en nagt 39eruJagt.

à laag icft u ban niet bolgen in 't geſigt

1)an 4,5lorp / upil ich Up 't genaben-ligt

jl. ºp fctten mumvereist 'Emp ſpoen (tebotnl.

32at gp op 2larb ſoo onberbgiet'lijch beeb /

gºn / ig het melboen ſpemel / mijn ſiel leed

jl?aar tijd berleng / en ſtrijg te beter ſtroom

- (Ien Ioon.
EEN
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E E N A N D E R.

Stemme: Pſ; 104.

I.

D# Iepb helaag! baat Iepb bie biere monb/

3Die ſteebg alg 'g leueng aber open ſtond

jl)et bauuu ban 3Dijgljepb gulſig obergoten/

QPaar legt / baat legt Die biete mond geſloten!

3Du ſal bien Dauuu / Dat pit / bie merg/ Dat ſap

Pat 12emelſcij bogt ban uJare uJetenſchap

SE)at ſtijgiſti Hinbgen gratig quaumen ſuppen

illpt bie geſloten lippen # Illect Oglippen!

jl 2aat nu ſal ſp Dat lebeltbige ſap/

Dat bemelſcij bogt uan luate uJetenſchap /

UPat bate monù in 4.5ratp plag te fcljinclien/

3Dan &#eſu ſelf in bolle 45lorp b?inſten.

- @Ph ! bien Dat eeuuuig ſlBoogb ſelfg ouergiet !

3Dp nog bempben 't u / Maria, niet /

Hl?aat Hlagen upie ſal 't jonge bp ong leren?

3Die 45300t ell Wilepin #ſlid balanceren ?

3Die boet na beeg ong op gaan 't 13gebe-ligt ?

3Bie uJijſt nu eich ſoo bepliglijcſt fijn pligt ?

âDie ſal met mp be 450b-berligt'ûe ſcljaren/

&Poo? bupſtre ſpijb been / ſoecken of vergaren!

ſDie ſal met nip gaan baat 't foo heerlijchſtraalb/

3Baat 't falig buoogb en HDoebfel lucrü er!)aald?

âDie ſal met mp gaan becſten Cljgiſlf leben?

gºu 'g ſäuſt-bagg-uppe #. ſoo uJel beſtebell?

3Die fal met mp: ſl)aar meen; icſt ſtutt mijn ſiſagt

gËn fuJijg / uJant ſoo biel imp Daat in gebagt,

3Iepb «II)?iſtug It 'in 45lop mp in 45rafp/

&00 ig maat tuſſcljenE en tulp uJat ſp.atp.

* * 4
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Aanſprake aan

Juffr. CLARA v A N DE R BURG,

Huysvrouw van den Ed: H EER

JOHAN vAN BLEYSWYCK,

Oud-Burgermeeſter der Stad Delff,

Over 't overlyden haars Suſters

Juffr. CATHARINA vANDER BURG,

Teſingen (twee verſen voor een genomen, en

ſonder herhalingen) op devoys van Petit

Bordeaux, ſiet boven pag. 18I.

Ofals volgt:

Waarde Nigte,

HH#EEË
2ïlf geſleten brorfbepb ſtelpen ſlast betttoo

#EEEEEEEEEEEE##

ſting in ben momb / ſtºet bertrooſting in Den monb/

ËEEËE##############

#g ben jalf-geliefen helpen ſleet ben nagel in De

Ë##########

boonb; Jlºet be nagcl# De luonb;

3Pagt ich eerſt : JDaar mn ijerhaal icft 't.

UPaat betijbbebloeftjepo flpt ſpaarbetijbgc.

25p biegclö Dat / Daar bepaald icſi t/

&Paat
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3Paar gp/ (Nigt) wij# fijt. &Paat gp G c.

# 41 fijn bemel-ligte reben

Lieben ban um 3lijbfaamhepb; Iſieben ban Gic.

gºn het liberte ſoo te u?eben

âDerb bit mopt genoeg# 3Perb bit nopt Gºt.

Nigte, matig ſp geluchig! w

z{Pie beſmare HE'erelb ſchepb. &Pie be ſmare Gºt.

, 2Iltijb tranig / altijd b?ticliig -

h gEcng gelijck heeftstudiº, &#eng gelijch (#c.

3Paar be bleugelen haar bloegen

1Pan't gelobig ſchemer-ligt: 12an 't gelobig Gic.

GP2aagt jaar nu in bol genoegen -

't Eeuwig glorieugging I 't &#eumig (#c.

't Soet geſelſchap / batſe op aarben

93'n rem laage biltte fogt / &#n een laage (#c.

alBerb Ijaar nu in g?ooter uJaarb / en

omd badiator vººr I Igemel-ſheerlijch Gt.

't ſhemelſch hept ber Cherubijnen /

&rraphijnen ban onlijoog &crapbijnen ban (ft.

3Poen haar nu ben b?ucht beroupijnen/

JI?et jaar 3 clug in by# I dI 2et baar geſug(#c.

Siele ſpijg in aarbe baten/

Schaarg in lett rrn en ftallcijn ! . Schaatg in Gºc.

3Paar ſal 't hong'rig ijert be maat / en

23eſtig ſelf de leeraar ſiºx %jefug ſelf &c.

#ier gehupſt] en hier ſoo beerlijch

%jn een pijnlijcſt bleeſch en bloeb/ &#n een (ge.

&iet nu ſomber bleefcij en heerlijcſt

't Ongebleeſcijbe bleeſcl) te# 't Ongebleeſch.be#
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X.

H2u haar na-geſtaart na boben

@Lot het ongemeten Klaar: @Lot het ongemeten etc.

&Boog het engeſien G5elouen

qDngeſien en onſulaat, onaria CIl CtC,

jl 2oeten hier nog boepinig bagen

#ijn beſteed in traan en fugt: &ijn beſteeb etc.

#Laat het ong gebillbig b?agen

1Plugt be tijd ong maag#t 1Plugt be tijb etc.

Ibiet ſal 't leſen onguermaliein/

oën be baben ban De Peugb: @#n be baben etc.

GLot het WOORD ong ſelf gemaach/ en

5p ongepubeloſe byeugd. &p ong cpnbeloſe etc.

26 Wijnmaant 1658.

Stichtelijcke Bedenckingen,

Op 't ſalig overlyden van

De ſeer begaafde en Godfalige, Hoogh-edele

Wel-geboorene JUFFRoUw , ,

Juffr. A N NA CATH A R IN A

van LOC HORST,

Ontſlapen den 29. in Wijn-maand 1669.

Te ſingen als, 0 Kerſnacht 85'c. Siet boven p. 68.

I.

oo gaat bat rijſenb Ligt ueer baſen!

* D Soo lucht het Anna 'g ſpeunelg falen

5copent in een oogen blicſt

u ubepnig maanden te beloopen/

2et Hogte moepte te behoopen/ G#

ll.
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/

qºn in te ſpringen mij #n ſnich. - *

3Pat ligt ſoo helber/ ſoo eenbulbig/

gln tegen rampen ſoo gebulbig)

dſjebaalt ban 'g 13emelg ?langeſigt/

&oo lieffclijch foo effen moedig.

soo mebelijnig / miſb/ en goedig:

qEen regten ſtraal van## 3Ligt.

5p ſtonb boo? beeg na b'pb'le luinben

3Pan 'g uperelbg ſoet (alg D'ambge blinden)

qEn gaapte / maat genoegeilloog:

(@Lot bat gaat Jeſus quann berſchijnen/ .

qEn bie Son Deeb het al berbuijnen/

3Dat opt het omaliapyahoos

aBie Son ſchoot ſoo een ſtraal in 't bupſtet/

gên bulben 't laert met foo een qIupſter/

3Pat al ljet ligt maar bupſiet fcljeen.

&p lagte met beg buerelog b?eugbe /

#2u 't eeuunig ſºeplbaar 3iel berheugbe;

@Paat al baat uw any in beroujeen.

aPe ſp;agt ban hoſt'lijche geuJaben/

3Be touern ban lijf-cieraden/

19et ſlepend hleeb/ Den fioncher-ring/

3Bag enchel b?ecli/ en niet te lijden

23p 't Deugde-kleed, en die geſmijden

3Pie Jeſus gaat oln#m ijing. n

:Den Iboofſcijen ſluier in meuptie falen /

ilton 't in haar oog op bert' niet halen/

23p 't filepn geſelſchap ban Godts Soon:

2öp Jeſus Hirib geen ſebiſianten: •

25p Jeſus lirtipg geen blamanten:

45een gouden bp ben UP002llell-ſitoon. JPit
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V I I.

3Pit felbfaam Ligt nauuu 't oog beſtraalbe /.

qPf met bien glauſch in 't ljette Daalbe

Bet 25eelb ban JESUS ?langeſigt:

3Pat JESUS Leven haar been erben/

«En al baat Eygen baablijch ſterben,

,, 5Piet «Epgeng leefd ºp E een qIigt.

HTaet brugbe usp bit momber ſagen;

q#n magten b'aanujag met De Dagen/

qEn rijper byugt/ in rijper Heugb :

2Ilg fig ben gemel ſchielijcli op boetſ

gÉn ſiet | Dat b'gºero ouuuterbig op boet

G#en niet Dan ormd wºrdt &Peugo.

3Peg mereſbg ſchemerenbe ſieben

(&epb I#p) en ſchatt' beeg l9eerlijcfiſjeben

3Peg 13emelg na jaar meerbe niet:

(@Le ſtofilijch/ Dan bat 'g buerelbg fotten

49nſttumbig ſuſch een glanſcij beſpotten/

49f trotſig quellen met vººrt

3Peg merelbg hoog gerefen ſchulben

Staan boo? mp langer niet te bulben/

3Pe Hl?aat ig bol / 't 25eſſupt ten emb.

't &#n luſt imp ſitſche Peugben/ in Den

45emenen bal mijng 1Polcſig te binden/

2lig icli mijn laatſte van: #n.

5trar fag 't Beloon beg l9emelg falen

&ig openen; en b'&#ng'Ien Dalen/

«En tjalen 't Lam in 2lbgamg ſchoot.

3Paar ig nu JESUS ſelf haar 3Lecraat/

gºu 't ljett/ Dat ſoo leer-ſiech muel ect maat/

3Perbillo/ en al bien leerfugt boob.

- , - 3Paar
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/

X I I. -

aPaar leeft] baat fueeft ſp bp be ſº horen

ZUPer «Eng'len/ en Der &#erſt geboren / .

oën b?p / en ſomber ſchepben meer;

aPaar hoogb/ baat ſingt ſp 3Lieb'ren/ pſalmen

gin b'eeuuuig Iballelu-jab-galmen/

jl2et b'aanbagt banb:# begeer. .

aPaarſ noemt ſp nul gebompelt mebe /

&#n b'afgrond ban b'42nepnbighebe':

b'4Pnepnb'ge huil/ 't 4Dnepnbig ureſ: 1

't qDnepmbig moogb | D'4Pnepnb'ge ſiebenj .

(49 |gepligbepbber #epligheben!)

3Paat ig ſp boob/ en#wat
- i I- e

aPaar 'g Catharyn al heel berbyonchen/

GEn in De G5obbepb boeg-gefonchen.

(&p ſjab'er ijter een boog-ſinaach ban)

gaat 'g opolijcft fijn in 'g gemelg uſeugoem;

d?f beugbfaam fijn in 'g l#emelg beugben;

«Beluchig bieſe na-ſien## -

#ſlâaar bepb! baat fijn mop in bcm 13emel!

«En nog en iſt geen tijb / ben femel ºf

&#g nog ten bloem niet upt-gebuplt.

'@Lig nu ja tijb: mant bier te ſterben/

GÉn 'g bleeſcheg luſt in 't bleeſcij te berben;

A$00 buerbmen uwman:vºparunt 3 e ...

ſluig ong hert te hoog gebeuen;

&Png oog en Han geen tranen geben,

«Pin foo behlagelijh een boob

# roepen upel: Die deugdelyke!

JESU-minners! die lieffelycke! -

Die hulp der hulpelooſ” in nood!
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XV II.

Die SUYVRE bloem, die CATHARYNE.

Die ANNA vol GENADEN-myne,

Is van ons weg geruckt! helaas!

à laaat alg up opſien / en haar in ben

dlaaalſtroom ban t ALGENOEGSAAM binben

3 Benſch pber / Dat bp# luag.

&taachtl. bmaag/ uun menſcij: mantfiet beſtromen

32an b'?lIgenoegſaamljepb fig homen

ill bol-op aanbi'en in ben Soon.

#n Jeſu ig ong 't Ibep! gegenen/

#n Jeſu fijn upp meet ten ſeben -

«beb?agt/ en ſtaan op#fbaan

illu Reden met haar balſche Hlaarljepb/

&ig bompel' in oºg)nepnb'ge Waarheyd,

Gººil ſchatt uur âDijgbepb buuaag te fijn.

&00 filpgt be reben-loſe ſieben/

&ig (in Die Zee ban faligljeben

HDerbyonchen) vinden:# luijn.

32etſaacht be nietig Idelheden

32an goud/ ban ſpijg/ ban pragt in Hleben/

«En wat ljet ſchepſel in han bijen:

SPen Schepper ſal 't u alleg in Den

Maalſtroom van 't ALGENOEG boen billben/

&#n in hetonsicht: Doen ſteil.

#lm wil, um ſinlijchbepb uun luſten

gPoet ſtille fijn/ en faſig ruſten

#n bºGPceaan ban b'eenu'ge W 1 L.

&00 blipchtmen m be &aligtjeben/

&oo ſterben al ong rampen mebe /

&00 fijn tue alg Anna eeuuuig ſtil. e

Ils
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XX II.

dBnepmbige libeilig Ligt! omgoogen/

JPie bug lang b & Eeb'le3iel beb?ogen)

12erloſt ong eengball bie (Loberp!

JPoet ong met Anna ſien de maarljepb/

giënb' obertupgt ong met biefilaarljepb /

#$00 uJetDen UUp ban ſlapen / u?p.

E Y N D E.

Op de dood van de Godſalige Juffrou

H EL EN A van s U Y LEN,

Ontſlapen tot Rotterdam den 14 Sept. 1673.

Teſingen als Pſal. 1o3. Mijn ziele wilt den Heer 85's.

I.

I# ban ong lot nog onbet 't pacht te hijgen!

GEn mag Heleen ban b'aatb ten hemel ſtijgen!

't $3g goeb/ om bat het ſoo be Goedheyd luſt.

gLaat ong bie uuijſe Wysheyd met baat loben

GBp eenen toon: upp bier / en ſp baat bonen;

93 n b'arbeyd up/ ſp in # aats ruſt.

3IPp horen haar in ſjeerlijchheph gemeenfaam

jl?et b'eeuunigjepb/ op ſingen 't Salig eenſaam

GHn 't Englen cboog; en bolgen op bien toon:

&Ler eeren uan ben aanbang-loſen raab-ſlag)

( En b'onfepſbare uJaarljepo boub ben maat-ſſag.)

&DeuJijl het 3Lam ong# lepb ten KIlj?00u.

&p in Den H#emel / bup op aarben / ſingen

23u 't Hoſtelijcſt mttfijcſt Der bemelingen Iget
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Heet felbe WOORD, bat boo? ben aanbang was

&Patis, Dat ſijn fal: 't eeuunig-lebenb 1Befen:

G5eſongen ban 't begin/ en nopt bolp?efen/

&Paar menſch en eind ºp nopt ſat m lag.

&Pie Heerlyckheyd, bie Hoogheyd, Wysheyd, Goed

heyd,

aPie Zee ban Algenoegſaamheyd, en Soetheyd,

dBienfietſ en baar berlieſt ſp ſig nu in.

gºn al haar hemel-byeugd ig. Die te lopen/

%jn biep betſupm boat bier beneen/ uuat boben

«5eſcijiet/ ja bomp'len vay baat epgen ſin.

(Heleen!)fuJijgt 'ſubijgt"ſp mag om ong niet bencken/

3Pien D'Eeuwigheyd ſig ſien boet/ en het b2enchen

äſtºet L3emel-D2anich foo falig b?onchen maacht;

Pat b'eeuuuigbep0 re lio:t ſcijijnt om te ſchouujen

3Pat beerlijch ligt/ en oun ben lof t'ontbouuben

3èan tºepnoeloſe teaurº:n ſp fmaacht.

3Laat ong genoeg fijn/ bat ſp met be ſielen/

&Pie in beſcljabum bºn ongaltaat hnielen/

l2aar booft in ruſt ſteecht ter beruolging upt:

QEn t'ſaam met liefde bol berluonberingen/

Tereeren, en om d'uytvoer, ſmeltenb fingen

3Ban 't Heylig, Heils #w. beſlupt.

âIBpfijn nog op ben uJeg/ en / eer mp ſchepben/

&Poo! moogb en boogbeeld berubaatbg been telepben:

Helena's Voor-beeld bienn ong tot een baach.

&Bie liefde tot b'onſienelijche uuaatbepb:

SPat oog op d'al-ophelderende klaarheyd, -

39et bp 't gepoel/ en 't## betmaach.

&Die minnelijche Nedrigheyd, ban allen

5eltefo/ en pber bietbaat/ uuel-geballen: &Dat

B
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|

3Pat oprecht Hert: bat vriendelyck gelaat; -

3Pie ſiel geoefent in het mede-lyden:

3Per armen hulp: ber treurigen verblyden: , i

3Per ſupachen Suyl: tij#m raad :

3Per Jongen oog: een ſteunſel voor de grysheyd:

&Pie liefde tot beg Igemelg biere mij#hepb:

aPie wysheyd in beg Igemelg ſchool geleerb;

3ſiPauit. Dat mag 't Ieben ban Heleen; en eben

#Soo leeft men hier / om eeubbig foo te leben/

FSoo treeb men belanºmawas ban D'&#erb.

aPug ig Heleen be wandelbare baten/

3Ban 'g mereſög 2 ee/ geluchelijch ontbaren;

qEn raacht boo? ſoo beel ſtopmen/ en gebgupſch/

2lſ fingemb (in 't gebaat ban hlip en ſtranden)

#lºet hulp bet minben felf/ ten faal'gen landen / -

&oo lang beoogb/ haar ºm ſBabet t'ijtipg. -

t * * * * * *

aaat ig/ ma geſug leſg’ / ſig ſclu' onthruppen: -

3Pat 'g b'enge poogt boo? ootmoet in te ſluppen:

#Soo nuerbmen Niet bp 't on-begrepen. Al : * . .

5oo ſimcht omg ligt bp b'epnbeloſe Hlaarbepb;

5oo ſterftmen om te leven bp bie maathepb;

23g men ban van troºn hoogt het bal. -

aeeg ſpemelg Ibeer miſ unig het lanb uerlaten! .

alBant ſiet! bp pacht fijn hoſtelijchſte baten/ .

«En laat het hafj ben b?oeſſem ban De Wuijn.

Hºu paſt oné in ben ſtanck Der ſlimſte tijben / . * *

2tll' arbepb/ ſmert en ſmaathepb blp te lijden / .

» «En baten ban fijn heerlijchbepb te fijn.

Op- Q
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Op den aanvang des Jaars.

Toon: 0 Kersnagt ! ſiet boven pag. 68.

I

aar ig het oude Jaarberbunemen/

leet nieuwe in fijn plaatſ verſchenen/

Gimb fck be felbe bie ich uJag:

3Paar bupſenb bie 't met mp begonnen

(JBen b?aab baat '# lebeng af-geſponnen)

2 in 't g?afsamen in totaſcij.

#ſap heeft beg gemelg mijſe ſieben/

&Puo? bupſenb rampen heen doen treben/

(Iet eeren ban fijn heerlijchſjepb/

(@Len uptroep ban ſijn monb're name:

aPupch ! bupch! mijn ſiel'/ gp moogt u ſchame

19an beſcg jaarg#bºre

3Pe fon bgie-bombert tſeſtig maien.

apen him ontuoogſteſt/ heeft fijn ſtralen

GBp mp boen balen: en fijn kracht /

&ijn glanſch/ fijn ligt/ fijn bpugten ſnebe

Mºeb ich in ſnobe onbanchbaarhebe'

ſêijn ſchepper niet";toe gebgagt

aaer byupben bloeb/ bet tarmen mieren/

AP'onnofſe land en mater-bieren/ -

RPie hebben mp ben biſch berepb:

#laaar aij! De firachten bie ſp gaben

lheb ich ben Gever ban bie haben

(Ien Dienſte niet wegaangelepb.

319el bijftig malen ig gehomen

SPen Dag/ bat ich / en alle bomen/

(@Pilg. Daaglijkg buercft geſtuttet) niet

«En beben/ ban ong ſtel uetlugten
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#n 3Boob en ſang: waar ſijn be blugten 2. "

*UPie ſuicht een meſbaab ## liet ?

202at fijn be faligenbe fieben

# ſlâet bert/ en ooten onbeſneben

*UPit jaar onopugtbaarlijch gehoopt?

&Pie leerben boben alle ſahen

# 12ijn eygen wil en luſt berſaken; -

2TBaar iſ. De kracht uay# een uuoogb?

2TBat boaren al bie ſoete galmen/

2an ſo ueel Lieb'ren ſo beel pſalmen/

3 Pan enckel galmen en gelupt ?

3 Pat ſoo beeſ beben ſo ueel ſugten !

RPan ſiele-loſe ſtem-gerugten/

SUPan ſugten ſomberw: ##tº

#ſa/ op mijn ſiel en ſtond niet hegten

n 'g gemelg biere ſiel-geregten/

t uſeeſch oan 'g gemelg mate bob:

oo Dichtmaalg ſomber luſt berſtoten:

&oo bichmaalg ſomber finaacht genoten/

&#n beg genoten ſamen: -

iſ?ijn Schepper! bie mijn ſiele-hragten

G5emaacht/ Den tang ban bag en magten

45eſtelb hebt in het ronbe jaar;

iſlaaacht/ bib ich u/ mijn ſiel boo?ſigtig /

&Pat icht mijn bagen en jaren migtig/

(Lotubuen Dienſt ſommºn ſpaat.

319ilt gp mp nog het leben lengen

GÉn baaglijkg 't ſoete ſon ligt bgengen/

&#n aoeben mp met ſpijg en branch:

Vlpt uun ijanb buil ich 't al outfangen/

Cºn D903 uug G5eeſt aan# bienſt gangen.

2 #ºgn
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ſl2ijn jaren alſ mijn lang#n. , --- *

&Bat hepſfaam ſDoogb boet mp na beſen

JPet aanbagt horen/ pber leſein :

&chep / &chepper/ in mp meerbet ſuſt.

2lan ſugten/ bebetuſ en geſangen,

&Poet 't bert al fugtenb blijben hangen/

(Lot Dat het ruſt in uſ:# - ,

. . . • 7

O! Ibemelſch Brood! en Salig Manna!

(UPaar ouublingg menig beplig ijlaan na

#Berlangbe ) ſp mijn fiele foet!

3Pat al beg uuerelbg lecherijeben

39an ſpijg / b?anch / Hleeb] en bertelſjeben

&Paat bp maar ſtamch### en roet.

3Ieert mp / Ibeer/ kennen mijn berbupren/

#n jaat / maanb / meechen/ bagenj upten

q#n ogenblichen: Dat ich hen : - -

3l3aar blickſ upt/ bag/ uberch) maanben/ jaren/ .

2II ſtille fujijgeng benen baren: -

(Lot bat ich hier niet## ben.

gaat/ maanb/ meech / bag/ upt/ ogenblichen

3leerb mp / myn Vader! ſoo te ſchichen

&Pat ich beg #emelg leere leer.

ga leert imp uJare ſchatten garen

dºen tijb/ Dat tijd ban maand en jaren/

#n falige Eeuwigheyd berheer. , ,

Loumaand 1662.
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NIEUW-JAARS GEBED,

Om Luſt tot en in Gods Woord. "

Toon: Charmes ſecrets, &e.

H

iEEEEEEEEEEEE
52epntig 3Ligt ! bie't IBemelſcijhept geſtaaft

ËË################

lgebt in fijn baſte b?eben : «En na biert trant u âBoogb

E- EEEEEEEEEEE+E: ETTET3, CR-Z

#EË#E########

bebt vaſtgemaakt/gn't nieuwe ga rſchept mp een

=====FE+=+====Ex====#Ex=x=s=&#

################

nieuwde luſt & Bie nopt en uberb gebluſt/#2a 't“Bobbe

################-- -

ſijhe Ligt met IBemelſch bier geſch?eben/ſ)erheben

ÉÉÉ###########EE-"

toem ban 'g &ielg #nadat tuſt.

't €5eſternt gemelf geborgelijch gepaart/

l#ebt g'aan ben menſch gegeben;

# bo02 uub# Cell# 3ligt geſpaart.

u 't nieuuJe-jaat ſchept mp (tc. -

d? 3 3l3aat
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- I II. -

3ſ2aar toe ſou 't ligt ban &on / en iſ Baan/ en SteeOPng bagelijhg# Ieben? - en 5

HPoet/ lepber! bit ligt altijd ſtaan ban ber',

& In 't nieuwe jaar ſchept mp een nieuwe luſt:

#Bie mopt en merb gebluſt/

Haa't Bobbelijke ligt met #emelſch bier geſch?ebent

3Perijeben roem ban '### bollmaachte ruſt.

&Paar bangt bien beſt fijn ogbening meer aan/

3Pan u hem booggeſch?eben:

eEn maarom ſoub u gunſte ſtille ſtaan?

2,In 't nieuwe jaar huwt,({t.

32erligt fijn glang beg merelbg bupſtten joech?

319at ig uur ligt ong eben -

#tig b'onluſt ban een toegeſloten boech ?

3in 't nieuwe jaar dey I

3Laat lieber 't oog nog peerſ nog TPiamant/

5 àog matter ig berbeben/

oPpt ſien / ban blimb fijn boog bit bierbaat panb.

#n 't nieuwe jaar ſººrt Er (EC.

3Daar iſ mijn hert in ſchepſelen berſtricht/

't 19erbijſterb hert gebleben ?

lbelaag! boog bo?re ſchepſelen berſticht!

#n 't nieuwe jaar d: II I

#ſlàaar alg be &on geen hrupt te boogſchijn brengt

2IIg maar een berſchen regen/

aDie b'aarbe ſap en ong. De brugten ſchencht/

#Soo boet in 't nieuwe jaar een nieunoen ſfeeſt/

3Pie met mp leſenb leeſt/

qPp't hert bat bo?r en bgoog ig/ balen alg een ſegen:

dPan ſp?upt mijn bepl/ Inaat / Hºeer / uuug naaing
&#et meeſt, AAN
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| A A N DA G TE N

Over d'Elende van Gods volck in Piedmont,

in de Jaren 16yy. en 1663.

INLEYDING tot DEN TREURSANG.

Op den trant van Daphne.

I.

OF#ilb?llpiſch upijb-bermaarb gebergt/ Pat

############
Illujſmanning van ten libernelſtrecht /&#n met uun

##############
ſtrupn bewuolchen tergt/ &eg ong op nat u ſchabuur

s--+---sj - J II ---l ## ſt -ATHE--A-3, E-- 2%

g= EEEE######## E
"-e

boog g?uuo'Ien Decht ? Segep! maarom ber rechte

beertigen HPſalmen) &og bof / ſootreurig gaan en

##############E#EEE -en-weer-e-eve "** ee-a-w-mo-----

trooſteloog ? «En uuat uun kippenſoo boof meer boet

##############

# galmen? Seijn aluuuhtupneunugeneugteloog? Paar

y G2 4 - 2Hacob
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##################--------------
-

gacob eertijbg plag/?llg bpfijn fiachelfagſ &ijnſma

###############
renter ceren der bobbepote ſlaan / Paar horen mop

#E#EËE===
niet alg (Lteu? wamen gaan

alBat buonber/ bat omg ſteplte fuijgt/

2ºlg het lºgemelſch geſlagte film Jupcijen ſtaacht/

?lig 2 pon ſugt / alg Žpon bpgt/

3Pan in Igemel nog aarb ig. Dat ong bermaacht.

25eren / en @Lpgerg / berſcljgichelijche qIecuujen/

3Lopen en roben boo! ong balen bren/

dBug upp en horen. Dan pſelijch ſchreeuunen/

Bermengt met #pong beerelijch geupeen;

«En 'f gruuulijcher gelupb

19an't al ocrinoogbent httlpb/ -

't Bebuſbet ban 't nare geſchut en trompet

3 àiet felbfaam iſt Dat": toogu baat na ſet.

-
• -

qDimofcl fat mijn mereloog bolch/

«En ich queechteſe tuftijen mijng ſteplteng in :

li)et bootben niet ban 'g gemelg tolcſt

«En ljet agteb en ſogte maat fulch geupin. -

20lg mijne toppen ban ſneeuuu boben grijſben/

iïtipſchten be upinben 000? 't Hoo?n in ljet bal/

&Dat mrt mat clp ljaar Hinberen ſpijſben/

&#n 't bloeb ber bgupben mag bgalich b00? ſjen al:

Sp Hrencften niet een menſcij:

Sp ſteuröen niemanbg uuenſch :

«Een werld op haar ſcluen/ bien eere nog goeb

lºpaat
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H#aar balen beeb laten/ #fººn 't gemoeb.

oCBobg Soon mag naumlijſig opgeſtaan/

«En het aarbrijch bemoeibaab met ſoo een ligt,

dPe 25oben nauuulijchg upt gegaan/

&Pf 't ligt upiegb in mijne 1Baliepen geſtigt.

3IBombere trech ban be ſboblijche goetljepb/

iſiounen bab D'aarbe betoberü : en tijang

aaechte ben gemel uoo! ſtome'g betuportbepb

SHn mp de waarheyd en baat bepl'ge glang.

l2et ouberbienb beſlupt -

ſhoog mijn ballepen upt/

QPm baat te beujaren / be maarljepb Hupg/

&Pen toevlugt ber een", ber @Bobloſen kruys.

Der Vromen toeverlaat: bie 't ligt

3Paul De ſlPaarljepb boog 't mebelig ſtomen heen

J/l 2et u?eugbe Htegen in 't geſigt/

gEn fig boegben met mp boo; De waarheyd aan een.

12gebige toeblugt alg b'pſlijche hlauupen

1Dan 't ſebenhoofdige 25eeſt belſch bermboeb/

(GIragtebe 't H2emelſche faat te benaumen/

23jn oogſt na 't hoſtelijch onnoſeſ bloeb:

3àoo? Siong atmen hoop /

JPie beruJaarbg ſig ter loop/ s

qDmber mijn fcljab'ujen begaben / en ſtil/ » !

25eleefden met ong 'g egº's waarheyd en buil.

Der Boſen Kruys, mant alg ljet 3Iigt

JPoo? De Dampen ban menſchen-bgepnunierb beſmalfit/

G#n ſt)?iſti 25pupo ontmaagb/ ontſtigt /

&P'eenboubige p?omen berubonne / berſchalcht;

&cijoten bie ſtralen in 't bupſter gemeten -

JPer buipſterlingen / en ontbccſtten 't quaab /

SPat ſp ubel luiſten/ maar niet uJouben moeten/

&Ple beg; uptbo?ſten in onfoeub'ren gaat:

(42 5. (Zhang
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KLhang mag be tijb berbulb

33an 't 19eplige gebuld/

21ſg 't magtige 23abel ſig bronchen in bloeb

&oub bginchen/ enuay:goe: Bruyd met beboet.

&Pug alg be bupſtere onubetenhepb

denſe ſtralen fag ſchittren ban bepnb'en beet/

ſliep ſig be nijb te berſte/ en ſepb;

@Peſe ſtraal mag Den Daal' ban ong not / en eer:

5iet bit be lDetelb foo ſtaan upp berlegen:

alBie ſiet ben Dag/ en blijft ſteebg in ben nagt ?

bemel/ en aarde laat olig u!p beujegen/

Hºtetchlijche tugt 1 en al beg buerelög jl?agt:

GEn luilt ben #emel niet/

&Pffujigt het aarbſch gebieb /

#Soo moet het belgel boen! ſl2it berſte baat upt/

#laoogb/ſtoof/232ailb/en 3Laſter met ſch?ichlijſt gelupt.

T R E U R-G E S A N G

Over d'elende der Piedmontoyſen.

Op den trant van: Doulants tweede Lachrime.

I.

R##E#########

Cºpſiggrºei", ! bat ben g?ijſentop ban b"?ll

=====z=rt-s=ex-t=t=z=====zett

######=#########
peg pleegt te ſchuujen;#limt er nu eeng op/ &#n ſiet

HEEEE#########
in bie 19aliepen ſtofban gpu- ubell : Siet":#

p - ca
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"

:

E#EE++++++++
'g gemelg ſlaagt/apie Spongſchutboo, beſen pleeg'

DS l |--+--- ElEKIJE

#######=###=##
te boe- ſen/3Buhaar glanſch bemolcht heeft: en een

#####EEË#=###
Dupſt te macht IBe merſb-berligtenb Igeerlijchljepb

=====xGfP: =========t-HEzzz-zº

Ë####E###########
baatſtra- len Poetbalen/gºn ſp/bie baar baalt ſat

#=###########mee-a-e-mee-en- -----

H#emel-hoog/Jſlâoet in holen/ 2öerg/enſiotglelen

A-S -

l ſ?
hem- - -+---it --

- - E-7 N-M - TI

- -i- E-T - I IT- -

---- -1 II

big bo- len.

I I. - - -

'Ah! nare ſtem! ban 'g gemelg biere bupb/ .

&#eunenb aan blijbe iPſalmen ! - - - - "

&Pie nu al 't gelupt | |

12an b'«Echoſ maar 2lij! ah! boet ueber-galmen,

giſch boeg mijn ſtem bp be uu/

#cſt upil met u in ſilagen

illuj leed byagen:

QEn bp u mp neer ſlaan/ ban geſelſchap ſchuus.

2lb ! mag nu 't booft maar water) en homo't berte

&ijn ſmette (Letl
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GIen oog'upt eeng Ioſen/ ah ! ah! ah! -

#ſtºaat nu bganben// st,#nºtmin ingebuanben.

't Ljeplig beſlupt/ bat lang fijn Hinberg bulb/

23g nu aan 't pſlijch baren;

g#n be tijd meruulb /

SPat 't bier geſlagt be ſtipbring moet erbaren:

&Paar blanif nu 't bycefelijch oog/

QEn Doen Die felle blichen

2 pong ſcijgichen /

dſbeſtelt (laag! ) trn boelbuit ban ſooft een boog:

52u ſchijnt ben gemel too?nig al haar filagten

32iet t'agten/ -

«En bie al haar @Irooft uJag/ Heeuun of 25eer;

dPie haar in Den // loorty Igemel hount verſlinben.

't 25lijbe gejupg in b'oogſt uan ſtoo?n en ſlPijn/

't Been bgeunbe boo? be balen/

&laat nu aan ben quijn/

2ºlg niemant blupf gemagten ſchuer berft ſjalen.

't H?ab treurb op berg enb in bal:

#ſlâen boogb in ble ballepen/

3Piet ban ſcij?epen/

GÉn ſiet niet ban ujocſtijcpb. Paar het maar geſchal

19an 45obbeloog in bloeb-bo?ſt upt gelaten

&oſbaten / *

Steebg jupgt in ben roob / in quell alg ſpell

g#n met bgalmöell//banburg bof/uctuuoeſt be 3lanben.

't HIbeerbige bloeb pan 'g ſpemelg ſituegten laag!

3Paat b?incht ſig b'aatbe fat aan;

&#n'er Hoſtlijch aag

dPaar ſlaat brn beul l en rucht het bier ſig mataalt.

#$iet baar! 'aar Uliucht het ſupeert,

3Paar HlincÉf yct boo? De ſteelen /

&POf: bechulelen/

3Paar!
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#

&Paar! oh!'äſſupt mijn oogenboog bien ſlag berbeert/

&Paar ruchtmen't trillend ſupg'ling ban be bogſten

2II bogſtenb. - -

Iboub b,temb! &#p! maat heen? ep! ſla niet toe! "

JPat'ggebaan:ligt b?epinty#n De moe't in't aanſigt.

ſPat ſïe ich gimber tupnu'len in 't berſchiet?

&oo ſtopten baat bie trotſen

(3Pee! mijn oog bie 't ſiet! )

't 42mmofel bolch te pletter op be rotſen:

JPie tupm'len ban ben top/ s

qºn Hineuſen op. De ſtenen /

25gepn en benen/

(Iot batb'ab'ren trillenb/ 'tleben geben op.

daaar ſpeetmen't lebenb mengſchap aan. De taatſe /

QEn laatſe »

&oo tº ſeet/ en bergaan/ beſtaan/ bergaan; -

3Bant Dat buprenig pijn#Bupſenb bo'on beſupren.

giſelijchhepb! bug ſiet be fon ſig blind i

2lan 't grouuulijch bat ich baar ſie; - - -

35ie baat tuchtuilen 't Hinb tº

5 àiet nu upt 'g moeberg liefben armen: maat bie

dBie ſchenb be plaatſe baat 't - - - ',

UPeg l9emelg ſogg ljet lebell -

H#ab gegeben/

«En/ eet 'topt be fon fagl bepmlijch habbenvaart.

alBat fpget ſoub ſig/ aan bat bat/ niet ſchromen

(@Le ft Onnen ?

69 mee! 't oog beſmijcht ban Hlagt/ o mee!

«En met 't ſtichenblam/ ſubijgt ook mijn tong alſnics

Henb. Ruſte.

VIII.

R# mijn tong / nog ruſte be bo?eebhepb niet.

N'h ſleoet meer/ al weer aan 't Hlagen;

&L ig ſuich berogiet - -

49an
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3Banzpon/ 't minſt met haar haar ſmert te blagen.apaar ſchenbmen b?oum en maagt. g

abat hin5 wag nauuolijchg bouwbaat/

asiet haar rouuu baar! -

dºen nogalfjaarrouw niet : lºootboe meer geplaagt!

#en bult met ſteenen (uogeetbepb nopt gebonben!)

't 45eſchonbenſ -

«En blijft b'arme migterg heen ter been/
diot ben 't leven bug #aris moeſt begeben.

apaat rooftmen een be Hleb'ren tot op'tmaacht/

d:n ſnijb hem ronb om benen/

dºot bp ganſch mig maacht

#iet ig ban mond en bloed dan hoofb ten benen:

#bang blijft be logeerbepb 't ſout/

ciën bug-poer 1 in de leben

#oo geſneben/ .

«En merpt hem een fileeb om

o@nbarmhertig ſtout /

# #leen in meeſt van mijn geboopt/ bat 't beste

32an finerte

3eerheimpt/ ban men ſteecht het bier in 't Hleept
GEot be oerſcije ſneebe en#ner be ſiel uptperſen.

Iboe glijſighepb geſpaart ig ban 't gebaat/

#al Pierre Symon tupgen.

âBie/ ban honderd jaar/
ingen 't hooft met Hracht ten benemaattg

3Peeb bupgen:

«En/ met fijn ſtock-out, ººga/

#en beet te berſten plotſen

3Pan be rotſen.

3e,aagt mp niet na 't äinbſchap:

alBant baat pſá'icht na
die ſien; alg ich tmte ſchelmen ſjool be nieren/

aPe ſpieren - n 39

G!!

z

v . . .

t.
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32an bat Hinbje (battenbelcit een been)

3IPgeeblijch ruchten/en rie:ſchermen met beſtuthen.

G5goumelijchhepb flaat bog be maat in 't lieb/

3Pat top nu treurig ſugten/

qën omg hoog berbgiet

&chept aag en ggoep upt b'pſlijche gettigten.

25olt ban b?p 't ſch?ichelijchſte upt; -

(Lubee habben 't rampig leben

(Lien gegeben/

«En met ſogg gequeecht: Pie

HI?oogb-fnen boog haar oog! -

#ſlàijn bigt ig on-bigt/ buant ich âan 't niet micken

1Ban ſch?ichen:

3Paar ich nog tuee ſchelmen ſie bermoeb /

2lig tien bollen ant ºm ſpeelg-unijgrollen

3Pien nu be myebe goebljepb ban 't geſpupg,

leet leben had geſchonchen/ / -

d?f bie haab en hupg

Gent-gingen boo? ben moogb-p?iem in ſpelontſient

&Peeg ſtonb een bogeber bguch /

«Een boob ban Dupſenbupren

(@Le beſupren:

«En ſcheen amb'rer ſmeerb-moob - - - - --

# enchel geluch/ -

lg ſp geſomb of ſlech/ en jong of oube
19an Hoube -

#n oogſtf pg/ ſneeuuu/ erhermlijck naacht -

&Boob-beogieſen/ of b: ## met pijn verlieſen

© mee mijn oog! ich tmijfel of gp meet

32ermoepb 3ijt van um ſcijgepen/

#### Deet

e ſien l bien bugeethepb toont in bit ballepen.'Et ſie alom bano/ piam en tooch; p 'It ſie
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'#t ſie niet ban bloeb rebieren

49m mp ſumieren:

49 uJet! mijn oogen!

3lPee ! mijn ooren ooch! r

32an ſoo een huplen/ gillen/ Hermen âlaaglijcht

&Pnb?aaglijch ! - -

3ilg rotg/ en hlip ueber-hauunt; en brengt

't laapgaan't rijſen/ 'tºtaal 't ſmelten / in Dit pſen.

69 mee mijn hert! mat herten mo?ſſen plag

#tomt mp gelijch te boren:

't &llpgelingje lag

«ſºn ſpecibe Doe men 't quam aan begeng boten:

HII?p beert bien Houg hloechen belb: -

3Pie teebge met haar oogen ,

&teelb mebogen: -

#TBaat ſie baat bie fujangte:

3Pie in ſu0aret noob. -

21 mag nog lijb'lijch/ maar bat al bie byuchen

45eluchen * * * -

GBp 2 pon; Dat hoſtlijch gemelſch faat • - '

aPoetong bpgen/maarte Hot 1 bug laat ongfujijgen.

2 Ruſte. -

X V. -

lg nu be moob en 't pſelijch bejag

TV &ijn fat babb aan 't geleben/

25!agt be berbere bag

oEen ſchijn ban Ialmt en ſchafte Zpon bytbe:

«Een hert en breed loſe byeeb/

OPm boo? bebgiegerpen "- - d

't ?Inbge ip'en * --

3Langſaam toe te bienen/

leoe moel eben bugceb.

âſiaen bouuub een ſteene &terkt in bingeluanben

3Pet lanÜen / - G .

- EN

e
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Giën buſb bie met myebe Hrijgerg / laag!

3IPelcherg hoofden/ moogb gemoon/maat meetljepb

loofben. -

X V I.

3Pug mag be b?eeb maar ſtabigen alarm

% in plaatſe ban uerquichen /

&#nb en bragt / ocl) atnl !

5Piet 'g baagg ban pgeef” en nagtg maar ſch?ich op

gÉn fat bie uueer-looſe Dupu . . . (ſtl)?ichen/

&legg op De lugee genaben -

3Ball Die ttaben -

GBp all' haat bppijeben!

Hl?et een trog geſnupb. -

3Pie ſal ong al bien baſbaab bogebelmoebig

&#n bloebig

3Ban 't up?eeb uptgelaten ooglogg-bolch - - - --

(%n bet bellen | ſlagu:) te regt bertellen?

't HIPaarbig panb) beg Igemelg ſupp're bienſt

3lBierb in een bal bien bomen/ .

GPp het onboo?ſienſt/ - -

Hil?et al het ſtijgiſten-onberubijg/ benomen,

«Een on-betogaaglijch gebob!

3TBaat fagmen 'g uJaarljepbg glanſen

&oo beſchanſen

3Pat ſp nergeng upt betſt! ,

Lichten is haar Lot.

& Bieg ſjoubmen aan (uoien ſoub be jeugt niet breren?)

&#n 't leeren/ - - 3 .

3Daar b'aal-oube bypljepb; emb' en leebt - -

UPat De buetten/via:/g# #nog berliomſt pletten.

- 3

3Paat mag beſchulb ban Ongehoorſaamheyd

#Pet poerigſte manmen/

#n be bienſtbaarhepb

UPeg l9emelg"# ingeſpannen,
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JPaar baltmen op haar aan: - -
«En epſcijt 'er ſegniaal tieilen/ ’ J

- dPie in 't bienen

HI)et raab / baab / en tuij#bepb --

3Plegen hecht te ſtaan.

âPat igf men ºpſcijt bet ſupache lieben krachten/ .

3Pie acijtell -

5ig in fulch berlieg ten g?onb ontbloot:

aPieg ſig 't ſterben nºg#haat #Iteraarg berben.

3Paar nu/ſie baat! beſchulb ban ganſch ben hoop!

dPaat blechtmen nu De roeben/

3Paar men meeb goeb hoop -

Op al 't tſlenbig bolch beginb te moeben. - -

Hleen ſenb Hrijgg lieben toe/

GPie 't ganſclje land boog-upamb'Ien:

: «En mig-baub'len

3Per geſimben boo?-raab: -

Op 't belt ſchaap en hoe : - w

&Pen rijpen b?ugt Deg mijngaatbg hen ontpluhhen /

&#n ruchten

aPen ranch met be mortelg b'aatben upt :

&#n berbganÜen perg en# met bertel hanben.

't Schoone geudag beloofben op het belo

un buintet trooſt te 3ijn / en

aag! #elaag! 't gemeld

#Berpletten 't aſ/ en fijn glanſcij berbmijnen.

aPe mijn bie nog in het Pat

25eupaarb mag ſp berſchonchen/

gÉn berbgonhen/

G#n quiſten het ob'rig -

GIer aard' upt-geſpatt. -

(Ibang bielmen aan ben fierhroof en 't berbganben

&Per ubanben/ -

TDie 't geplſoo vaach babben meergegalmt/
49In
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E

42nm bíetreureneerste instanbaatteſcheuren.

2lIg nu ben armen hoop fig ganſch ontbloot : -

3Ban alleg fag/ en 't leben -

24'n gebaar en noob -

Asbag boog ben miſſen ſlag gebuprig beben;

3Peuijl ſp ilàagen en bloeb / - - -

UPie boog baat boob-tpaarg benen - - -

4Baal! / beboenen: -

3TBamboop geeft een raab-ſlag

iBan land/ bupg/ en goed - - - - - -, .

GIe laten/ om het lenen op De 25ergen

&Le bergen / . -

gËn baat (al ben boo!-raab boo? ben boef)

23in D'harb en Hoube totſen 't upt te ſjarben.
w 3. Ruſte.

XX II. -

D# toeberlaat oan 'g gemelſch252upb / .

ſtinb ban foo tijch een 19abet! -

&Pie haar naacht/ en upt - - - »

2II 't ſienlijch/ ſtrecht ten lebeng eenig aaber. '

aPie recht tot alleg heeft - - - - - - - - - -

(9 uuonbet! ) moet bier ſchupſen -

' glu be huplen/ ' .

b'Ibato aarb haar beb 3ijn;

aBe holen beleeft : : : :

&ig ſitechten/ haar met ſteenen-galerpen
(ILe bppen . ,, ! 'T - , :'. ' -

( @nnooſſen toe-blucht!) boo! wimbl en ſtorm: *

3Paat. De barſe oogſt en# houb ben perſen.

- A »

49 mee! @P mee ! mijn ljett roept tubbelt 'mee!

º
-

2tig ih be naachte leben -

# in b'2ºlpeg-fnee -

oo menig ſupte bare boet-ſtap tteben. ' '

%lg ică het ſcijoon lºemelſch ſaat- - - - - - - #

- iſ 2 &ig

- w"

--*
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ig 'g magt# inhoub ſïe ſirethen . . . . .

als:# - - - " -

aDat jaar ruſt en ſlaap mijtfit: ,

ga alg 't booger gaat I., . . . - - - - -

oºn ich hen fie be ſuibbºlen van het leutn ; .

25egeven! ; . . . . - -,

(TPen voorraab te bupg uerwoeſtetſ afh!) -

dEn ben fellen honger#ºnering mºet *--

de wee! @ ure! mijn bert fcbgepb bubbelb wee! :

Gilgich baat fie ſtocſi-ouben . -

JPoo? het pg en ſilee / . . . . . . . . . . . . . .

Ibaat ſobje warmt/ bie oblig uiag/ berhouben:

##ten -- . . . . . . . . .
oogſcholinergl, Dieu De Jarell , 1 : : : : : :-# jaren i - 1 e - º -

#n merge-loof-outbepbl

( Pien maar bienſt en paſt) . . . . . . . T

va:# boºſt be leben boet (in 't leben), w #

ege EIl , ::::: # # . . . . . . . .

ga 't ſcherp ongemachl in hongerg-nooh ja ,

ijen het ſcuen ſelf / te##n." :

t 4x 4: 7 :: 23, - ,

Haog bloeb het hert) en idººiautſjutubbſlouut:

#bieper in behuplen zag , 3

gIn het pgf en filee | | | - - -

#iet alle menſchen ramp gemachºloog ſchuplets

#aat legt een jong weerloog lam:

GEuſiet! De trouwe ſlagtoetſ: ,,Mag 3 )

geeft geen oorber;, iſ 3 3 e ,

«Been ſomp tot verſchoningf

«Been hout / bierl nog blaul r; ! # 12 *

aPaat boetbe felle hoogtg of ſcherpe pijnen iſ zº
GEen qllijnen; 32, 6 Jt ',

qºn laag!# in fusacht/ uiat pijn hem betttt.

felle ſlaag in houd en ſjoliger moet b? bang at
- - d

Y - * 4
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X X VI. - ; " '

3Paat legt een hert bat bgamb/ en laaf-nig berft. :

JPaat bijgt een na betbetſcijing - ,, ..."

ſBan gemach / en ſterft --

H2elaag! en berft ueraab'ming in 'g boobg perſing. :

&Paat torſt het ſubachſte bat - - - A * *

l#aat ugtigt/ nog uepnig Dagen - - - - - - -

q: ## lo g * - 5n gaat Dienſt-en julp-joog i. 7 | | | | | |
't âllerbitterſt'-paij. 1. ' - º is

&Paar gaat een 't ſcherpe egouwen-wee beſupre /
âDant b'upte , " ' ' k: , -

3Paar ig: laag! nietg/ en mietg ter hanb

&Pat be firagtenſtijft/##ntehanvaſachter

5Bog mag het al te b?agen hoe benautot/ | | -,

#l20gt 2pon baat nog ruſten: : - - -

3!?aat Igelaag! nog baumt - 4 - - - - -

«En galmt ben rotg maar oorlog/ en be ſüſten

Staan nog in b?anb bag op Dag -

oPln b'arme bupu/ bie 't leuen i . . . . . .

, #aar met beuenſ. ,,T - - - - - - - -

#og flauun bettig na ſleept/ - - - - - - - - - -

o@och ben laatſten ſlag –

(die geuent en beg tpgerg bo?ſt te leſſen/ -

iſlaet fleſſen - - - - - - - -

12an 't hoſtelijchſte bloeb ban Chriſtiburbſ - ;

UPieg all tipten ſp by# mate |upren.

#oo!! #Priemben Igoog! bie uttebig op ben weg

ilàijn 3Lamb / en fumert berbp-gaat/ -+

&iet oberlegg' -

Qf ergeng finert ſoo groot 3p bie hier bp-ſtaat?

GEn geeft ben lºemel u 19,eeo/ - -

&enU betuJaartg aan uub bg00b/ en T T .

3ligt mijn noben: - , , --

ſk 3 23a
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a komt met um beſbeu

24 ben Bemel meeb/

2 en urijn mp van bie &ijgerg bie éoog urinban
12erfitnben:

4eoo! al 3ºrbertanb! maacht op! maacht op!

202ant mijn ſlagen fijn be fcbet# ban uube plagen.

Beſluyt van 't
voorgaande,

Op den trant van Courante la Bare, of:

Helaas myn ſachten, &e.

A##
3Lmagtig beer gebuchte Bob! @Pie 'g buerciog

ſtont'/en 'g menſchen bert geplant hebt / En alum .

#############planten in uur hand beut / ſºn geeft u felbum HinEt-TEEEEEEEEEEEEEEEEEE -
-

######==###b'ren tot haar lot. @Lotuſong 25opcijt/ong L3epl/ong

################ſiotg/ HDp hoinen algong Bpamb
ingeebentrotg

###############EOngtot-ſnupft/
bootonguptuwwaſte woning)

« gË
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«Enſiet boo! molchi Euramp/OKoning!'t Lijben

pan uw volck. I I

5iet hoemen 't Hoſtelijche bioto

3Pan 't biergehogte boſch ter aarben uptgiet/

gÈn hoe uun 252upb haar tranen upt ſchiet/

3Pebuijl men 't lanb ban lijchen ſtinchen boet.

5iet of een ſmert alg beſe ſp;

3Pe #ſong'ling balt: be ſlaaagt berkragt baar bp:

het ſupg'ſing ſmelt aan 'g moeberg lege teep'len

12all tranell nat/

dPie haat ontſcep'len

2ºlg ſp 't hintje bat. I II

3Pe megen naar het Heyligdom

&ijn uuoeſt;alg3Boogb/en &pijg|en &ucht/eu &ingen

&Pp houb in Syons 45aberingen.

q#n laag! ben bitt'ren bpamb lagt'et om!

qEn ſchimpt (ſoo ſmaab'Iijch bar ich gruun)

Waar is uw hulp? waar is uw Koning nu!

O Zyon? daar uw reuckeloos vertrouwen

Soo vaſt op ſtond?

Laat af te bouwen

Op ſoo los een grond!

32aar ig geen bitterer berbgiet f!

45een fuseerb Dat ſcherper moogb/ geen bogebet pijnen)

JPaar Biotg/ en &neeuun gemacht bp ſchijnen:

gEn joogb gp bat (Rechtveerdig God!) nog niet?

39echt op uuo magt / fiomt ban om hoog

Iſt 4 3ſ?enb
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ſl2enb tot ong IËaterg een beherend oog'/ - - - - - -

62f ſteloſe tot een boel-unit ban uur ſchigten.

2ögeecht all' baat ſiaab. . .

'oºn boet hem ſuigten

UPie uuu Zyon baat. V : - -

Jlaaacht eeng een epnb ban Zyons traan: | | | |

Stapt eeng ben bloet ban foo ueel bloeb-ribieten :

qEn bpijbelt al bie (GIpger-bieren :

«En laat um bolch ubeer in hun ruſte gaan / .

Om in beſchabuun ban ben ranch -,

&Penſiotg(bie nuten ſchupſ-plaatg bienb) umbanch/

gÈn Ioff met bgeugbe uJebet te boen galmen;

2lig 't herberg himb . . . . . . .

#n 3Lieb en HPſalmen | | | |

&ijn geneugte billb. V I . . . . .

, 3 ºf 7 't

«Beeb onbermijl/ bat uum gemaab . . . . .

Alun bier-berkrege lang-beujaarbe Waarheyd

&Boo? ſoo ueel bampg in ſupp're Haarljepp /

JPoo! ſoo beel ſto?nig ontmanchelbaat / beſtaat.

Alun Zyon repmigt ban haar ſchuld ,

#n Jeſus bloeb / en uJapend met gebulb /

3Pat ſp ſig onbet u âPil millig nepgen ,

g#n / boo? Die boog l9aat ſlaan / en Dgepgen/

&melien nogahitloog. V I I - *

SPan ſal um ſof/ Lof-weerdig God!

#n fulch een uuerch/ en in unu Hinb'ren bliucheni

#ſa Igemel-maatbg uuu trouube filinchen /

&Lell fpot ball bie niet ong bertrouuuen ſpot.

&Pan ſal um uberch/ uur HIuſt / uur Beeld;

(39at in uur 3lieue Zpong meſen ſpeelb) ,

&ig opdoen meer bol iigeerlijcftijepb) en beplig:

g#nd ubu gerugt 2,In Pſalmen beplig

échett'ten boog de 3Lugt.het o: be 3Lugt, REYS
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ſ

#

R EY S-G E S A N G.

Voor God Es KI N DE R EN op occaſie

van eeniger Reyſe.

Stemme: Pſ. CIII.

-

I

ug ſteken bop ban 't baſte ſamb/O Vader!

OWoord!O Geeſt! @P een ge Goedheyds Ader

qDcij! unaren onſe trage herten blott!

qPm u te roemen/ alg bup lijf en leben

3Pe Yuanchelbare baten opergeben

GPp uum gena/ Dieet: Maris God.

dPp ubu gema bpp op De Diepte b?ijben/ -

oEn benchen / Vader, boet op ong behiijben

3Pe biepte ban um 4.5oebertierentbepb!,

Gèn haatſen ong. De baten op en nebet!

&Png ancher in Den booghang Doet ong tebet

«Bemoeb baſt ſtaan/ "# ſchoot meer gelepb,

ape tuinben bie ſtorm biftig op ons bupſtben, t

ſDng benchen boen/ en ſugten om het rupſchen I Con,

13an Horeb, en gelupb ban 't Pinxter-feeſt: - 19:12.

SPieg in haar ſugten/ ſugten bop baar onber/

«En fugtenb ſingen: Vader! ſend ong 't HBomber

13an HPintſter in hetſa:Van uuu 45eeſt !

32og biepe biept / nog ſterche minb/ nog baren

&#n ſullen met haar ſcijgichen onguerbaren;

GPng lot ig ſomber byeeg te 3ijn in noob.

3Pant ſiet / het ig ong 12abet bie be muinbert

#n banden heeft; en alg #p ong ontbinben

319ül balt ong 3iel in ': beplſame ſchoot, geſt

S

- , 3
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- V

peft fig het mater? 't beſt ong nieeb' / en Vader

t brengt ong ſielen tot uun lgoogbepb naber:

oe dieper nat, hoe verder van de grond. ,,
dob! bat ong ſtel maar oert genoeg ban b'eerbe

#eigeuen waterb tºen ſter oogbe op. Die meende
#Ban 't Boeb / moieligvia:ig boben'tſigbaat ſtonb.

Hau fullen onbermijl ong baar' en 'minben

11u0 biere 45orbigtjcpb boen onberuinben/

&#n met hun ſubalpen en hun fel gebrupſch
dBng b2agen uJaar up 'upillen: (buant ſp moeten

iſ, eabetſ bien uup nu ºobg-blenfiig g?oeten/
(Lem bienſte ſtaan) en#En b?engen t'jupg.

Heaat 1eaber onbet bie#nu optembelingen

#ebencht/ bietjiet in ballingſchappen ſingen/

gn 't mibben van ber materen gebrupſch:

o:n ſenb be fotte beeckjens bet rivieren,
dEn laat haar mind en golden ſagje# tieren /

dEn brengen ong/ bp u oug Babet t'bupg.

De wind en ſien op Goed, op Adel, Jonck nog

Schoonheyd,

Der winden Heer alleen ſiet in wiens hert ſijn Soon

leydt. -

M E D 1 t A T 1 E,

r. Op de engte van ſeecker padt.
Stemme: ſiet boven p. 65. of 125.

j 'I.

gt waren eertijbg barbe megen/

Lºen ſiet! nu fijn het ſmalle pa'tnl
33at

v.
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:

3Dat iſſer nip ook aangelegen ? a

't Is my maar om de# te gaan.

#ſch heb op b?eeb nog eng te letten/

3 Bathan een ſmalle weg mp ſcha en/

#tan ik er maar mijn boeten ſetten/

't Is my maar om de weg te gaan.

- I II.

&#n of er nog heel ſchoone ſtraten/

12ol cierlijcſiljepo / beſijben aan

#Pit paadtje ujaren/ hond 't mp baten?

't Is my maar om de# te gaan!

I

23egerig bert mat Han 't u geben

d?f u een bolle koffer boſt?

d?fſob're nootbuft unel boet leben?

1900? mp / 't is my maar om de Koſt.

V

“Deen bolle ſtag Han mp bernoegen! -

ºeen ſpijg bie overſchiet mp uoë'n/ .

3Dat boeu iſt om te beel te ploegen?

't Is my maar om de ## te doen.

V I.

45enoeg geel/ of 't beeb of ſmal ig)

«benoeg/ Dat han mp effen boen/

“Benoeg mp in be plaatg pan all' ig.

't Is my maar om de# te doen.

V I I.

ſtelt anb're ſchat ban hoger meerbe

3ſt baat ich met mijn luſt naar bijg.

&#n mp genoeg alg ich op eerbe

&Be Koſt maar voetºf #n Hrijg'.

«En of 't een ſmalle weg moet meſen

gBie mp gelepb ten bemel aan.

ººſten ongenuach en indicatºren. ,
- 't Eg
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't Hig mp uiaar om #boeg te gaan.

'ä GEn ſal mijng 1Baberg buijghepb laken;

3Pie 't ſoo beſielben na fijn ſin;

't &#g mp genoeg han ich maar taken

&Poo? 't finalle pab tº:(gemel in.

&ſch laat het ritpme/ boo? mieng ljerte

25eſupten fat ben Zielen-uu?oeg:

HPoo? mp; mp fijn be ſtopte finerte'

12au 't fullalle paD al rupul genoeg.

23 Wynmaand 1659. --

Invallen op eene Reyſe.

21 Wynmaand 1659.

Stemme als boven pag. 65, of 125.

I.

aat ſlaat be âſodt al bgie / bier ſlagen/

HIBaat of het moggen-ligt berbepb?

d?f boil het Poſt ſoo bgoeg niet dagen

&Pm Dat De Son het#m biepb?

H#p meet niet ban mijn bgiftig ſpoebe /

32e ſchichten bie mijn herte ſchiet:

3191ſt bp ble/ bp nam (ſee 'fi bermoebe)

&oo lang fijnuum: niet.

gae iſlaoebet ruſt/ maer niet haar ſonge)

«En ſegt / Beeft bat fijn lichaam ſtercht:

«En toonb/ mat liep boo, mp berborge' I#0ub
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zone waarhidi bijbate op te bladen

#oub bie in haar u ººit" boetcht. ’.

«ºp ſiet! be lºlaan en Han haar oogen

5Piet bgingen boo? ben bichen Damp:

#lig 't ligt oan 't G5obbelijch meboogen

25eſ maarlijch ſchijnt voetb'aarbſchen ramp.

hoe Hoube balt bien bogten ſºebel!

2ïcij! of maat geſug minne quam !

#laſjn libert mag bout/ mijn pepnſenſmebel/

&#n plingg ich in luuty #am.

aBaar blijft be poogt-hloch? houb be morgen

aPen HIPachter op fijn bebb ? mel aan

«Baat heen flegg/ uuant beg li?eeren ſoggen

#eeft u be poogt al opy:an. -

V - -

#ſl2ijn boet/ buncht mp/ en raacht geen e€5a ich ban ? 49f en ga ich niet ? geen etbal

HPijn &iel ! ſingt nu/ bat 4bob u leerbe/

leet een of 't anbere:# Lieb.

«Een Lieb; ban 't ſtil onweerbaar kiecken,

RPat in gebaat en bupten raab

#Schuplt in begilàoeberg beplºge buiechen;

&ing ich/ en 'twan: ſjoub De maat.

tº

3Pan't ſtil gepepng, en onberbuagt/ ,

JBeuwijl 45elaou en 3Liefoºmp ſterchen/ .

25p b'eerſtelingen ban#n ätacht.

&Paat mag mijn uieugo van mepmig upten/

23ſch mag'er/ en icht mag er niet:

25pna gelijcft ong Dagen bupren /

49f alg een weberg ſpoel berſcijfet.

219arº
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- - X I. : : :

3TBant baat mijn Wilepper ſtonb / mieng rugge

( @Imee boeten maten mp te traag/ -

Of t gerig l9ert mag al te blugge :) -

#ep, meeſter lp Dat#laau

3Pagt ich 't niet boel? Dat ſterch begeten

Hhrijgt eeng ter blugt ben loſſen toom:

# moeb Üie tegen boinb laberen /

'p htijgt met baaſ:#n gil ſtroom

aPaar baalb be Abon: ?lp mp! beu Pupſter!

* #haar ſiet in 't 49oſten Homt be ſlâaan:

&oo baal b?p boerel0; alg De Ittpſtet

33an trooſt komt in ##ſt ſtaan.

- * # beeſt ich hen batſcijigtig bgaben/

& 't #g om bat gp Den ſtal gemaacſit;

qEn leerb mijn ſiel/ hoe ma'ar be haben

lgoe meer geſuuoegt# en gebuaacht.

apaar maakt mijn ruſt/ bat tupgt het woelen

“&#n &tabg getupmel bat ich boog: -

âPien t Heemelſch bep! haaſt unil berkoelen/

#rijgt mat baat onge: # het 002. -

',

Aboo raacht' ich 'g abonbg nog te ruſten)

2lan epgen haarb/ aan epgen biſch/

gºog magt ich Paberg 'g Heemelſch luſtent

2tig 'g moetelbg repg boltrochen ig. -
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Op een Appel aan my geſonden.

I. w :

O!" Ë###########

bieregunſt; Pieſigboothuuſt/3eogbed

##### #####= #####
metrop van groote gauen ! Joogboot ueeſbabeu

####

#In ſabernp. - -

- # - V. " ,

52og lºoofſch geſtel RPeeg gunſt heeft in

3Pan wooogben-ſpel &ae bierbge Min

(#laaat in De noob) Ban 'g Hemels Soon

&ig upt 't/ en boetſet. G#nb' in fijn wonben/

GPng Leydſaam boetet dºnuo?iclib'2e g?onben:

dPoo!m: woon 2,5linchta: ſcij.00u.

G5enegenthepb &Peeg gunſt berbillb

JPie lege lepb @Png t'faam; enb in 't

25ehoeft het mop #sloou ong 't Goed.

32an p?agtigheben Het Goed, dat God is,

een hoſtiijciijeben «En regt ong? Iotig/

ſlot baren top: #Perumagtenboet. :

IV, VII.

#aar beſe niet; JPat &#nig All, ... ,

3Pant luat bebieb &Pat ſomber tal

Soo (Beerelijch - , # # #n ſonder maat/ --

A$00 uptgelaten ! qEn ſomber htloopeuſ -

3Pie een 'ger mateil “En boben hoopen " ,

#p Deeg gelijch ? ſie uuagten ſtaat.

&Peeg
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V III. X.

aPeeg gunſt bet-uptb 25eſt ig het ban ,

5aog-jaarb lmaat buptb Bat/ algmen ban l

3Bol &oetigbepb , &oo hoogen gunſt

qºnb altijd g?oepb fp/ A5al reben geben/

ofnb altijd bloepb ſp/ jl?en baat in leben

snea":". 3Laat/hoſt%#aam E
% - e - 's, ..."

amBat ſchoong/mat rijchg/ GPp bat geen 23loem

3l3at koſtelijchg 32an 't Schepſel/ roem:

#ian (ſelu in ſchijn) &#n 't &#enige Iet

Soo hoog gerafien / 3Bol |geerlijchheben

GPm ſuichte ſaften- illpt-blinch beneben

G5elijck te 3pn? Hn 'g merelog Niet.

9 In Grasmaand 1665.

Opeen verſch Hoender-Ey, geſchoncken

tot verquickinge. - - -

. Op de voys als boven pag. 30. Hertknagend St.

v I.

-

, ,

G# opt meer ) bat bie benºemel bient ,

&Pen lºgemel in fijn ſogge niet te b?ienb | | |

«En billb; nog merb alg bp in laſt berſticht]

t I I 1Perquicht.

3Paat mag een troum getupge/ bie ben pooch/

3Pan &ſefug bpanb in het hop ontfooch /

Cn hab ban enchel honger in fijn traan .

\ - I II - Bergaan.

#ab niet ben Ibemel goebig hem vanuidt/

wºn een geplupmbe #tahelerg beſchicht/

•s.

* * *

u

3Pit
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3Pie hem ban bag beſogt/ en lep

IV.

GPnmetenb beeb bat beegje ſuſch een goeb. .

illaaar ſtijgiſti ſiebeliug het ſtijgiſtiijch boet/

«En bient/upt Hefug liefbe/ #efug raad

jl?etbaab.

&#en ep.

- V.

#oe tijbig quam bat ſchepſel baat te pag?

't #Pd5 of in'er ſtijgiſit-leden liefd in fag/

*UPie (bupten bato) ben merg van binnen heeft)

V I &#n geeft.

't dºn leeft niet maar 't ig bicht bp 't leben: han

gPlig haaſt fijn kracht upt Ieberen) en van *,

&ijn boetſel 't fumache lijf van flauwten hoe'n , .

V I I &#n boe'n,

#2aat hoger! 't efptie toont mp in fijn ſchaal

#et ſob're leben/ bat up altemaal

l?iet leuen/ of niet leuen/ h weet haaſt niet

goe't ſjiete
V I I I.

#ot bat ben 45eeft (alg 't weater in 't begin)

#et met fijn marmt' uptbloeb'ſ en %jeſtig in

&ijn laatſte homſt geen / bat het heel noitmaacht

49titulaatät,

A ME N. . .

3 VOOR
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v O o R S A N G

VandenGodtvrugtigen Leeraar

GERARDUS HOLKENBORG,

7. en ſyn Huysvrouw

MARIA v AN WAALRE,

'- Teſingen op hare reiſe na * * -

O O ST - I N D I E N.

Wyſe: Van den CIII. Pſalm.

k " , , « - I. 7 -

O 11 uuj gena/ 45emabig Heer, ontbinben.

HIBp't blugtig boechjen geben 't aan beubiubeliſ

gEn bieben 't holle ſchip De bolle 2 ee:

49p u gella bbp tobben op be baten;'

&Dp u gema laat ong gelitchig uatem /'

&PG02 uuu gena uuijft vºrm beiſ'ge tee.

#ietbaarberbmijnt het Vaderlant, de bergen/

& Be Igooge Steeben en be too?nen bergen

&ig agter het gordijn ban Onſell him.

23inbooomberg al)! faagt gp 't | |joe foub (lp ſtigten!

illum'ſterclie Ste'en (49 bgoebig boogſpooh!)blugten:

3JBp ſienuuu Hoogheyt al#haareen ſchiln.

..?

3Paar mel/ tot nog boogſpoebig Land! mp bgagen

23in onſen boeſem 't Land bat b'oude ſagen /

qEn baarom lieten H#upg en b?ienben boogt:

&Pie &tabt uienghollſtemaat en 250uuber 45obt// is,
gÉn al Dat hoſtelijche baar ong lot// ig/ f

alPat b?agen upp na 't ## ban ong geb00gt ?

&Png Oud'ren lief! bien uu'onbet 't berte lagen/ &#

* # . II
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&#n öfe ong nu in 't herte leggen; b?agen

3IPp u niet met ong ubaat mp repſen? GBp

#ijt fli ong ljert / en upp in 't uur gelegen:

dP Vaders lief! 49 Moeders lief! u fegen

SUPie uup op 't ſcljepben trum blijft ong bp,

illuj ſogge ſelf heeft onſe tecb're jaren

24'n Hinbſch berſtanb/ nog tuun en onerbaren

4Bcleerb ) ong. Vader in ben Hemel ig; -

at tg maaragtig / bieg up ſlaan ong bogen

3Pa boben/ en het 45obbelijcſt mee-boogen

#l?aacht Die beloft ong# 't geloobe buig.

alPp fullen ong boo! liefben tot elhamb'ren/ .

#Poo! #Tiefbe bie geen eeuuwe ſal berano'ren/

&Png 49ub'ren af-5ijn bulbig b?agen boem.

&P Vader! Homt en bimb ong bert te gaber/ .

& Poo? Heſum aan u baſt/ en trecht ongmaber

SHſu boogſpoet ſtill/ enl: in lt toe'n.

apaat laten up/ nu tobbenb op be baten

dPien ouerbloeb bet Godt-verligte ſcharen:

#llaaat##### T -

Hippig het Woort des Vaders, Hºp ong Tempel,

l#p ong Geſelſchap, ong bolmaacht Exempel:

't beſlagte lamon:#Een feit

3Dp giſſen boel bat al ujat lief en teber -

; / roept: iteer Holckenburg! Mary heer meber!

aat udat baar lieflijch toept upp boten 't niet:

33iet bat be uJino i niet bat be felle golben -

49ng ooten tupten boen; of upp beûoluen • , ,

(13erbp 't geuoelen) ſt: in 't berbgiet;

Jaog bat ben Ganges met nog lieber ſchatten/

#n Goud of Steen ong. tjecten ſoo âan batteit/ -

- --- & 2 KEYat
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ſpat wup alg Goud en Steen onraachbaar 3ijn?

dºch meent wou laten ?iamant en booſen/
#oo! haar uieng beet op aarden iäl en Hooſen

oPm Goud nog Steen, bºy Ganges boog ben Rhyn.

apaatig een ſterch geroep/batong 't geloob //maacht

d:n boot 'tgeroepuanmatougliefigboom ll maacht,
ogen Macedoniſch-Man iſt/ Formoſaan,

oef Amboynees', Arouwaan, of Chineſe; -

( #ou bit inci n'aanuauguan ong Pinxter weſºu?)
2ïſthoog fijn fpgaachtw:" betſtaall.

apie heeft ben Berg ban '# Heeren Huys gelegen

dBp allet 2Bergen top in 't oog gehttgen/

d:n bloept met fijn geſelſchap betwaartſ aan.
able ſchreeumen/ t'ſa! t'ſa! t'ſaluen na ben Heere!

dEn Holckenburg! hom ong fijn voege lette:

319p millen en bup ":# tl gaall.

qDie ſoube b'on-opboubelijche blagen

3pan ſtiläen ſchreeu ontnepnſenb kunnen blagen?

oef 't lief geroep nog hooren baat boog heen?

dEn mouben mp; bp trech ong bp be ſlippen/

d#nfegt/ gn hunt/ gy fult ong niet ontglippen/
3Boo, mp ben boppel ":# bupg betre'en.

zeug ſien uup Zyon herelijch oerbenen

#ſlaet Moor en Indiaan, bie op-geſch?eben
#ijn in 't getal bet 23urg'ren van bie Äetabt.

#om Noorden umt) hom Weſten-mouſon ſchigtig

oën blijft ong baaft: kom Ooſt en Zuyden pligtig

25?eng &onen (5obg xntºparun alg een ſchat.

Hºu blamb ong bert) en niet en ſal 't beſualchen.

iBermbomberb u niet Stuyrman, foo be balcheR

"Daat op up blijoen/ fuelder gaan alg opt;
319ant
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aBant nopt en troch de Noord-ſter ſo u naalbe/.

2{lg nu Ooſt-Zuyd-Ooſt ſter (bie nept baalbe)

GPng ljett en ſchip uidig # ong tepg boltopt.

39etuponbert tt niet bat 11 ſeplen toilb // ſtaan;

't &ijn niet ball fuchten ble upt bert en inund iſ gaan

32an u?ottien / bie uoo! ong brn Opper-Hee'

(3Pie uuino en ſirottien imagtig fian gebieden)

2II ſmeltend biöbril / en boe? tipt beëirben

&Png voor-de-wind, #t/#tºn ban fijn &#et.

aPicſon in 't #upben ſiet ong tot hem houden

2II bent'ſenb' op be uſanchelbate ſtronten/

#p macht oiig niet maar loopt ong te geineet/

oën tracht boo? ben GEuenaat te ſtijgen :

JPug ſien lup ong het licht aan Graey ſtijgen:

GÉn, ſiefben uJarmtv:"In een gloet.

oºm off wanneer gp Java meent te binten/

«Bp bonb u reech'ming boo? b'oliſeechre tuinden

# maatfitſ en u berbijſtert op het leſi:

Zijt niet berbaaſt ong ljette ſal upél prillen

Hoe na lup 3ijn / en hoe ber? nog te ſeplein/

%ja giſſen op een url:# en Welf.

oën of ben b?oeben (gemel ban fijn ſtelten

HPiet blinchen/ en it beeb op 5ee bertbegreii:

25;npcft maar 't Idmpag ban olig ljert tot gelepbt:

«En luiſtet maat aanbâcijtig / gp ſult booren

«Een Ilanbgeroep uan bupſenb uptbe?hooren/

RPie op ong homſt ong# ijeeft berepot.

2lcij! Vader ſief! benuijl up tobbenb' b?ijurn

Op 't usanchle bocijtſ uiſt immet bp ong blijben/

gËn 't ljert op u ontgancheſbaat boeit ſtaan.

53u ſien uup in de biepten uule uuono'ten

& 3 &#n
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gËn hooren 't onber omſe boeten bomb'ren/

gPeuijl up safoon:s was ouergaan.

3Paar rijſen mp in ſteplten tot be molchen;

2ºlg of uur hand ong upt be lage bolchen

oub nemen in u eeuuuig ſtoningrijch:

aar balen op meer; 49! beruaarlijch balen

24u ongeloof! upil ong Heer ubeber-balen

312et Petro, dat ong## beſuijch, ,

aPaar fien mp niet ban lucht en water/ Heere,

gaat ong. De hoogte van u 45oebbepb leert'

5al/ en ben?lf-g?omb ban u toognigbepb:

2lcij! Dat het ſtabig ſien oan Zee en moſchen

dPng on-op-boub'lijch Die tuJee biepe holchen

25ebenchen been/ en# met belepb!

#2e ganſche Wuerſt ſchijnt in bit Schip te wonen/

gÉn uuben Hinecht haar 3Leeraat: 3Laat hemtonen

qEen ongemeene puer geeſt/ en Hracht. . .

dPng Vader (ujant gp Hunt het met een menhem)

alPoub gp hem al be fielen goebig ſchenchen

Pat bp die u in Chriſto meber-bgagt. -

w " ,, - XXIII. - t -

ſep uuo gena en ong geloof mp blijven:

3Laat uuo gena ong ſchip en maſten ſtijben;

aPat uul gena ong ſtill be moeſte Zee,

# um gena noo! lºonſtergl &tormen/ 2öaten!

aat uw gena mooi ſtranden ong beubaten/ .

van uw aanwººnru te

3Paar allermeeſt laat ong geloob ong hoeben

gPoo? uuu gena in boogſpotb/ en uur roeben:

#Laat nu gena ong voor bet menſchen ſchuilt

#beſchutten/ en voor onſet oogen luſten: 3ſaatz- - - - - - - - - - - - - - - I. - - - - - - 3
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3Laat uuo gena in onruſt ong boen ruſten:

&#n in gemaab neem onſen laatſten ſhifi.

- 13 Slagtmaand 1659.

1 :

- T O E-S A N G

3' Der Gelovigen in het Vaderland,

Op den Voorſang van den voorgem. 3

GERARDUS HOLKENBORG
• EN DE -

MARIA v AN WAALRE, 2

Echte-lieden: -

Op harereyſe naar Ooſt-Indien.

Stemme: Pſ. CIII. Myn ziele wilt den Heer, &e.

*,

-

-- .

aat uwu gema (Benabig IËeer! ontbinben '@ng trage ſtel en bijben met de muinben e

Gerardus en Maria na tet Žee. -

5au hieſt ong ſtel voor ruſt met hen de baten/ -

oEn biot/ 3Laat/ 13eer/ bat paar geſticftig baren!

«En brengt ong ſtel met## bep!'ge ree. ' -

Ong3Paberſaub) belaag! berbumpnt: bebergen

1ean Ipept/ beſtralenuan uud Boerbepb bergen

&ig agter onſet fouben ſmarten him :

oEn nog en ſtem b'inuuoomberg/ nog en fuchten

5p niet! Dat uur ſfeeſt en ong uJelbaart bluchten/ /

qEn al ong 1200gljepb## ban een ſchim.

12aat wd geluchigpaat 1 bp tijbg ont-bagen

& 4 - I#et
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Ibet ongelucht dat buijſen lang boogſagen/

23eſchoren ober olig ban nu en boogt.

&ijt gp in ongemach/ ong 45obt uuo ſjobt ig/

&ijn mp in ongeluch/ uub 3lot ong 1lot ig

&Pf in of bupten 't lan" ong geb00gt.

&till 1Baberg/ HTaoeberg ſtil um hinb!en lagen

HPopt meer beuJaarb in utu ſchoot; bulbig bgagen

3laat ong 1jun af-3ijn/ uJaar ſp repſen: ſp

&#n homcn nopt in 3Lamb ſo begr-gelegen/

09f ong gebeb/ en ( @Puberg) uuben fegen !

#n Boog li)rpl blijft b",(maar ſp repſen) bp.

o®ng 3Liene 1Pater! Iepot ong hintſche jaren

(5in 't G32aup-ſchool nog ruuu en onervaren)

#n 't pab bat opmaartg na ben gemel ig.

3IPp ſlaan op u / lºgeer/ ong oerlegeu oogen/

#laaacht uur beloft/ boo? 1Baberlijch mebogen/

2lan bunn en omg fiel": gelobe buig.

3Laat hem een repme liefde tot elchambren/

gſten# bie geen eeuube fian berambtell

GPng allet af-5ijn bulbig b?agen boen.

3laat nogtang ong en ben een 45ecſt te gabet

19erbinden/ en ſoo trecht ong t'faunen nabet

(Lot u in ſpoeb/ ofDººr: roe'll.

&Ptig fullen ſp al tobbenb op be baren/

gºn mop illet ulue tuſt bebauuube ſcljaren

GÉen lictjaalm maken eenig boo? uuj 4.5teſt:

geen ig ongâDoogb/ oug âIceraarſ een ong&Lempel/

gËen ong 4Beſelfrijap/ ong 1)gituaacht «Erempel/

«Een ig ong Off randv# jpaſchen-feeſt.

#eer ! roept ong ſjert uegtucht in liefde tebet /

dilſtaat bijel-Uedagt/ ſegt; Gerard heet niet":
-

ºldt
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&Pat 00g/ en IIloilo / cli# Dat blijchen ûoen: *

- 5

#ſlâaar hoopt het hlagen ban bien Formoſaan.

aPie flaan/ fo'tſcbput/ heeft 'g Heeren-berg (gelegen

«Pp allet bergen top) in 't oog gehtegen / -

QEn Daarom bl0ept ijp#nu ljetuJaatt# aan.

&o gaat in plber blinben oog berligten/

# omſen rep met bele fielen ſtigten/

o 't arme bolch boog belſche putten hoe'n/

&o met geupelb ber ſterchen baten roben/

&o hlim boog t1 be name Jeſus boben! - - - --

2lij! Dat mp dat ooch m: u Inlogten Doen!

25epaler van bat biep/ tie met de ſpanne

1èan 't blaum geupelf de maat hunt nemen: ſpanne

Gaen ſtreng ban 't ſhoogben loſſer ban uoog heen:

GÈn laat de ſpoebig uptgelaten uinben/ -

#n haaſt ben beruJaartgbgagen: en boen binben Joh.

illu ſchaapjeng biebinsºns tepſen be'en. Io: 16.

3Laat hen be fcbabuuo ban um hant bebehhen / | |

illum magtig l#rpt ten mupr rontſom ben ſtrechen/

«En hoeb ben boog oer 19panben gelueſb: -

3Boo? felle klippen/ of berburgen fanben/

1900? b?oeb gebaat ban onboo?ſiene ſtraliben: '

't 19erijeben JI)ept / ":# tet nebet-ſtelt.

2lig 't ſchip be moeſte Zee met ſpoeb ontſpringen

&al/ en ſp u op 't baſte land meer ſingen;

H#oogt ban/ o Babet ! upt uur hogen tij2oon! ,

gEn ſenb uud Licht en Waarheid, bie hen lepeen/

#n meſ bebagten pber, en betepben -

Ong #ſongft en twij*#boog u Soon. N

32oet hen bie on-naſpeurelijche megen/ -

Ban 't ljepſfaaltl Bond ſo 't ingeusaub bemegen / .

3laat
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3Laat b'ooge (alg be momb bat nicu ontbouunen

#ount) ttanig gefug uunten tter bebouwen)

G#n blainulig tupgenX#g Menſchen-ſoen.

ga tupgt gp ſºlo van bouen, toon uw ſiragtent

âDecht boben op; berligt bet blinden nachten,
dºn leert uu leer / alg uuben blenaat ſp?erſit/

apoo! b'oren aan het tºert/ en boet berbaaſt ſtaan

aBien Satijanglift tot nog toe becbberbuJaaſt gaan;

«En 't ſtellig bett b00?# maarljepb bgceclit

gelp! uiat gebrupſch Homt baarber ben!'ger ſcharen

&#et Zyons poorten inl met lºep genaten!

riupint rupmt ben aanſtoot upt beg L)eeren baan!

#it heeft ong al berg ſtuderen geboren?,
't gggsobbie boo: Gerardfijne uptberhoren

geen tehen richt 1 en 't"Er was adll

®ng Vader wiſt dat maarbig booft beulartn;

GEn bem Mary ter hulp: laat bele jaren,

#en in 't geloou en uur gunſt mogtlen doen,

#oebbenuoon ſpenſchen weegt en ºgen luſten:

#aat nu gena in onruſt ben boen ruſten:

«En hen en onguul Soon geen en uw Soen.

2o Slagtmaand 1659. . . . . . . . .

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

I N e- V A L.

Op occaſie, dat myiemant de verſochte
aanſprake tot ſtichting weygerde

GIeſingen alg : Petit Bordeaux, ſiet boven 181,

I.

N 3?. ?IIg ben Bruyd'gom in ben

• Eſtate nacht fijn 3Jieue Bruyd

-, & S-.

#Tºtt
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- - -

# betnoeging bagt te uiuben

in haar fiamet of baat upt;

3Pag ſp jupſt in bong geſegen 1

gËn berijaloen ! mjat Ep ſp?aft/

&epo ſp maat: Ik ben gelegen

Vergt my nu geen #mak

3Liebe! ſepb bp/ b'ongenugten

gPie ich lijb' / 3pn maar om u.

&al ich om u #epl berfugten?

gÈn gp blijben euen ſchuuu!

3Laat gp in ben upinb mp leggen?

#n ben tegen / in ben plag!

JPiet en uiſt ſ'er op te ſeggen/

&Pan/ 't en komt ºy niet te pas.

- I I I.

2|g beg merelbg Eeuwig Leven,

5?a ſoo beelet eeuuben buenſch/

&ig ter aarben had begeuen!

49m het lenen dan ben #Penſcij:

GEn fijn Volck fijn Heyl quain bieben

JBaat Ijn om geſtomen mag:

alPag het antuuoogb ban be lieben:

Heer! 't en komt er niet te pas.

- V. i

&oo mijn Meeſter! ſoo mijn beere /

3 (3Pie ſelfg aard en Bemelſchiep)

&maab ball af-ſlag Hreeg boog eere/

2lig lep 'g menſ ben bepſ beliep:

- #g het ugeemo / Dat fijn geringe

ienaar, encfiel ſtof en afch/

2Intuuoogb op fijn o?aag outfinge:

Vriend! het komt my niet te pas.

V.

zichtig uit ben Knegt te buiten

RPie met lijden heeft gebaan,

-
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il)aar Ijen ſmert / bat uuJe ſchulben

#il Deg ſpeutelg retch'ning ſtaail.

«En De Meeſter na 't berlopen

3Dan ulu Leueng-upte-glag /

Op uuu roepen Doet ons open!

Seggen nogt / 't Komt niet te pas.

A F s Y N s-s M ER T E,

Op gelegentheyd van 't ſcheyden eens Vriends.

(Ie ſingen als de tyd is hier, &c. ſiet boven p. 48 de

tweede regel t'elckens herhaalt zynde.

'Sijt // of een mijl tube byie/ berſchilt mpniet:

of een etc.

2ülg ich berlangenb ban u onbetupijlen

5?og letter-taal/ nog "En en geniet.

2lf-3ijn ig 2If-5ijn merch ich ubel/ beſmette

3Legt in het 2lf niet in het 13egre-5ijn: Iegt in ett.

GÈn 't lniſſen ban betaaltnang ban Inu ljette

#g / of gp bigt-ofomºf celle pijll.

5ſſºu merch ich eerſt ben g?onb ban Spong boenen/

&#n luaat het hapert/ alg bie liebe di2aagt

GÈn maar het etc.

(4,5aat maar haar 25gupbegom een ſtap-ber? heenen)

#aar liefg bertrech ſo ſ", geboelig D2aagt:

«Been eenmaal heeft Iºp haar met biere cebein

«Beſuboren bp b'onujancheſbare trouuu / 45eſuboren etc.

#p ſoub fijn aanſigt bergen) maat fijn treden

Hººp ban haar nopt te ber, born uwijkhal ſou,

I.

M# 13;ienb of gp geſchepben Pupſenb mijlen

ijt /
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V

2tig ſp ban hert-en ſogge-loog gaat bunalen)

gEnſig bergaapt aan 'g muereſtgliramerp/ «Enſig ete.

gLaat bp be ſtralen van fijn ooge balen

(JBat ſp (3em miſt) m", blijft baat echter bp.

3Daar ſmelt ban 't hert in tranen / alg die ſter gaat

GEn bupcht bene'en be Hinn ; fp roept Staat! Staat!

G#n bupcht bene'en be hinn etc.

Blaijn lief wat baat'et of gp niet te ber2-gaat

2lig ich u niet en ſie mijn ºgen bergaat:

3Pe @Leecheng ban uur toegenegen herte

3Berbergen fig/ ich fie u aanſicht niet: iBerbergen etc.

45pſpeecht niet tot mijn &tel/ en / (&P boat finette!)

«Bp ſtupt be pijlenw## icht ſchiet.

illuj 19oſten bie boo? beeg mp Hombſchap bragten

12an u ſtanbbaftig hert nlp toegebaan / HPan u etc.

( Pe mijnen laag! berflauunen en perſmachten)

q#n ſtomen niet / of ":onbela'en.

dſbeen brieben ban uun ballb ! geen ſegel-teechen!

«Been naam baat in/en op mijn bett gebguht!45een etc,

«Been pupfenb ong geupoue liefbe-treechen!

Hºelag! mijn lief ig ban# meg-gerucht!

zeug hiaagt be pogtet #pong) en iſ momber?

alaantalfijnmooibºnſijnbaar maar gelupb/ſeantete.
&#n al fijn bgieben ſomber jàaam baat onÜet /

en niet ernſegel erucht y",liefben upt.

't ®nſichtbaar bat fp eeng oerſtomb / te miſſen

3Puncht tt bat niet onügagelijche pijn? @Puncht ete, i

gaat ºp ſig maar berbergt ig quaat te giſſen/

3Paar uurg te 3ijn/ buncht jaar ig mpeg-te-5ijn.

18 Wintermaand 1659.
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OP DE AANKOMST

MY Ns

V A D ER S E N SUST ER S,

Als de Wagen tegemoet wandelde.

aïefingenalgt Detydis hier, ſiet boven pag. 48.

de tweede regelt'elckens herhaald zynde:

I.

pn 19abet! babgpboo2 uun ambte hinb'ren

die laten en meteen tot een te gaan?&Ielatengt.

#ch bib lilaat u meer nog minibberhinb'ren:

#ſlaaat bencht ben gemel#uberuvaartgaan.

* * * *

*- - -

3Bpſulſen melmet u ongfuchtenflupren

5Babonen / bgeeſt niet 't meetigin boog hanb:

3Baboben (#c. * * * * * *

«En miſlºp't fool 'tig meinig/ te beſupren

CEen bupboog bie inein:# b?anOt.

7

32e minben bieben?lbomb-houm bermehhen

iègeeſt ſlecij#/ endaarom maah uuurepgmat bloeg.

12 geeft ſlechgl en baarom (tc.

een of het paarbonmillig magtetrechen

&ijt niet beſo2gt/ mijn"Figtrecht genoeg.

&Pug mijmerihl en fietbaar Homt bnrijben

GPpfijn beloft/ en opfijn liefde: alBacijt

«Ppfijn beloft Géc. - -

alBatmijmrend bolchºl gpſult u haaſt nerblijben/

't #g abomb/ en uur geplHomt ooo! bejeacht.

13 Grasmaand 1659.

- OP
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- Op de verjaringevan myn Vader

d'Hr.JOOST C.van LODENSTEYN,

Geboren 7 in Loumaand 1584. N. St.

" definuma's/ Dendisher, se ſierbovenreg 84.
l detweede regel herhaald.

p

nººi - I.

: E#goubekroon om 'tubeerbig hooft te blpen

L3 #'t Hºeplig bepn eeng Cljgiſïeng te gering/

##'t benlig bepngt,

# #ien 'g Heemelg L2epligbepb bol heerſchapppen

# 3llouet 't hooft vanlang#m ſjing.

||| - e

# 't Beloon hem leert begeeuw'geſtomingg Tiefbe/

#et uneerbig foen ban '##toningg cculu'gen &oon:

leet ubeerbigfoen/ (+c.

gº gºu ( man bedpreſtfijnfugten maar geriefbe)
âDagt met gebulb hetgrººt loon.

23ſch bagt / mijn 12aber / uwenſcht'iſt u beeljaren

(illuj jarenboo? ong menſcij'lijcli) ofueel eer,

1 (illu, jaren boog ong Gic.

# 1Beelaardſchen ſlyck; icſi gafu aan bebaren/

«En bloeb/ ban't pöelwººn Open Neer.

JBe uittelockhartttten Neboſtrechten/

GPm 't L2eplig Lamb pan uube Eiuſt te ſien /

9In 't I)eplig HIamb (3 c.

(?tij! ſtonden up die jaren nog wat rechen!) ,

&Baat Spong berg fig u#f aan quatu bien. .

H#ier op ulu toert te trotg gemoedigt ſtenger / .

2ll b'aattfcben baaff/ en poeljepb berbp)

38! D'aartjtijen b?aff / Géc. . . G#n
r l?
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gºn ('t ſuch fig bieb in bolle minben) menger

H2et hſupſter aan te boenW # ſo na bpp. -

't ſheupenn initanang taal met 2 pong moogben

Sig oefnen om in glºemelg repte gaan/Abig oefnen etc.

g#u 'g gemelg «beeſt / Die luat li?n moub behoogbej

3ieer u beg |2emelg ingapºre tecijt betſtaan.

3Pie ſegg u/ bat boog tienmaal ſeben jaren

«En bgie / en bgie Deg i3 oogſten oog en fo2g

gÉn bgie/ en bgie etc. -

2lig gp nog niet en ſo?gben / op u bmaren/

QEn ſtel Den 't 25ab t",w: panD en b02g:

G#n hulbebe u ten Hitoming/ al uur boograab

(Lot operbloeù berſchafteöe u fijn hand /

(@Lot Oberbloed etc.

«En ſielben't ſtand baar fijneſſBaarſjepb boot gaat

23'n 3Polſjepb/ uur gew: te 1Baberlailb.

3Pieſegg u/ Pat Iºp 't hert gemaacht/ bebºpbt) en

lgerſchapen heeft met bierbaat bloeb en 45eeſt

H#erſchapen heeft etc. -

GBp bat u moogb en 3Paab fijn naam belijden/

qEn houben 't omgaat: #Paſchen-feeſt.

2lh! bien bie 45eeſt leert b'onuptſpeechb?ereben/

3Pe ſBaarljepb alg ſ” in ſtijgiſto felb beſtaat/

&Pe maarljepb alg etc.

3Pat ig be baab ban bupſenb ſupberijeben/

gËn Dat 'g ben top/ maatbeen mijn menſchengaat.

Dit wenſcht die vanu't leven heeft gekregen,

Endaag lyks wacht uw Vaderlykenſegen.

28 Wintermaand 1659. -

7 in Loumaand 166o.



Op de Verjaring van mynW. Moeder,

Juffr. MARI A v AN VOORBURG,

Geboren den 1o in Slagtmaand 1587.

dºe ſingen alg/ Menſchen onvroedig, &c.

V#ſugtige jaren! 33ie baatbenen glijbenalg Cell

ZONATS ------- T

################
moebergſpoel; 112at ubeberbaren Poet gpong allijben

#################
#n beguereſog moel? Soouup niet micfiteunabeg

- 2-S, , - Er

################
Ipemelg- boel. 12oo!ſpoeben3pnbogniet banpbele

erns 2T-22. fraë===ea

EËEEE############
heben: «En tegenſpoebenaearen haaſt gele- ben:

=====tr. tſare ====== e-N ->a

#################
«Dij! Dat eeuwig Al! @bºbat eeuwig?iſ! #g het

"N

-a-mama-2

Een Dat ſch bc-0ogen fal.
, * 0g (&V, 2(I
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I I.

2II be bettmaſten

3Pie be buereld aanboob

illpt baat buplen poel/

jl20et ich nu laachen/

1 Per. 2: 1-1. Pie bet ſielen aanſtoot -

3Lebenbig geboel:

Hºuſch mijn bert ſtel nabeg 13emclg boei.

Phil. 3: 7, 4Pnſinnig menſch! hoogt!

8, 9. 3Pant u ſchijnt een ſupſter/

z: " &iet eeng na boben/

- 2Illeg metb u bupſter.

GBij ! bat eeuunig' ?lI!

dpij ! bat eeumig ?II! -

#g het Een bat## nam ſal.

Joh. 6: 37.2lij trouuben Hºeplaub!

- Pie mopt homb perſmaben

Pſ. 23:1, 2. Pie fig t'uuJaarbg boegt;

Pſ: 36:9. Boerb mp op 't âBepland -

en 65 : 5. 3Pan ubu bette gemaben/ - - - ,

Pſ:42:2. 3. Paar mijn ſiel na ſmoegt:

Pſ: 73:25, Seooig mijn ſiel in u eeuwig bergen0egt.
26. ?II 'g merelbg luſt gaat T -

1 Cor.7:31. Hl2et be tijd berbuijnen! -

Rom. 12:2. Ep! 'g #emelg bier laat

Gal. 5: 24. #n be plaatg berſchijnen! -

Eph. 4: zo, 4Pij! Dat eeuwig al!

21, 22, 23, 4Pij! Dat eeuuuig al! -

24. | | 3g het Een en hºrecam ſal.

gſm beeg mijn bagen / -

Pſ 71 : 9, iPaarlijch leueng magten/

18. 2llig ben tijd ontgaat /

Pſ 19; 15. Laat u behagen

?llie mijn gebagten:

- 319oo!
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alBoogben/ beſl/ en baab; Matth. 13:

«En in mp ggoejen het buoogb batlebenbſaab 3,4 &c. en

dPp bat ich nog in verſ 19,2o
«IPeeg onb?ugtbge bage' &c. . .

ijl ſp ten bienſt / en Pſ: 92: 15,
leepſ'ge b?ugten bgage. I6. -

4Pij! Dat eeuunig al!

dPij! bat eeuuuig al

gig het Een bat ſch #seum ſal.

dPnepnbig beplig! Jeſ. 6:3.

49nbeg?epen heerlijcht!

dPn-toe-gamchelijch ligt! ##6.

(@Lot il men beplig #.

«Baat/ mant al 't begeerlijch

#g in uur geſigt. - Coloſſ:3:9, Io.

âſBag maar onghert nauebenbeeſbgeſtigt!,.,.,.

&Ph! Dat De bepligbepb/ ##7. 9. en

(ſierſel ban ubu (Lij?oone/ ###,

#n beeg mijn b?eemblingſchap 14.15, 16.

&p mijn hooft ten ſtroome! #s.

(Lot het eeuunig' 2il - #".
6Lot het eeuwig alſ - Heb. 12.318. '

#ſlap om GHefug boil boltmaken ſal.

- Geboorte-dag van

CATHARINA vAN LODENSTEYN,

Op den 28 Auguſti.

Zynde deſelve dag van de Beveſtiging in myn . . .

Dienſt tot Soetermeer. -

(Le ſingen/ De tyd is hier, &c. ſiet boven p. 48.

I. -

'tZ# bier-en beettig &laren ban u leben

-/Perſiteiten/ e": bat mp ſchielijch bit an
2. -
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#n balt (bewijſ ich om u prynſtub fit)

GAm u bat tot geboortg-permaan te geben:

#ſch oog (miſſchien ich##) cell ſtigtlijch boit.

312ijn &uſter; alg in b'oegſt (a) het bierbe ſcoemb

Son ligt ong him berloſte van be magt/

GÉn 't ſjeugelijche ligt aan b'eerbe bgagt/ |

252aacht gp ten blipſter upt/ en toonb u lebenb)

?lan bie u ſoo beel ma: ſjab betuJagt.

2lig 't bierbeſcuenb' (Pegſt-ligt (b) boog quam bgeken/

25gagt mp ooch 'g E3emclg Hºoightpo (hoe onſtetch/

Hoe onervaren in bien bienſt) aan 't Woerck.

dèug beeb be felbe &on-hoogt 't hooft op-ſteken

ijl in beeg eeuuu / en mººi,Cijgiſti ſtercii.

hoe lucpnig uiſt gp mat een menſch betekenb/

aaoe gp een menſcij geboren mierb! bpma

Soo Voepnig miſt mijn ſtelt/ tot haar ſchal

âBat (in beg gemelg upig-Humſt regt geteſtenb)

«Een Leeraar 3p/ bie hoºgt 45obg gella.

GBp 3ijt boo? 'g l9emelg ?II-beſtupt in 't leven

# op boogbuaatb ban beg gemelg @tct.

cſt in dèn Dienſt. 1Ban bepben wagt ong leert

àt mop aan Bern gebuillig overgººien

qPng leben/ JPienſt/ sy #um t'fijnet eer.

deeeg bag betmaanb ong bepben 't ljeplig oog-bmit!

1Ban bie ong ſchiep / en riep/ te treffen in

GPng heel aan Igem op t'offren; alg 't geſin

1Ban 't beplig bolcht/ en 't «Engelbom om hoog bit/

«En faliglijcál betragt eeum upt eeuw in.

(a) Geboren den 28 Auguſti Anno 1627.

(b) Tot Soetermeer in myn dienſt beveſtigt den 28

Auguſti Anno 1644.
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V I I. - -

, V52iet ong ten goebeſ maar noo! them te feeben/

W Safet onſen upil/ maar fijn gebob te boen:

35ijn mpg belepb in ſegen en in toen

in alle prijſen: ſpem van ongepepi beer te geeben:

«En op fijn magt te wij ºnſ in olig boeil.

d 45oo binben mp ben Bemel hier op Gºerben;

&oo bangen mp ben loop ban 't nieuwe jaar

, &ot'# #emel# bienſt meer aan, en/ met beſchaar

# 3Pie eerb en Igemel ſchatten na haar meerbe/" "

# 25eginnen top het eeuwig tegeugbe-jaar.

Op de Geboorte-dag van N. N.

| 1 Sprockelmaand.

ſte ſingen alg] Hertknagend&c. p. 3o.

I. - -

e lage éon / mijn 19,iemb/ ontrecht mpbloem

&#n loof ter Hranſen; mepgerb mp ben roem

Jean 't maarbig booft te cieren met het ſp?upt

| - tenb' Hrupb :

- I I.

32ieg ºp ſa. Ja, Pie alleſ boub ! encierb/

«En b?aagt/ en 't hert in byepbel boub/ en bierb/

jaaacht 't beplig b?epn ban ongemene glang

# III «En hralig.

G#en Hrang; baar op met biep geſch?eben ſtaan!

j' # jaren bie###" -

on-gegroep'lijch plben en geſubin0;hegroep ' Alguib:

j IV.

ſ ijn met b'onupeerbottb're /

, eduttenij #eur SP'e
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32e uuoogben melcherg ongeſielbe riff

& Beboogbig/ en buieng heeft bºugtloog/ ſo 't ſcherm)

*, 39erübueen:

V.

diepgentet 3ijn be ſch:ichen ban bien bagl

3 Panneer ben fitgter met een ſtreng gefag

&al ttechºningtyſchen van ong doen en tijd

- - v 1 19erſlijt:

Stºemaalo 3pnl en na 't leven afgebeeld

3Pie epnbeloſe &alighe'en/ en jeeen

GPie't ſjonch'tenbijette hier ſocht met alle liſt

V II #aatmi

obeſchilbert ſtaat/ en lebenbig bertoomb

't Pnepnoig jammer dat baat onder moonb/

aat 't grootſte getal bermenſchen boetloog ſugt/

- - -- v ' ' - - &#n bugt:

I II.

ébetekenb hangt bien &Bobt-Jſlaenſch melcherg bloeb/

#n traan/ en monb/ baat ſchrijft en roept fijn gloen !

3dan liefde, tot hem 't hert (dat aan:#)

- I X.

#P telgen ſpelch onberjaarbe beugb;
't Berrietſel puer; b. omloop mate ultugb;

8Pen «Bºomb bien mijſen maab bie «Boog"##
'- *- * . . . . - - - » * Inge e

X.

#oijſe Bob! Pie ſelf bt naam van Raad
2Berninb/ en reb ber ſtabeloſen ſtaat:

“Bebugte «Bob! geeft a. ja altijd ſtaab

'' - - - * * gÉn baab,

Op
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:

:

#

j!

-

Op myn verjaring in Sprockelmaand 167o.

End' op dat Sayſoen des jaars.

(die ſingen alg/ Hertknagend &c. ſiet bov. p. 3o.

I.

aat ſtonb be Son, en maachte beſen Dag

JPoen icſt ten bupſter upt/ bit ligt eerſt ſag;

&#n/ alg ich riep/ mijn Schepper maarl mijn grond
- - 19erſtonb.

II. -

3Pat ſchoone ligt reeg baag'Hijchg boeger op J *

«En/ moeb ban uninter-ruſt/ ſteeg na ben top !

GPm op te buechen/ boom/ en g?ag/ en htupb/

QEn ſp?upt.

I II. *

giën riep. Dat hinbje toe in lugten taal;

#Slijt niet ubu tijd in ruſt/ en ſlaap. jl 2ijn ſtraal

(&iet) gaat u boo?! buil op! en fijt (ich baag)

1 V. 3:2iet traag.

't Hg tijb bat gp u ſpoeb ten top-punt: want

3Pe gobloogbepb op eerb neemt toe / ben bgalib

Ban liefde flauwt/ bie fig (baat 't al"# ſt

erlieſt.

V.

't #g tijb nu 't alleg bo! ſtaat/ bat het hrupb -

3Pan 's Hemels Hoff meer lenen hríjgt 1 en ſprupt/

&ig openb/ g?oent/ en bloept I en Ugugten heeft/

V I «En geeft.

jl?aar ſult gp 't Ieben boen, leeft gp eerſt ſelf.

&iet Daat berſchijnt een Ligt aan uuo geupelf/

{Pat boatint en ſiragten geeft; uur luate Son,

qEn Bron.

(L 4 - 45aat
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V I I.

«Baat in dien duyſter, daar God is; hp miſ

ijl (niet ban Synaï, maar Syon) ſtil

#n liebe gtatp-bepligbommen Doen

V I II 25ebpoen/

3TBat Gy 3ijt/ en mat Hy ig. Pat gp niet

dDan ſtoff en afch/ en ſonbig 3ijt: 't gebieb

39an upil en luſten altijd bepleloog

&#nboog.
I X.

3Pat Hy b'onepmbig Onbegryplyckheyd,

gEn allet bepligbeben Heyligheyd,

qEn aller mijſen Wysheyd ig/ een molch/ -

X. ofen Holch/

«Een gronbeloſe biepte ban ben Raad,

aPaat menſch en Engel eeuwig ſtom boo! ſtaat)

gËen Billickheyd, een Goedheyd ſomber fepie

X I.

dºen onfeplbare Waarheyd, bie nog han,

52og mil beb?iegen/ eenig Oorſpronck, ban

JPat ig/ Dat mag / Dat uueſen han/ of ſal/

w X I I.

3Pie al mat heerlijchhepb het ſchepſel heeft

gin## om Dat hp 't ſelbe geeft:

qEen Wil , bie 't al onepnbig buijg/ en goeb

&clfbott

X II I.

GPpb at gp in bie gronbelofen holcſt

3Ball eeuwuigbepb berbponchen/ 'g hemelg bolch

Dat falig Al-genoeg boog '# mereſog Niet

- 2 au-bieb 't

&#n

n pepſ
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X I V.

«En 's Hemels Heerſchappy 6e wereld boog

&tanb grijp'/ alg ſig het recb'lijcht ſchepſel boo?

JPie Wysheyd, Algenoegſaamheyd, en Magt :

19etagt.

Ruſte.

X V.

âſ?ijn fiel! hoe bichmaalg liep beg werelds ligt

(?lIg nu) ten top / en ſpelben u um pligt?

&#n nautolijchg/ 't rijſen upt be winter-ruſt -

X V I iſ! Iuſt.

't ## buncht mp altijd uninter met u: mant

illup bert ig alg een ſtijf beogoſen (anp/

libu ſp?upten oogt : hoe foub gp aubge Bgoen

en boen?

XV II. - - -- -

3leil op! wil op! baar gaat de ſou u boo!.

Bijſt upt uun winter-ruſtſ en byeecht eeng boog;

«Pp u (ſiet baar) ſtaat 'g l9emelg gunſt en kragt

&#n uJagt.

XVIII. -

3ijn epgen Soon ſenb IBp u in 't gemoeb/

aPie met um bleeſch gepaarb/ uun ſchulden boet/ .

Abtilo '# #emelg too?n/ en noob u toe- (in ope'en)

X I X (@Le tre'en.

«Baat ban! gaat ban! ter Onbegryplickheyd

(Let ºpnbelofen glanſch/ ter Heerlickheyd,

(@Let Algenoegſaamheyd, ter eeuuniget Min

"w

&#eng in.
X X.

Verſaackt al wat gy kendet bp bit Ligt:

qºn ftenb maar Dees in Jeſus Aangeſigt.

25egeert niet amberg/ buant hier ig uuu luſt

45ebluſt,

(Z 5 illu
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- X X I.

illup epnbeloſe ſuſt binb hier een paal :

SHIn dit ſchoon/ ig 't begeerlyck altemaal :

JPat u geen ſigtbaarljepb na beeg beogieg/

- XX II.

Uw wil leerb millen uat beeg wille build ,

#Soo raken al die ſtormen eeng in ſtilt'/

't #g al wys, wat bp wilt, en wat bp *#
- 2II goed.

- XXIII.

IËoepbel mag mijn oogmerch beel boog heen!

#2u ſal 't mp 'g Heeren glory fijn alleen,

2lig icſt nog eer / nog gunſt/ nog uatmen agt/

-, - X IV 19etuJagt.

- X X ]

3Pan ſal ich ooch het uptoerhoren boſch/

Ter Duiſternis daar God is, tot bien holch /

&Pjen bgon ban cpnbeloſe faligtje'en

- X X V.

aPat ſal mp fijn een goblijch jubel-jaat/

## ruſtenb lanb##
n Beerli D / en 't IE9epl Der fijntl1 u&ij bepD/ I#ep ij Ont-ſp?upt.

X X V I.

apan ſal mp 't jaar foo fcbigtig niet meer bli'en:

#aat dit onuiſſelbaar een ſchetg boen ſien

apan d'Eeuwigheyd, tot ich in 't foubet ent 25eſ

GPflieg.

3Poentre'en.
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De Verloſſinge des Heeren van de Veree

1- nigde Nederlanden 's jaars 1629.

Door de veroveringe van Weſel.

&temme:# Lapper.

Oli#EEË####=####
iltregtſboegp'tbuprige lambſlaet Hrijgen

b?eembe gaſten2öeſet faagt/buiengmoobatigetanb

##############
dPoit ubgepgt aan te taſten, ſlPat mag u 't bert benaub

##############
en anglººpbenauuitenangaDat wagubangaDat

mag u bang! Dat w:boe't hert u bang!

SPaar faagt gp 't baanben op uwe malt

«En hoogben 't bolch vaſt hermen! "

gEn ſpelben in haar bal uunen ball

#a boelben 'g in 't eröermen.

42et meg u op het herte geſet/

«Pp het herte geſet/

«En geen ontfet/l «fn geen ontſet /

«ën gp ſaagt s", ºft

«Baafſpenblick uuout in toogue trotg

tº- init 250ſche leger bgeeſten: | /

-’

-

jl?aat
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3ſt laat fiiet ſig bgiemaal aan bien rotg /

GÈn liet Dat uJetch. Daar ſteechen.

leet ſlaap-Ioog oog Dat het al boogfiet/

&Pat het al gebied

GÉn leeb dat niet // Gºn leeb bat niet/

GEn leeb bien veau"#t

- 25ep/ ſep 't hobaarbig bet! en kan

23ſch 't ljarb booft niet doen mijchen/

&oo ſal ich op be treben ban/

aPat Hooft en Igert beſmijchen:”

#3ging Bembzich ſal ich 't leger haaſt

%cft het leger haaſt/

& Pat nu bug raaſt // Pat nu bug raaſt !

49pbgeſien boen vakant:

G5aat ſapro / ſepb bp bab'lijdt heen/

&#n openb mp een toegang

&Poo! bºgſſeſ; bat be 32elum meen/

GÈn bat ſp 'g 332incen toe-ſang:

5ſch mebb bp b;eecht fijn leger log/

&ijn leger log/ .

&#n ban ben 25oſcij // &#n ban ben 250ſch

GÉn bp trecht ban onzººn

ſtſhang hieſt het hept be 12elum-ſp/

Jaaat ſp braaf benbich magten/

dPaat boegbe iſlàontecuc'It bp/

«En 452aab #lan/ 'g ſtepſerg iſ 2agten:

&Pieg menig Dupſenb #rijgeling

't 3Liebe lanb ombing /

gen in ben ring // GEn in ben ring

2lan roob' en plundering.

V I I.

«Een begen ban papier behlab

met fa-gebergte ſtijgtent,
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32e bubbelbe bemuptbe &tab

12an 2ºmergfoogt Seeb ſnuigten.

&Paat hreeg ben 19pand operbloeb

33an b?oob en moeb/

&ijn hoop genoeb/l Ban bamb en bloeb/

&#n op ong necht be## I I

#et ſcheen ben gemel riep/ &ie be roeb/

Paar 5?eerlamb 3ijn be ſlagen/

32an 't «Bobbelijch gebuib / nut moeb

ilm ſtijbe nech te bjagen! e

#? oeft nu en b2ſncfit het bitter ſop

H#et g?onbig ſop

2an 'g #eeren hop// Ban 'g heeren hop

32an 'g #eeren manier: Hop!

't 28emuſie hert ethembe be ſchuld

3Ban ſuiche herten-ſlagen:

't Langmoebig lang getergde gebulo/

3TBag nog niet moeö ban blagen:

&Piegfag op ong/ maar liep ſag ong aan

3 laaat hp fag ong aan/

#lg #ſtel ſtaan/ #n heete traan

&#n nam ongelenb aan. x - | | | | |

&#aat boben / ſepb hp/ ſitaiig en gelepb ,Van Diedens gept for guuſbig: Iepb . . . .

32a Weſel, na bat boſch dat ſchiepb/

een lijn het joch gebulbig: | | | | * . * - '

3Berloſt bat bolch/ geeft ben mijn ligt/ . .

&Pat het alg een ſchigt * - . *

#aar ſiel oetligt; én 't land batſmigt

(Loonb mijn lieb' aang: - #

&ta! Dieden, Huygens 2 higan ſta!

SPen Dag Homt u beraden: eBa!

» g!

*** -
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eBa! Dieden, roepen b'Gºngelen/ ga!

19oo! 4.50b ig niet te ſpaben. -

&iet naar ter ſtab in opene baaii/

&ie baat open paan!

3Bal aan ! 19al aan! // 19al aan! 12al aan!

#lºet iſ?eſel iſt geaan, 1 I.

5tralig ging befaam het blijb gerugt

3Poog land en ſteben ſp?epben.

3Pen Spaanjaarb met een ſugt ter blugt/

illpt ?lmergfoot moeſt ſchepben.

319p bagten/ tg bit b?oom of maar ?

%g ljet D200m / of maar 2

't 23g tuwijfelbaar/ 't ig tuuijfelbaar/

(Lot Den Dag ſep; 'QL##

39ging ligenb?ich greep een nieuune moeb f

b'49mringbe &tab te buningen/

JPit biel eerlang ben Staat te boet/

G#en nieuuue ſtof tot fingen:

aBe herchen b?eunben dan ben filanch

19an het lof geſanch/ \ . . . . .

3Pan Ioff/ en banch/ 19an lof en banch

GPng ljett ban loff en# -

3Joff! (riepen up) ºp Bob bie be ſaach

&oo onberupagt ftonb Heeren! -

39eel liefelijche mominge maacht

69! 5àeerland! hem ter eeren.

&Pat ſiel/ bat lijf) bat jupg bat hoff

illueg Heeren loff/ . * * .

3Peg leeeren loff/ beg eeeren loff -!

1Perſionbig 'g #eeren loff:

illlaach ſiel/ en lijf/ bat #ſlaomb en baat

&Pat u mond en baab - - ,

g

&Pat
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zaat ſtºomb en baab &ing; en be maat -

n Deſem lof-ſang ſtaat.g 14 Oegſtmaand 1659.

NAY-TYps MORGEN IoE

S# -'t lapen igmaat b002 bemagt/&#n lang genoeg

EEEEËE#########-"I wees-en-een man

ma't ligt gewagt/na't ligt gemagtſma 't ligt genuagt.
g-a-n--- --

################
----

en-ºe- e-- N*mmeTen

&iet baat be &on// Pieb?eugbe 25gon/#in 't Poſten

############=#
ſchijnt/ ſtoepenbe betreur'genagt berbuJijnt / Iſior

E################------Een-El-

penbe betreur'ge/ ſtoepenbe betreut'ge nagt bet

a-aan-man-mºmeman

,----

bbpijnt. I I

't 3Laulue beb laat boog bie ſagt

&ijn beplboog'taatbſch gemach beragt.

#om aan ong'rp // &oo ſullen bup

23in 't open belo -

l?oren uJat het rijſenb ligt bertelt.

li?oten baat Géc.

-

&itt
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giet een kleeb ban enchel goub ! -

#n bupſenb âleuren ober 't mough

#tig 't gemelſch ligt || 12an GBoog geſigt

dàngſiel beſtraalb/ *

3 Binben hop fijn beeld ":in gebaaſb. 39inben Ggt.

eerlijck hſteb ban 't nieuwe groen!

#9at na be oogſt fig op hoint boen. -- .

2üg oug om armt Il âBe liefde marmt 2

3Pan 'g lºgemelg &oon -

Göeben uup hem 'tſaunayat ten loon. G5eben Gºd.

45iet hoe jupgt en lagt ben roem

iBan alle bloemen/ b"?Ippel-bloeml

een dert ong mano/l aan pbet hant/

qºn becht ong hooft / -

2tig bp na ben bloemen #ºr belooft. 2tig bp 6#t.

25loepſel/ (Chriſten) ig maar bloem/

Hſlaaat ſteunſel ban een pb'Ien roem.

apen bloem baſt af // #n 't ſtupft aig Haf/

hoe heerlijch 't ſp?upt / - - - - - - "

33ele komen ſo treedt,## 3ecle houten ſoe gt.

3Laat het cierlijck bloenſel-blat,

3ep vallen en beſtroijen 't pab: :

9tig maar ben hnop/l 25tſwangetb op

OEn grober-fmelb.

dàug u tot be b?ugt * En ſtelb. Pug u tot (kt.

25epb ! mat hoo! ich baat boo, taal?

H#et ig ben trotſe 3Pagtegaal.

3ſbieng filepne flupt |/ |lºet het gelupt

?Il 't uuotub berbooft

UPat op eenen trant fijn Schepper looft. Pat# D

EU2
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# ſchepſel maar blijft gp? 4 -

aete be ongemeten Heerſchappy . . . . .

Alloog Schepperg ſtemt, maat geen belend

#ton beſigbepb? . . . . .

&Pat gp niet alleen ſijn# betbgept.

Iep alleen ig d'eeuwige-Spring, " -

eEn 't epnbeloof” Eynd ban alle bing.

State 't woeſen geeft/fºlan al wat leeft/

2lan al moat ig. ? -

$5elf en alleen jet uary:

otpm.beloſe budagtel-ſtroom! . -

aPaar ſeplt ongfiel been ſomber toont -

«En ſomber ſtupril ofu ſter of bupt/ #

&En baach of ton/ - -

303amt'ét uiet enige"Een

303ig bit ig bet «Eng'Ien baach /

3Per ſalige ſtelen al 't uetmaack;

3u beſen holck ll Bat falige bolck

#ig bomchen opincht/ , ... ..

## GÉn tot eeuunig bepl tº:g: ſifickt.

N: •

Jean ig 't ſchepſel ganſch niet meer/ V

2tig om en tot beg Scheppers eer. ,,

oïſatige boob! dag, dat ongboot/ .
Bitt ſcijip-bgeuch lee! # # # . x

, dEm up ſoncken al in beſe Zee.

### . . . . . . . . . X I V.

Zee baat m altpb. bieper fijgt / .

den baat men ſtopt ben bobenn Hrijgt.

#Waarheyd rondºm je ſomber grantſ -

m ſollbet bual: -

optmbe bt heet iſ 't eenig Al.

as: 19
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A- vs X V.

Zee van Waarheyd, aanbang-loog/ -

GEn eeuboig/ eeuuoigl epnbeloog! --

illus ſtepſten migl/ «Een afgronb ig

aPaar 't al boog baalt/

dPaar het al boat werij,# in Obdaalt. -

Dwaalt: maat ban ſig ſelf alleen/

@Lot b'eeuunige Waarheyd b'eeumige teen.

2lij! boaren bop 't // JP2aar alleg quijt/

«En niet ban tong /

dPie ban beſe maar:"En ſong.

ſtijſenb licht help met u glang!

gelp eng'leu cier van 'g gemel# #rang!

#elp jupchenb moub! #elp bloepenb hout !

IËelp bogeltjeng! * .

13ullen De geb?eiten bal1 ben menſcij. .

X V I I I.

aalmafen meuſch/ bie Rltijb bunaalt/

&5oo lang gp niet in biepte baalt/

'Sing met ong op // d'Onreyckbre top

Van d'eeuwigheyd t .

Slinde my en u ter ſaligheyd.

Sege-ſang van 't GELOOF in deswatigheden,
v op voorval van den Oorlog met Engeland in 't jaar 1665.

Aandacht op Hab. 3: verſ 17, 18. .

3Pijſe: Or nous rejouiſſons &c.

I -

D#
en Hemel igong vreugd, Pen gemel ong

Ugte
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-m"

'oerbeugt martAl genoegſaamheden! Senttineere

###########
Yoat gp ooiſt/ 4Bng hert heeft altijb ſtilt/ 49ngfieleeu

############
woigebgeben. Heetlatig geblepgbe bupſter iBairram

########
pen komt vaſt aan: gee lang genoten ſupfier Dan

E##############

# .

#######EE######
- T poeſoub tenmolch ten Damp iPamtijdelijhen ramp/

viº E========########====
E#### E&EEEEEEEEE

1'tjt" : 1 - 1 g. "

. # - - -
Ong tampfalige quel## - - - - - - -

S& &Bell Hemel ig ong vreugd, | | | | |

"Ben Hemel ong uerheugt , " ,

ilàtt Al-genoegſaamheden! ' ''

## 'Stnot beste uiat gp wilt . '

# # , ong hert heeft altijd ſtilt'/
tºe, Olig ſtel eeuwige bgeben.

19 2. 45cell
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; €5een Vyand geeft be monben

('t aſlaag Hjöeffjefiet feet)

#laaat 't boſch aan ong verbonden

In Waarheyd, Trouw, en Eed.

apeg gerucig biere Trouw

geeft nimmermeer beroute /

Zëtaat op onfeilbare eeben:

&Png bpanoſchap in 't bloed

32an# geboett

35;engt ong wonen, #aat

&Pen Hemel iſ onſ vreugd,

& Beat Heemel ong berbeugt

#ſlaet 2-lgenoegſaamheden!

&enbt #ecte mat gp built/

dºng hert heeft altijd ſtilt'/

### bgebert,

p ſien haar handen grijpen

jàaat al ong have en#
«En ong ben armoeb nijpen/

#Ba foo een oberbloeb. "

alèp miſſen 't alleg ſtout !

aPeu Hemel is ons goud,

&#aar fijn ong biere ſchatten:

(#ier ig ong boog ong noob

«Benoeg belooft) bat bgoob

&al niemant ong #am.

3Pen Hemel ig ong: vreugd,

3Pen lºemel ong berheugt

jlaet 2ligenoegſaamheben!

&embt li?erre buat gp muilt/

dàng hert heeft altijb ſtilt'/

qDng ſiel eeuunige u?eben.

âIdoet onſen acker bol ſtaan;

,,”

en
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&#n Boomgaard aan ben quijn:

asbal 't ſchaap niet meer ter ſcijo2t gaan /

gPntbgeecht ong moſt en wyn. * * *

arPen Schepper bie 't gebiert / -

#### berfte muſt en upijn gemaach t/

#g ſpys en#
$3ig koorn en moſt en wyn

3Poo2 bie fijn munity man heeft.

3Pen Hemel ig ong vreugd,

Pen Igemel ong berljeugt

ällſaet 3ſlgenoegſaamheben!

&eub. "Beere mat gp miſt /

deng hert heeft altijb ſtilt'/

- gang ſiel eeuunige b?eben.

2lII mat mp dierbaar binben/

&Png al gelijck ontgaat / .

9ng babe / goeb / en byinben/

3Paar 'g meteſbg hert op ſtaat:

GPng Herte maker Henb

&ijn maachſel/ en bp fenb

Genoegen in het herte;

gºn bug l#p magtig maakt . .

3Pat boat ong lichaam raaclit:

Qug fielen niet en":

RBen Hemel ig ongvreugd,

aaen hemel ong oerheugt

#Bet?ll genoegſaamheden;

&tub Beere upat gp upilt l

ſºng hert heeft altijb ſtilt'l

®ng ſit! eeumige bneben. . . . . . . .

'Alg ong, be mytbe krygers '

Quitingen/ en ben blick ,

39an half-ontsmetiſcbte 4lijgerg

19 3 14, Qu#
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dDng ſmelten doet ban fcij?ich:

apan ſal beg Heeren ſorg
dPng fujachbepb miſſen bo?g . u

't Geloovig oog ong Hlaren /

GEm om ong al# een mupt .

3Pau rupter#i ja ban blipt / .

dPoen ſienom haar - '

apen Hemel ig omg vreugd,

apen hemel ong berheugt

#ſact ?IIgenoegſaamheben!

&enb Igeere nat gp milt/

GPng bert heeft altijd ſtilt'f
oPng ſiel eeuunige u?eben. - - r

3Bant alg be felle roeden -

3Pau allerlep ellenb | | |

dPp onſe ruggen moeben :

geen hemel bie ong hemt

Kaſtydt ong 1Babetlijch/

dBm ong ber ſomben ſlijcſt

2lf ſcijumelijch te maken;

qEn oefenb onſe beugd - - -

dBm boo? be qPeugbl ter bytugb

«En erniaty", # haam

Ben Hemel ig ong vreugd,

âPen lºgemel ong berheugt

illet al-genoegſaamheben !

&ent l#eere upat gp built

d@ng-bert heeft altijd ſtilt'

&Pilg ſiel eeuwmige byeben. •

\ 3lBant algong ſmerten hoog-gaan

### hc ſtaanDOCH Ollg deugden hOOg-1t: -

#n onbermorpb#" ,

#Pen gemel ſal be maat

. ''g
--

van
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3Pan Lheerlijchljepb en ſtaat

5 Pa noepte en beugt gelijchen;

ASºoo ſal Der menſchen haat

gPng heerlijchen boo? fmaat;

3Per-atmenb ont #dan

SPen hemel ig omg vreugd

gPen l#emel onguerheugt

illaet ?ll genoegſaamheden!

&embt heere mat gp ubiſt/

«Png ſjert heeft altijd ſtilt'

GPng ſiel eeuunige ureben.

3Bant alg be Heylge Bladen,

Mºet Hºeplig Brood en Wyn,

GÉn die ons heylſaam raden

GPng all ontnomen 3ijn:

gaan ſal het Eeuwig Woord

Göerugteloog gehoopt

«Png Leeraar 3ijn ! en ſjoeben:

«En 't Hemelſch Vleeſch en Bloed

&al (ſomber 25goob) ong goeb

(Let &pijſe 3ijn/ # bOeben.

3Pen Hemel íg oug vreugd,

qDen Bemel ong uerheugt

jlatt 2ll-genoegſaamheden ! .

&embt IBeere mat gp milt

®ng hert heeft altijd ſtilt'

&Bng ſiel eeuunige u?eben.

2ïlg #pong jupcijenb ſingen,

2lig Zpong Bede-ſugt,

2lig Zpong Gadering, en

?lig Zyon ſelve blugt;

&Ball ſal Der QEng'len ſang!

&Btg Hemels Trooſt, ong bang

311

4. 3Dell
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3Pen hemel in een feeſt

#eergalºren met ons geeſt/

en 't Lam ten TEaan

SPen Hemel (g ong vreugd,

SPen gemel ong nerheugt

#et ?ligenorgſaamheben!

&eno Hºeere ujat gp muſit/ -

gang hert heeft altijd friſt / .

42ng ſiel eeuwige bºeben.

#a rooft be raſernpe

32ng leven in bie noob/

gaat ig ong laaſte ly'en ,

&#n aller rampen boob. '

SPen Vaderban ongruſt: apensoon (gonſcluſt.

(#2en gemel onſen toegang)
SPen# met ong#
(O Heyl'ge Dry-in-Een ! )

zeer eng in eiſen ºp terras

9. Heylige Dry-in-Een!

#Dat ong eeng berſcheen
#Im Al-vernoegend Aanſigt !

gºn. Dat ong oog bp son

32erheerlijcfit aan ſien hon

# #p nu ſien op maan-ligt !
32it ig ong aller bede

Saog maacht uum wil geen pl/

#og fijn mp wel te bºtsen/

&#n ſingen onbermijf/

3Peñ Hemefig ong vreugd,

#en gemel ong berheugt

#et Al-genoegſaamheden !

#benb Igeert moat gp toilt/

“ºng hert heeft in u ſtilt”)"

GBng 35iel truimige-bleben. - --

29 in Loumaand 1665. SE
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SE GE - SAN G

Over d'overwinninge in 't evegt tegen de

- Engelſe 1, 2, 3 » 4# I666. "

alg/ Refieavan, fier boven pag. 1,.

I.

" Vomt al mat leeft

K# looft Der Hemelen Heer !

ie met een blammig oog ter nu!afie baalt: //.
#n boet bergen en benueſen benen /

2ïlg #p ter hulpe van ºf pakt berſchijnt. Iſ.

# 32en Batavier

#eerſt door ben Britt in zee !

#n 't wonber mag een ſtraf van hogerhanb/ ./l.
gPie langer niet en buibe be ſchulben t

3Pan Haterlanbg waar # fo ueel beplg. ſp.

(ſ) Nederland ! . .

Gºtot#l bertel/ meeſb'rig/ fat/ .

gºn bie uur luſten boeb op 'g #emelg goeb ! .//.

gaat mag be Wraack der Waarheyd ſo ontcert)

dPe bitt te bugten ban#foete tueelb..ſj.

I't Vernedert oog v

#2an 't ſchiepend Nederland,

GItoch aarbenjaartg Gods medelydig oog; //.

g?ie aan be boo?'ge Hragten gebagte/

en boom mat uuonoren º3Lant, ſoo hoge ſteeg. ſj.

't Hoveerdig oog -

&Per Britten, op haar ſpoet/

#laag aan ben gemel omoetblagelijch: //.

3bant (alg bie hem ten": Deeb moeten)

5; - , ze 5
&p

W
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&p baackberſtieten/ L: en Nedrigheyd. ./.

#et arme bolch - ..

«Bebangen in ben ſtrijb/

25cſuprbe 't ſupr ban foo een Broeder-haat. //.

«En bien trotſ op ben 2ºege beräregeli/

&Pagt ſig onbuilnbaar/"#nuane ://.

3Pien Hoogheyds Loff

2liſeeme toe-behoogt -

&ag upt fijn tb?oon/ al ſpottenb/ ſo een buaan; jl.

gÉn ſepb; ſlPat buoymen / luat mieren bug tieren!!

GÉn foub fijn ſto?nleil## #elnel neer. .//.

aaen trotſen Britt

3Pagt foo een ſtoºm ban pag/ -

25equaam ten ſto2m in fotten hoge-buaan: .//.

2icht al be Batavieren alg mieren/

«En membt fijn hielenEas op haar aan. ll.

3Pen Batavier

3ſlain ſch?omig boo? bien trotg/

3Pan moebig op bet Engelen geleyd', ./l.

Hapt al fijn touujen/ beerbigt fijn ſeplein/

een rucht de Britten": te gem0et. ://. .

3Pien fellen blicht

3èan I)opman en foſbaat

( @P gEngelſch bolch! bebiebt u 'g L3emclg too?n) ./.

GEn al Dat bomb'tenb Hitalienſ en ralten | |

&Peg Igoogmoebg wat: u treffen ſal. //.

2th ! Engelſch Dolch/ : -

't #g al bergeefg gemoebt! -

SPen hemel grijpt ben ſchilb boo, Nederland, ll.

&iet Daat uuj hooge hralien baſt blaken! , ga
- - d

r-,
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ga fietſe ſinchem alg ECIl# te gronb! ://.

aPaar bepnſt ben Britt,

«En uuijcht beg lºgeeren too?n: -

JPien p!ſchel mag fijn berſeng al te ſcharp. //.

Hºog balt liep op nieuung moebig aan 't moeben

jl2aat op ben #emel# b?ugteloog. /l.

39;ing Robbregt ſchiet

#ſlâet tupintig hielen toe /

GPm 't mijchenb bepr ben laatſten ſteun te bie'n: ./l.

«En riep; 3TBaar benen! Sta mannen! ſta! ſta!

Der Britten Koning vegt#Nederland! ./.

&Paat ſtijgt ben moeb

&Per Britten meer in top

GEn 't hept ſpat op Den Batavieren aan : ://.

&o trotgalg opt be ſïeuſen ben gemel -

jl?et ſto?men beben/ e,"g ballen be'en./l.

(Lhang ging 't gebegt

&Pp nieuoog en pſlijch aan; - -

32e Iugt mag niet ban enchel bier en blam. //. .

&#n ben buonberen bomber ban onber -

(GItotſte bell Donber/ ":#bouen Homt. ://.

3Pen'bomber-filoot/

li?et eene ſchip ontgaan/

25oogt ſig boo? 't ingemanb ban 't ambet heen : ll.

19er-bgijfelt boofben/ armen) en benen/

&#n betuut De Dennen#ºf #an en bloed. l/.

&Pen &trijb berumoeb

«Bunt niemant b'ouerbanb /

So ſlaat De Britſe hardneckigheyd be maat: ./.

ſlºot dat Den Hemel fijn grimmige blammen) 2!

(RIl
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?Aan 'tſjept vakingkaar#am boet. .l/.

&Pen Batavier

aleagbat een nieugbe-licht.

Satig vaſt# Engelſch heyr berſchzicht/berbaaſt/ |.

ieptn; Wykt mannen, den Hemel ! ah! ah!

Ah! ah! den Hemel##or Nederland! .//.

#Paar ſtoob ben trotſ:

jean hooge hielen geen !

«En hieſt het bept ono:bentlijcft be blugt: l/,

gEn ben Britt leerbe/ mat Batavieren,

zijn/ alg ben gemel #boo, Nederland. l/.

3Pe See-voogd rucht#Strahg al fijn magt bp ten/ z

aſºn ooigt be plugtelingen op be biel: l/.

( @Lot ben gemel boo; menſen ſepb houd op!)

âIBant ſiet! benaan:#van Nederland. ./l.

2lij! Nederland!

derkent beg# tmagt /

# in## thept u be###
et umme herten en tongen ſtetbg juptijen

Alleen den Hemel#:

16 Somermaand 1666.
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Eenige Aandagten

- Over de

Kerckelyke Voorvallen

des Jaars 166o.

TREUR-LIEDT.

Stemme: Tweede Lachrime van Do U LAN T.

- ſiet boven pag. 254.

Il2ijn berte bat be bag en

&Pat be upten ſtelt t - *-- . -

eEn b?oebig fnielt alg maſch in't quijnenb'álagen.

&Boecht hulp / nog o?eugb/ nog trooſt,

#ldaat laat be 3iel in fuchten// A5ich berluchten/

een treurig ſitten neer / @Ireurig ſitten meer: . . .

3Pant baat ulu htoon uugblijdſchap plaguoop beſen/l

(&Ze boeſell /

g nut/ ja ig nu/ ig nu/ 49 mee! . . . -

3mber pl/ (Len boogn ºp:// 1Ban 'thert bermeſen.

't ſ#eerlijthe micht be Bochter Spong fat

dBeumer'lt en alſ te hooge:
#l2aat belag ! hoe bab - w

«Een oogenblicit Die ſchoonhepb neergebogen!

li?aar glang/ haat roem in de afcij!

(€n ſp luet nare ſmabeu// Puerladen/

- I. -

T# mariben dan mijn hert ontſteltl:

ſºort
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HPoet bupchen / b?oebig ſtil :

'Allg het build gebiert/ -

#at mijnberg treebſ en ſp moet beëbele bluchten/l

25eſuchten;

qEn ſien/ ja moet ſien/ moet ſien / «P mee!

lgate uuagt/ſ19an bagen#eammanbluchten!

aB'oogen betraant in twijfel of 't ſoo maël

dPie ſagen ſig ontb?agen

dPie 't gemaben-licht -

dBp 't is eerlijcáſt in haar 3iel ooo! beeſ' be'en bagen:
aperſ ſchreeumbe.Zpon naj -

dºen riep dat tg geen treuren/l, gaat ig ſcheuren!

dEn ſonck in amecht laff/ & onch in amecht laff /

#aar legt ſp nu be 25jupo oan 'g gemelg A5onel

3Pie ſchone,

ſpaar glang! al haar glang haar glang! haar glang!

#g oetgaanl/ en met baat traan

53eſmaſcht jaar ſtrome. IV

aelen nu be macht op 't ouerige bolch

3Aan booen ig beoolen/ . '

cºöaan belag! oerſmacht , w

#n mugteloſen arbepb ſtichtenb bolen.

Igelag bet ?gteſteren tong! ,
abie ong na 'g #eeten metten l/ 3Diſt te ſetten /

ijpt na be ſieche long/ (GLering ſlechte long,

#n 't orcembe oier omcingelö bºepgt te grijpen ll

(GLe nijpen /

GIot bat ſp amechtig ſtille ſuwijgt/

eff belaan/l en onderſtaan/

&al o?ugtloog pijpen.

't leert toonb mp mog/ 8. ou! 't gemelſch goeb&Pat uuJe 5iel berijeugDe / &V Heemelſcijg

«En in overbloeb

- - #b003
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1ſt boog um 252upbegom bercietbe in Peugben:

2lb! mag bie ſtem maar ſtem!

qEn albie moogben ſomber // H'tracht/ bat'g boonber !

& Bie maarſjepb ſomber âlem // maarljepb ſombethlem !

dPat bug 't rechtbaatbig oog in too?n homt Dalen/l

«En balen -

5ijn bierbare moogben t'hupg! ô mee!

GEn bug boet// &ijn too?n in gloeb/l ,

&ijn Hracht herhalen ! -

&ag 3Paniel ten Hemelupt/ bp riep/ Den Propheet.

&Pm 't bgoom gemoeb te bepligen:

&ie! Daar ig baat 'g nu *

&Pen uugeben ſiomepn bermoet/ .

geen lang gebgepgbengoumel in het bepligen!

geeft 5alemg pupn gemafſchen/l iſlaet beplafſen/

1èan't berſch bergoten bloeb//'t 19erſch bergoten bloeb,

5àu gelt het 3ielenbloebban ſtijgiſti leben))25eſtreben!

Göetreben/ getrapt / gerucht/ berb?ucht/

23aberbaan/l ligab bat#Ean / eEn fucht geleben.

3Pu ſie ich laag/ 6 &pon! in ben bzucht

( &#n b?ucht het upt in ſuchten) -

2II uud Hinberen ſief . " r

H#et ſoet geluch/ ban 't magtig uuoogb ontbluchten:

&Pe ſpijſe ball ſjaat 3iel / - - -

JPie all baat Hracht ten leben// 3?lag te geben / .

JPug plingg jaar ontbiel)/ #lingg haar ontbiel; 2

&#n nu helaag ! ſie ich op ſtraat haat hracijtell/l

19erſnlachten.' - ': *

I#aa? Hracijten! ligaar Hracht! Igaar Hracht! berſmacht,

&#n haat 00g//4beſtaag##rt Hºeplpbel magtell.

3Pat bette baat/ bat mijn en merg te ſaam

2lan 't hong'rig ljett berſtrechte /

't Hºgeerlijche ſlaat

3UPat
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3Pat aangenaam / haar lebe boeglijdt bechtef

33an mond en lijf geſcheurt/

J2at iſ het bat be ſchoone // 49derſchoone

# in bitterbepb betreurt/ 25itterlijdt betreurt /

#Banneer ſpſienbat alſ haar wettigheden/r1Boogleberij

3Bergaanſ baſt bergaan / bergaan | 49 mee!

&#n de p?acht // TBan 'g 119erelbg bgagt /

l3aat bgepgt te hleben. 1 x

3Paar ſietge nut baat ſiet gp nu) belag!

tonge man ben ſupg'ſing

an. De raahg gekleeft / . - * - - -

«En ban ben bogſt beſmijchen 't arme bupg'ſing:

&#p! lupſter! bat breecht het bert/ . - :

SBaat roept een Ham ont, nugten/l een met ſugten

oet ſlâoeberſeggen lag! 'k hebhet niet mijn ſtam!

aat fijn ſp nu Die lechermpen aten // GEn ſaten

n pgagtig blanhetſei balſcij berciert?

ſj ! mat ſmert!// Baat legtmen fuoart/

3Peruvcicht op ſtraten.

#eruſalem alg ich ben Göobbeſoog

#oog klappen in fijn banden/

&#n het hooft om boog - . .

#n ſpijt / al ſuptemb7 hmerſchen op betamben/

&#n roepen laſt'renb' ha! ha !

3Paar ſien wop 't ngolijck bagen // «En be lagen ,

32an bep!'genſchijn/ontocht//sea ongmenſch ontbefits
&#n ich ſie u geen trooſt in afluiſbginben// (Le binben:

&Pan roep ich / bam ſchreeum ich mee! o mee!

Eſlaagtig heet! ſtomſ kom nu meet/

Albu Boſch berbinben.x 1

19eplige Bob ! regtoeerbig eeuwig TIigt

boe hont gp bug um lammeren

*l)ct ten bato geſigt tien
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ſt

i:

HIbn ſtuurg gelaat in tranen ſien bejamm'ren!qBemijl um 19panb fell e

Al in uum hino'ten ſmaben l/ Pie belaben

aatſpot 3ijn/ en haarſpel// &ijn haat ſnaren-ſpel :

aatom/l#eer! Homthaat niet bien hopber ſchanben/

(@Let ſjanben?

gaat 'g al in het b?inchen bol en bolſ/

#iet meer ſtaan// HPiet meer beſtaan)

il aan te randen. " X II

geruſalem! #ſeruſalem! uur leert

# # ban Den Beer gemehen/

3Pat boet tl beſmett; - - -

25eſch?ep ubu ſchult met biere tranen-beechen.

&Pe ſl3agterg ban ume 2’ieſ -

GÈn hebben een upt bombert |/ 52iet gebombert / .

32a bat uur glang betuiellll ?ilgum glang verbielſ:

SPemijl gplaaël niet minban'g maarljept Hrachten//

25etacht'benſ - .

3Pie Hracht/ſ gep!'ge Hracht//3Biekracht//bieåracht

dPie beracht// «En onbetracht // -

1ſt baart vaatlink I I L i

#eilige Stabt! if fie u/ moeb ban hoon/

#a 't epub onlepbfaam hahen; ·

glu mijn 1Baberg (Lij;oon/ -

( &egt gp) mijn ſal geen laſterpijl gemaheli.

ilm iºaberg GIhtoon ig op aart,7

#baat boo, tºp 't al tegeeren/ſ iſtan en heeren;

3Legt u daar fagt op meet * . - - - -

qDat u niet# en Deer. . - - - -

«En alg't gelooffiniioobt genaben ſtralenl/?laat balen

gn 't hert/ en 't gemoebt genoegen boet; -

âPefen glang/l &al (Lb?oon en Htang !

1ſtuu'g 12aberg balen.

» w E E
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WEEMOEDIGE SUCHTEN "

ENDE

GEL OV I G E GEBED EN,

Van de bedroefde Gemeinte J Es U CH R1st 1

tot haren. Heere.

- Op voorval des ſelven Jaars 166o.

&tem: Het glas van myn geneugte isuytgelopen.

euoaarbig Hemelſch Heer ap! Doet ongfuge

#=###########
ten Baan monbten gemelgaan/ en ſtaakt ongbuch

##=######=###
w ten3Pan 't hart ſo2gbulbig / Dat baat tooijfelmoe

###########
big 3eut benefit/ be Heer bergeet/ UPan meer / be

Heere meet ong ben #ng t

alaijcht ) ooaarom laſtert gp ſbobloſe benben?

ciën ſegt : «Een bupſt'te uuoſch bergt uun ellenben/

3Ban b'oogen/ baat uun# hulp ban machten !

#aaagbog uit oogen(Heer)&teetgbrengenop ongneet

ſlim ugee-gebachten.

- #aar
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:

G5etucht boo! b'aberg:

I II. -

ſlaaat nu moet eeng utn bolch bypmeebig ſpreken:

giën met een hert gemonbt / u 't herte bgeechen;

3TBaarom ? maarom ? maarom/ Heer, ſoulm oogen

3 aan Gracy op ongfitaalt/39ergaat onſglanſch/en baalt

ong bermogen?

12an 't epmb/ en begt men ſagong aan/en eetbe

II / Die in ſuſhen maat ubu 13epſ ong leerbe;

&#n in bertoomb'ring riepmen / ſuiche gaben

SP'e ſaai'ge Gracy boen/ "Het hert amechtig boe'n

een boºſtig lauen! . ..

#Ben baagt ban Ooſt en HIBeſt be &chat/enb'@uberg

libaat boaatbſien ſchat haat hinb'ren op beſchouberg,

ſlàen ſepb/ #Jeruſalem rupmt uun gogbijnen

&Pie moeten baat nog in/ En gp met dat gemin

Hàog heerlijch ſchijnen. V I

&Pug mierb uug Heerlyckheyds huys ouerheerlijch/

«En ſºp (ong Leven) hem bie 't fag begeerlijch/ .

Pemijl be bupſterhepb be bolchen bechte.

3 Bieg 523incen in gebiebſ &p mneemb'/of meenben't nietſ

HIbo boeten lechte'. V I I -

iſ Aaat nu ſien mp helaag! be buſlbe Swynen

ilm Wynberg moetent en fijn ſtam boen quijnen;

Slig &p berbult met bgaf oan 'g merelbg genuchten/

H#iet eten ſp?upt en blab/ «En mogt'Ien op haar ſat;

«En ong bgen tuina, I f I

«Een giftig blad ſpgoot / Heer! upt beplige eetben/

gaat voor een tijd onſ 12aberg ernſtig meerben/

#ſlâet raab en hulp van amb'te lamben 13aberg: -

#ſlâaar nu ig laag! in ſchijn/ 19an 2ºrtſenp/'t fenſjni

# 2. & Pit
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II X

abit fel vergiff ong schilden oberſtreechenl , ºf

#oet giftig oogt op áEtam en dºelgen leechen/ .

een bºtbriſ haar ten wetten grond. "E,,,,,,
g:n laten bogen/ oh! II (Paat ban wp bagten nog

3Pecl blugtg te pluchen.-X - ; ; - -

'As',

dºng oogen repchte om hoog na '# #emelichttgen/

een upt bien hemel-baum na bºugt en ſegtil. ,,
#aat laag! ben bauuobanuw GSeeſt nieten baalbe ;

apieg ſaten boar en bgoog * * *

oPng ſpyuptjegt baat uw oog - I' '

#2iet naar en taalbe. x 1. 4

&Pb Heer! hebt gp ong ban ſo gaat nergeten? ,

meiſt op um gunſt naar ong oerdienſten meten?

25ai baat uuo fugt/ baat onſe fugten/ enben?
#g 't gemel rijch metaal] om bat ong herten ſtaal

#ig niet en meubenk I 1. : , -

spie vyanden bie u en ongfeer baten)

wášijn in hun ſpot te bertel uptgelaten:

#n feggen ſpa! ſo moet het haar geluchen?

âlèieng bijtend ſlBoogb ong bert - - - --

#niet op en bielt met ſmett

as uit te sluiten, 11 te - -

âtelene Godhaarbuyk,uileng dobber Gºobrugunſtijl
gPien ſtuſſen-naijerp gemuone hunſtig -

& Bie ſupetſen bp hun mijn en lechernijen!

&Poet fog / boet ſoo/ ſlàijn Igeet / .

JPie tºpfaartg/ tot uur eer/

lieun bioaagljepb len: 1v

oh pret! beheert ble Gobbeloſe rotten. -

- @Pff ſtaacht in hun berberf hun bittet ſpotten;
- . 3Die
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ie mpſe 45oben 'tumacher oog uptſteechen/

n boen/ betblin0 / gaat fina'en -

opnf” perberg uijten; aan N

1 jun 2 pon Augeechen. v . s

- - - - - - - . . X. V. -

&p bie ong in. ben noob alg byienbem plachten . . .

gle ſtutten/ en met trooſt ong quell te facbten/

A&taan nu ban begr’ en ſteſſen 't op een fuutjgen / ?

JPon: ſogetitaal oerlepot: 49f boo, oregagtigbepb :

GPng beup ontſijgen. X V I - *

&taat gp (Heer!) op en toont u in ong beeren /

«Een 132iend om alle u?temben boo? t'ontbeeren.

&Pff ſlaat ong opamb/ bat tºp niet uject op ſtaat.
GPff toont uun TLieftijchhe'en / A'

3l3ant ban ong hert te bye'en

«En 't ljepl in top ſtaat. .'

X V I I. >

3Iaat bp ong Heer ! uun machtig Woord berblijven,

q#n boo? uum Geeſt aan onſen 45eeſt behlijpen.

25eljoeb be &tammen / bie noch jeugbig bloeijen -

25elopenù ong haar ogticht; Pat geen feiliju'gelucht

&Ple tipt en roeijen?

X V I II. ' . w

3Peſhambbie 't boen uil ! Heer beheert. 49ſflfenb ong

1I'm gunſt ban op de Cherubim, en wuenb ong

2lan u / boo? 't ſoet oan fcljichtige gebeden:

Hitom beeſt der heerlijchljepb/ - -

âDoont bp ong) en belepo

&Puſ' leert en ſeben. -

X I X

3Bat foub'et 3ijn ban uuben (Bgoten ſhame/

30 bug. De opamb poortgaat, en be 25lanneſ

Ban u op uuJe biete Hino'ren balen ?

G#n gp ben herſtanb t'faatu

Ban lang geſtbonben#! aat WJeet ſtomf balen'

3 &Oiluj



326 UYTSPANNINGEN.

X X,

Abou ban bat 3Licht/ bie Hragt/ bienaanbalballen !

dºen bugt'loog 3ijn ? baat gp be bupſt're mallen

3eam Zeathang rijch ſo heftig meeb berminbert

hebt/embenſeech'renbal/l 19an &pongfumachen mal

dPug lang vnument, X I

ſlapbachten: bat mag eerſt bet regte begten /

d2m 23ſt'elg rijch / en ſiegten op te regten/

# Homt be lang betoguchte maagbepb boben/

e maarljepb bieberagt//3Belleefbe/maar haar kragt

#Boeſt ſien vaſion: X II

5àu ſal een &tam (bagt ong) beel ſp?uptſclgteelen /

"En boortgeplant in bele landen beelen;

Söo maar fijn Voet gemoptelt blijft in b'eetbe:

®ng bagten mp/ ab! ah! @Lot Dat onſ ooge ſag

"UPat gp 't ſelb": x I I I

#an u / 49 Heer! ban ſo beel ſielen 't Hlagen

#In fucht na 't Igepl/ onſ bal niet boen vertragen?

dBf tg het epnb ban um Gena gemabert ?

(ſPfig het bpig getal// 19an D'uptberhooren al

25erecbg bergabert? X IV

I hoe ſuſſen bup/ oh arm! berlaten blinben/

3 Ben &trengel-bueglia 'g l9emelg plechen binben?

3MPie ſal ſig niet aan berg en heubel ſtoten?

#So gp ong t'eenemaal // Ban uw gemaben-ſtraal

«Pug botſt enuana, X
V.

3Dogtang moet bit / en ſal bit bug/ #eer/ meſen?

3àog moeten bop / nog ſullen hop niet b?eſen.

't Göeloob Der buoogben Die u upt ben mond gaan

gPoen ong in baſten blijch/l Çn onbetuugichelijck

«Pp u gegroubt ſtaan.

45feb
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| |

#)

later kragt vergaarbe.

eBeeb gp ong U in plaatg ban mat bmp berben:

#Leeft# in ong/ en laat b2p alleg ſterben:

4Laat bºp het Licht van Woord en Leraar uitgaan:

Wy houden aan u vaſt // GEn ſullen allen laſt /

«En ſtopm bug uitſtaan.

X X V I I.

3IPp houben aanu baſt) en in beſch?ichen

litan bat het hert boen ſtout ſtaan/ en berquichen :

3IPp hottben aan u baſt ; Dat ong ban bepbg han

12erabeming in pijnl/ QEn in het bupſter 5ijn

«Een miſſen Iepbg-man

i X X V I I I.

312p ſjouben aan u baſt in moeplijchheben;

313p jouben aan u baſt in tegenijeben;

3IPp houben aan u baſt in ergeniſſen;

HIPp bouben aan u baſt l/ 319p ſjouben aan u baſt

#n bupſtermiſſen. -

X X “I X.

313p houben aan u baſt/ bat ſal ong ruſt 3ijn;

3IPp houben aan u baſt/ bat ſal ong luſt 3ijn ,

3TBp bouben aan u baſt/ bie ban herſticht 3ijn;

3IPp ſjouben aan u baſt// ſlººp houden aanu baſt /

Gbp ſult ong licht zijn, X X

dſbebencht 49 Heer! uuoeg Soons gerechtigheden,

«En mat ºp heeft gebaan/ en mat geleben;

45ebencht Heer! fijner onberbanicheben:

&Begbloetgbat half geſtoltl/#ſn't ſupeet ter aarben rolt

G#n ong roept bgeben. -

X X X I

G#p ! ſiet fijn ſtoacáen a'em om hulpe hijgen /

#Baat ban ubu ſiegterijaub geen hulp betHrijgen;

69m Dat uur ſiegterijanb u bpſtanb ſpaarbe/

G#n/ alg ſp Igem berſtoot / 19oog ong ter hulp in noob

3ë 4 KRUYS
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K R U Y S - SC H O L E
-, , " " --

V A N Y

J. CHRISTI GEMEY NT E,

Op de voorvallen des ſelven Jaars. ·

&oon / O Kersnagt, &c. ſiet boven pag. 68.

in 42fte/ Mameer, ſiet volgende p. 286.

I

O# ſchoonber ban be bagen ! . . .

#oe kan be uierlo het ligt berb?agen

3Pat in uuo bupſterniſſe ſchijnt?

3Pe Kruycelingen kunnen ſelben

(@Len gronbe ban Dat heyl niet belben/

&Paat al um b?oefheid "! #twint
e N

aBe Kruycelingen ſtomben beerlijck

GÈn ſagen in het htupg berbeerlijcſt

iſlàalhamb'ren aan, en bieben 't oog'

gÉn bett / en band te faam na bonen;

ElBaar riepen (ſo het ſcheen) ten bouell:

(Lot ſig ben lºemel"Er boog.

3Pen (gemel ging fijn hulp beſtellen/

eBnſichtbaar buip l en ſtrar be ſchellen

1Ban D'oogen uielen/ en 't mag licht.

aPoe ſagen uup be foete oguchten

1Ban al ong hermen / along ſuchten /

#n 't Kruyce ſelu ong #nuit

't ſpooaarbig herte upierb geboge:

&Be lage ſielen blogen bege :

UPe hreup'len liepen alg een bimb:

SPc ſuJachen bloegen ſware laſten; I#ct
t
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E

#ſt

ſhet Kooren bleen ten bo?ſch-bloer baſte/

2li 't kaf berſtoob boog ": een boinb.

GP ! heyl’ge wind! mat baart gp beplen!

25p u ong trage boot han ſeplen:

GBp maaht ban onſe bonſt een gloeb t

«Bp repmigt onſe lucht oan Dampen:

qEn onſe ſieche fiel ban rampen:

Pemijl gp 't ſtaff unity: bOet.

GBp boet ong ſpecerpen bloeijen:

«En ong met bleug'len opmaartg fpoeijen:

G5p maacht ong bpucijt Den H3emel ſoet:

45p maacht het ſteenig hert aan b?ichen:

qEn boet be flaume ſici berquichen: - ..."

JBemijl gp 't hafunity".

(Le booten in omg oogen ſcheenen

3Bethmerpelijche ſlechte ſteenen

gÉn onbequaam ten lierchem-boum /

3Pie in ben ſtrijd in ſtoºm en baten

't Igupg onberfcbzaagbe alg pplaren/

GEn ſtonden op ben berº trOllu0.

-

(@Le booren bagten mp het maten

9umgichelijche Kerck-pylaren,

& Bie laag! ſoo haaſt be ſchubbing quam /

&ttar toonben b'ongeſonDe gromben

#n laſter-ſch?ift/ of laſter-monben/

49p b'onmeerbare eurº/# lam.

9! heyl'ge ſmelt-kroes! mat al beplen

25aart gp ! bie ſoo het hert hunt peplen)

gºn ubijſt ong mat baat binnen ig.

Gén leert ong 'g 45eeſteg eerſtelingen)

SPen Douch'ren bag ber hleiue bingen / -

- # 5 5ſliet
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niet finaben als een "Eaus

e;n leert ong ſim hoe menſchen ikaat - -

JPie ſullen ong niet meer bebgiegen/

lgoe ſchoonen ſchijn haar boogjepb becht.

JPie wolven kentmen aan haat tamben/

2lig 't vyer haar ſchaapen-bacht betbganben

#tomt; en ong ſo ten#n ſtrecht.

#a 't bier aan 't bgamben/ niet te opeben/

UPen ſchonen ſchijn ban lammeråleben

&Ze teren/ g?ijpt haar ſeiſoen aan/

&#n fengt haar bacht/ en faremcht baat lupſter/

#ſa fembt fijn kracht / en b?ingt fijn filipſter

dBoog 't bel/ om 'tw: #n pijn te bga'ell.

#l?ijn 3Jupt ! hier bienen hoger ſnaren.

dPaay ſie icſt 't bier boog 't bel-biep baren/

giën rooſten 't bleeſch / en rooſten 't been: #

#ſch bleef men raacht boog pijn aan 't rafen.

&oo maat ben ſtorm niet boogt gaat blaſen

&Ben blam boog": been.

Raad-rycke Godt ! boat fijn um merchen

#ſlâet aambacht bueerbig aan te merchen!

512en bab bien roocht gebracht ten blam/

#l?en moub/ men foub uto biere ſielen

jl?et bupſenb/. in een gloeb bernielen/

VIDie telgen belgen m:# #n.

512aat 't blipt mag ban um epgem ſjanben/

( Alſtuyrend Godt ) geraacht aan 't bganben/

&Peg moeſt'et uuben mille boen; -

&Peg ban / en na um mijgbepb blaften/

gÉn geen ban uur ſbeſalfben taäen/

ſten waar om haar uan quaab te boe'n- 3Pen
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geen blam om ſiel en Iijff te teren

qEn homb nog ſtel nog ligtjaam Deeten,

à laaar bgagt het heil in groote maat'

«Een toetſe bet 49pregtigheben/

3Perblauben 't ſchupm ban boſe ſcben/

3Poo? helſch bergiff/ v:#aan.

GIbang ruchten 't bier op 't felſt aan 't moeben

( leeuwijl bat ſchupm be blamme boebe )

&ijn oogmercht) en fijn paal berbp;

GEn bat het naaſt/ en balt aan 't ſch?oochen/

dPie ſelf ben gloeb boo? ano'ten ſtoochen/

«En bgaabt ſyn ſtokers###

&Paar teert het Scepters, Kronen, Ampten,

Baat b'pbelbepb ſo lang om ſtampten/

23in eemen bag. En alg een mot

3erteert het p?agt ban purp're Hleben/

&Pe bangſten ban &ötaatſucijtigheben/

«En maacht haat vaag## ſpot.

#ſlap buncht/ ich ſie be Drie her-ieben/

dPie bganbenb' ongeſchonden bieben/

GEn Viere boierben in het bier. Dan. 3: 23. &c

Hlap buncht/ ich ſie bat tot her-ſteruen/

JPie fig berbo?ben/ in 't berberben/

#n 't bierig moeben op bie Vier.

X I X.

Ben Bob ban Abednego, Meſah

“En Sadrag, Die onſ rampen me fag

ſtiep; Myn Magt eyndt in Babel niet.

49 3Lam! bie 't bier hebt met um uponben/

@Pat u betſlimben uuoub / berſſouben/

39erſlimbt ben bloech ban onſ berbiet.

ST A N T.
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s t A N T v A s t 1 G E

oNSTANTvASTIGHEY D.
der onder-Hemelſche dingen.

Op de voorgenoemde gelegentheyd.

Pred. 1. verſ 3, 4, 5,6, 7. &e

I.

= ?--&-g==t-======t-l=========

S#EË#E#EË##

o baalt me plotg ban boben neet! &#en ſchoone

3Dcl bupſenb g?aagjeg met een ſlag; HPelbupſemb

##############
b?ugt ban rijphepb teet Pugfijgt; bugfacht enbalt

telgen op een bag; 23'n 't hort helaag! belaag!

E====#Riantifas: EE==
#############

#T:#sug, ſus!

#############
3Patig het beſtupren/ 't beſtupten (3et beſtupren/

EË ########## ##E--------+---|

get beſtupren/ het beſlupren/ UPat be boſſen beſup"

UCIl
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2 %. II. . . . .

JPie hoge belg in 't rombe wiel/ . . . . . .

25eelb mp u lºoogljepb/ hoge ſiel; * . . .

&iet baat ſp baalt/fp Daalt/ſpbaalt biebab'lijch hoog

3Pat Igupg en al fijn beerlijchbepb (MUgag;

# eene bomch in D'aſch gelepb/ - -,

iſietbaer baalt batſtrar een wonberin omgoog mag:

#Pug gaat/ bug gaat het beſtupren/ 't beſtupren/

#et beſtupren/ het beſtupren/ het beſtupren/

dPat be boſſen vanwaar II. n

De #ee bie na fijn miſſen trant/ . 3 - - - - -

2ll bloeijenb fuelt en ſtijgt op ſtranb;

2llebbend balen/balen gaat en gronb'maartg ſlinken.

&aat ſchip bat op be golben baart / . . . . . .

32aach met een golffraacht gemel maart;

5 làaat#golff meer balen moet een libell-maartg

llCREIl,... 3i. - , : ,, - ---

aBug gaat/ bug gaat het beſtupren! 't beſtupten Gºc.

âPat De bgomen vrºuw: : : : : . . . . . . .

3Pe &on bie'g moggeng byolijch rijſt / . - . .

@Lot bat liep 't Supben ſlàib-punct ubijſt/ , . .

31Beer balen/ balen/ balen gaat in 't b?oebig álBeſten.

lgoe heerlijch b?anb/ en blaacht bie blam/

32ie hlom ſoo lang ijp boetſel nann;

maarf#" balen moet in ſmoltenb 2lſch boog 't

62ſten.

3Bug gaat / bug gaat het beſtupten/ 't beſtupten (gc,

dPat be booſen taurany

UPe minb berſtupft ſjet biftig fanb

C#n maacht een berg; Dog obetſjanb

|l.
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3Batſtoffben berg meer balen boeten maakt ten beſt,

JPie &tab bie ſtrafig/ boi meelb en fat;

2llg (Iprug hoog ten toone ſat;

HI)oeſt plingg balen en haat obetbaat betalen,

3Pug gaat / bug gaat het beſtupten

't 25eſtupten etc.

3Pat be te evaar", I

oe moeplijck ſtijgt een menſch ten top

an ſtaat! en laag ! een toognen-bgop (beedijda.

aPoet balen th?oon en hgoon / en htang/ englangen

Regnabo ſtapt ten hoogen tgoon;

«En Regno ſit in 't pragtig ſchoon,

Regnavi baalt; Sum ſine regno ſiet baſtbeerlijcft.

&Pug gaat / bug gaat het beſtupren/ 't beſtupreu ets.

& Pat De eromvanwen, I

#ckfag (ſong David) hoog gemeld. Pſal.37:33.

ig bepbe alg een boom op 't belb/

'à 5ag meer / en lºpen alfijn hragt alghaffberftobent,

'H &ag 25abelg #toning ggoot ban magt

GBobg-boſk berbyuchten in fijn pracht; Dan 4.

3|2aatbaablijch balen gaan/ en bp het beebetfcboben:

«En bacht; bug gaat het bedienen / 't beleben/

leet beliepen / het belieben/ het belieben.

spat bt enomen foolisoen.

- -- '- G E
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1".
GE s CH R EV EN

Voor 't Boek van eene in de ſelfs-verlochening ſig

oefenende, tot haar en and'rer verder

opwecking. | | |

(Ie ſingen alg: So droeg Cleopatra,

Siet boven p. 5o. * * *

- , . - I. "

it 'g 't boecht ban Margariet

«Een ſchoone ſuyv're Niet.

Bie baſt haar wil# - -- - -

3'n mat ben lºemel miſt. | | | |

3Pie ſig baat Luſt#/

dBm b Algenoegſaamheyd. * .

«En bug ig in bit lenen/ - ; : :

en Luften, en in dººr atenNiet gebleben. -

congwysheyd bouerband

ſeab ouer baat verſtand. - 14

aaeg Schepperg hoog gebieb / . . . . . . .

#ſlaaacht al baat Hoogt te niet.' '

25p 'glºemelg obcroſoeb

23 g jaat Schat arremoeb.

5 aug tg ſp in bit lenen ! , 2. ,,,.

sawi"Hermans: maatregelen

2tig ſp ben beete fiet 4 - - - - - * . *

$g al haar Schoonheyd niet - º - , * * * *

#ingt ſp Syn. Eer en Hoffl. # #. - t

# ſchijnt ſig enchel ſtoff .

p 'g gemelg beugben 3ijn. , * * *

haar deugden maar een ſchijnt - * * .

Bug ig## - - - - - - -

#n Schoonheid,Eer, en Deugt een enkelNiet"E:
'GEg!!

* * *
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v I. V, . . . -

&#en ſtofjen# - 1 ne - -

't libeerlijc IIIgn Tiet. - - - - -

# bp 't LICHT ig Margriet,

«En uop alſ dEnchel Niet. " ' * *

't #g maar ſ' ig Deugden-ryck,

qEn baar boog ſbob-gelijch; ' t 1 %

q#n foube. Dat niet Yet 3ijn ?

#gſp bannogtangNietſo moetf'een ſchone Niet3ijn.

Loumaand 1674 - - l * '

»

o P M E R C K IN G

Over 'tſalig afſterven vanden Eerw: Godſaligen

D. LAMBERTUS SANDERUS,

Leeraar in j.C. Gemeinte tot Utrecht,

In den Heere ontſlapen den 24 Febr. 1672.

&Ze ſingen alg / O Kersnacht, &c. ſiet boven p.

68. of alg] Mameer.

fi E ---- #E E

O * onbeſonnenLand geſepbetilàaar boog uur

#################
bgiften/ſtomt/en b?eplietumpalmennu ten Heemel;

################
want Nagt-duyſtre dagenu genahen/een mººi,

Qll



III. DE E 1,- + 337
. "N

################
uan beg hemelg wantul tot toene van fijn

- - iſ 57 % ! # #ff,3% .

macht'ge lºanb. .! 1 v,

- in I I, 1 3: ' - 'g 1 :

42ntelbaar 3ijn bpmahie heben/ 3, radiº -
dPie uben Bemel/ oln te boben u zul Heutig

* *

?lI mat in it nog Eygens leeft / 3, 2 in 1 : ,

#### h' : :

eg Hemels Eygendom te 3/3 - Juſ: 3, is

3Pan tijd tot tijd gefomben# » -

- i3,1, 141: ,, ElT ! grºei 22

maag laag! uw luſt iſ uw miſ/ uw reben/::53

Im ingebeelde &alig ' , a.ſ. -'27, s

Uw meeſbl uw ippa # Al bleef ſtaan :
# liet# albie ligtenimlin ,

og nauuu ten top-punct +: €u is: je

#
-

-

tº gº tº, gl, V: , , iſ , iſ , of .cº.

Sanderus! byaagt mp na geen moogbent 5.

3Pie ogten fietſen/.# 52 ºf 3 -

(3 àgo! opgepgonchte b # ſoet: #

ilaaat na een wel bedachte ſiebenſ,

«Een uoebtſel/ bat ben heeſt (gebchen ,

&Pm hulp) ben #iele bijben boet.

- - V-je iſ ,,, ! 2 g: ,' -

Sanderus ! baagt mp na geen liſtig ,

«En ſcherp bernuftil dat meer in twiſtig

#Pan nuttig leren l ſig beſteedt: ... :

Hlaaar na een ziel bien 'g Hemels Wysheyd

(3Pie hinbertjeg ſelf migt en mij# lepbt),

#aat falig gepmnig"# beeb. '

-

San- |
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sentatietrainen -

#n 't oogj'het ſigtbaat uibetbaten - ----
# / . i- 4 . . '

- Pie-boo? 't 45eloof te leben leerbe/ | ---- --

dºn 's Hemels vrees met neefen eerbel : +

2tig 't quaab boog###aam ſtont. -

Sanderus! Pie niet upt ſyn eygen

# €5oeb te lobeni 't quaab te beepgen

emoon magf maar uyt 's Hemels-laſt:

apie 't alleg toetſten in beſmiſſe/

3èan 't ſtijgiſten ongeſtraucht gemiſel - 'ſ -

aPat niet ban op de#" paſt. -

Sanderus ! gale alg 'glºemelg bobe/ .

koſtelycke van het ſnoode ' rºl .

Uyttrekken ging: en fag te laff tº

ape begre helft niet poö, het pit aan h" ,

saog hembe #eſag bierbaat alſof aan ,
dPen bguc 3Eeftet l: 2 - ,

iſ 5 1 x. z'T - 3:1 .

Sanderus! Pie met# open/ | | | |

5ag 't arme bolen telt bijpabt loopen;

G50bg## aan be noijck:

ape met Ibſ en 't beploog bleeſtig ſig in be ,

gbemijbe plaatg/ laatſe binbe/ - iſ t
Des aan dºen ': ººk onſ 'ſ

7733 ºf 3, X, - . . . . ...g : -

Sanderus! Pie met mijſe moogbe

1lpt ſlechte momben hûlibig bootbe/ - *

«En nam boot leer of waar ſchuur aan:

JPie neberig ben beniet eerbe / - -

#n ongeleetbe God-geleerde - "

(eot fileen wettet an gebaan!) -

- - -

1, San
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-

Sanderus ! @Pie be booo?ben ſchaben

gÈn hoger alg 't gemeen boen b?aben/

2tig 't noob mag/ Honb; enbe op het ſpel

32an #Ziong harpen (bie nu hangen)

#et pit ban liefelycke ſangen

dionb paten/ wel eens:

Sanderus! ſeg ſch; (en blije Hleben

3u b'oberbenching ban fijn leben

dPen ſtijgiſten uberlè ſo ſtichtelijch! -

dem niet aan 't bitter moogb te komen . . .

3Pat bog baat upt moet) ſaag! ben bgonnen

Sanderus, ſeg ich/ ig##!

3Paat gaat ijpl bie alg 't Hlicht na bp quann /

GEmb upt ben moel hem aan b'een 3p nam./.

&ag baat in ſelbſaatnijeben: ſag -

3Pen ſleur-btenſt bent ban 't ooguit miſſen /

23In Zion dat al bupſterniſſen? - - -

GEn Dat het op ſijn on: #n#s.

ſtomt nu/ bie Hem niet onberſtamb/ en 4 ,

Ibertmechigheden hebt boen branben/ - - -

gên ſiet fijn tonge ſp?akeloog/ | | | | | | | | | | |

«Eub u tot 'g gemelg urijgbepb Heeren

(aPat bp u leueilb niet Holab-leeten) - ;

#tom leer nu bain ſjetin #loos. - - - - - -

43ebencht Sanderus gaat na boben/ ! !

dom b' ſteuunighepo in 't «Eng'Ien-ſoben -

25eſchepb te brengen / ban fijn bienſt: -

gEn wat hem baat ig mueberbaren!

69 ! buuften menſch ball' aan 't bebaten!

Den laatſten dag komt on-vQorſienſt.

* * . .

- # 2 &#n
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G#n ſïet gp blinben niet be roeden -

aaaar 't beplig ſlecht meen pºepgt te woeden

«Bp 3Lalibi hercal Chaab/ huidl ſºof/ en laupg ?

G#n Han het nog uub hert niet bgehen/ . -

2ll hoopt gp b' Eeuw'ge Wysheyd ſpgeſien/

Soo haal ick eerſt de Mynen t'huys? ' . . .

XV I I. * * * * * *

&o baal ich t'mp maartg bie de fotten . . .

d?p aarbe fouteloog beſpotten / - - -

Om bat m'er nog wat foutg in binbt:

(Eot Dat men ſmaheloſe poelen/ -

&iet opligtloog boo? elchanb'ten moelen/

&Poo! booge-uutrelo-mijſe minú. ,

X V I I I. ' ' -

2lij Oordeel! bgoebig boben maten! -

(#lg 't Sout wert Geeſteloos gelateu/ "

gEn meet het feif laatblunchig niet) . . . . . .

&Pat unig upil groenen in de booren/ . . . . .

aPaar 't Heylig Recht fijn Waarheyd hooren.

«En trotſelijch verachten ſiet, : : : :

X I X. * * * * -'

«Bij ! boanneet faſ bie tijd geboren - - ,

zijn / alg De Waarheyd ſelf fig horen

&al boen in ſtemmeloog gerucijt?

«En D'Onſichtbare fig bertoon.eu

#n 't Ongeſchapen licht/ en umoonen

#n ſjetten. Daa? Deku: "uit:

âIPp upillen lijdfaam baat op machten: - ,, HPant

* Dit is gekomen als de Troepen van den Koning van Vrankryk

in junio des ſelven jaars 't Land in trocken, 't Landſchap

en Stadvan Utrecht innamen, de Hooftkerck alles uyt u ierpen,

en tot aen Roomſchen Godsdienſt eygenden,gruw ſame verwoe

ſtingen van Landen, huyſen en hoven; mitsgaaers ſmerte

lycke onderdruckinge der hieysgeſnaen aanrigteden, ontrent

17 maanden lang : Fnde den Koning van Vrankryck ſelve

met ſyn heyr tot Zeyſt gekampeert leggende , de Stad als

Overwinnaar ingetrocken, en doorgereden is.
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3]Bant alg be Weſentlycke Macht, en

3Pe buate wyſe wil bat maacht.

3Pan ſincht ong #ziel in b'eEeuwigheben

&oo ubeg/ bat teüeloſe Rede, ,

GEn wille, millig ":"Er

3Pan Rentmen Eygen goeb nog boogbeel:

G#n michten 't ?lſ na 'g gemelg oorbeel:

#Pog miſtmen/ ban Dat Die gebiebt: . .

aPan lieftmen niet ban d'Eeuw'ge Goedheyt:

«En bimbtmen alle binbbpe &oetljepb

«En 't eeuuwig Hallelu-jah-liedt. T

EEN I GE IN V A LL EN,

voorgekomen op eene reyſe van Sluys in Vlaan

deren na Holland en wederom in 't Jaar 1652.

Konnen geſongen worden (met 8 regelen voor een

vers te nemen) op de voys van Petit Bor

deaux. ſiet boven pag. 18I.

't Vergroot-glas.

oe! mijn Verreſigt bergeten!

I I# ich ſoecht/ 't ig nogtang buaat.

'H#Theenbe baat meeb af te meten/

2lig uup liepen boog het Schaar/

hoe be &tab ong foub' ontſijgen:

ziaat 'g nu upt. ?lij ! Yuaat 'g een glagf

3Baat ig ſoo een bril te frijgen

aPie mp Muijſe hoe 't eertijbg upag?

Sluys, gp fult nu haaſt perfſauupen/

ſpab ich 't glag / ich byagt u weer.

312at upilt gp u foo benautoen? - - - - - * -

49! mijn 5ielſ 't neemt all fijn heer ! . Pſ. 77: 11.

- # 3 - - Sluys
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Sluys verflauwt.

Sluys, hoe bat ich berber ſeple /

S# gp Hlepmber bp mp merU/

aat begint imp# Oog te# rt. - '

aat gp gaat niet tipt mijn 12ett. -

m: 25eurt niet dat de Saligheden,

3Poo? een hlaaglijch tuſſchen-ſtaan

3Pan begujereltg #belljeben/

&chijnen berber af te gaan;

gEn dat b'epnbeloft bgeugben/ 2 ,

ASchiet berbuijnen upt het oog: - - - --

Hàogthang bat ong eeng berheugbelt

25lijft, en houdt het btrt om hoog : : : : : :

2 Op de Paarde-marckt op een droogte.

el! mat botſt baat? 't ſchip te berſten?

3?ten; o neen, het ig geen mooi/

't Steupt maat/ en hup 3ijn op 't begr'ſtel

## De bloeb geen hulp en boob: -

't GEbbenb mater ſchiet paſt benen/

3Beer en minb ig kalm en ſtil/

#ier en baat nog ſucht / nog ſtenen /

25lijn / bie uuiſj en niet en miſ. .

lg De Liebe 3IPater-ſtromen

3Pan Deg leeeren beeſt ontgaan/ .

&iel/ gp hunt niet beröer hdmen/

39oogt bpp / maar 't ig all gebaan.

#tlaagt b?p / ſteenf b?p / openbaten

itunt gp mJel/ boat u berb?iet / ,

jl?aat (gelpch boo? beſen) baten

&onder mater Hunt gp niet.

G5aat een tranen-bloeb uerbuechen/

25laaſt um ſuchten maat om hoog.
Water moet het water trecken. "
Wind de Wind, of ºp blijft bloog. w
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De Oorſaack van 't Vaſt-ſitten.

chipper ! mat íg bit te ſeggen/ .S# een muel-beparen gaft/ l

o een man om beog te leggen? -

staan uub teecheng nu niet baſt? "

oPff mp bupſent teetheng ſagen :

## het meer ſo ſtillel (23,oer!) . .

âBat be ſeplen niet en blagen / | | | --

't Schip en lupſtert na geen roet.

ſeatbe ſtormen / ſterche blagen/

HI2aachen. Dat geen roer en geldt: --- --

n te fiaſme ſtilie Dagen e .

# roet ooch geen gemeld. . . . . . .

gong fiel met ſterche ſp?ongen -

32an het bleeſch werd aangetaſt / | | | |

3JBerb be rebe ligt berûgongen/ .

«Onbegrompelt of betraſcht: - , 1

#g be 3iel eemg halm en ſtille / | | | | | |

't 25eurt oocht Dan boel. Dat ſp balt. . . . .

Asiel! laat geen gemelt ubu mille . . . . . .

25upgen, nog ſoggloog en malt. . . . .

Dewyt wy om hoog ten

2 ig hier al een tijd gelegen f 4

«En nog bont ith Sluys in 't oog: '

Slupg een balſem/ Slupg een ſcgen/ .

ſolegen bit berbgietig bgoog. º '

'd ig nog ſoet in 't oog te houben !

aPat ong bette gaatne ſiet / | | | |

Igebben mp niet bat up uuouben/ - ,

&omber trooſt en 3ijn upp niet. - -

&ieche fielen/ moet gp berben

2II ben trooſt ban. Die gp minbt ? 4

aPuncht u 't hert en al te ſterben

3Pant gp 3eſum niet en bindt?

: : : ''. # 4 - jl20tt
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iſlàoet gp baarom ſtille blyven ! "

H#oubt (ich bib 11)# moet/ .

2ïſtijb fal nog mat beklijnen - ,

&Pat uur ſtel uerquichen doet. . . .

JPoet uur ſchip ſo p?eembe heren/ -

aPat gp 't felbe niet en ſiet ? 1:

#23aagt maat; Bie uun ſiele Ieren ,

âBijſen 't ü/ al ſien ſp 't niet, " .

- - - Op 't Los werden. - ,

D# ig log! maar boat bit b?aijen

@Lubee of bgiemaal ronb en oln ? :

'H &ie 't: be ſtroom het boogſchip fuaijen:

3Peeb'/feer 't agter-ſcijip nog ſubom: .

(@Loen het log upierb moeſt het uienben/ ?

âlPatmen bee 't moeſt oberſtuipt! . - .

'H &tiet met bomen boat ich hembe | | | | | |

't H#ielp niet boel ontrent een upt: -

3Paar na nam 't 3ijn hourg / 't ging heenen!

&Legen uuinb en tegen ſtroom ; . . . . .

't ſ5ing/ maar 't ging met hgeuple beenen

't Bing/ maar uptermaten loom.

&aal'ge fielen/ alg ljet bloeien w

3Pan 45obg GBeeſt u mater geeft; º - '

95aat u ſtrar tot merchen ſpoelen/ . .

GIoont bat Chriſtug in u leeft. , -

Zijt gp nog niet heel aan 't b?ijben?,

3Laat niet ruſten 'f roerbge beel/ .

3Pog 't begonnen uperch. Daar blijben/

iBoo, gp roert uup ſiel geheel. .. .

JPoet be bloeb u ban nog ſmaijen/ -

't &chijnt gp gaat een amb?en gang/. .

3Deer en min0 uuil tegen-upaijen/

3lllrg balt, u eigen balig ! ! .. -

ſlbert niet flauuu boo! 't benig quelle.nl . -

?lig gp maat 3ijt van be gonb;

- - #8aar
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's #ſlâaat gaat u ten arbepb ſtellen /

(Iroubo in Die G5emaben-ſtonb.

't &al nog ſchet/ 't fal eeng heren)

45aat het ooch boo?eerſt mat loom ?

25lijft u na bermogen boeren: *

Bid om wind, en wacht uw ſtroom.

Vernachten ontrent 't Slou.

at een moelen boo? elchanber! -

«Eich een foecht fijn beſt gemacht.

#l 2aat in 't ſchip ig 't tuſten ſchaamber.

5àogtang; b'een lag op fijn ſacht/

b'?lmber ſep 'h ſou plaatg berlenen

&50 ich niet bie goede 1930uuj

JPie jaar ruſt-plaatg aan mijn benen

l?eeft genomen/ binngen fouin. :

GP'eene ſchicht fijn booft: fijn boeten

JP'auber, maar hoe batmen 't fet/

IËoe ſp boo? elch-amber upgoeten/

't &#g en blijft een plancſie beb: -

3mmerg leerb ich hoe genegen . . .

gjeber ig tot ſobge ruſt.

123ienben/ 3Laat ong. Dat benoegen

Qnſe herten (ſo bemuſt -

aPat ſp maerb 3ijn 't eeuunig ſupermen

&omber epnben/ ſomber maat)

192p te maken ban bat Herunen

gºn te ſien na betten ſtaat.

't gjg hier nepnig tijbg te lijden/

't #g hier om een nacht of tunee.

jl?aat 49 #pig, eeuuu'ge tijben!

49nbebenchlijch Sielen-buee!

't #g maar 't lichaam 'bat olië beret/

't 3lichaam ig bog haaſt te b2e'en:

#ldaat belaag! be ſieſ berſeret •

aPyaagt bat tuſten moeſt de uiten. - - -

* # 5 Op
v N
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45iſiet-abomb moeſtmen ſtichten; . * *

&epb ich niet 't ſoum nog mel gaan ?

&Pit 3ijn nu be goebe oguchten

3Pan ong uJachtenb ſtille-ſtaall.

&ielen bie baat hulp-loog leggen/

't 312achten ig u groote pijn/

3 leert bog mat het ig te feggen/

Stil zyn ſal u ſterckte zyn. Eſai3o: 18.

3 leert in all um 3iel benoegen -

1Boelt gp Dat ubu Hiragten blie'n)

alèachten op beglaceren &egen. Exod. 14:14.

&taat: gpſult fijn lºept nog ſien. 2 Chr.2o:17

Op 't Scheeps-wandelen.

chipper! na hop baar luat aten

&Puncht mp boag het aangenaam

3Dat te mambºlen; baat hop faten

#g het gang boogb nu betlulaan.

#ſlâaat laatroog / alg ich baat manbel

H#oe Huub gp baat ban ooch gaan ?

ga / nu leer ich ſcheepſen banbel/

3Pat Han t'ſamen ubel beſtaan.

2IIg be Zee flegg niet berbolgen

?II te ſeer bepnſt op en neer,

GBp ſult booggaan/ ich ſal bolgen/

&Pan ga 'fi boog/ en gp bolgt ubeet.

3àebgig hert; Dat gp maarÜeren -

2lub'ret gauen hunt / niet b'uïn/

JPoet. Dat gp baat hulp ontberen

jl?oetſ en ſchuplen eenfaam/ ſchutu.

32oet ſo nietſ maat bpp u boegen

2lan haar liebe repen gaat: . .

23/cft operb bogge boog 't genoegen /

&Pat u bepb te binben ſtaat.

G5aan ſp beeltpbg u te boren) : : :

&#n gp gaat maat volgen moet, zijn
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Zijt te bgeben/ mant het booten

Poet u bicäubijlg 't meeſte goebt.

ASelier/ Pat ſal nog eeng heren/ |

«En (hoe mepnig gp het fiet) :

G5p ſult leren / bie u leren

23a gp leertſ” en bueet het niet.

«bp Homt ſitten aan haat boeten

&#n ſp leren u het Goed |

3Pie ban bichuijlg ubeber moeten

39an u leren hoe gy doet.

Op een ſtilte.

el! Dat miſt mp; mant icſi bachte/

jl?oeberg heuchen heb ich baſt;

'h &al nog eer ich meer bernagte

#Zijn mijn 1Baberg miſſe gaſt.

Gaatg nu upt: «En beſe klachten

#ijn onnodig tijd berquiſt.

'H ſlPil gaan uJijfer 5ijn/ en mjachten

't Vaderland dat noyt en miſt.

Op de Miſttuſſchen Dordrecht en Rotterdam.

D# gaat taamlijck / bat gaat blugge/

&o ſlaatroog. Dat gaat al fijn/

& Pogb?echt moeſt ong achter rugge/

Soub'et ſtotterbam opt 3pn.

&Pat gaat fagjeg ſjenen-ſchampen/

25eter. Dan het giſtten Dee.

jlàaar mat'g bit! uJat bichet Dampen

&tijgen upt be 5 hoogbe 2ee!

alPraat of ſtotterban mag blijven?

ºſch en ſie ben tooren niet/

3Pie men nogtang alſt te b?pben

Hè00gbp littmpen komt / mueſ ſiet : 3Do?
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3Pogb?echt! Dat ig meeb berbloemen/. v

'H &ie baat ooch geen toren ſtaan:

RPat íg b?eemt! 'H ſie niet maar benen

&Pat ich repg/ nog maar ban baan.

't 25eurt doel 122ienden/ bat gp moebe

IBamben na ben gemel ſtrecht!

«En Homt gp ten H#emel ſpoebe !

&ig ben gemel boo! u becht:

iteert gp u. ban meer te rugge/

GBm na &oboma te ſien; -

lhemelg Hinb! Dat 'g baablijcſt blugge .

dBm ben IBemelling t'ontblie'n. , ,

JPlig/ gp hunt geen &aligheben

&ien buat noepte. Dat gp biebt /

q#n uur luſt in D'aard beſteden

(Wtonb gp ſchoon) en upilt gp niet:

3Bilt ooch nopt, maar blijft berubacijten.

&upbe minben ban Göobg Gbeeſt/ -

&Pfe De Dampen / bie uuo hlachten

3TBegb?ijft/ en um ſiel geneeſt. # # :

In de wederkomſte op 'tuytpompen van't water.

ch?icht ſo niet/ mant al bat tieten

4En bat rafen ig geen noob. | | |

âIBaut ſlaattoog / (GBm,'t ſchip te bieren)

3Pompt het mater boo? be goot. " " .

3TBarte bingen! 't kan gebeuren ºf

3Pat alg petg ong mebetbaagt/ * * *

't Schijnt mop hebben re'en te treuren

(@Lot ong hert ſig maar bebaart: „ * *

3Pan beginnen top te merchen . . . . .

dPat het feifoe batmen u?eeſt/ | | #

(ſBaut ſo uuomber Hau G5oo uuercken) ºf

(ſPo?ſaach ig ban byeugb gebueeft. - 3 : "

qDij! mijn fiel! 3ijt altijb ſtille / . . . . .

3Perpt u ſelf / en ſogg op toobt/ - : : :

e
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Iboe be ſaken ballen miſſen/

't 2lrgſt Han 3ijn trººn beſte lot.

3TBant mop ſien maat in fijn toegen

't lipterſt en het minſte beel; . . .

&bijt ban nergeng in betlegen /

HPoo? gp ſiet fijn voercit geheel.

Op de vloedt ontrent Stryen.

"V: Wpater Homt ong tegen / 1 - 1

Tegen-wind ging 't nogtang b00gtl

jl?aat de vloed maacht ong bedegen.

#?u het anchet bupten boogbt. ' iſ.

#l)aar mat fie tch ginbet ſtaken. ,, !

2llig een rijg-booft in be plag; . . . . . .

alBel bat ig al url gehehen/ . * * *

't ºgg het Astrijſche booft en ſag! !

#tofiben top bie tee nog htijgen i . .

oſter het mater meer belet / . . . . .

3Paat liet idt het ſepltje ſijgen/ 2

't #g al taamlijelt poogt geſet. . . -

ſlBaarlijch alg 't begint te vloeijen,

gaan en iſt niet altijd wel/ .

2ſtig uur ſtaat en goeb'ren groeijen/

dPan iſt geen geuponnen ſpel.

(dLegen boinben hunnen beren/

(Legen-upino ban Tegenſpoet,

äſlaaar al usoub gp 't met laberen/

ALPan/ ſiet/ ſchaab u felfg'be Vloet.

3Polhept kan u niet beb?ijben/

AÏn het treffen van meel qua ent,

#W2aar hoe bichtmilg bupten 't lijbell ,

"geeft felf bolbeph guaab gebaan? 1.

ſ?'ell boat raab? leef 3p be upinbell

32an een ſmaren tegen-ſpoed,

# ### ### ebkunt Den Voorſpoed, een UIQ80;

- &trach#
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getrachg begeeft u tot het Stry'en: -

ſetſtijb paſt u bpand op/ . -

49f in boogſpoet of in lp'en/ -

haalt het ſepl nopt in ben top. , , 5 , ,

Met hoog water door Nieuwer-haven. ,

aat ig 't boater op fijn hoogſte /

3Paar (g 't bloeijen al gebaan /

35ie ich naar het biepſt op bgoogſte

2ll-om ſie ich mater ſtaan. ... . - e

iets gebaarlijch: maatſ laat broogen | |
Saoorgaang na be baheng gaan!, #

3Pant/ raacht bier uun ſchip om hooge / " "

Beerlijcà miſ het met ong ſtaan.

3Pat het buatet mag aan 't maſſen : ,,'

stupten 't eend/ mat Hommer mag 't? " ,

#ſlaaar bat foub ong nu niet paſſen/ - ,, ! :

, 't Argſt is met hoog-water vaſt. " " "

' Leoogt eeng / ſchipper / JPoe be bloeben

3eloeben ban boog 3Boob en 45e

42ng ſoo bol-op en poeb'ben/ - ,

#ijn upp boe eenſ boog geweeſt./. . . . .
't âIBaſi beklaaglijch: maar boog ſegen" ， "

4 ſDelcheng in een nieuïne pligt

&ocht ong meer ] en boog die toegen
t- âBag 't oerballen haaſt herſtigt. -

- ſlaaat bie 1Bloeb ban ſboog genabel ,

- #Poet eenſ op fijn boogfie ſtaan om ººi, 7, 1

(#pu Han 't minſte quaat ſter ſchaben) :

5Piet ligt ſal ſp booger gaan. .

# um ſtelt boog een ingoogte / | | | | |

oeb uur ſiel ſoaguulbig (Jſlaan)

alBant nu 't mater heeft fijn hoogte

homjer op/ hoe homjer nana x

3Paar 3ijn/ hen ich/ ſomtijfg ºpgingen , ,

't 3Pater neemt wel hoger loonl, ga ik

# :::: 5 #aar
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ſlaaat dat 3ijn al wonbre bingen

25oben hoop / ja tegen hoop.

Op de onverſettelyke Catharren-pyn na

vele gebruyckte genees-middelen.

Te ſingen als boven p. 3o. -

- 1, I.
-

at'g nu gebaan! nu miſſchuootg gaan been
«Bebulbig / in 4Boog faal'ge negen treen/ -

n ſien wat upthomſt Hy die eeuwig leeft -

II mp griſt:

'h ſpil hlorch zijn om) niet tegenſtaang mijn pijn'Bolueerbig in mijn plichtig# t?# ij w /

&Poe 'ft niet mijn miſſ ich muiſ boen bat ich ban .

eijt ºp o Heer! met fuchewijs werd gebient!

Sën gp/ myn Schaar, perſchoont gp baar uw vriend

32003 mp/ 't ig boepnig 3Lijbfaam in be pijn#

- - - g

22 July 16ss.

Invallen opeen and're Reyſe en Weder

reyſe tuſſchen Sluys en Holland.

Te ſingen als Petit Bordeaux, ſiet boven p. 181.

Voor-by Rammekens.

chipper ! ſiet gp baar uiel leggen

UDBijf/ ſeg ſchepen / bigt aan een

*ig gejucht ? wat kuil bat ſeggen? encit



- I II. D e E L. , , 353

1.

UPenh ich : of maar miſ het heen . -

3Laat eeng ſien; 't fijn bie &oſbaten - , ,

JPie gelaſt fijn hier uan baan

&Pp patente ban be &taten / ''

32a Den Briel te moeten gaan.

#auwlier aan den brief genomen/ -
gaf 't mag haaſt u! ſpoeb u! rag! -

ſiuſtbag! Die bient, maargenomen /, " *

2Eig 't eeng beter komt te pag. . . . . -

#ſiuſ bagg ingeſtmen 't goebje pachen/ .

2llſe bing moeſt ſtuftbagg ſcheepſ

't &cheen het heele 3Lamb uuoum ſachen/

g#n be nooö uiel bapper meep: - -

&choon baat mag geen tp om baren -

't ſlPagten leeb geen ſiiſico/ * - - -

.

Haſet en hon't geloop bebaren/ .

#oger ſlaagt berſtond het ſoo.

#ſt nu niet mel boogtgehtopen!

gPinggbaagg magt'oen tap ong (@ſp/

&#n (ſiet hoe gemachlijch) lopen

#aat bp Rammekens berbp. T 2 -

#oo, eeng &chipper! alſ ong bagen

Hladetunen na der winden Heer, T, -

En fijn ſterckte pligtig vragen.' Pſ. 1 o5:4.

eënb' Hem ſoecken euenfeer. . . . .

312aat Den UPag ber gaberinge | | | |

& onber 3Poob- of 3Liefbe-bujang

53iet berfüpmen; bog ong bingen

&chicſten tot ben ruſt foo ſang.

daaat hoopt ſterben tot ong lepen. -

2lig ben Segenaar 't gebieb / .

#an ooſt Stil-ſtaan ſegen geben.

Ruſtdag woelen vorderd niet.

- ’, - # Als

T FH -

|
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Als Sluys weder in het oog quam.

Te ſingen als Hoveerdig overmoed &c. ſiet bov P.36.

t , - 3 I. ".. vº

it op mijn geeſt/ maart gp een#ſtomp] teng

traag / etng bgoog.

32u moet gp berfen bichten.

3meant fiet! het liene oan it ſiel Homt u in 't oog;

ziPaat'#Sluystruuntºngp boel plag te ſtigten

't «benahem bantatliebebaat ong'thertnatrelit/

3Poet ongbe Beeſten lepen; -

HI?enw:# /ban bie 't boelt/ hoe ſterk't beminbe

eht / . -

denham ben Minnaar, t'bangwerfwacht/oute: htacb

- ten gepen. I II - -

'hoºn mſſ niet twijfſen/ Heer, of ſo u maat mijn5iel

ſtomb ma ben epſch belminnen/ . .

11 minde met bie min bie ut aan 't Wigliptehiel;

#ie hracht gaf mp ook Hracht om'tſunaatſie tebc

ginllen. f I v .

23/engt mp banbichtbp u 1 enbeubrengtbicht bpmp

&#p bat ilt u mag voelen,
defimunerg, ſien/ en ſo ueruachertwette, ſp

#popt bat iltvanuwingof eenigſing oerhoele.

«En alg gp ban bat Goed, het epmoban mijn geloop/

Homt bicijter bp imp b?engrill

Hlaaahtmp daartegen brelpoo!'g worteltgſingen boool
#n leert inp Hemelſch ſang, met aardſche dichten

mengell- *

Op
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#

, & Paar menſchen"#Beelden fijn:

- - - - 2

Op de Stilte in 't S W IN.

Stem: Andromeda. ſiet boven P. 41

I

2ïg pmaub ſtiller unebet ?

JPe blaggeng hangen hebet /

Het ſepl en doet geen boet/

&#n al Den U00?tgang "Eens ban bentragen bloeb.

3Pat gaat ſo ſagjeng bgijben/

't schijnt bat up ſie-uaſt blijven/

't HPerujiſſelt nauurlijct ſtamb ? -

3flug mag 't Caſſandria 't# han ig 'tal Cadſand.

't schijnt bat het ſchip om hoog ligt!

gupſt nu mp Sluys in 't oog ligt!

En ift in hoop bug bang,

'&Lig lang/maar uu'hvººral ſoig het een #ſo lang.

't Hlaag ubel oerlangen beten/

4Bant alg omg ſiel be beten

12an 't Sal, en nog niet lijd

apan niet uerlangeuj ſchijnt/ verlangen mp bentijn.

B R U Y L OF S-G E SA N G

Om op voorval van een Chriſten-huw

lijck geſongen te werden

EEN LIED; te fingen op een feeſt
T, Paar Heyl'gen ſingen in den Geeſt, -

GEn ſiligen met haar ſielen.

3Paay:
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aPaar lechte ſpijgſ nog bertle mijn

JDe ſielen ouetuielen.

&Paar menſchen ware Koon'gen fijn/

gËn ijeerſcijen obet ſpijg/ en upijn /

G#n bupchºl en tong / en luſten:

lgen geuenb' pber niet te beel/
dàp bat het hoſtelijchſte beel w

gn 'g gemelg JPin foub ruſten.

apie 't bleeſch en fijne luſten boet

«En 't lichaam ſomber ogeefe boebt/

ſtoep boo? ben &amg fijn ramp niet.

't Alwetend oog ſiet alieg boog;

HIhaat (bampig b?tpn!) 't geuabenſbo!

«En hoogb boo? ſulch een Dalmp niet.

I#p hoogb boo? fulche bampen/ maat

KBen Singer ig een ſlaſteraar

gſm fulche ſupuere ooren.

#Pen g?oben geeſt Den 02auch) en ſpijg

Schenb/baat Gods Geeſtſingt/ maat/enluijg/

«En ſteurt ber liep!'gen Chooren.

Teſingen als, Hoe Schoon licht ons de Morgenſter.

OEEEHeylig! Heylig! HeyligHeer: @Pie boben

#=############
alle loff/ eno eer/ 49mepubigfijtuerijeben:19ergeeft

Eis- - ---- -a-+--21-24

###############

ong. Dat wp (uwalgelijch #n ſchuld/ nogtangulp
Ill09 •
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#########
moebiglijch ®ng tot uurlofuegeuen. Dat ſtoff// Hun

############
loffinetuum Gnglen | verrum menalen/.enoug

#E
vºlgaarn/Hels:## Heylig!

«Bp ſijt / Heer ſelf uw Heerlijckheyd,

G#n bieg en ſtijgt#" *, * *

Ban tongen lºbit Elſingel. ,, 4,-,

#et ig be ºneerlijckhepp ban 't #tdfl

#aat aarbſche herten niet illu, Loff 1

(dien gemel in te bringen. . . . . . . .

3Loff ſp // Haem bie . -

'# #entig ſtaten it âBoubºurdatenl: ".

oEmb' beeg' 2latben 3 » # # # ::

#l2et beù li?emel"En naarbet,

:: 1, 4, 1- * * * * * * * * *

dEp! mag ong: bert en toug betrºix/ .

demö'onbegrepe Majeſteyt . i vººr 1 | | | |

#Bet b'«Englen upt te ſchatrell ! " , a 3 ,

âDp ſteunen nu geen Helicon 3,

#aat ſmachten na be faal'ge Bron :

#eau 't Ibeplig Bloed, ell Watten: 3 -

aPat 25loeb l/ @n# noeb/.

Gºubit ſpringen/h?titijd heiligeit -

32ieuwde Geeſten, is - - -

KIot Genaad'- en Gl

: : : : : : -

ºf iſ',
-

e

Homt/Heer, mrt in Gloryblad

lhier ſjouben upp het ih &#ellah º .

#out Glory nog te graag fijn ºm
# 3

gifreſten.
V -

&Pat
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aPat ban nog feeſt) nog ſang/ nog bjeugb

&Png amberg ban in u berheugt/ -

&Pat ſal ong hier genoeg ſijn.

49 Son! , bien Bron - - -

( Pie in ben // ?lanbang minben/ -- -- -- -

gÈn meer bganben - - - - - -

JPoet) Dten beplgen w: 9ffrauben. ,

Ibier bieren won het 1ezeugbe-feeſt -

3Dan Twee, ble 3lichaam / ſiel / en geeſt

ofu Echt te ſamen mengen.

GIrecht ong' ſjert tot 11 op 1 betepb

49In alſ ong' uptgelateliijepb -

(Lot il alleen te brengen. : :

3Boſ ban beugben Ij &ijn ons vreugden; .

gËn Dan ſmaben - --

alPp alſ 'g uuerelg te: paben.

d? Heylig Vader! bie ben &#cht

«Beſtelt bebt / alg ben menſch opregt

gEn biecheloog Al eerbe. -

illu trouwe goebbelb lopen up / .

apie beſet broefbepb in ſo blp ! :

qEen Huwlijcks-bond Uerheerbe. . . . .

oe ſoet // #g 't goed ! ! ! ! - 3 ;

an tupar herten // JPie haar ſmetten

f'.Samen b?agen; * * * * * | | | | |

gEnù il tot haat brºnnen

ſpaar herten bomb 45p t faam in b' Echt:

&oo upilt ooch bepber ſiel oprecht ,

#n Jeſu t'ſamen-noegen. - - -

Sijt ºp haar Heyl, haar Trooſt, Ijaar Goed,

&#n ban jaar ſtelen magtig boet

&ig Daar in bergenoegen. |

iſiuſ Heyl, &p 't ſepſ/

&Pnl
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4Bm tt Hoogte, lipt beeſ' bgoogte , , .. 's

N (Ie bebarell / - - a
& Lot ben troup betey:" i 4

Haat Hy uw bolch bt beplºge palen ,

3DEaarbij te leren in te gaan

diën ſtichten met fijn udoggaan. , , -

#an 't merch7 eu met ben troup gepaart li

s ga omber D'ambre buo;-aan. - :

| aPat Hy, Dat Sy -

âlg twee Lichten, t samen ſtichten!

GEmb in 't bloeien ,,, , ,Ban uuo lieue Zyon groeien 1 J 1 - 2

| P, A U SE.

"- as it, I X. ! ! ! ! ! . : f.

Ibrff op ong fidh beſt bogen opt, iſ
Ipeif alf uun geeſten in ben toph

črech hoger op euro ſnaten: ,,...:

#n ſtipt in Pſalm; allur eyugot ſtemt

pan Cana na Jeruſalem, , iſ

#aat 45obeg Soon gaat patent d iſ, is
apaar 'g ſtoff /l om 3loff , â. , ,

'# beeren wijgbtenhºor ong knijg depbt

&toe te ſtijgen. - . ................ . *

## #jaar en na aan
v. -

1

aper dºnglen ſchaat (ſod fouberling in

zgn wijgjeen intt verºudering
# #a ſo een bogen 'top ſien. ., ... " Pet. 1: 12.

#n fouben won oan bºcht, (gelijdt -

apeg hemelg falig gamelijch) Eph, 5:31, 32

# #a bit gebepnu niet op ſitu? . .

5iet baat l/##in wººn - - -

- Y3Q0 // (ILU022 ill, -

, apag voor reag: G#ela

#
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dºen iſ het en ...

een slººt met ººg ºp en

9! onbegrijpelijth 25eſſupt! . . .

âDie blucht de biept en hoogten upt/

#Pan fulche ſelbſaemheben?

45obg Eeuwig, Eenig, H#
neerlaat fijn écuulig ºrttf#htoon/

gen paard ſig met # en. '

#eolck en Luyſter, Ligt en Duyſter

Dood en####

't eten was bang en vallen:

aDie acht te recht o'on ſaaige ramp

32an onſe ſielen/ alg ben bamp

3Pan foirot,# ; . .

aPen lupſter uan Gods Beeld berbooft;

32an 't GEpnbeloog Wol-op berooft; &

glu flauernp gehmenele, ſºli. . . . . . . .

#iet luſt,, IPaat Ruſt, trio' ... ... Dit

Goed en baten/Ampt en aan » : n

ape'en ong b?abenk ik nºg zº go .

#nu ##

een borgtºchtººn en de ſtagia
39an 't reb'lijch# maar ben ſmiet

32an b'p ſong bethtſt irº 5, 7 --

##r -,Bah lechte ſpijg en btanckl tot ſtraff ,

ſpeet/iban fot, oord/d ſikerſite. ,,g, al zº

*r,

- - - #TBaat ob! // HU)aar oh ! k: 4-2... 4 a 5

't Gfeilbuig oogôtel / ) , i la L. . . . . . .

#'twitte ſch vereiſt,
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X I V.

&Pitfag beg #emelg Goedigheyd

gêrbermeub' aan/ en ſepb; Daar lept

ilàijn Heerlijckheyd, mijn aan-ſien :

'ſ: 12erbupſter al mpm 31upſter/ ent

HPeem 't Beeld aan ban bie 't mijne ſcheubº /
gEn miſ hem 't Mijn meet aan-bien, I

#p buſb// 49ng ſchulb/ .

gÈn boet bagen // 't âPelbehagen

&Pat ong banben

&laecht/ enb ong ikmºn boet bganben.

lººp toonb ong in ſijn Beeld, het 23eelb

Paat 'g lºgemelg beugd bolmaecht in ſpeelb/

& In Nedrigheyd, in Ootmoed,

#n Matigheyd, in Reynigheyd,

dPie Godes wil, in all' berepb/ -

G5ehoogſaam tot be boob boet: -

dPie fagt // Pie pragt/

2Impt en ſtaten // 05oeb / en baten

#tomb betfinaben/ -

#n ſoo bepl'ge De# #den

Iep maacht ong met fijn Rijckdom rijck,

(ILot Hinbren ban fijn Koningrijck;

gÈn ſig tot onſe ſpijſe. . . . .

&Pp bat ong' &iel in hoogen moeb

«En boo? foo ſaaigen ſpijg geboeb/ .

&oub wand'len na ſijn wijſe.

Blaet Deugd, jl)et bgeugd .

iep ong' Naacktheyd, En mismaacktheyd

ſtijch bepeerelb, -

(It0tg. De pgagt. "Er ## boerelb.

3TBaat ig bie ziel/ bie meſ beſiub

et poelijck geloofb/ maar mind,
niet puugd, alsofg", 5|2 aat
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ſlâaar fijn ſtappen // #Ba te trappen

iſ haar hert en wil ten ſºcijte brengt?

&Pe Werld enb alſ om Jeſum baat/

&E)lein luſt, en ſin om Jeſum laat /

JPien Jeſus recht te recht brengt?

Hy joogt / 45een uJoogb:

# Bruvd-ſch'g in beſen Echt De Bruyd-ſchat.g ſ X V# I.

Peg Heylgen Jeſus ſalig Beeld,

b' @Puſaalge ſtelen meeb-gebeeld /

#g al baat bgeeb / baat leben.

'3Bat fal/ ( 49 menſcij) bien pblen roem

1)an upljepb ban ben 3Poob en JPoem/

iſi/ bupten bit Beeld, geben?

2lig gp// Onvry

3Poo? De hlupſtre}/ 12an uur bupſtre

3Juſt / niet breechen

âDilt / en in bieD## ſteedheil.

o: Jeſuſ Heylig Heyligheyd s

Der Heyligheden! Suyverheyd!

g#n meſentlijche Goedheyd!

- Ibp ſtichten naar uw Bloed, om bat

r w

, we -

. . «Png bert nopt ban in 't uwe ruſt. . . . .

illum Geeſt (ong eem'ge ſtelen-ſchat)

Ons' leven in uw Bloed leyt.

3TBat foub// ſºng 't ſtout

& Lot #l homen/l ikunnen b?omen/ .

1Bag bit Leven,

qDng niet boot Ilul#gegeben ?

o! Heyrge Jeſuſ bien beluſt
GIot onſettiſt uur epgen ruſt/

«En leerrlijchbepb beeb berben:

G5een# luſt/ ban uwe Luſt.

JPort
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Taoet omſen wille ſterven.

N&oo ſal // ong AI;

alBil en ſinnen // (&Itech en minnen !

l)oop / en 1B geſen /

#iet / offenchel J E S U S, uueſen.

kinderliek Van

H ENDRICUS SALDENUS,
*

1

- Soontje van

" D. GUILJELMUS SALDENUS

- - E N. - *.

A N NA BA E R L E.

overleden den 14- May 1666. oud 8. manier
-

. . . . .
-

Hei:#
------

- - enberichjeg sorteblichjeg/Bette-ſirithjeg

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

###############

babben't bert Dante Vader, en (hon'tnabet)
1A- ,-N

-- n l- -

za-L TE ST EEË tEJEtt-EEE

EEEEEE StEEf-EEEEEEEEEEE

19an be Moeder 7 *#,urtwert / - -

Pat ſp ſtonbenl/ 'eaſt gebouwen ºf
- - - - - - l '?{an
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2Ham be bomben , 12an fijn oog.

jleit ontglipten / jlâit ontſlipten

#p/ en gaf nu maar# hoog.

dBm te ſchijnen // . @mber fijne

Cherubynen ºſn het rond /

aPaar het 65eegje I/ &alig meegje

#àiet en ig ban tong: InOnl).

*## . . (Le gelepen

ie hem 't ſchepen Ban blt baſ

tº

haaſt outlet en ll, ..., QEn bereeren

iſ het benu ſullen tra: Al.

* *.
, ' , '

Sitt baat ſpeelt bpil seul baat qurde bp)

#Daar oerbeeld ijp - JP Heyligheyd,

5iet baat blincht ijp ll. 52u; baat brincht ijp

'g Hemels dranck infºrmatie - -

zin ben boogal slaat by boogen

d@nbeögogen #pa bene'en !
, een bol monber/l &iet bp Onbet

afstaan aas ºp: -
zoie fijn Hoeder, #n 'fijn Moeder -

*.##" #ens ----gn fijn pleegje/ - , âldag en 't Gºrtgle

#"!- --

Kan mede geſongen worden op de volgende wijs.
- --- - - --

vººrE#rouwe! ſepbbp) Man! watſebitpoºgp!
- âldaat

- - - ------
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############
alPaarom bepb gp 3 àiet de tijd / Pat gp na be

--- ### *--*:4Grf4+R----------

##############=N-’ N-A'

Chriſten-dade giet"# fte bp mp 5ijt!

&laat uun oogen/l ſtaat om bogen /

- 3Paar ſp blogen &Poo! 't geloov. '

&#n uub beugben // 25p beeg b?etigben

&ijn niet meer. Dan":"ſchooy: Rom. 8:23.

ligiet en ſch?epbmen; &iet ! hier repbnuen

H#ier betbgenblmen iſ het geſang -

's Hemels daden, &#n genaden,

&onbet epnben tang lang

Igier berſtaftmentſ Abig / en ruſtmen

19ſepbmen/huſtnuen gºeumiglijſt;Can. 1:2.8:r.

## /ſingtmen/ Banſtmen/ ſp?ingtmen

avids dansvan:# 2 Sam, 6: 14

&Peg berfagt gn / . . ?II u ſilagt byp/

3upgtſ en ſagt b?p 3In het Heyl

JPat boo? hopen, dBp belopen

moet/ en ich ſoo## !

#laaaſt mn hanben/ lºerte ban be

meerelbg banden terpſ en raſch

&ult gp in be // | 19:pheib binbe'

JPie ubel eer uw kindje buag.

- X IV.

3Pa be paben/h eet genaben -

&Poo! te waden (Lot het goeb/
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6tot De Waarheyd 95 3Pie be filaarhepb

iBan uub ligt me enºrm boet.

#2aar mijn oogen// #lenu 't bogen

&ien / gebogeil & laag met meer.

5egt ban tot mp |l | 23lijft baat / tot mp

ſtomen/ maat komt gp niet meer.

Op eenen dien tegelijk twee Drink

bekers in 't Sacrament aange

boden wierden.

E# 5iel tipt bupſenb bitterlijck bebeoeft/

JI)engt'g Heren-brood met tranen upt haar oogen/

dEn ſiet! terſtonb fijn (meer ban ſp behoeft)

dPie moeberſijbg haar dranck te geben pogen.

3Pat ig niet b?eemb/ unant 't baanbend vier van Min;

aPaat d'Alembijck van d' ogen ſo boet bguppen/

1Berteerbe 't ljert/ſo geen berquiching in

JPienblam geſtopt / De Hrachten t'ſaam bceb Hruppen:

gÈn alg bie tuee tiptgieterg al het ſpat/

Gaat 't best beoogtigen ſoub / upt boen bloeien; *

23ſt bgeeind bat. Die het al behoudt, bat 19at /

geet 't byoogbetſtaaft/met Hemel-vocht muil ſproeien!

gaie menſch (ichſie 't) heeft/ uuatbp heeft/uoo! ſjobt

3 pn Ziel/ fijn lijf/fijn bocht / ten laatſten bpop tot;

#Soub niet beu Bron des Goeds fijn Gracy-lot,

#n bubbel maat/bueer rijſen doen ten toptoe?

#aar Hemel uiatig 't Weſen ouer-rijch

#pt Wien bet2All/ en Die alleen van 't fijn leeft!
g#n uuat bie Goedheyd onnaſpeurelijch/

"Die oog, een en hel matet ouboie mijn geeft!
Hoymaand 166o.

Ge
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G E L O O V.

Erardus ging op berre repſe / en ſepb -

| 23ſch toil be Brieven aan mijn ſo?g bebooſen

HE2et ſo?g te recht beſtellen; ubant berbepb''

3Pat ban be Mijnen mimber ſtillen Doolen.

Gerard! gp boolt/ mant / uJacht gp Danckbaarheyd

32an bie gp nu haar brieven b?aagt! Die ſieben

, &#n fult gp (ueel licht ) nimmermeer 't belepo

32an uwer brieven oberb?agt gebieden,

qEn al geboob gp 't: beel-ligt ſullen ſp

Niet weten, of ſo lange niet gedencken,

3Pat hen ban u bien bienſt belueſen 3p/

OPm ubeber-bienſt boog uuben Dienſt te ſchenchen.

eën ſchoon het buierb gebacht meent gp bie Deugt -

Van Danckbaarheyd in pber ſo te binden /

&Pat g'u baat op ſoggloog uerlaten ineugt ?

45p booſt Gerard, en bouwmt op pole upinben.

'H &#n booi ſepb Gerard, want algicſt mijn ſong

giën moept beſtebel in 't bragen beler bgieuen /

#n tgoum/ Yuerb EEN (tch ubeet) boog allet boºg /

3Pie na fijn HPil mp kan, en ſal gerieben.

Dees boet het all boo? fijn Voorſienige hal d.

23ſch fie op ſuJacſien menſch / nog pûel leben/

GEn off be ganſcſje ſlPerſb mijn bienſt in 't ſaub

écijpecu'/ Dees ſal fijn geheugnig niet begenen.
I 25p Hem licht ban mijn goet-Doen 't miſſe loon.

' &Pat hangt aan geen danckbare of ondanckbaren.

& Bie mp be Trouwe-Liefde heeft gebôôn:

&ou bie fijn Lieve-trouw mp niet benjaren?

aat op ſlaap ik geruſt; 't ig muaat mijn oog

u ſiet hem niet maat ſian ſjein uuig bet?ouwen:

l#p 1g olig tijdelich geſicht te hoog,

3Pat igden onſichtbaren aan te ſchouwen.

," hulpelijcli geſicijt en ruplbe tfi niet

TEoog



3es UYTSPANNINGEN III. Daar:
1Boog alle biere tegenwoordigheden;

een ſal mijn ſteunſel fijn/ al#gp, mp fiet -

jleijn Dienſt (ſo 't ſchijnt) onupuchtbaatlijck.beſteben.

dêp bit Geloov imp laten land en magen/

app bit Geloov mop alle# bulbigbgagen.

Eynde van het derde Deel.
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TR EUR - LIE D ,

OVER DEN '

Hollandſchen inbreuk der wateren

in den Dordſche Weerd.

Geſchied den 31 December 1658.

stemme Lachrime: ſiet boven P. 2. I9

I

#Sreut Nederland! @Ireut Nederland!

# &#3Paar 'g nu belang-gebgepgbe Mugaacht/

# Sºlº Be mee en ban't barende beſlupt/beſmaach

'K312an 't nakend Oordeel:

dP! meelig 3Laub! @P! uleeſbgig 3Lanb!

%jn luſt en bertelljepb berfmoogb.

dP! Land! land ! land ! ſtaat ſtil en hoord Gods woord

3Pog tot uub boogbeel.

God ſpeecht fijn Wyngaard aan:

3Polch mat heb icſt niet gebaan

(@Lot u geplj) @Lot u l#epI// @Lot u 12epl?

'Ét ſlaag het bie uuu u?eeb'/

giën uum boogſpoeb meeb

Abombet maat uptſp;tipten beeb'.

Myn woord ich tot u bgoeg

aPoo! mijn finegten ſpaab en bloeg / -

(@Lot bie ſtroom // GLot Die ſtroom// @Lot bie ſtroomt,

't itumbige gemoeb . •

JP'echte met een bloeb

2Ulg het bogt ben afg?onb boet.

3Pe bo?re bmilbernig moeſt geben

't alPater ten Leven:

3Paat ſp?ong/ baat ſprong een lºepl-font

RP002 moeſte b;eben. -3 e 2 g 2 . - & Pen
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3Pen hemel ſtopteb u in 't bagen

&ieſ foete blagen:

##beo: noch heeft mijn bolch

«Been blugt geleunt,

oo: Hemel! hoog!// ſpoo, Hemel! hoo!!

p hebben 't faligenbe bogt

o bierbaat / met niijng herten bloeb gekocht /

e ſielen Balſem,

lgoog Aarde! hoog ! // IBoo? Aarde! ſjoo?

3Ben uJaſem ban haar luſt geuprezb,

ga boot 't vergif oan 't bleefcblijch het berfstto
#n bitt'ren Alſem!

eBaf ich haar foete vreed',

lheb ich haar in Goud gefileeb;

2iſ mijn goeb/ſ 2!! mijn goeb// ?II mijn goed

2II bien oberbloeb /

?II bien operbloeb

#Stoochten maar haat'r luſten gloeb.

3aug 't oog berblinb en ſiet

Waarheyd heyl’ge krachten niet.

#a mijn Huys, (ja mijn «Eet l/) bat wel tes

alPag haar baſten ſtip!

(@Legen ſomben bupl/

# haar nu een# Hitpl.

ieg buii ick Aard en Lucht betupgen

BRp tot getupgen;

#l?ijn bolcſt/ mijn bolch boil nog jaar hert

ſlot mp niet bupgen!

23a mil ben Hemel boeren laten

3Pan bie mp haten,

Myn volck, myn volck niet meer en is!

#ſch ſal 't berlaten.

grair Nederland, gitar Nederland!

tip mp ! wat boo? ich boog gejaip?



IV. DE E L. 373

#

3ïPat bomberb baat ? uuat tupſcijt baat ? alg ben ſupaip

3Pan groote wateren? '

aPaar 'g nu fijn Daub! 't HPepr b?eecht fijn ſjanb/

&Pen 2lfg?omb berft ter ſupſen tipt /

gên boet ong'e pſlijcſt ſchaterend gelupb

&#n b'doten flateren. -

3Dat bgeeſelijcht geſtern -

rioept tot “Bob ? erberm ! erberm!

#tom / fiom/ Holn ! Hiſocht en trom // gaat'et om /

2Illeg ig in roer /

#oopman/ 25urget/ 250er; -

3Bant ben ſtroom l/ Decht bupg en boom.

TBe ſugt ſplijt ban 't geloep /

eÈn 't geblaat ban halff en ſtoep/

&ie! ſie baat// &ie! fie baat // Sie! fie baat

#Steecht'er een ben hop

#lpt be golben op;

AP'amber ſmoogb in 't booblijch fop.

RPat Hoſtelijche Hollandſch Luſt-hof

&#g al ben 3Luſt off;

3Paar onlangg 't Bee nog buepben ging/

3Per 1Biſſchen Luſt-hoff. - - - - - -

aPaar bomberb nu be ſtem des Heeren

(ſ)p g?oote Blåeeren -

3Paat 'g Noachs eeuw! &iet um 25oog aan

O ! Heer der Heeren,

I. V.

(Ireur Nederland!, @Ireut Nederland!

& Bie matren 3ijn niet ban ben bpop -

iipt bºllembijch ban Godes toorn: ben top

&taat nog te boagten.

&P!inch meclig Lalib// 3? ginch meelopig Lamb

«De bloeben ban fijn ſlBoogo en Beeſt

%jn oueruloeb: 1Paſt / bib / bekoerd, ell b?eeſt

580g b20ebet nagten,

&#en ſtereſien tranen-bloeb.

2 a 3 BAuſch
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Bluſch in u bet luſten gloed.

23In het ljert // 3Bobig bert // @Lochtig hert

&Baat het booſe leeft/

QEn niet amberg leeft / e

Verſtick al uJat abem heeft.

oſten STROOM KOMT VAN OM HOOG

319ce mp! ban 't gerupſch! Hl?ijn oog

GP! mijn oog ! |/ 49! mijn oog ! // 49! mijn oog

&Paalb ban heeten traan!

&Paalb ban beeten traan !

l#ier moet Leegt en Hoogten aan!

't 45ebulber ſal be naaſte 3Lamben/

g#n begre fanben

SPen galm boem boren, maar ben ſlag

«Pp ong, boen ſtranden.

&Pan ſal ben hoogen Ceder leeren

dPen Ceder Heeren

2tan ong/ buat bert'len hoogmoeb ig/

GÉn ſich beheeren.

V. .

Magtige God! O! Rycke God!

&iet aan bat arm geplumberb bolch/

«En laat uun Geeſtes ggombeloſe holck/

Haar ſtel beſproeien.

CBeeb haar een lot // GEen beter lot;

gËen hulpg Dat fundamenten heeft/

geen land bat baar 't boog geen in-boat'ren beefb

gºeuunig ſal bloeijen.

QEn alſt u Dan beljaagb

3Pat dien dag des Heeren baagb/

Duyſtre Dag:// Donkre bag! // Bittre bag!

&Bag bol ongebal!

JBag bol ongebal!

dèien 't 25eſlupt eeng baren fal;

JBen Vyge-boom niet bloepb)

Cn Den Wyn-ſtock niet en g?oepb/

Gén
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een 't geſchal// Rund en al, illpt be ſfal -

JPoo! ber ſtrijgerg hanb / . . . . .

319?eeÜelijch berimaub. : -----

&al gerooft 3ijn of berbpamb; - - - -

3Laat ban De Beeckjens der Rivieren, * --

&oete ſiibieten - --

Jaeg. Hºeeren ſtab// Peg Hºeeren ſtab . . .

dilàet bleligben cieten. | | |

3Laat Dan op nieuung een morgen bagen

49p nieuuug eeng bagen /

2lig foub en ſonbaarg 5ijn berſtomb
&Poo? fulcke blagen. v

TRAJECTINA STRAGEs,

O F TE DE

Nieuwe Gracht ontboomt.

D#V - e tijd banfebentig of tagtig jaar l#ab ong. De

################

Nieuwe Gragt in 't groengeſtelb! cuſietoetjbuan

EETHEEZEEEEEEEEE ==fe:= #EF=###

###############
ſeven dagen maar heeft 25oom en ſtrupfi en al

RT

###############-dº---(E---------- -- - -----

leg meer gebelb: 't Çeen lange jaren g?oep-ben!

?t a 4 &o
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-

-le-ke----------

&oo ho?- te bagen roepben.

3IPat (Jſlâenſch)iſt bat uur botſt bugſboeſſen boet?

zijn 't lang-vergaarde ſchatten? iſt be ſtoet

12an magtig Maagſchap? p?ichelb u 't gemoeb

JP'aaloude ſtam, en @ber-g?oot-baarg bloeb?

3Pie lange jaren p2aalben/

319el in een nachtje baalben,

dºen goed beſluyt na rijper oberſeg/ t. w. der

25eboſuiercht met een 1Baberlijche ſtraff / Overheden.

3Pat tupmben alle tegenſtanden boeg/

«En hapten 't al alg met een 5epſen/ aff:

't Pee biche boomen beben / .

g#n hoſten beel'er leben.

3Pat ig ben ſchetg ban Goddelijcke Magt, .

& Poo? hoger bamb in 'g ubertlbg heerſchappp

G5ebguht) bie't al opt magtig t'onbet-bgagt!

dPie niet een moogb beel ſtammen op een rp

32an telg en looff ontbgecmben/

qºn 1Delben maacht tot 25eemben.

#Leen ſporen/ gp berachterg ban dien glans,

I#ertmechig'/ ongehoogfaam / barbel macht

Wil halg/ mant die het aan be 2500men tijang

25eſoecht! toonb boel aan u (begnoob) fijnmagt. -

&P menſchen Henb u Goden;

gEnfluicht bood haar geboden.

HIBaarhan die Hoogheyd bit / bie in bit bleeſch

eën ſuachbepb leeft in onſe ſlºemfcblijchbepb.

JPie tot baar #epſ ethenb een hoger breeg'

«En baat op ſteunb : tot buien. De Godſpraak ſepb

Als Goden ſult gy leven,

Als Menſchen d'adem geven.

3Pat wonbet. Dat beg Heeren Overmoet,

ammºns

mº-me

m

2{lg
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“alſg Hººp in Hracht ſijn ſtemme hooren laat /

#et moeſte Boſch van Kadeſch benen boet/

oriën mat baat leeft met mate ſch?ichen ſlaat ?

En Beecken ſet met Boomen,

En Boſſchen maackt tot ſtroomen ?

H Vreeſt dien: &ijngeeſlel Homt entrecht baſt booth

Hibet gaaf geboomt uerb baſt aan 't hertehranch/

diën bupgt ſijn telg / het jonge rijg baſt ſmoogt/

giën't ſteunſel ig niet Dan een baſtaard-ranck. Jer. 2:2I.

oſten ſteunſel. Dat ſlegg 't oog boeb/

qºen ſteunſel ban ong hoogmoeb.

ſlap bunchtich hoo! 't beſluyt des Wachters ſtoomt/

, den hacht/ en herft/ bat'thnerſtboo, uſeeſch en been.

3De lieden grag/ De Goden 3ijn 't geboomt.

Boetwaerdig bib ! 49fanberg onder een

&o raacht ben ſjoogſten Ceder

3|Bet 't lage boomtje, nebet.

GP! Goden macht uur balg! uur | hooft! uur ſtroom :

't Gemeen beſluyt en ſpaarb be Grootſten niet/

âDaar treft boel meeſt Dat 't opperſt ſtaat ten toon.

3Bie Homen (450ben) komen om 't gebieb.

gEn Dieſe fenb verheven,

alBiſ Boomen leeren beven.

jl?aat 't Heylig zaat; het ſp?uptſel ſomber acht

12ecuJaarlooſt / ſal 000? aller 250omen bal

a&ijn ſcho?g en bogt hout quijt gaan, maar in firacijt

25euwaart / ontuuo?teld en berplanteb ſal

&Iot Syn lofelberg goeijen/

«En heerelijcher bloeijen.

23 Loumaand 1659.

% a 5 Den
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Den Medicyn-meeſter

DU C d'A LB A,

O F T E

- Dengeeſelder Nederlanden tergeneſinge.

Joh. van den Sande Nederh. Hiſtor. Lib. I.

Den Raatsh, Franciſcus Franck verhaald, hoe hy inſijn kinds

heydin den jare 1564 of 1565, en ſoo lange voor de aankomſt

des Hartooge van Alba, op de Merkt hadhorenſingen een lie

deken van vele verſen, verhalen de de weelde die doen in Ne

derland was, en de overdaadgepleegd in alle welluſten van

dronckenſchap, kledinge, en anderſends, daar van het ſlot ºf

weervers van elck Versken was altyd,

* Ons Patroon van Alven

Sal u met fijner ſalven

Beſtrycken alſoo wel.

En daar na

Duc d'Alva, als een regt Dottor, heeft de Nederlanders met

ſcherpe medicynen geneſen van hare brood-dronckenſchap, dog

haar gegeeſſeld met een yſere roede, daar mede hy het bloed

van ontrent 18ooo. menſchen door Beuls handen vergoten

heeft. v

Stemme: Bonen plucken.

I

############E--------- -

oc't Land in dertelheden Paſt ſpeelben ſoms

HEEEEE#########
ber qucl/ Doeſongmen haar in byeben view:

- - ſt
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F

###############

berg op haar ſpel: Ons goe Patroon van Alven
-

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

############
van Alven, van Alven , Sal u met fijner ſalven

,-,

----

Beſtrycken al-ſoo wel,

I I.

&oo lang ſcheen 't boogſpooch logen/

(Lot bat De Mueclb fijn fat/

gËn 't Bobbelijcft gebogen

qEen malg ban bulben ſjab:

JPoe quam Patroon Duc d'Alve,

jl het bug/ met boog / en falue /

&Poe quam Patroon Duc D'Alve,

jl?et ſubaatb/ biet/ ## en raÜ.

5ſhu ſie 'ft ben ouben door-gang

Van weeld en buelſliſt aan;

3Pieg laat ich op bien boog-ſang/

3Pien felben meet-fang gaan.

Een andere Duc d'Alve,

Duc d'Alve, Duc d'Alve,

Moet u met ſijner ſalve

Beſtrijcken, ſal 't wel gaan.

1 V.

3Poe fagmen ban het 45oeben

52atuurlijct een beechje gaan,

&Paat nu De bolle vloeden

Van Gods weldaden ſtaan,

Een andere Duc &c. -

G50llN
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45oub / #ºſſbet / ſtofilijchheben/

bupg j acherg boel gelaan/

apen hemel afgebeben 1 Hoſ. 2: 7.

#Irgt gp trt utiliiſt aan.

&#en aubert Duc key I

apoe fatmen in het duyſter

«Bing onbekende palen;

Jau icern beg Waarheydsluyſter,

#i in 45obg paben gaaii. -

GEen andere Duc &c
V I I.

JPen luyſter der genaden,

3Pic 't Sll berbaaſt bott ſtaart

# Hracht tot beplºge baben/

egt gp tot ontugt aan.

«Een andere Duc &c.

V I I I.

5eu hunt gp 'g Heeren reden

gn oberbloeb berſtaan:

#2aar ſiet ! in bertelheben

#Steccht u be boaig baat aan.

eten ambere Duc &#

5au kan u b'onluſt ſupten

het hert met bet belaan/

o:in Waarheyds kracht daar buyten,

jaoet laag! baat bupten ſtaan !

G#en ambere Duc d'Alve,

Duc d Alve, Duc d'Alve,

Jºaoet u met fijner falbe

Geneſen, ſal 't unel#n

I3et ſoete juck te blagen

(&Per ambget onbelaan)

ſlaat



IV, D 1 • E, 381
ſlaat gp u niet behagell/

#Baat builb in vryheyd ſtaan,

dEen ambere Duc d'Alve,

Duc d'Alve, Duc d'Alve, ...

#ſlâoet u met fijner ſalbe . . .

3Pat leeren, ſal 't ":gaat

€5p milt u aarbſche leben

5Piet boen na 't lenen ſtaan/

#aaar g?oepb in vleeſchlyckheden

aPoo? 't Beeſtelijch betmaan.

qEen ambere Duc d'Alve,

Duc d'Alve, Duc d'Alve,

#l2oet u met fijner ſalbe -

Verſterven, ſal 't##n.

aPe 25annen en be Vloecken,

'g 3Lambg boobelijcft benijnl

etn milt gp nu niet foechem:

Hboe ſig het land berquijll. .

giëen ambere Duc d'Alve,

Duc d'Alve, Duc d'Alve

#ſlâoet u met fijnet ſalue

& Bie wyſen, ſal 't mel#
X I 1 I.

ſlim bu?eebe Spotter.nyen,

eep 't ogtenbelijch 13etmaalt/

3Boeten ſp buſbig lij'en/

dPie in Çöoög bgeſe ſtaan.

CEen andere Duc d'Alve,

Duc d'Alve, Duc d'Alve

Bl?oet u met fijnet ſalbe

JPoen ſwygen, ſal X",gaan

3Die meet wat bettelheben

(ſtigt gp ten #aaltijd aan) -

* 39all
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3Ban pragt en leckerheden

Op tafel moeten ſtaan.

CEen ambere Duc d'Alve

Duc d'Alve, Duc d'Alve

#Boet u met fijner ſalbe

Vermag'ren, ſal 't E gaan

ilm ſugt na Iechermpen/

#Pa vreemde ſpijs en mijn/

daen lºemel niet te lij'en/

GEpſcijt u?eembe ſlºebicijn.

qEen ambere Duc d'Alve,

Duc d'Alve, Duc d'Alve

3ſlâoet u met fijner ſalbe

Geneſen, ſal 't ubel 3ijn.

- X V d

3Pat maten-lofe truppelen

GPp 't matig ſnaren gaan /

3Pat ſtijgiſte-loſe huppelen

&#pſchtanbge maat-te-ſlaan.

G#en ambere Duc d'Alve,

Duc d'Alve, Duc d'Alve,

iſ?oet u met fijner falbe

Beſtrycken, ſal 't boel gaan.

X V I I.

3Pe Pragt in ubu gemaben

32an 45oub/ fijb) en ſatijn |

3Paar meeb gp gaat belaDen

#ſlaoet af-geligtet 3ijn.

ggen ambere Duc d'Alve,

Duc d'Alve, Duc d'Alve,

#ſlâoet u met fijnet ſalbe

Ontlaſten, ſal 't mei 3ijn.

- X V I I I.

JPlmaag 3ijt gp in 't ontbloten

32an bat en ſchaamt en pijn - - -ſcij pij 11 tas
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ſlº

# raben! Dat geſloten

«En mel behupſt moet 3ijn.

GIEen andere Duc d'Alve,

Duc d'Alve, Ducd'Alve,

#Boet u met fijner falbe

Beſinnen, ſal 't ubel 3ijn.

! X TI X

#lºp beerb bat ſoo beel ſceren

1l 't aanſigt altemaal

HI?et plaaſt'ren boen onteeren;

CEen goeben jl?eeſter haal/

GPng goe Patroon Duc d'Alve,

Duc d'Alve, Duc d'Alve,

5al u met fijner falbe

âIBel helpen ban bie quaal.

- - X X.

GBp kneveld u in boeijen,

3Pan linnen en ban hant/

Pie ſtommerlijck nermoeijen

illuj armen en uur hanb.

qten ambere Duc d'Alve,

Duc d'Alve, Duc d'Alve,

13elpt u met fijner faloe

1 lit b'een in b'anber band.

- - X X I.

JPe valſche lock uun mangen

25ebecht; bol aſch en ſtoff/

ſtomt op u bo?ſten hangen

32an balg en ſchouberg off.

GPng goe Patroon Duc d'Alve,

Duc d'Alve, Duc d'Alve,

3bal u met fijner falue

Opligten upt bien ſtoff.

X X II

12an Wysheyd, omdat mp) ſugten

UPe lieben/ bie belaan

; *

* *

#Piet
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5Piet ſien of goede tugten . . . .

3Poen 't land te g?onbe gaan.

giëen ambere Duc d' Alve

Duc d'Alve, Duc d'Alve

&al u met oogen-ſaloe

&Pit ſien doen, en betſtaan.

- X X I II.

3TBat bab'ren onſe ſterchen?

' 25ep! ſegt gpſ onſen Throon

En lyd geen ſchotſche Klercken

iſ?og ſuiſte ſpobeg 2500'n.

dPng goe Patroon Duc d'Alve,

Duc d'Alve, Duc d'Alve,

&al u met tober falbe

#aaſt koock'len van dien Throon.
X X I V.

25a ! nu ſal u niet bmingen

#terch-bienſt nog ſterchen-raab/

5?og ſtroom nog @Ibgoon ontwogingen

JPat ?lInti-Ch?iſtiſch Saab! .

&#en andere Duc d'Alve,

Duc d'Alve, Duc d'Alve,

#l2oet u met fijner ſalbe

#aaſt bpijben ban bat#n.

X X V.

30 gp de tyd milt boeten!

#ſch ben 39gopbeet/ nog ſoon

32an eenen ber 192opheten/

3llleen ſegg / bat Patroon

&Pat ong/ Patroon Duc d'Alve,

Duc d'Alve, Duc d'Alve,

5ſlàoet maken met fijn ſalbe

39an beeg Melaatsheyd ſchoon.

X X VI

G2f 't A5paanſche of Franſchen zoalſan

&Pf 't Suyeebſch (met GPeenſchen traan)49p
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©f 't schotſch' of Puptſcheu alſem
&al 5ijn; âan ich niet ra'en.

?lIthoog Patroon Duc d'Alve,

Duc d'Alve, Duc d'Alve

#Boet ong met fijner ſalue

25eſtrijchen ſal 't wel gaan.

Oogſtmaand 1659.

N.B. De Heere God heeft onsdoor d'uytkomſt geleerd dat 't

# 1672. daar toe beſtemd en de Francoyſen daar toe ver

oren waren, die 't op die tyd tot ſoo verre hebben uytge

voerd. Dog nog en is de ware geneſinge van Syon niet ge

reſen. Jer. 8: 22.

't Heylige Sacrament ontheyligt.

####=########
eg Heeren Dood merbſtatig ouerbacht gin't

###########EEEEEw

H#eilig maal/en betaPiſcip'len ſchaat (Eoont mee haar

#za-zº-==t===t==t====

EE############
kleed vol y-del-heyd enpragt Pathmerſb en bupbel

####=#########
in baat ſeben. 3Paat 3ijn onbet Deeg genoben

----+-dea-- ATN - EN

#########E
&De regt-geroepen dooden?glºrg 25 5 jlºen

.
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Hpen bencht om 't hayr met bloed en ſweet geklit'.

«En laat ben toch in p!acht Den Houben bo?ſt
apie liefbeloog beugieſt/ betubertiitil. 2E5iD

#n op fijn ſtollenaarg/ 't hapt met een hogſt

#al 't ſonoig bert betreclieul

G#n boo, u ſlagen becfiel! :
jleen bencht om band en touw die arm en hand

Gekneveld hadden: en het p?achtig bert

ſtaat nog in weeld haar arm in botch en hant

ſomroetſjch hneeu'lenig bat niet die ſmert

(op bobbeloſe rotten)

#tig magteloog beſpotten?
jl)en benſt aan't lichaam naakt aan 't kruys gehecht;

«En ſiet die onbeſchaambe bert'ſe baat -

Gentbloot haar arm ter elleboog/ el! fegt/

#e naacktheyd man ben Igepland ſmettet baar:

3Luſt u bat te gelopen?

jian ſegt gp 't aan een booben,

- " #bie foeken oºieuben) troet'ſen u ben borſt,

aeſe du met uupſten ſlaan moeſt en het oor
heerſfoppen ſp u beerlijch: met een ſto2ſt

23cbergen in uw hert en maachenſ' boot

«Bobg uuooiben onbehoorlijch/

Göoog ſchicijten onboogbooplijtſt.

het harnas en de boeyen, die nººit! -

45eſilupſtero jouben (3Pumaag! en metht g? 't niet?)

25ebuiugen uule hant / Dat g? og arm!

Des Heeren brood niet nemen ſitulb, en ſiet

Sp roepen alſ ſolutere' .. -

3Dp 't Salig Brood den Heere.
âPfeilaachten arin toonb mp uun naackte ſiel, .

gºeie fonttt bluplofg-hleeb trt ballploft b?ingt/

gEn ſomber ſchaamt in ſchande en ſomben bicl/

# ſonder voorſpraak miſerere ſingt/

een beg/ ſal naacht be blagen

iPaul '5 |2ecrett too?ne blagen.
25cpb.
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###

#!

#25epb buat! bien.tuyt mogt meleerlang met bloed

«Behlit/ ten beerlijch ſchottumſpel ſtrechten; man

&Pen ſtrijger bie in laauben Hrijgt/ en boet

#2et lichaam bolgen: of ben 13emel ban

All ſeerben in uub ſterben

#et 3Lot ban 2übſ'Ion erben ?

GEp! ſtaach bie knevelende boeyen; tot

#et rauuu geſlagt met beci beguamer tupg

#tuu' arm en ſchouders pgang) en tot haar ſpot

3JIun lijf in bien fogm/ bien gp nu miſb7 bupg.

«Pff buiſb gp met u filteren - -.

Pat proncken nu al leeren ? / -

3ſch bugt / be Heer ontbloot ſyn arm al baſt/

giën naachtljepb mogt upel haaſt ong Iot 3ijn: 't ijert

&#n bloot/ en bloob ſtaan / alg ben rouunen gaſt

illum ſchaamte ſien/ en ſal beſpotten. (Lart

Hem niet bie bgepgb uum ſchoot) en

319at ſchaamt beÜecht / t'ontblooten. -

2 Wynmaand 1659. -

//

-

-

+ Dit en 't volgende heeft de Heere God doen ko

men, als Syne H. Ma. dat nare Schou-toneel van

branden, Moord, en Vrouwen-kragt in 't midden

van 't land, en de dorpen van Bodegraven en

Swadenburgerdam geſteld heeft, op dat het van

't gantſche Land geſien, gehoord, en met deer

nis bejammerd ſoude werden: Die H. Goedheyd

of Verdraagſaamheyd ſig nog vernoegende met

een ſtaaltje van Geſtrengheyd in 't midden en tot

waarſchouwing van allen, ende leerende,wat 't

H. Regt d'onbekeerlycken dreygd, ſo het de H.

Wysheyd niet en behaagd deſelve door voorſpoed
te laten verloren gaan. d ,'

23 b 2. TREUR
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T R EU R-S A N G

Van een wedergeboren over de Sonde, als de

Heere hem der ſelverbitterheyd doet ſma

ken, ook in en door 't vertoog van fijn

Genade in den HEERE JESU.

I.

A#b'bat myn hert (boo? D'oogen &o ligt in ſchuld

1-7:-T--- ---------- afz

- ########

getogen) jºu innerlijlt beuJogen ?lI treutenbe bie

-life

#######
ogen ſlPeet ſpringen algſpgingen Det/GEn maakten

#########=####
een 3ee 1Dan ſiltig tranen-bocht / GEn bulbe be locht

#########EEEEE

- jl)et een maat wee! wee! -I I. w

âPat ſtaab'gettanen-bloeben

Boo? fpijg en bgamcft mp boeben !

JDat tranen 'g Daagg Inijn luſt 3ijn /

Roat tranen 'g nagtg mijn ruſt 3ijn!

apant fiet! mijn ruſt en luſt loosheyd ig nu mijn luſt.

3uJoin inlaat mijn bebb in traanen!

3Dant
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af,

3ïPamt ſlaaploog gaan

&Pat ig al mijn ruſt.

JIRijn uienben bic in Pſalmen,

45euoon 3ijn b?eugde galmen

3Dan Davids loff/ en fineſten

#ſlaet mp in fang te fpgelien ! -

(apeg #eeren Heeerlijchljepb altijd ben Lof-ſang paſt/

2 iſ naar het eeuuben lang / ) . . -

HE2aar Vreugde-gefang

&#g mp nu een laſt V

HE2ijn uziemben bie De reben

v

W

apeg Igoogſten Hunt beſteden / .

&PIn treurige gebagten

(GLe trooſten en te ſagten:

eEp! bying niet aan om mp met trooſten. Dit berb?iet

(GL'ontnemen / moant mijn bert -

1Berlangt nu na ſmert /

JP2aat 11a b?eugde uitv

JPie hunſt hebt ban het kermen . . . . . .

3Pat ſteenen ſig erbermen / | . * * *

g#n bergen kunt boen ſcij?epen/ | | | |

GEn tranen perſt upt liepen:

ditornt leert mpſcij?eien/ offcij?eit gp b002 mp/entretttt

#unb gp maat maken. Dat -

jl?ijn fiel bat ooh batt/ . *

«En mijn herte ſtaan, I !

Still Luyt, ſtill Cyter-ſnaren

11 met mijn ſtemm te paren/

#Pijn ſtemm ig baat te g?off toe / | | | |
t

gÉn ich het bgolijch ioff moe : . "

pangbaar/bang baarlaan't lofbanubiſbenuilgentali/

ºp roet u bie u uinb/ . . . . . . . .
- - 25 G 3 +Huj

* .
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um opengb ig nipuinb /

gPff een laſtig pach. V I I

O Son gp laat uuj ſtralen

(Le helber op mp balen;

#omt Woolclien becht fijn aanſigt /

GEn maacht mp treurig maan ligt,

«Bp mogeltjeg bie met u bechjeng ſpeelt en queelb/

aPie 't berte ſoo ligt ſtreelo/

gºn ſteelb bie tot meelb/

Hap uun ſtem berucelo.

*

I. PAUSE.

-. - V I I I.

45p &chepfelg bie beneben/

illuj 5cijepper met gebeden /

45p &chepſelg bie hier boben

#liet banch/ illum &chepper louen /

#eraphim | Therubimſ herſtelben 2 bamlingl

ieerhef um &chepper u?p

gn byeugb-loffſ, maar lp

Pat ich niet me' ſing. 1 x

52iet bat het Heerlyck Weſen

o@nmaatbig 5p gepreſen/

&Pfl ich bie bepligheben

GPmumaatbig agt beleben:

#pan almat beplig ig uun kragtent'ſamen aail.

3Pat ich 't onboaatbig ben:

gich unillig behen

#Dant ich heb maan,

5elet bat ich (min genegen

#n Ioff beg leeeren fegen

iſlāet fangen te bermelden)

9uuoilſig bit bertelben;



IV. D e E i. 391

--

JPijn hert ſpringt bicſſujilg log, maar bat icſt beg

lgelaag onuJaarbig ben b00?taan

GHich uitlig behen/

3Dant ich ljeb metaal, I

HPiet meen ich bat be paben - -

1Ban b'eeuuJige genaden ,

l?aar beuren huillen ſtupten/

G#n alle goetbcpb bupten: * * *

GPg! meen/ bie goedheyd ſal altijd en eeuuuig ſtaan.

dPog ich 't onuJaarbig ben

(GEu 't upillig behen) j

âBant ich heb musea: I I

30ub die hand 45obg loff ſpelen

&oub die keel 4,5obg loff queelen ?
oub dat hert ſig berimaken! l

ie ziel ten b?eugbe raſten? l

Gpie al haar Hracht ter ſomben bienſtfo lang beeb ſtaan

&Pieg ich onumaatbig ben -

(#cſt builſig behen) - . . . . *

3Pantich heb migbaan,

II. PAUSE.

X I II. -

&Aeg Heeren gunſt mp 't leben

GEn alleg heeft gegeben/ - ,
&ijn 123ienb'lijchijepb op aarbe • 1 --

&oggbulbig mp beuJaarbe / -

qEnfiet! boog aſbat (5oeb/ belonenwas benbauch f

&Bieg ich onubaatüig ben

(3ſch upillig behen) ( ! ! !

(Lot fijn 4Eeten-ſaunch. - r :

X I V

2{lg Satijang liſt gelucht was/ | | | | |

GEub ich tet###j -

Gobg euen-beeld geſt Ell / .g 23 à 4 ſtub

l
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u#nb ich in boembge ſomben

#Piet boogbeban het belſch geärijſch boo, mp gerecb/

&Boog rechterbant tot ſtraff/

3Pe 13el tot mijn ſBgaff

jl?et een eeuunig leeD.

, 3IPoub ºp ſig mijng erbermen,

gÉn bgienbelijk beſchermen/ -

# lieber upt fijn ſtralen

en lagen Mensheyd dalen,

&Panik berging. «Enſiet baat! &#onbe mag ben banch,

JPieg ich onuJaarbig ben

(#ſch 't moillig behen)

@Lot fijn &#eren-ſanch.
- N- X V I

ºr

#Pen Bron van heyl en ſegen

«Bing ſig beg Heyls ontleegen,

gºn om mp meer te forchen

Bloed-ſweten in mijn biocchen: -

G#n fiet! Derbloechen bloech út ſomben mag ben banck,

&Pieg ich onmaatbig ben - ,

(24ch 't upillig behen)

&Lot fijn Çeren-fanch.

X V I I.

&Be ſtrick fijn armen hmelbe/

dPe ſchrick fijn Ziele queſbe/

RBe ſïechterg hem / in ugeſen

39an Gods Gerigt, beruueſen;

#p ſtaat en trilb boo?'t recht/en onbanch igfijn banck,

UPieg ich onuJaarbig ben -

( #ch 't unillig behen)

&Lot fijne eeren-ſanch.

XV I II,

't Hert in 't geroep berijittett

Bet Hayr ban bloeb gehlittet /

SPen rug met roe'n boo!-uoret/

' tºet
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#

13et Hooft met boo?n boo!-boret/

't Bevleckt geſigt ſireeg niet ban onbanſt tot fijn banſt.

3Pieg ieh onumaatbig ben

(#cſt 't upillig behen )

(dLot fijn eeren-ſanch.

I X.

3Poogboogbe voet en handen,

2lan 't Hrupg in vloek en ſchanben

dſbehecht / beſpot/ beruyaten /

Van God en menſch verlaten,

#trijgt ſomben tot ſijn loon/ en onbanch tot fijn banck.

JPieg ich niet bdaarbig ben -

(23ſch 't millig behen)

@Lot ſijn eeren-ſanch. -

- -
III. P AU SE,

X X.

âDat hab ich g?ooter benchen

(ſBf G5ob mp hunnen ſchenchen/

2llg upt fijn lºemel-th?oome

&ijn eeuwig Hemel-Soone -

(dien bogg te ſenben boo, mp gantg af-aarbig hinb?

qEn ſiet! mijn herte Hranch -

(Le ſchenchen ten banch

3l3ag ich niet geſinb,

X X I.

&Poo? fijng &oong biere monden

Vergeving van myn ſonden,

GEn bypijeib ban mijn banden /

gÉn eere boot mijn ſchanben)

4Beeft ºp bie't ſmare pach ban mijn beſmaatb gemoto

(Ppligt, en laag! mijn ſjert

%in 't quabe betuperb

JBebe nog geen G50eb.

- X X II

HPopt babben ſijn bepelen

JPen (beeſt mp ſtunten# , S

5 s Hom/
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#omſepb Iep 1 ich ſal ſpabe \ .

li trechten met genade:

âl?aat laag ! mijn buple ſiel heeft bie 45enaben-leer

(@Let ſomben peul gemaacht /

GÈn 't ſlapen geraacht -

JPeeb ljet quaab te meer. 2

X X I I I.

G#en ſtoninch met Poinepne'

3Bag boo? mijn ſtaat te hleyne;

'ft Jºl 2oſt ban 45ob ſelf beminb 3ijn/

G#n boo? fijn &oon ſyn kind 3ijn;

«Een 3tiebeling/ een ºbuuſt genoot ban aller Beet

geeft 'g uJerelbg bgaff / belaag!

JPer uuelluſten aag

5?u geſtoſen meer.

X. X I V.

iſ!?ijn fiel ban oubg geſchonben/

HIpt ſtipbge liefb verbonden

Aan 's Hemels dierbaar. Heere,

GÉn foo gebgagt ter eere /

ſ&Len top ban eet boo, ſo een heerlijck trouberbomb)

&Pgoncit meer bie belſche boijn - -

UPat oube femijn/ -

RPat De ſiel eeng ſcholib.

X X V

&Pe kracht ban 'g Hemels woorde

Bl?ijn ſiele niet behoogbe:

dPe banben ban Verbonden -

JERijn ſiele niet en bonben: -

dºen troup van heylig volck ging mpten bemclu00!'

HPet uuoogb en uJercit, bog ſiet " -

# bolgbeſe# ſp

- - et l#elnelſcij ſp002.p het H3 X X V I.

Ben hemel in mebogen

Len Geeſt ſaub ban om hoge/ aprn
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#

Ml

aPen ſjeeſt om mp te ſigten

GEn tot fijn 12upg te ſtigten: .

jlàaat laag ik heb gemaaht(alg't ligt nat mag gebluſt)

aPeg hemelg moming hulpg/

(Let eercloog hupg)

1Pan een aardſclje luſt.
X X V I 1.

# 3Pat ich Chriſti leden,

en UPuppel bienſt beſtebe!

3 p! bat ich heb geſchonben

abobg gunſt/ en ſtijgiſti monben! n

#p fpſ fpſ fp! fp! Hleijubertſegmogeengfp! fp!
'Hit berfoep mijn epgen ſiel / . *

aaie ſo ligt moeet biel

n De ſlabernp.# p X X V I I I.

getogt hoofb en oogen beechen

eſem 't herbe hert te weecken,

49m b'aangebachen boogbepb/

3Pen ſtamcft ban fopgeloogbepb

Te loſſen, boog een ſtagen b?op ban tranen bloeb;

Te ruymen upt het hert

&#n millige ſmert

#Boo, het gemelſch bloeb:ſj he ſj X X I X

net 2Bloebbat 'g hemelg liefde

&P)ng tupgben/ en geriefbe

}ijn ſiel! hoe bug! 't geſigte t -

ièan dat Heyl, ban dienOndanck betbaaſt mpſbaticht

(42nmagtig nog een u000gb

(Le ſingen ſoo 't behoogb)

«Epmbig met een ſnich.

Graſmaand 1661. Y

* -. AAN
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A A N H A N G S EL

van eenigeG ESANGENdieinde or

dre overgeſlagen waren.
*

--

E EN SAAM HEYD met GO D.

(@Loon: Illibata ter beata Jeſus natalitia, &c.

- I.

N- +----------

H#emelſch Ooge uuiſt gp bogen & Batihu Hont

Ek-FEEEEEEEEFTERER-PEEFE ?ſ-Ef

## ########EËEE##
T ſprehen aan? Laat dan alle/ Schepſeig vallen

illpt mijn hert /en blipten ſtaan. O! Heylig eenſaam!
Z-N

##############
met God gemeenſaam, ?lItijb eenig om te gaan/

e-N -N

?lItijb eenig auteur: -

?II mijn tragten iſ mijn verwagten #g
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i

#ij

%

94g na H/ Myn God alleen:

3TBant be Hilare// &egen-a'ten

ASchepben ſig upt u ban een.

O ! Heylig eenſaam! Met God gemeenſaam!

âDag ich maar met 11 gemeen!

âDag ich maar met u#n.

oP 3Boeſtijne :-jf aaaat berbuijne

#ſlâoet buat in be buerelb blincſit.

qPaar mijn ooren: HPietg en horen/

&Paar mijn oog het al ont-ſincht.

O Salig een ſaam! Met God gemeenſaam!

3Paat het al ban Godheyd blincht !

&Paar het al dan Goºr:blinclit !

'g ſlPereſbg agten, gſch beragten

Hitan/ in beſe U3ept-moeftijn.

Schatten, ſtaten, ſlBillig laten)

2ll mijn luſten ſomber pijn.

O Salig eenſaam! Met God gemeenſaam!

3Paar icſi leeb' op lºgemelg 3TBijn!

3Paat ich leen op bemºeien

2lch! hoe nietig// I hoe berbgietig

#g beg Wereldsomme-ganck!

dPie met moogben// 49ng bermoogben !

qºn berſtichen met jaar ſtancſi.

O Salig een ſaam! Met God gemeenſaam!

&Pupte bat bgp eeuuben Ianch!

JPupre Dat b?p eeuuuen#!

?II het Heerlyck, #g berfteerlijch

«En bet 332incen gunſten moſlib.

3Piet ban bupſter://?lſ ben ſupſter

3Pie men in De 3IPereſù billb.

G9 Salig een ſaam! Met God gemeenſaam !

w

r

w

39dat
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gPaar fit ben beg #emelg bgienb!

aPaat ik ben beg nanºs"

I#iet en komen // €5een onb?omen

H#iet en komt geen b?ome bp.

Gögoot nog hleene: jlàaat alleene

%cht) en Heere Jeſu, gp.

O Salig eenſaam ! Met God gemeenſaam!

3Paat ich bgolijch ben/ en bpp.

&Paat icſt bgolijcſt benW##

#lºet iſ! leeb ich// #lºet it ſujeeb ich /

- Jeſu boog het goed en quaab:

Hl2et il ſterf ich / met ijl erf ich

& Pat bp u te magten ſtaat.

O Salig een ſaam! Met God gemeenſaam !

RPaat mijn Jeſus met mp gaat.

UPaat mijn Jeſus met "p gaat

%in het oogbeel// Paar geen boogbeel

g/ boo? pfnamb g?oot of hleen/

aat geen uienben/ iPyienben binben

%jg het 23eſug mp alleen!

O Salig eenſaam! Met God gemeenſaam!

#n bat oogbeel in te tre'en!

#n bat oogbeel iu te tre'en!

J E S U S M I N.

E C H O.

Siet den Sang-trant boven p. 3o.
I

N# Echo. ' die te ſtille min

12an menig laatbet/ menig liearberin/
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3Perſpieb: fijt gp asiewag # icht leeb'?

CIAO.

IVI.

Hſlâijn leven nu eerſt u arelijcft beginb

52u 't hert 1 in 't minnen onerbaren/ minb.

HLeefb gp nog Echo, ſpeech op mijn b2aag b2p.

## 192aag bgp.

alPat foub ich b?agen? 't Hºgert ig mp berbulb

3Pan ſo een lieflijtliljepb. HIBaar/ Echo, ſult

«Bp nopb eerſt b?agen/ mat mp beerb? Hºopb pet ?

I Echo. 3?op0 pct.

#2ogtang bie minb / boil ſelf eerſt fijn gebgaagb.

3ſch min «Een Pie mp bomen all' bebaagd.

«En / Echo, b2aagb gp mp niet eeng/ uJie iſt?

> - Echo. 3Die iſt ?

V.

Weer-kaatſter,bie mopt menſch u?aagb/byaagb gp mp?

3Pat 'g ſelbſaam. Hligt om bat mijn b?perp

3Pat ſelbſaam ig/ mat Godlijcks (benâ ich) ooch.

/' - V I Echo. #cit ooch

&ſa ſboblijcſt / loant Hy ig beg |Beeren Heer,

qEen Koning aller lºtoningen / bol Eer,

39ol Heerlijckheid, bol glanſch, bol ſchat en goed

- N- V # Echo. &#n Goed?

I I.

#ſch leeb'.

€5oeb? ga fijn onberbienbe Goedigheyd

âDag mp boo: alle tijben toe berepb:

QEnù op ſo ontruiway: Eis: Echo. «En wys?

Jaeg Ipemelg Wysheyd, enb haar ſchatten al

&ijn fijnn / bie ump uuel raen en hoeden faſ/

25eſp?ingen mp bet #ellen machten ſchoon.

• - Echo. «En Schoon?
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# heeft alleen De Schoonhepb ban mat leeft.

aat/ Echo, bgaagt niet meet/ bog (milt gp) geeft

jl?p Dupb'lijch antuu00gb op het geen ich buil

I X Echo. * Eſchbuil.

giſch ſta berlegen/ mat ich beeg mijn 123ienb

Sal boen. &eg/ Echo, uJat libem beetb / of bienb/

âDat hem meeſt byientſchap boet / off 't meeſte tart?

X Echo. 'gººt hart.

3Pat ig be ſp?ing ban alle goeb en quaab. -

lhoe# icſt# bat beſt toe /# #n baab

elbe niet en bp ten ramp'ge Poob?#lap X # G5ebo00.

I. -

gg 't hert Hem lief in 't ſiefbe-bier berb;amb?

&o beplig' ich Hem bat ten 49ffertjanb;

gËn ſch?pu' ich met mijn hert-bloeb / Echo, 23a.

, Echo. &P #a!

X II.

#l?aat laag! ik boel mijn trage ſongſoogijeib

3Ban foo een opſet bichuwijlg afgelepb.

&eg/ Echo, mat mp meeſt ten quabe toog!

Echo. 'Gºt G90g.

X I II.

3Berlepbenb oog! ich ſteech u millig upt.

glcſt heb u niet meer ban boen en ſlupt

2lſ mijn begeerten in het On-ſigtbaar.

Echo. ſigtbaar.

- X I V.

#igtbaat/ bat'gmaatſ maar boo! 't Geloov alleen.

't Geloov, bat omſigtbaar. Dat 49n-gemeen!

3Die ſtemt 't Beloou/ wie kent be htagt bie 'tijttſt.

X V Echo. JPie't heeft.

eëen naam boogunaat D'ontfauget maat behcnb.

. #aat
-
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–

# , maar/ echo/ 'f ga na burg) en maak eenent.

t: UPe &anne daalt in 't# 1 ben Dag gaat heen.

CIAO,
Jil -

4Baat heen.

# Hoymaand 1668.

# J E S U S L I E F D E.

'S: &Ioon: Als een uytgeſtorten balſem.

A

"- -

SE#tele biegenepgt tot lieben/?lItijblieber lieft ban

#! Et=EE+-4,--Gº----------G-4

, ###############
j leeft, &eg moat u betooberb heeft; JPieApel pleegt

=tf== =========f=##1=t======

#EEEEEËE######
| een bapt te hlieben Boog een bertel onberſchepb.

## -,

&iel! mat heeft u "Eairen

# Jeſus ig het boel ber minnen/

ſ UPaat. De naalde ban ong hert -

ſ 25illijcft op gebeftigt merb

#g niet Jeſus 't uit bet ſimmen. ''
g #Paar ſp billijch benen gaan? .

4 &icle/ uJaarom blijft gp ſtaan?

H! & c lhebt
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- iſ , I I I,

pebt gp t minnen ban bergeten?

- in 't hert bie foete Hragt /

âPie het alleg t'onberb?agt /

#Selfg nu t'onbet? of berſleten?

#g be min/ aig ober aff

25p u niet mest lief# -

'& ig bat niet mijn ſiel/ het leben

3Ban u leben ig be Min,

GEn uub ſinneloſe ſin

ft u UichuJijig ſoo gebgeben

tot een usereſöſch nietig bing/ .

dºf u leutn baat aan # ' s .

'& ig maar 1 ſiele / bat u b'oogen

«ef boot bliiibe ommetenheibl

&af boot budaling fijn miglepb:

&Pf5ijn ban baat uit betologen/

3Boog het ſchielijch tuſſchen ſtaan

3Banten ubalint/ tag #win bdºlah,

'AI ig beel eetl om bat bie maatheib

RBie in geſu 't goeb belooft/

4Ban mp niet en voetb gelooft.

aele nogthang ſoebaſt 1 ſoo Hlaat lepb:

&iele / ſeg boat neemt gp aen/

Htunt gp op Gods## naam,

Snode ſchepſels, herte-bieben!

RBie Deuijl gp fagtjeg ſtreelol

ſlap paſt van mijn Jeſus ſteelt t

"Hch upil u niet meer gelieben/

23a niet liepen: dEn uuu ſtut

&p mp flegg boog nobb en nut.

- - -- #tme l
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&enb / O Heer, um Ligt ban hoorn/

3Pat bie biepe# -

aan mijn bupſtre ſiele ſcheph: ,
&enb um waarheid, ſenb geloueul
&#n met een##
(3Peetich) ig mijn ##ooi k, *

gaan ſal ja mijn ſiel gelopen, is zº

gaat de wereld agt al##aiet/

gaat ſp fclue niet en fiet; ## s"

GÉn bat alleg agten bobein - o -

##en borſt/
UPaat be merelb foo "#moeſt,

3Pan ſal ja mijnſide lieben , , -

Jeſum, baar bat groot goeb -

(3Pat gp ong gelouen boet

%'n beujaarb## biekan

#ienen door mijn ongelooff/ . '

httijgen 't hart niet mist ten toof ,

» - f. - ,

3 :: * * * *

GENADEN AFGROND.

24 e | | | | |

ieve holdien) nare gronben. -

2ºlg boo?## perlol :

#ie ichj buncht mpf in een beeld ”

D'ondoorgrondelycke gronden " "

Van Gods liefde ſomber pepſ/ | | | |

19an het onbegrepen": 2.

-

Get
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eer te bergen en te balen
Bieſen/ baalben/ boog en leeg!

of er baat bamp oan b'aatbe ſteeg/

ºer begon/ of ſlaan haar ſtralen

5ouben/ 't mater miſt fijn ip:

#Paalbe Godes s", #, mp.

'h apag nog niet 1 en 'fi mag verkoren

'# 3meiſt het felf nietſ en het boeb

aPat ong, eeuwig faal'gen moet

ambag (al ter ich mag geboren)

eier icit 't woenſchtef toe-gebagt/

aPat mp nu merb #gaan -

3Poe ich eerſt bit ligt aanſcſjouuube

&ag ich bat mijn oogenboog

Abomber bepl/ en hoopeloog,

't Eerſte digtſel bat ich boutube

ſlaag) van mijn gepl af te gaan!
GEn niet ball in my # ſtaan.

oter mp C5ob moub ſten beberbell

spaar ich ten berberoe liep

Kºp mp flut te rugge riep:

2 Sepb! myn Soon ſal liever fietoen

'sepb ſtºp/ een betoloechte Boob

apan gp ſterven in #"

ga dien Soon ſal ick n geve

āBat ºp met it boo! ben G5eeſt

«Een 3p) en um ſiel geneeſt/

In u wone, in 11 lebe/

Gºot bat eeng bolmaachte brugb

2öreng uw ſtel tot holſt bgtug",

T - - - -
39ite
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3Piepe hoſchen/ nare gronben/ - , . .

illujen af-grond ig nu jàiet -

25p be biepten ble inen ſist : : 3 ::i: '.

23'n beeg grondelooſe gronden, ... :

19an het onbegrepen gepl/ . : : : : ,

Van Gods liefde ſonoer pepl. 3 : :
V -

- & 9: : : : : : : -

Op den toon van Pal:igo. Gy volkeren &c.

Jeſa die uw gedagºgik
, 1:13 | | | | | | | | |

» • - " " I.
3 - 5 – -

EEEEEEHHHHH
D onnoorlezierbleſlechtenlaagt/apieliefde
EE "N --x----Fºr- ------------ - ' -

################
trecht/nochliefoebjaagt oermitg jaar uup-ſe mal

gijchbepb/ en bondigongeoorlºpig -

* . - . ''f ! .. , ' - - - -

een ſoo ſp nog haar min beſteeb /

3?iet hoger in haar liefde meet . . . . . .

(@Le gaan; ban/# bupſ bejag/ .

&Lot boelen ban b #an -

Al J., . . . . . . . . . * * ** - ; | | | | |

31Bierb in baat## bo meet/.,

?Alſ bunalend ban ben Opper-Heer, # .

z: " ' ſ c 3 - apent- - - -
v. •s e"

-
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aPen God des Hemels aangeſien /

«En bie nam boeg#aan te bſ'en,

# . !

-

mijn een ſchepſel ſtro Hy, wat
32etbunaaſt u ban het lebeng pab?

«En heeft u ſoeten glang berbooft/

3Pan cierlijchijtpb/.mºre berooft ? .

5th ſtijlen u om by my te zyn:

####ra
Gemeenſchap mag um ſal b/ .

#
#

-

een ſiet nu 5ijt gp 't alleſ quijt/

«Pm bat gp af geinchen 3ijt,

#tom me'er mijn 3Lam / #om Puifje teet

za en Geest: nu zº-zº

# mijn vader ºndººrn ſtaan ( #
glch# 's Vaders#ins * -

Geloofd mijnkie:n maar -----

uw stianen heb ik tot mijn ſteun
«Bemaacht/ en 't lijden#" - ---- -

«En met een bloedige ſweeted --
dBebgonchen 't manig#mation - t

Myn huys liet ick, til aan mijn ſp

feeruloºf ich plaats voor u by my, ',

gch lepb af 't hleeb ban Heerlyckheyd

eën breeg u bat van #leed. - --

Myn Lam, wat but nº baat 'g mijn trouwl

5ſch fal 3ijn b'tau/ en op mijn bloum;

&#n magt baat op mijn &egen ſtroom waar
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3Paar ſchiet be Siel# #t ben bloom/ -

«En twijfelt eerſt of 't Jeſus meemb;

3 Bant nog ig 't hert berbato / oerſteenb.

&iju woord berfegt het en fijn Geeſt,

gaan ſmelt be fiel # #" bepleegt i

den roept beebaaſt / Myn Bruydegom!

Myn lieve Jeſu! ubel uwaarom -

gelaat gp 't oog van usu Goedigheyd,

69p mijn geringe Eerſ.

ijlm laaagb en ig niet bevaarb be ſchoen

1Aan uume knegten log-te-boeil;

eist gp op mpºl oºgtes, uw naadh
€5eſchieb ban alg ":# geblaagt.

$e ſal ich ban mijn het te gaan 3

#an u l mijn "geet / beſtebell; aan e

#boo menig boel boog beeg berpligt h
#p nu op u mºnte: #n. w

5au Yoii/ mufal mijng leneng trant

#etaam'lijch zijn/ bien ſtaat ! bien ſtatibh

ºchiaat impt stiel tot 'g Hemelſch Thieag,
Gods Kind, en Bruyd van Godes 899R

1e Grasmaand i659.

- --

- « e 4 AAN
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Aandigen op het zalig Sterven

- - V A n -

DJOHANNES THEODORIUS

vander W EN D EN,

Overleden in 't jaar 1664.

I.

E# #ſongman/ bie in 't bupſter emchel ligt mag;

&#en#/fo beugdfaam./ofijpmaar ban Deugt

R - i- - -

gËen ſlaan / bien unie maat hoogb'of ſaggeſtigt mag/

gÉen ſlaan/ biebgoebigſcljeen en ooIban beugbubag/

«Een ſlaan / bie “Beeſtelijch/ alg of bp ſbeeſt mag/

gÉen ſlaan/ bie aan fig felben alg ganſch boob mag/

gËen ſlaan / ble in gebaren onbeugeeft mag/

Geen ſlaan/ bie onberuoglchelijch in noob mag/

dºen ſlaan / bie aller ujereſblingen fmert mag /

dºen ſlaan / bie aller gemelingen oog mag/

dºen ſlaan/ bie in ben gemel met het bert mag/

ogen ſlaan) bie hier in upfrch/ in ruſt om hoog mag/

geen ſlaan/bie 'g gemelg mijgbepbfeer gebuenbunag)

gÉen ſlaan/ biengraab ban iPgonnen nopt geup?aacht

buag/ -

qEen ſlaan / bie meeſt fijn hemnerg onbehenb mag/

geen ſlaan/ bie ſmeeg/ enfuijgenbe beſp?aachtwag/

gig nu helaag! b'onbanchbge moerſb ontogen !

gËn baar bp ſo lang been-ging; been geblogen.

I I

319aarom of Vander wenden , bp fijn Van

HPen JIaenſchen niet beſtemd wag? (2nt
-

* *

|
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dſPutn bat hp Van ben IBemel maar een ſpan

asf-wagi en bat be buereld ongeunend uJag,

ape Goedheyd bab upt ongemeene gunſt .

GÉen Keurſteen hem gegeben/ - -

aPaar op met on nauolgelijche hunſt / . . . .

dºen nieuwe Naam boog eeuuuig ſtond geſchgroen.

GEen Naam bam ſo een bupbfell ſo een Hitagt

4Pat pber een berlegen

(ſef ſchzicht; of bien onhumbig niet en agt

&Een 5p bp ſelf bien gunſtig beeft bethtegen.

apie Steen, bie Naam mag hem ſo weetbig bat - - -

lººp alleg honb beragten/ -

«En 'g miereſtig kondſchap van ſyn Naam (een ſchat

Pet pbelbepb) grootmoebiglijch belagten.

- een themd bab dien Keur-ſteen tot een ſteen

dºen toetg op eerb gegeven)

(die toetſen upie Johan maar ban 't gemeen -

ãouo agten/ wie hem gemel boog berbeben/

oEn beg unie beſe Naam ooch heeft. En ſiet

, ape latere mogt b?p foechen/

Jlden hende Johan nog ſyn naam ſchiet niet

#p ſoo ueel mijſen/ ſoooeel merelo-blotclien;
t -

@Tot dat bp boob mag: hoe begonbmen met

1Pan Johans Naam te booten. | |
#aiet uomber/ mant gemeenlijca Deugdes Eer

En agting word met 's Deugdſaams dood geboren.

- I I I, -

# Jſlaaat maarom ſterft «Een ſo met beugb be

pereld:

" I. Antw. 't gºten aan een bupſitt oog bij #
Ilcljgt igl & C 5 't 45cell
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't Been aan een tebet hand eenſ maar geosigtig A

't 45een aan een buple ſlecht het ſlipbge fout igl

't 45een aan een ſog ben JPiamant/ of 't goub ig/

't GBeen aan een âot een raad beplſaam en uutj# id/

't 4Been aan een ſlechte maag geſombe ſpij# ig/

't Göeen aan een bandeloſe een ſcherpe met ig/

't Gören aan een pijnelijche uponn 't laneet igl

't 45een aan een unalgeſiecht be ſlºebicijn ig /

't & been aan een berfche uponb be geeft ban upijn #/

't G5een aan een uJoebenù peerbben engen toem ig/

't Been aan een Breefe-bogt ben friſſeben ſtrooimidl

Pat tuag foo & Betigbfaam genen aan út HPerelB.

II. Antw. -

*## , uuonber bat beu &epl-ſteen naar het ſloop

plt ?

#g 't uuonbet bat hrt malle mogt ten boelbenplt ?

#g 't uuomber bat be ſteen in 't natte gronbegaat?

#g 't usonbet bat ben bemel in het rombe gaat?

#g't uuonbet bat't boſbyagen lam te boorſchijn komt?

## #nen bat be ſlºotgeli-Zonten boogſchijn

IIlt

#g 't uponber bat men baat homt baat men hemen

haacht ?

gg 't uuonberbatmen't epnbebanſjuboenen raakt?

#g't uponberbat ben ulam ban't bier nabobenſmelb?

&#g 't uponber bat een Saijer eengfijnſchoben telb?

#g 't uuonberbat be pijl oliegt ſoo ben hoge ſtaat?

&ö0 tg het beemb'bat Johan naar om hoge gaat.

*. - PUNT
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PUNT-DICHTEN.

Op eene weder-horige ſchoon van Lighaam.

mbanben5ijn melfagt fagt 3ijnuteeremanger,

ilm armen 3ijn boel ſagt; ſagt 3ijn uu0pgeupf

ſcije gangen,

Hium heel en ſtem igſagt: fagt íg ben ganſchen trech

#Img aanſchijng; 't ig alfagt, barbig alleen uu03?eck.

Op den Verrader Judas.

#ſlºten ſegt bat Judasboog fijn iſlaeeſter heeft betraben;

&ijn regten meeſter heeft het aan hem ſelf gebaan.

3TBant ſiet be Pupbel mag fijn meeſter: bie met raben /

&Ie gelo ſugt/hlaaglijch bem bera en heeft en berta'en.

• • - Op een die Gods woord liefheeft.

312at ig Biltlaag bat u met liefben heeft belaben?

UPat ig u haaſt geſepb/ het 'g een eenig Woord.'

iſion ſeg het mp / beel-ligt ſal ich u met teraben; .

#ſch heb 't u baat geſepb; hebt gp het niet gehoogb?

Op een die Gods Woord niet lief heeft.

€5pſegt Loniſap'h heb geen tijb 45oogſBoogb teleſen.

«En algmenu betijbueelſing berquiſten ſiet:

52og bmb gp ubel ertupg/ en humbujaaragtig uueſen.

'ik heb Kfegt gp) tijbg genoeg, maar tot het3leſen niet.

De Waarheyd verdrayd.

#ſlâijn leeraar fegt altijb/ het fujaatſt moet 't meeſte

boegen /

&iet baatonnagtick't allerfijnſte 45pub beel"#n
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&Pan alfijn unoogben. Puuaag!ik b?eegbat gp berlegen

ilàetfulch een ſubaatttetbell eerlang ſult ſinchen neer.

Op eene grouwſame conſcientie-verwoeſting.

Oſeb-ja, batig een gebal ban uud Conſcientp/

&egt gp/ en foecht baat op beg literhenraabgſententp.

iſ 12aat 't ig abupg/mijn Byteno, feg inp/l?oe ig bit een

Geval van uw gewiſſ? buant gp en hebt er geen.

G#p 'built het geen gebal ban uun Gewiſſ meet heten/ -

laaat noemt het een gewis verval van uw Geweten.

Op eene Godſilige ſwack van Lighaam,

- - te uJeten/ * * * *

DJOHANNES vander WENDEN

goljammeg ubenſte bat fijn lighaam friſch maat/ .

3Peuijl fijn ſiel beg gemelg Igepl geniet: -

#ſch fepb/ ben Hemel hier op aarb melig/ maar :

D'Opſtanding en berepcht ben menſch bier niet.

Ongelyks Quytſchelding.

#hijn opfenb ban mp met hulp beutelbaab / heeft hem

1Bergrepen / en aan anoge 't fijnu vergeven,

ga Asiel en lijf met ſpijg en branch vergeven:

RBieg icſt/ nu 't al vergeven igl vergeev 't bem.

Op eenen Leugenaar.

De waarheyd, byienb3ijt gp gewoon te ſparen, .

JT2aar ble ſich inbeeld / bat gp met'er tijd

«Een grooten ſchat van waarhepb ſult bergaten! va
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&aſe miſt; mant bugraacht g'alle maarljepbquijo.

23ſch maatſchouuu u/ ſoo ſjp geuJoon te liegen

Sooo boogtgaat / en uu0 euen-lmenſch bebgiegt / .

GBp fult eerlang u felben 0och beb?iegen /

Cn nlenen. Dat gp maat ſegt alg gp liegt.

-

Een trouw Dienaar.

«Bob ſomber trouun te bienen ig ſoo goeb

2llg Ibem in troum te bienen: bieg ich (moet

23ſch in bit (eben met of ſomber bgottum// 3ijn )

alPil |gein getroubot/ of ongetrouuut getrouuu//3ijn.

Eenen Voorganger.

C5p fegt bat gp Voorganger op ben meg 3ijt/

3Pie boog beeg ſlPilbernig ten leven lepb/

3Leeraar: en gp bebgiegt u ſelf: mant (ſegmp) Iepb

«bp met een ſmaab bet Ib?iſt'nen ? «En berbyepb

allup leben 'g |Beeren naam ? hoe gaat gp boo?

illaet hert of ſtem ? Cp laat u niet ualſch boogſtaan;

3Pant ooijft uw ſtem ſlegg niet uw gang het ſpoo? ;

«ſºp gaat ſelv niet, hoe foub gp andere voorgaan?

" - ' Nood-ſpraack, -

2IIg #B. geſomb mag en fijn boſch geſomb mag/

ltomb jp beſpotten / Die ſ5ob in ben geeſt

GIe kunnen bienen ſepben ſomber #teſt /

't Zijn hetterg/hetterg3ijn't! ſteebg infijn monb mag.

5 àu heeft be peſt 't onnofel bolch ontſtelten/

&Pe ſlaan met feeſt en altijd op bet loop /

«En foecht bp fulfie 25ibberg trooſt en hoop/

&oo ueel ſchilt in, of buyten nood te ſpreken.

- - - - - - Dwaling

t
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Dwaling-loſe dwaalſterren, of de XII.Apoſtelen.'

#p bunaalben boog bit# ſtonb

2lig ligten / bie 45oog ſaaige leete

3Perftombigben) en 't oub Berbomb

gln 't nieuws | boogſpoebig om be'en heten.

#n 't bunalen het gelepbe ban ,

&#obg 45eeft haar hocb'be beo? be falen/

&ijn 't Ligten! mel ich noem haar ban

Dwaal-ſterren die niet kunnen dwalen.

Beweginge.

Heijn leeraar heeft mp 't herte boo! bemogen/

dBm onbeweeglijck in 45obg meg te gaan?

aPat tg niet neemb/ mant fijn ſtamboaſtig pogen

#oub onbemeegelijch/ bemeeglijch aan;

#ch mag bemeegſijch boo! onbeweeglijchaamſtaal

en onbeweeglijch waſtboolfijnbeweeglijchaamnaam.

o P -

Des Heeren Gods Boeck.

Ofde H. SCHRIFTURE.

grTwoubtg! ooo! be merelb/ begeerlijdºl

I#Lamb en fano met luſt bermeerlijch/

# en hooge ſtaten geerlijch;

iamanten on-berteerlijch;

#toft en alceb 3ijn on-ontbeerlijch/

IBel-geſtelbe fcben eerlijch

1Belet ameijſen ſchriften leerlijch;

& Baat dit Boeck ig onmeetbeerlijcft.
't Groot
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:

't Grootſte verlies. - -

Quaad-aard bab boot mepneeb bermoob fijn ſtil
giën nu behlaagb bp 't lot. Dat hem beſchoten iſ V

oPrn bat met fijn geuoig ſyn ſtaat berbiel.

#Baat bat 'g een ſalepn bevlieg alg 't al verloren is.

Hoofd-en Leden Meuyterye, en Tyrannye.

dſeffich be Leden ſonder Hooft ſie bollen/

zaan offich 't Hooft ſe ſonder leden rollen/

3g bepb bp mp ban uJepmig onderſchepb.

äBit ig 't verſchil: «Een lomp lijf ſolibet booft rolb;

Hlaaar 't ig een hoofbig bollen als het Hºooft jolb:

't «bebaarlijthſt bul/ig hollen met beleyd.

Beſchuldigde Onſchuld.

Jan bief fijn band en dreygd met volle leben Peter ,

ſale flaan; ſlèaar 3Peter mij# ontweek die ſlag, en ſepb

Göeen#" en quetſt; bepb bgienb/ het ig mp

Eteit

#pat ich uoo! teng pareer/ ban op um bupſien bepb.

3Hait floeg Jan toe/ en mis, en rolden in het uuet-fanb/

Pat meug en Hinnebach hem ſpleetjboeriep bp/ Piet!

'ſtunſchtiſbig batſhmp bug quetſ'enfiabolbloeb/uant

lgabap niet boſrijch ontmehen/ h ſtond nog bier.

Fleuyten.

5a. 39. gp leegb beel groote fleuyten baſt/

en geeft aan ásiel en lijf ben miſſen boob-ſlag :

&Paar ban foo fel een nuoogo / ouerlaſt

in ſelf te boen/geen menſch ter wereld ttoob fag.

'# 23en / fegt gp/ ſelf permonoerb/ ſjoe be hug

#an #laenicpen-guiſt en 19,iendſchap mp oeroberen

&#n
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gen hoe be naam ban Land of Prins mp bug

&Poo? ingebeelde uueluaatt Han betoberen.

't gg of een ſoet geſpeel mp troch/ en blinbb.' /

«En buJong/ en ich geen magt bab mp te ſtupten;

3Paat ich mijn goed quanſupg man elch bemino/

Ben byeemben aan mijn ep'gen biſch ſle bupten/

&Lot bat ich 'g 12aberg erf (af aarbig hinb)

3Berteerb ſie / en fijn pomben al te bupten;

19gienb / muilb gp uJeten woat u bug ontſinb?

&Be QPuppel ſpeelt u bubaag/ op ſulcke Fluyten.

Verkeerde voorſichtigheyd.

5 à ſepb lººp mag op elchte ſlag verdagt,

gÈn baarom buoub fijn bpand niet verſpreken,

Verſprak ſig met fijn 123ienb om ſo te bºeken

&ijn 12atergraab / ſo maacht bp ſig verdagt

3Boo? opt: en beeſt maar eeng Dell ſlag geb?often.

3Pug niet verdagt 3ijn heeft bp ſig verdagt

«En met verſpreken, heeft ijp ſig verſproken.

Slaafſche Vryheyd.

«Bp ſegt HBihlaag mijn aart ig b?p/en ich han niet

n een 'gen toom 3ijn/ maat ich moet mijn mille boen.

k kan niet, fegt gp/ en ik moet : en metht gpban niet

. Pat gp in jawn ban b2p u boog geen buang Hunt

bo'en
- --

Uyt-geleſen Boecken.

Andries gp ſtoft op uyt-geleſen 25oechem/

«En ſegt / gp hebt tſun ſhag en kamer bol.

So 3ijn uun Hag/ uup ltameren'er hoechen

3Bol ubijghept / maar uur barſeng bijben boll.

3l3at baat'et u Andries of gp met pijn

en groote hoſt veel botchen t'ſaam bergabert/€n
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:
:

GEn ſetſe baar en ſtoft baat op. Pan 3ijn

oEn ſtaan ſp mel beſtoft, maar niet boo!-blabeto/

gEn niet boo!-blaberb/ 3ijn ſp met gepreſen/

312el uyt-geleſen, maar niet uyt-geleſen.

Hoog-hertigheyd.

Hoog hert ſtaat op de wagt ban hoger ampt en eere)

dºpeg bangt bp aan al b?oeg Dethogen trant en leere/

«En Homt hem een ber hlepnen in 't gemoet; bp ſiet

&ijn g?oet/ maar meerbigt ſjein ſijn Diere bueer-g?oet

niet.

Aboub#gen boogbare op ſo laag een laaghept agt

BBIl

seten/neen ſoldaten g?oeten niet bie op de wagt ſtaan.

Verdraagſaamheyd.

Verdraagſaamheyd (riep Diotreeph) verdragen

#ſlâoet b'een ben amb'ren/ en bp bab het moeſt /

#l2et bgoume 3leeraarg ban haar plaatg te jagen.

5 àu ſie 'h/ bp meent verdragen naar het woeſt.

Ydele Menſchen-vreeſe.

het 1Boſch begint er twee mat vreeſelyk te agten.

Gauw ig #obamneg/ maar eenvoudig en optegt.”

Boos ig iſ? #P maar bot en heel on-afgeregt.

#hſeg/'tgemeen en heeft bambeeg geen quaat te woagten

Al2ant bie ig arg genoeg/ maatig niet arg genoeg/

G#n beeg ig arg genoeg/ maát ig niet arg genoeg.

-Soet-voerigheyd.

G5 auuu miſ 't gemach in 't ſetten ban fijn boeten/

3Paar aan Deeg ſp De boeg geen rupmte meer

qEn heeft, en bug be unagen fulfig ſal moeten

%öchopen/ niet ten dyck van boven neer.

#eet Ludowyck te regt getoenaamd Treed ſagt.

- &P b Atoub
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&oub Lamb en 1Bolch gebieden tot haar bepl/

A50 bp fijn ſagten aart niet al om meeb gebgagt.

HI)aat nu ig l9em een beubeltje te ſtepl.

I#p ſiet unel boe men 't regt tegt-upt betragten

jiïaoeſt / maar baat tegen ſo beel iuebet ſtand/

&#n ſo beel onbeubeglijchbepbg fijn ſagten

alBig treb 1 bat liep het all' ſlaat dan be bamb.

Gin bulb beel lieuet 'g bolchg onregte ſch?tbe

(IZen onhepl/ Dan bp miſte tuft en b?tbe.

M E D IT AT IE

Op 't

Sacrament des H. Avondmaals.

I

'eplige #ion! ſtomt ſoben en eeren

illuj Iperber; 1l bepl/ en uuo Iepber en Beert/

jl het lieberen/ſpſalmen en alle geſang:

dPoet b2p luat gp Hunt met fijn 52ame te loben/

Z&fjn naam gaat bog al boat gp Humb te boben

lofiijchſte lof ig gen #aang- Danckt.

RPaat ſie! Daar komen opnieuung boogubfoogen/

dPie ſigtbare panden onſigtbaar u toogen/

3Pat lepend en lebenbigmahenbe byoob /

3Pat eertijbg De H3eplige hebben gegeten/

3Panmeer ſp met 23eſu ten biſſe geſeten/

H#et 2luonûmaal vert #n nagt b00? fijn boeb.

IËeplige &ion u lof 3p bolhomen /

3laatſingen/laat fpgingen/laat jupchen be bomen/

&pan in al uw hart/ al uuu hragt: &P

-
3RS
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15

#

3Paar ſiet gp bie ſiebe / bie maarbige panden/

MLen gift ban bie liebe Die ºnaardige banben/ . -

(Len b}ugt ban bie# en 020ebige nagt.

AS5iet gp baat mel op beſe tafel berſchijnen / .

RPat Paſchal dat Lain bat het Pube berbmijnen/

H#et 4Pube berbuhijnen alg ſcigabitumen boet?

Hieet nieuuwe bat boet ong het Pube berſupment

't ſl3aaragtige lichaam. De ſchadume rupmen/

&Pe bupſtere magt voet,Dell Dag Muijclien moet,

3Pat cmſe liebe / en lieuenbe / 25ogge

3Peeb om onſe ſie! ſo Adel te beſoggen/

3Pat bootſen upp heln tot gebagtenig na:

3Daar leerbe bp ong om fijn liefde te tbogen

&Pit bgood l en bien buijn boben ſig te berijoogen/

&Iot beplige pauben#" ell gêlla.

oſbaat het uur fien en begrijpen/ te boben /

Igier geld nog geſigt t nog beggipſ maar geloben/

'K&L ig bet bouen al dat men ſiet en ombatt:

G50ög bleefcij ig biet ſpij#/ en fijn bloed han men

b2inchen/

H#p blijft bie bp mag boben byeechen en ſchinchen

2Hſch Hrijg. Dat ich bººſ # te b00teti befat.

3?eemtmen bit bleeſch/ het merb niet geſneben/

(Zen merg niet gebgohen / gebeplb in fijn leden/

ſlàen geeft het en h?ijgt het geheel onberfeetb:

dàcn eenen Die firijgt bet/ en bupſeub. Daar neben

3Pat b'eene baat Hrijgt het / heeft ben amberen eten

&0 grootſ en gaan ºm niemant berteert.

G5oeben en 42uaben bie nemen hier ſpijſe /

#l2aar ſhoeben en dàuaben op andere uuijſe/

19erſchepbene buijſe banleben en boob

TP b 2.

e

y

gaat

4. -

|
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aPaat eetmen beboob / ſie! Daar eetmen het leben/

&P buonbet! het eene b?oob bepbe gegeben

2örengt b'eelle ill via:L en D'allöet in noob.

âlBerb nog het bgoob boog um oogen gebroken /

G5ebencht bat % efug nogtang ongeb?ohen

ſtan blijven geheel; eub' en tuijffcle niet!

3Pe fake bie merb nog gehreucht / nog geſileben/

lgct terchen heeft 't ſnijden en bleken geleben/

't âPaatagtige b2000# baarnebengaat/ niet.

TBaar uberb be ſpijſe ber Igemelſche boben

UPen repfenben menſchen op aarbe geboben/

&Pe ſpijſe bet hinb'ren (boub bomben baat ban:)

25ebtipbet met gſaft ten offer beruueſen/

«Een 4Lam upt be hubbe ten 39aſcha geleſem/

3Pe 1Baberg geſpijſt# het lºgemelſcije ſlaan.

3Lieftijchen Berber ! maaragtige ſpijſe!

&P ! 3eſu boil ong u genabe bemijſen/

#tom lepb ong en ouepb ong / laat ong begrijſen

dBe fon ban u gunſt/ en upp ſullen u p?ijſen

3Peuijl bop onbet. De lebenbe 3ijn:

dBp Humb het bog alleg en boeten en uberchem/

ape ſterftijche ooeben/ be 3uache verſierehen;

49cij!# ong / Pch! b?eng ong in b'eeuwigeptte

En /

&Paar wop ban u gunſt ſomber cpnbigen merchen,

ill gunſt ſomber ongunſt/ u gepl ſombet pijn.

\

Te
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#

#!

#

|
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!

|

##

#

ſ

Te ſingen op de Bruiloft

Van de

Hr. DIRCK van LODENSTEYN,

Schepen en Raad , als mede Bewind-hebber van

de Ooſt-Indiſche Maatſchappy tot DELF,

Gºnbe

Juffr. A M E L I A de B ER G.

In den Echt t'ſamen komende op den 28

van Slagtmaand 1662.

2tig / Doen ick was, ſiet pag. 99.

#l mel aan! het booghooft eeng ontfronſt!

«En upp meer upt-gelaten!

ſlBant ben Igemel bguppt ban Den Bemelſegen

tleet,

3àu bnp D'gºcht (bphang in bepbeltjepb

19an luſt/ ban ſchat / ban &taten

3Jupſterloog) herſtelb binden in haar boorige eer:

«Pat De ſlPereld ga/l (Lot haat 4Egt/ tot jaar ſcha/

aldaat nu @Lyouuut DIEDERICK AMELIA.

DIEDERICK, AMELIA, bie opouuu

12an bupſenb uptgelefen/ -

3Pie De ubereſö ſiet / maar en Henb haar ujaarbe niet;

3Pant bp ſieno haar beer/ nog 45eeſt/ nog glanſch

&Pie hoger niet geteſen -

gaan het ſigtbaat ſtonb/ al 't onſígtbaar niet en ſiet.

?Allg. Dit heurlijche oog// 't &igbaat al ontbloog/

G2uain 't onſigtbaar genoegen uan om buog.

&Poen bp buag in 't bloeijen ban fijn tijb/

&P D 3
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23ſn 't g?ocijen ban fijn bagen /

áštoiib ber ſielen 33eſt hem in oorlog te trotg;

3Dimmeng maat) bog uJijcheng niet-geſub/

jeugb-hragtig bien bcrjagen

(aPagt briu) boegen bier/ bie geſtrengelbaan ben

ROTS

42mbchotmantere leeft // 3Poo! geen 3Dpamb beeft /

âDant bet 1,2eyl boog beloften imagten geeft.

't ûbijg bernuft beg Higuingg bab een 32youur

49p 't lycerelijchſt befcijgeben/ Spr. 31 •

apie na foo een ſtrijd / foe een ouerujinnet paſt:

aPiell be gunſt brg (3emelg fclf ten loon

@Lein ſege Hroon ſolib geben ? Spr. 19: 14.

aPog ben ſoccſt fijn bierbare ſoon genoot belaſt;

aPat 'g Ücir uurg / bat 'g ben ſtaab// JPienten lºemel

Gäſt /

G#n geen Blºemfclj/ ban ben Lºcmeling berſtaat.

5au bab mig bat ſtoninchdijch vernuft

( @nfeilbaarlijk gebgebcn)

tºPeſem forch belaſt met een ſºob-ſpraach ban getuigt:

âDat in tienimaal bomberb GBaben een

dE)en natiudelijetig te letten

3Bimbcn fotºbe / en bat nog alleen bp' bemelſch ligt/

g4g het ujouberbaar // & Dat ban DIED'RICK baat

#n berſocclit incet ban bgiemaal ſcben 23jaar?

&poeb rijch 33aar! #lbteng obcrbiet gelucht

«Baat boben ong beſcffen/

&oo een #tpl/enuonb 1jupchen upp ubgienb'ſijch toe
«En ten gunſt brg bemclg luillen up

iDºet u in baitch uetbcffen/

#at ſoo bert en ſtell bat foo ſlaoub en dronge boel

#ant die in bit tal/) aèmt een baab onber alſ

i9lliobeg kºemelg beg tºcinelguurl genal. Spr. 18:22.

3iaat
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3Laat ong toel ben fegen bail out boog

die ubenſchen op uun lºoofben/
diter up bunalen in uuber Saligheden ſtroomt !

abant alreeb ben Igemel ſig ontſlupt /

( ſpcij! Dat up 't maar geloofben

«En omg fugten baat henen fugt'Een ſomber toom !)

ºm ong ſil begeer iſ ſlàet een &alige liter

#u een 3egen te laten op u neer.

'g ſpemelg ſorg ſp opt ooo! u beſogt/

&#en fo:g ooo? Ibupg en ligabel

abſe alg #pſe log-laat oervliegen al# be abinb :

'g gemelä ſong u ſeg'ne/ bat het uur

ill apeche / u ſpijſe / ti babe
't Been gp ſombet hem in het ume niet en binD.

aaog fijn acgter-banb/ſ 45eoe het al/ alg van 't

leeplig tijben7 een ouergunſtig pall0.

Haeemt het upt bie momben al bebloed

aPoot bien ſBeeſt benabigt,

«En bierliefbe-g?omb boet u meer goeb ban het goed:

aDit oerbrpft ben bullen ooerbaat /

«En ſpier-ſugt onberfabigt?

aDie het hert in #Lieft tot fijn leben ſmelten boet:

JPie Il w# geeft l/ Die meer geeft, die meer

heeft,

Daarmen 't wis heeft, en eeuwig Salig leeft. t

aaug ontſorgb; ben hemel u het l#ept

gſm ugebige gebachten

4Dueruloebig ſmaaien en raften gunſtig boe;

aaoe het hert/ 't nu ſchulbeloo# geuigl

GPp grooter o?eugbe magten

«En fig heffen in ſoo een staat ten hemel toe.

2iſſer gunſten ſpring // 'g #emelg gunſttifug/

dºot fijn bett tot bare innigljeben bling
&E) D 4 - 3Pod?
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aPoo? 't Beloofl bug heerelijch begonſt/

ligerſtelle bie (Benaben

5?ieume "##n nieuun hert/ en nieumen baſten

eeft ,

3Pie aanſchouuub / en (b?ticſtenb lebenb upt

«Bobg &baligenbe baden /)

&ongeloog/ en bleefloog / alleen ben gemel bgeeſt;

âPie ſig bier in 't ſtoff// 19al berepb ten loff

#ſlaet be & erapbijng in het lºgemelſch Lºoff.

Pat het ligt ban 't onnaſpeurlijch 3Ligt

gIn 't Igeplſaam ſlBoogb ontſteken/

2ſſtijb u beſtraal in een ruſt loog onderſoeck:

3Pat ben ſbeeſt het 3aligenbe 3Boogb

#n leſen ( booren / ſprehen/

geprepbe boog uun ziel alg een uuel-geopenb%öoech:

lgierſ een uni)g belepb// Paar/ be &aligbepb

23g ten loon ban bit ouberfoech berepb. -

&Pat uun tong/ in 3Liefben ingebopt

&Poo! 't IËemelſclje bupraen 't bgamben -

5upbere uun &#gaab ban Der Zielen belſcijfenpn:

3Pat uun tong met ſlBpgljepb uuel betſtaalb/

122pmoebig hap De banben

onbe-banben af en ſp ziele-mebicpm :

lg het herte b?oeb// lgaterg bleperp moeb'

II beg 3Lief-hebberg toonden liepen boet.

3Pat be iſlain/ gehepligb in het bloeb

12an geſug biere upouben

25epber herten-ſchakelg onbeplbaar; ſmebc aan tell/

gên De 122eeb'/ bat ober-bierbaar panb

&ig neer-late op. Die g?ouben/

&ie baar ban be 132ecb / dPie het bepl ong liet bent'en.

SPat ban DIEDRIK bga // Pat AMELIA

«tenen weg/ naar het bep! in byebe ga. -

- Igoub
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#

#

#oub wat ſtil! houb ſtil genegen hert !

3IPaar benen met u menſchen ! *

#Lang genoeg het mater gebgagt ten bolle Zee!

aſIPeet gp niet bat bien gp bug beg?oet -

âPen hoogen menſcij. Der menſchen

ſlºoube in eene falige) en ſaligenbe bgce?

oliëp ! matig uur g?oet // 2lig ben gemel 't Boeb

zijn een tegen ban boben balen boet. -

't Jºleongen ligt/ bat in het Poſten baagd

gig bupſter bp bit heerlijch ]

a Pat be 3iel in onbmiſſelbare b?eugb beſtraald : -

&P5angig ſchat ban &Piamant en Göoub

#g ſlijch en onbegeerlijch/ .

25p het bier guuneelbaar be lupſter mopb ban baalb:

IBoogbepb/ eer/ en ſtaat// Puncht mp neermaatbg

gaat /

25p bit IBepl/ alg het in fijn hoogte ſtaat.

3Pat ong opb in ſchepſelen bebalD/

#tan 't berte niet genoegen /

ZPat ſig altijd berber/ en berber benen ſtrekt:

jl2aar Dit goeb Han bullen onſen menſcij/

Of htacht- en bgunb-lijch boegen

52a be buil bie b'onſe in bernoeging oberbecht:

&Lot Dat leert en mil/ Sig in u?ebe ſtil

&alig ſet op D'onumanchelbare mil.

3TBat ong opb in ſchepſelen bepaſb

23/g in bit gepi te binben /

&chattene#" / gunſt / heerlijchjepb

t -
- ll ASAIglſat.

23a bit al / ig bupten 't Hºepl maar ſtof/

qEn bliegt met alle minben

&elbe meg/ of 't hert in fijn bolſjepb lebig laat:

&Paat Deeg |Bepig ontbiet / Jl?aat het ijert gebied

- JP û 5 G#n
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«En het ſtaat baag'Iijch ſtil in YET, ofNIET.

#Pog een moo:b : be forgen bie ong hert

#lºet bûpfenb byeeſen quelſen/

Slijt bit Igepl/ en maacht ong en alleg ſorgeloog /

#Songeloog! beubijl op ong iir blijt

GLet neerſfige arbepù ſtellen/

JPoo! fijn toeſcg altijd gebgech- en b?cefe-loog:

gÉn ong hert op bie &teen // 1Baft / ig ſomber boe'en

#lºet genoeg (i5 ljet bart5 of final) te ble'en.

't filepn begrip in bug een &aool-bof boolb/

«En ſtaat en bubb berlegen;

312at bit / uuaat/ en boe foo een bep' tehrijgen ſp;

3laat het omg een Simſong-raaöfet fijn

dDm b?olijch t'obertoegen. -

(3Pat het ong ten mengſel ban nut / en breugbebp:

«En icſi feg bte 't oerſtaat // & Bie mijn raatfel taao

&elbe upig in Dit l#epl/ en falig ſtaat.

giber ploege met fijn engen half

GEn haal het upoogb ban binnen

't Ibert / be ſt)in/ 't €5eloof/ en be baab benuptſtg

geeff:

e#n hem ſtaat/ een ſlBiffeſhleeb (genuit

gſm 45obeg bloeb) te tuinmeu/

't ſt)an/'t berbo?gen ſlaan bat gp eruipig eet en leef)

eën een buitten ſteen!/ GEn een 3Paaun ongemeen

5ſ)iemailt Henöſe/ ban biefe Hrijgt alleen.

UYT
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U Y T-L E G.

l;

&ingt/ alg: Den tijd is hier &c.

&#l op ! omg hert boet op um hooge beuren!

leeft op um ſtem / uun ſlijter/3lupt/en Beel!

3ingt al ujat Han/ en al in b?eugbe ſpeel!

3Laat b'eeuun ſig b?p uermaſten in haar leuren

alPp ſingen 't eeuwig aller beelen beel.

't @n-epubig/I#eerlijck/ Onbegrepen/Jſlaagtig/ .

e®nſigtbaar ?lI/ en algenoegſaain beel;

3Pie bijgljepb/ goebljepb/ leuen tg gebeel/

giën niet ban rijſtoom 1 JBaachtfijner ong Deelagtig;

«En Dat 'g ong eeuunig allet Deelen deel.

't HBag een beriBab'ren biemen falig noemben/

't HBag eeng een ſtoning ſlaagtig ſtijch / en Çel/

25epb oberſtolpt met Staten/ hoog / en beel/

3Pie op bit beel/ alg 't lºgeerlijchſterfbeel roemben/

«En bat 'g omg eeuuuig aller beelen beel.

5oo ong het hert genegen ig tot SCHATTEN,

(b'gºeuuu ſig baat in behommerblaat en bgoeg)

&egenb ben li?emel onſe ſtaab'ge ploeg /

gang goeb'ren boen mp fijn le'en meer beſpatten/

#p iſ ong SCHAT, en Dat'g ongfcijatg genoeg.

&oo ong het hert genegen ig tot EEREN,

(RPien menig joeg/ en nimmermeer bejoeg)

3Pien Bob bie ong ter Beerlijchheben bloeg/ .

2ïlg hp ong tot fijn Hinbſchap meer beeb Heeren/

&Pie ig ong EER, en bat 'g ong ter 'g",
Q
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&oo ong het hert genegen ig tot VREUGDE,

3Pen 45ob ban foo een blijdſchap, bie genoeg

?II g” uuerelbg lieflijchijeben oueruloeg;

dPaar 't aanſchijn 45obg fijn ſchepſſen meeb bet

beugbe/

% gomſe VREUGD, en bat 'g ongbyeugbg genoeg.

goo ong het hert genegen ig tot STILHEYD

(3Peeg eeuuu in ſcijulb ban fijn geuoiſe fuJoeg:)

lºp bie ong ſchuld op ſig naun en ſelf b?oeg /

«En uil bat 't hert in fijne uponben ſtil lepb/

#g onſe RUST, en Dat 'g ong ruſt genoeg.

&oo ong het hert genegen ig tot LUSTEN,

Ibier 'g Egemelſch flaan 1 en Icchermp geuorg/

&#n b?onclieuſchap betaamlicht laat en broeg: 'Z

3jn fijne 3Liefb boet liep ong minlijch ruſten.

#p ig ong LUST, en bat 'g ong luſt genoeg.

5oo ong het hert genegen ig tot SINGEN;

gg 't ?lrbepög hupg beg 3Perelbg bp ben ploeg/

3Leeren lup 't lof) en ſlaan. De maat al b?oeg/

@Lot upp met b'&#ng'len in 't Ballel'-jab ſpringen.

lºp ig ong PSALM, en dat 'g ong ſangg genoeg,

#g ong het hert genegen tot GEBIEDEN,

&Png luſten fijn ong 4Pmberbaang genoeg/

&#n mopb een #troon of Secepter fuJaarber morg/

2{lg 'g gemelg lºgeer ſigong aan ſtomt te bieden!

RPjeigong KROON, en bat 'g ong Ittoong genoeg.

ſlºp laggen om het laggen ban be 3Berelb/

G9f ſcij?epen mebelijdig om 't bebgog

G#n ſeggen ! buJaſe ſlBenſcij! upat maacht gp bog

3u 't giftig hleeb met Ioberen beperelb!

âDant aller cpnb fal fijn oclj! och! och ! och!

-
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aep laggen om het gulſig Itchet eten

o&#n b?hichen / alg om iiimberlich bebgog/

aPer genet bie be foetigheben nog

3Pan maatigbepb/ en b'tutoont niet en toeten ?

gên ſch?egen oln haat eeuunig buptembe och

3IPp laggen om al be upt-gelaten-heben

SUPeg ſlPerelbg en haat ſouteloſen lag,

«En ſiembe ber geuoiſſen buig gehſag /

zBeen Zielen-boogm bie b?eugbe aſ bigt na treben/

#Sch?epen mop ober 't eeuuoig ?lb! aij! ah!

3IPp laggen om het beſig goeb bermeeren/

3Boog ſlºot / of Pief/ of Etu; baatbool 't geklag

*UPer 2ürmen niet of unepnig af en mag?

&#n ſien haar beugb en leben ſo berteren

Gèn ſch?epen om baat eeuuuig aij! ah! aij.

3TBp laggen (niet om bie ump nebgig eeren j

Hſlaaat) om ben buyaag/ bie met een groot beſlag

2ürbepb hoe bp ten @Lij?oone raften mag /

dPm baat ben ſogg boog amberg ruſt te leeten:

&#n ſch?epen Obet 't eeuwig ah! ajj! aij !

TPug laggen mop om 'g 3TBereſbg fottigheben/

GPm al haar ſpel op 't himberlijch toneel/

een ſchiepen om haar rampen 5maat en beel/

AP'mijl oop geruſt en ober mei te bgeben

&ingen het eeuboig allet Deelen (Peel.

9ch! Jacobg erfbeel! boet maar op ongligten

'Hun oog/ uun gunſt/ en ( groot ſp 'g HPereſög beel

23in eer/ in byeugb/ in #too?n/ in ſlâoſt en beel)

Qng ſal boog heil geen 3?ging nog honing 3migten:

«5p fijt ong eeuwig aller betlen &Beel.

#l?oe
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Jſlâoeten upp 'g 19aberg 19aberlijche ſlagen

dBulben in ſmaatbepb / bgoefbepb/ ſlechte ofpijn/

%'n ſpotternp ban eenig ſlPerelöſch ſupijn?

3ſlap boelen 't niet / of millig uup 't oerbpagen/

5ſlaag maar bit Deel ong eeuboig etf-beel 3ijn.

âlèp boelen 't unel (en omſe Ziel ten goebe)

#l?aat ongebulbig of in mu?alie niet/

H#et ſigtbaar nu berbp olig oogen ſchiet/

5 àu 't onſigtbaat ong, alg een ſchild Homt botben/

&#n 't falig Deel ig batmen niet en ſiet.

&bdijgt 3Pereſb! houb u rebeuloſe halten /

#Pat bp um beelong beel ig b?eugbeloog;

(Soo 3ijn. De ſpieren bp ben hool-ſtrouch boog

00 tatt De libel ben gemel) Dat ong malien

an ſnert- en moed- en b?eeg- en ſogge-loog.

JPitig het/thepl-en 193eugben-rij#39aat ſlºemſchtml

(dbeluchtig. Dat gp 3ijt elchanberg beel)

JPat uup (bie bier op ?tard nog groot nog betl

#ebben te wenſchen) ubu blpmoeöig uurnſchen/

&Pit 'g u GENOEG, en aller beelen Deel.

t - - J. à Lodenster",

Slachtmaand 1662.
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ſt

Uytbreydinge vanden CXIII. Pſalm9

Toegepaſt op het Houwelyck van

Dr. ADRIANUs GENTMAN,

E N

jaar. CLEMENTIA PLoos van AMSTEL

(CIe ſingen: Als Repicavan &c.

T. allelu-jah !

&oo roepen bie ben 3Dienſt

Comt geluchtig Paa2/ en die haar feeſt bierb;

&ingt op / en bpolijch roemö bgg #eeren ſtaan,

&ingt op/ en bgolijch / Gſt.

2. Aanbangeloog

24g b'onbolpgeeſen #Baam ! -

3Pieng Bioff ban eeum tot eeuwde bilpren moet

Lºoff aan dien aaam / 3p 't ſpitseien lººpt galmen,
32an deeg geboegbe tot in eeuwuigbepb.

19an Deeg Gic.

3. Daar 'g âBerelog oog -

(@Le boogſchijn komt en baalb -

3ep aller ilBeſem fpging en &#pub geroemb!

En 't hert ban thmee geſmolten tot eene -

## firagten tot ſoo hoog een knetdi,

OOIT (#C.

4. _Roemb hem bie ſhoog

&iet 'g 4Berelog HPolch alg ſtoff;

UPer H3eemlen beerlijchbepb ig bp hem niet.

Mercht uur ſºlorp geluchig #paar Jiaenſchen

«Beſalſt ten bienſte van ſoo een ideet!

«Beſaft ge.

- 6, Ig 't

&*

|
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*

5. Ig 't Schepſel pet

23p 't #echeppenb âPeſen opt/

#at hooget dan ben ipoogſten gemel moonb ?

Ep ban! laat alle ſchepſelen baalen/

«En boub het bett ſteebgboog/ en gemcluoaarb#

qEn houb (#t,

6. Al moonb liep hoog/

5 àog ig/ en ſiet bp leeg

#eſchouuut ben gemelſ en fiet boterbe boog.

'Neberig henb ben omſigtbare ?ll-ſiembe

#n all uur merchen7 mooben en gebagt.

\ #n all' um merchen (#c.

Na ſig om-boog

GIrecht ºp bie bier in 't ſtoff -

#an ſmaab legt7 en het igleem ſtof nanºta

Trotg op 'g merelbg berſmaatbepb om 3eſug,

#n boontg poogbepb/ſon een ſtoffig lof.

RPien boon (ſc

8. U pt ſtof ban ſmaab

ſtrecht lººpſe niet alleen,

, jaaar maachter Etoningen en ſprinten baat

in ſmaab ooo! #eſu merb gp berijenen
dember be ſprinten van het leenielg ligoff, Aj

(Pnbet (#t.

Sijn ſlaagt b?ugtbaar

jaaacht / bie 't niet mag ooo!heen!

o:n boet het bupg oan himbyen brunen blp.

Al ium ſp?upten meer offerb ben gemel/

atm leerbſe jupchen/ Hallelujah.

&#n leerbſe (kt.

V KLACH
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-

K L A G T E

Van eene Gelovige ziele over het afſter

ven van haren Heere; ende de wer

kinge des Geloofs daar ontrent.

#

º Sötem: Doulands eerſte Lachrime , ſiet pag. 219.

- I. - 7

} reurige Hupt// @Ireurige 3Jupt/

aPie mpn onnofele geneugt

iBoog beſen mag/ . . .

't gg nu geen tijb ban b;eugd. f,

&cljicht u tot treuren: -- --

3Laat uu gelupt/ Laat uu gelupt

GPffuuijgen en geheel bergaan./. . . . . .

GPf nat gemaacht boog 't bigg'Ien bân mijn traan

&legg Greur-ſang meuren. ,, - - - -

JPijn ſtroom ig afgeligt

't âBechſel van mijn aangeſigt! ,

* apee mp nu! HPee mp nu! #Pre up nu!

âBant ich beb migbaan/... E: Thten 6; 6.

Oh ja! 'it heb mijbaan / . . . . . .

geïeg ig al mijn glanſch bergaan!

aPieg al mijn ruſt te niet , ,

«En uerwiſſeld in berbgiet! . , ,,

abce mp nu! âDee inp nu! 4 die mp nu!

2il mijn foet genugt, , , ,

t samen op be blugt , "
GD! ber ſomben bit're u?ugt! # .

#lºpn glanſclj beſuuêëch met bat (ebelt

't 25eſuijchend leuen: " - . * * * * -

2#hulp : 2th unp! Die laatſten ſnich -

"Een nip 't Eyett benen. ,, -

3Tèijn ruſt begon een ach met 'bat tuſten
- - v4 ' s - - - - - &# e Pat

5,7% .

2
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Pat bgoebig ruſten!

2lb mp : 2lij mp ! Die laatſten ſnick

mijng ſielg vragen #mat -

&Pat leben heen! Gaat leben heen!

&Pat 't leben van mijn lebenſcheen/

il?et eene ſugt/ betblogen in be lugt

&#nb' ich berlaten.

2lij ſele ſtil/ 2Ib ſtel ſta ſtil/ p

3Paar of uun toomloog hert been buil/.

3Pat binb u 't oog/ bat gp 't niet naar omhoog

192p upt homb laten?

49 ſtoningg 253upb bol glamſch r

H#eerlijch met een lºemel-hrang / .

«Bobeg &oon/l gg u loonl/ #g uittoon/

gig u eet u loff/

## u eet u loff I

'g iPereſbg glang maar ſchijnenb ſtof.

't Hg byech batmen hier ſiet

25p dat ong, geloof geniet ) -

I#ef het oogjf ſlaaat om hoog // leef het oog

JPoo! be tranen been/ -

JPoo? De tranen been/ -

(Lot o?eugt# epnbeloſe 3een,

3Pat baat het oog in ernſt na boben

't 42ogg ernſt na boben! " -

2lig laag! alg laag! mijn bobig hert

l#ier legt berftbouen ! -

#l?aat 't geloouig oog moet booggaan

Heer oog moet boo?gaan ,

3Pan fall ban ſal het bietig jert

GPp 't ſelbe ſpooggaat, 1 -

apaar gaat het oog/ gaat bringt ban 't oog

#euwerg boog 't gemelf oan 'g ihemelg boog;

«En ſchouuut en bat/ b'onſieneſijche ſchatfº N
w w 't Gºpn
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") .

t

't ºpnb ban mijn meenen.

32golijche Lupt! 192olijche Iupt !

illum ſnaar geef gemelſcher gelupt;

H#ier ſie ich boog / Gaat goed. Dat ilt berloo?

&Pupſemb boog eenen. -

q#gppteng &cepter-regt

alBag ooo! mp nu berg te flegt.

#eplig 45ob!' Ibeplig Bob! beplig 45ob!

3TBat ig bit een lot! '

23eſug ſmaab en ſpot

gefug ſmaab // 4,5aat boben ſtaat.

25ebgiegt het oog mp niet ? * * *

't Schijnt het niet ban ſchatten ſiet/ ,

3Piet dan goub) Supber goub/ 25linfienb goud

2ijn be ſtralen baar; ' -

«En ban paarlen hiaat

2ll be |poogten uponberbaat.

jl2aar moat fie ich baar berbet ſjenen

qPm geſum benen!

r- -

€9 Haemelſch &chaat! 49 falig ſtot!

312aarb 'g merelbſch menen.

Hſlâaar lupſter fiel! matig baat b'&#erſancſt

3Dat ig baat bºterſanch? ; -

lhallelù-jah! Igallelujah! · · · · · · ·.

% graſ onwennig, * * *

getuige tipt) ernſtige Hurtſ
Abtell meer u ſnaar ten bgoeder toon

3Bee mp: bat ich ſoo lang in meſegmoonj

&#n baat moet blijven! --

&Bobg liebe 2.52upo / Bobg liebe 25gupb/

%jn ſtebarg fmart beroochte tent ? -

gên met bat bupl geſelſchap ſomber enb

?lItijb aan 't hijben!

alBee ! bat mp nog beeg ?latb

?ll te ſubaten ſchat beſmaatb !

Qſt € 2 3TBaaS |
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rij

albaar ich log|/ 31Baat ich log |/ 3Paat ich log!.

'ft 12loog met eene blugt

'ä 1èloog met eene blugt

12an baar ich nu mijn ſteltje ſugt.

G#at/ 45oeb | luſt/ foet bermaatſt

qEen bing ich meeſt in u laach/

3Pat g'u gang // &oo betlangl/ Patg'ugang

qºn uur trage treb / -

gEn umu trage treb /

&oo ſchoo?boetenbrugubaatbg ſet.

geſu lief, moet ich hier blijven/

jlàoet ich hier blijben/

op umn ban/ guin ban bie hier mijn boet

#n nuo pab fijven.

#eſulteff, moet ich hier leben

offin 45oeb berleben/

«Bunn ban mijn ſiel aan eer nog ſboeb/

#ſlâaat u t'aanhleben.

J. van L. o DEN st"EYN.

J. van LoDENSTEYNS

SWANEN-GESANG,

Of het laatſte by hem in ſijn ſiekte, korts

en voor zyn zalig af-ſterven gemaakt,

en Zions kinderen na-gelaten.

&temme: Hoe ſchoon ligt ons de Morgen-ſter.

- I. '

A anbibbelijche ontfagg'Iijchljepb/

319p bupgen boo, uuu JBajeſtept -

** -- - Ong
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## Qng fuipen en ong hatten:

gºn met en boog uur Dienaar / bien

49ng oogen nu onluerchfaam ſien /

GEn ſilagen uur ong ſmarten/

3Laat uur / ©og nu

GBp ong balen/ GEn Homt halen

jij GPnſe fugten/

(GLot ben th?oon ban# gentigten.

&P! boonber 45obbelijch belepb!

v 4/5een hitte fig boo? 't bloeb berfp?epb/

«Been hoogtg quelb hart of leben;

G5een groote pijn en pijnigb hem/

«ſ een ſchorrigljepb belet ſijn ſtem |

«Been bamp netmarb be reben;

Göp maat / ſegt baat

3Legt u neber / (@Lot ich buebet

il gebgupchen

3Bil/ Dan ſult gp w: Eurden

't 3g maat/ uur bienaat na um raab

-' #ſlâoet ſtil 3ijn/ en ber booſen ſaab *

n &ijn uJaarſchoum niet hall booten,

) JI?aat foo een ſtilt geeft ſterchet ſtem

19an u tot ong / alg up man ben

ſ 69pt hoogben ban te booten /

RPat p/ 3?u gp

ſ &pgeecht / bog booren/ en gp b'ooren

&#eng buoub mechen,

) 3 Big/ gp ſoub ong banEn trechten.

# GÉerſt ſincken mp ban ſchaamte bueg /

&Bat bup in ong een oberleg

13an ubbe Daben maſten;

JPeg &ouberepnen &cljepperg upil

&egt maat] Wuercát nu / en ſtaat nu ſtil/2
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«En niemant kan het laſten;

illum ter | 52iet meer

32an het fpgehen/ &Boog ſal bychen

dPan ban fuijgen/

ſluj loff ſult gp al om#um.

ilm ſtemme roept ten l3emel upt /

&ujijgt Lodenſteyn; uoant uur gelupt

19an moogb heeft maar gehlonchen;

302at Poob' ig upt fijn boob geſtaan?

3Dat moetelbling te tug gegaan ?

3Pat ſlapenb' upt fijn ronchen ?

2ll 't ligt / 't 45eſigt

32an mijn ujeſen / 2il iuijn bgeſcn

%g geubehen;

3ſſPaat toe. Dan ubo met ºns ſpythen ?

'GI ig ſoo gp 3egt! 42 lºepligbepb !

&iet Dan eeing op uuo Chriſtenbepb:

ſlàet regt meeb'lijbig oogen:

3Pat ſig in 'g \naarljepbg ſchoon en glantſch!

&Poo: epgen luſt betboerb bimb / ganſch

12erbijſtert en bebgogen.

&P &on! 49 25gon!

32an be uJaarbepb/ Poet uur klaarljepb

&Png beſchijnen:

«En b2p alle ligtvan:

'Igct ?Irm berbijſtert Chriſtenbom/

3Pienb Bob / en njeet ſelfg niet uDaarom /

2Llg om haat epgen boogbeel:

H#et foecht ben geplaub/ maat en binb

ligem niet / om bat het niet beminb/

JBan blijhepb in het oogbeel:

3Paat 't 3lam / ſlàeeſt quam

«Pm De uuonben / 1Ban be ſomben

. Hu
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#

»

g'n fijn hueſen/ -

JPoo! berloog'ning te#n
V I I I.

't HPerſahen ig baat bitterbepb/

5p boomen man een &aligbepb ,

#Poo! gefum haar berfiregen:

jl daar uur te lieben/ bat geurig

#n boet en hitung baat hemel ig/

aPeg 3ijn ſp niet genegen :

dBf ſchoon / illup &oon

#eplig ſpeetel Hn fijn leere

't 5ijn bolch aanp?eeg / /

«En bolmaacht in vertººn aanbueeg.

3Pat 'g menſchen bepl #7 ep'gen huil/

g;n luſt en ſin te bouben ſtil,

«En alſ bemcging effen; . .

aPat epgen bepl in epgen baat / .

GEn in een# amberg min beſtaat!

ſtan niemant nu beſeffen.

aPaar moelb/ Paat Doeld

gbet na ben blift hem raab/ en

Oſtben inDen

45obg-bienſt/ meemb brºn te binben.

aPaat bp ſig ſelf betliefen moet /

ofjn al fijn bepl/ fijn hoogſte goeb

ſlàoet pinben in 't berlieſen:

't Heerlieſen ban ſig ſelfg/ in bob /

aPat tg omg beel ong hoogſte lot /

4âan ong op 't hoogſt te Rieſen.

gaat ſtepſ/ #g 't ljepi

aPat gehomen / Boog be bgooltien

%g beneben/

«En 45oog hinb'ten ſtelo in bgeben.

-> «t t 4 &oc
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&oo langen tijd heb icft geleeft/

Göeſ moegt/ geploegt I gebgaaft/ geblogen/

49m pet te 3ijn; en ſiet nu heeft

&Pat pet en ſig/ en mp bebgogen.

Soo mp ben gemel langer tijb

Göumb/ om mp tot fijn bienſt te go?ben

ſlap buncht ich uJil met grooter blijt

qPat ich gelu0gben ben / ontuuogben.

Soub 't g?oote maachſel/ in mijn ſtel

(Let eeren ban ben HE)aher opgaan7

't #g billich. Dat baar ganſch berbirl -

?Ill'g Dat ich felf baat babo boen opſtaan.
e

E C H T S - L O F.

&temme: Als 't begint.

I.

pm heurigſte gepepnſen/

M#mpuan't lºuuu'lijckbenſten ten hoogſten

ſof /

den geben mijn gebigten ſtof/

dBm in geſang te roemen 'g #eeren lof/

69m in geſang te wamen # I#eeren loft

«Begromb mag natuuolijfig b”?tatoe

dafo'oºgt mag ſomber meerga uan Bob getoemb/

3Pe 192oupue uJag jl)anuin genoemt /

“Den fcljember op het ſchendelijckſt geboemt /

UPen ſchenber op ljetk:van gc00elult. -

2llg tunee bergab'ren t'ſamen

oe âan bat foubet blaachen in tepne minl# f ep €5eſchien?
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«beſchien ? alg b'een beg ambgen ſin

offenſief beſit in beerelijch gemin/

ga ſiel en lijf in bradiºgaan

goo b'een begint te mallen / -

#en anone boet hem paſt ſtaan in mij#bepbgroot/
(apen beſten uylenbië 't in Den n00b)

&En reb fijn 3iel oan ball en boomb/ en boob/
dien reb fijn 5iel ban balk" bUOub en DOOD.

aPaar b'eene foub begeben

aBaat ſullen twee met beter beoeftigt ſtaan!

oEn ſoub ben eene ban hollup bergaan;

apen amb're brengt hem ſiele-buatinten aan /

KPen amb'te b?engt van "wamen BBH.

zijn tmeel alg een eenbgagtigl
#p bunät/ iä fie een hilare ſchetg ban b'eenhepb/

apen liepelingen 45obg berepb/

ginbare glorieuſe faligbegûl

#n bate glorieuſe faij:

Taie troumloogbepb berlaten

apoen mp het buu'lijch p?ijſen: want

gig bumlijchg-bgeuch/ ſoo ſombigen ſchamb/

#oo ig het wel een ober-bep!'gen banÜ.

ášoo ig betrouw een#ra" ballb.

HPeel hinb'rem hum'lijfig b?ugten/

#nen bºubergbepmijcáſupgen beſegen 2540n;

2tig of met haar ben &egen-fon/

gii ſegen-ligt fijn ſegen loop begon/
jl2et ſegem-ligt fijn ſtaat: beg0ll.

't 45eſieube te beſtellen

&# e 5 #tan



142 UYTSPANNINGEN.

han 't bett gebuprig queechen in ſogge foet/

Pie 't hert bemind en uJillig boeb/

(ILot moob / en lillibgen nobig-Oberuſoeb/

(@Lot noodl en animº:ig wanen.

dBc Hinbgen in 't bebºpben

32an 't quabe ſtaag te ſtichten boog tugt en leer/

dPoo! ſtraf en uJoogd: mat íg 't een eer

GIe bupgen teebge ſp?uptleg ban ben Igeer ?

(Le bupgen 'g #eeren# ſp?uptjeg teet?

&Per ſchepſelen hulp ig nietig !

eën b'eenfaamljepb perblijft bie berbietelijchhepb/

2lig boog Der menſchen nietigbepb /

#in ſtilt ſig op Doet b?{lgenoegſaamhepb.

*UPeg gemelg / 'gen:#gaan aanbirn.

5àog ſing icft eeng en hertelijch/

JPe eenfaambcpb balt ſinaacſtlijck boog biebenhoech

25ebalt / en baat het hemelg 25oech/

gÉn boben 'g IlBerelbg gemaab een ſlegten boeck/

&#n boog fijn naam: #ſlam boech.

32oo! 't laatſt mijn ruſteng luſt ſepb)

&Pen &#gt ig bol getupſch ban Der Hinbren mot!!

gËn bupſenber onruſten boel :

3Pe rechte ruſtig in ber blpen ſtoel!

eanine / ruſt ſtil ig in ber open ſtoel!

Wintermaand 1661.

V R Y
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VRY HEY DS-LOF.

&tem: Myn keurige gepeynſen.

I.

it ſeggen ig ſtamtbaſtig/ W

lang b2p-5ijn ig een lang betmaach ban 't

jeugbig ſjert

3Pat in ben bamb boo? ſoºg en ſmert

«Behneuſt / bermelchtſ te bloeg ontjeugbigt uberb/

«Behneuſt/ betupelcfit/ t #ora Oiltjeugdigt boetU. -

âldijn omgeboube bagen

3Poen mp ſoo bichmaaig Haar ſien foetigbepb

12an b'omgebomben bypigbepb,

GEn fmahen beg boogſten goedertierenhepb/

gºn ſmahen beg veau", #nautaire

3Pe morgen-ſtomb genieten

&al baach ben menſch berbpijbell fijn ſoggen groot

% in 't bype beſt / en bupten noob:

dPe bgpe jeugd ig 'g lebeng morgen roob

&De bppe jeugb ig 'g "Eelam t000.

qPer bogelen quíncheleren -

#an booft en herſeng beeglijch berquichen: mant

&p moet 3ijn boog een fang geſpail:

&Pe b?pen ſang. De jeugb betinaſten han.

&Pe b?pen ſang. De jeugb #malen Han.

ſlPant &ingen/ Spelen/ 33ſalmen/ .

23ig jonger lieben tale uan 'g gemelg lºof)

@Pat baat boo? foo beel melbaan ſtof

GÖeeft/ om ſo?geloog te ſingen 'g lºgeeren ſof. (2)

III



-
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49m ſomber Hemmer ſignºs I#eeren lof. ,

3 Beel bingen te beſchichen.

#n b'«Egt/ het hert berquijnen/ en berbuijnen boet!

&Pat baalb en rijſt boo! ranip en ſpoeb/

2llg uppljepb ſujemb in genoeg en oberbloeb/

2lig oppljepb ſulemo nºg in ell OberblotD.

GPie fig luil fo?gloog houmen

(dIer 4ſobg-bienſt/ laat bietroumen niet al te bga;

3lBant b &#gteling bebaagt fijn 4Ba/

3Peb:pe foecht/ fegt 3Paulug / 45obg gema/

&Pe bppe foccht! fegt##| 4boog gella..

GIragt gp na mijgbepb boben V

dPe 2larb; ben GEcht miſt loſer ban ambge blien;

HIBant b'ongetrouuube bagen bie'n

il ruſt en luſt na ubijgtjepb upt te ſien/

ill ruſt en luiſt na wist:upt te ſien.

25ebimbing ſegt/ en rebe

3Pen &#gt ig bol bam byeeſe boo? bupſenb qua'en.

li?et liinb en hieft geen beugbe-pa'en;

3Pen eenen brengt fijn ramp ben ambten aan)

JPIIg Holmen haar eerſt"- tampen aan.

&Plmingt bpamb ong te blugten;

RBen bapen ſal haaſt fulch ljepi ſien te gemoeb/

RUDat in Den ſlag fijn ſmert berſoet;

3Peuijl hem ſtino nog 4Babe ſugten boet/

dPeuoijl beum Hind nog ## fugten Doet.

'h sal hier te ſaach behoten)

abant opt ſal nog wat ſchoner te fingen 3ijn;

lget 12uuo'lijcſt 3p een bruip afijn/

> maat
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|

#maaar bupſenb ſtoop ban be aſberbeſte mijn. -

ziPe blpljepb; 'ft 3eg w: # anauit bmijll.

alPat baat mp bat ich 't ſjeeſbe -

aBen degt baatb niemant menen/ maar ºpgenſchuld

team 't hoofbig wil, ick ſal, g en ſult,

#eeft ong be u?erin met Gºgte-filagt gebulb /

I#eeft ong beſlèerlo#nen gebuld.

2II gp Pienaarg beg leeeren

amBilt bog het buuo'lijch meerbig agten/ en boub

aPen «Egt geſegenb menigboub / .

inaaar ſeloeſ naar 't uum bieuſt âan lijden / trouwtl

#p prijft wel groote/ bie ſelf geen landen bouwt.
19 Lente-maand 166o. ' t

MORGEN-Z ANG.
&tem: Gaone an Frome s s

Siet. Pas 65,
- . I. -,

- Al becquichenb Jºoggen ligt/

'Al ben samp uau giſteren finigtl#Boo! u belbet &on-boog bgefien l

&iet bien ſchonen 23?llpbegon/ -

ijlpt ben him bet booft op-ſtehen;

2Il 't gebiert roeptw:"

alg up teſen tot uitmaach/ .

stpo ben hemel/ wolchen ſtaatſt

#ſ u buppen/ bat onā oeugden - .
- - " " , . - Pan
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9! Die wijgpept epubeloog! -

apan maar boog ben Igemel 3p/ .

Tele ong bug boo! ſig betbeugde'

% g/ en boo?/ en m## blp.

Door de ſyne bag en nagt

gºp bie bepb hem toegebaagt.

ipebben wup boo! hem gelegen !

dËmber 'g gemelg toeooo?ſigt

3Boo? hem 3ijn bup op-geſtegen /

tº %jn bit auna", g: - - -

. Hºeplig Ibeer! 3p ong gebagt

afboogb/ en baab u toegebgagt;

- HIPp 3ijn bog alleen u epgen/

&Ptig mat gp boog ong betepb

qEn gegenen heeft / upp nepgen

't 2|l meer boo? u marine

't Ibeplig aanſchijn onbebecht/. . .

ſong een morgen-roob uerſtrecht: - - -

gLaat ban 't ligt ban ume ſtralen

GPp ong bupſtre ſielen meer

(2ïlg oie ſlâorgen-Sonne) balen/

JPat bup u maar tegen lºgeer.

een gp hebt ong baab'lijch heel

2llg u epgen/ alg u beel;

dBp fult ooch ong portie meſen/ .

dPnſe u?eugben/ onſe luſt/

dºetſ en rijchboun: en na beſen

3P'onbetſtooreiijche# I * :-* *
- -

(4Loont ong maar u aangeſigt/ -

2tig mup ſien bit Somme-ligt :

dei bie goebljepb! 9! bie Haarljepb!

#eplig/
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Ibeplig! #epligenbe maarhepb!

Zee bangaan"

3Laat ong baat in finchen ſtil/

oEn berlieſen menſch eu huil/

GÉn b3 uuerelb al baat lupſtet

- 42upt-gaan: alg het &onne-ſien

aPoo! fijn ligt ong oogen bupſter

#laaacht/ en al het ſchoon boet blie'en.

D E

L O F S A N G

DE R

E N G E L E N.

&tein: Vrolyck hert maackt groot den Heer,

ef/ Jeugdig hert, ſiet pag.

I. '.

of/ en p?ijg/ en eeuwig CEet

r- 2ºp ben Ligeer/ .

- GÉenig oogſpponch aſſet bingen !

aBie upt enchele goebigbepb

datt berepb / . . . --

3Laat ber 2emelenn: ſlaat

I#epl/ en ruſt) en byebe blp *

&B'2larbe 3p t

3au ben gemel bie homt bingen/ -

52u 't behagen in ben ſlºeiiſch/ #

- «Baat na âBenſch/

3Laat ber Heemelen deelnel fingen. -
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GEBEDS-NUT.

Op Catech. Afdeyl. 45.

&tem: Als 't begint.

I.

ebeben ſnelle poſten/

JPie boog beſlBolhenb?ingt't bemeeglijch gebueen!

ſBij bat gp Dermaatbg heen!

3,IRijn ſagte ſugten baagt#moeD/ gem0eb"ontloſten.

## reben 4. h

at ſmeeb gp bubeperp in 't haaſt betlepbebgepn /iſlam ſtrichen 3ijn te hlepn) epDebgep

ee ſtutten 't bierig bai'." ſchopten bie 45ebeben.

&Paar 'g ſbobe nietg berboggen '

«En alleg ſtapt al baft: nog Hlaag ich ljem mijn nood/

dàm bat ijp 't ſoo gebood /

#ſch fo?g niet boo? De teſt/maar log alſoo mijn ſoggen.

-

GE B O O R T EN-D A G,

Van N. N. op den 28 Auguſtus 1672.

G# 252iefje/ na mijn liebe &ugjen heen/

3Pie laatſt ban ſeſſen aan be HBet'ſo berſcijten/

&#n klaagt haar dat het ongemak ber tijden

#lºp in uur plaatg te repſen niet en lijben.

3IPenſcht baat geluk met dat geſelſchap / baat

#ſch baat meeb quam beſien 't boo?lebe jaar/

2lig beſem bag in Dogft-maand ong ontmoeten

&#n ſegt baat bat ſp ſ” upt mijn naam begroettil. ſt

- , Sºf
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Seegt haar oochl bat al heeft ben ppanbmp / . --

#n al het mijnen in fijn heerſchappij / '' ,

*UPat bp mijn bert niet onder# heeft / . -

ogen bat mijn ſiele booſ ben jeere op leeft. " -

SBaat brengt haar in gebagt # boe lijel ſp 't meet/ .

gaat bug be tijd ſtond boeipi' eetſt beſitect/ " .

«En boe ſp ouer bijfimaal negen jaren | | | | |

&ig eerſt begaf op beeg onubiſfe bareii; " -

KUPat ſepben uup baat ooch 't u oogleden jaar;

('t # of het maar een dag geleden ujaat/

&oo ſchielijch blugten onïe plugge tijben/

«En ſien hup all ong' jaren benen glijden,) -

&egt haar dat gn gepropt bol menſcijcm homt /

#l?aar menſchen / bie oprecht) enb on-gemomt

ligaat menſchen batg' op 2larben onbeugeeſt leeft :

«En bat boo, al ben Bemel baat fijn geeſt geeft:

3

### in haar uitET" ºf
m rigte baar fijn 13eerlijchbepb een #oon/ : :

«En boe ſijn glanſcijf##1. #
3Pat in haar oog# en alſ berömijnen. * * *

&Loon baat beg-aſ-beſchitlig ſoo groot#
gaat ſp geen menſch op aarde# t/ .

GÉn ſoo een ſp?ing ban# - -

RPat ſp in noob bertroum/ en 3p fe die

gºn mat al niet? Dat foilo in beſe nacht '

12an onſpoeb 't ſigt 3ijn baat 't Beloob op unagt.

#haar maarſchuwt haar / alg ſo be abobbepo wonen.

#omt in haat/ batſg 't ouer al moet tonen: " ,

gPat ſaſ fooch/ want baat 'tulipr igligfijn kracht,”

#egt haar maar 1 batſpoulbig baat op macht -

doch dat ich baar geſonthepol en jaar ſprupten *

3Benſch / maar boot GBob. &#n## Ut te iſptelſ,

#oe 't met mpig? fcg baat / bat'ich geſomb

32an betten/ op mat pijn lijd in be Wºonbt

Spe mond tot 'g gemelg heerlijcáilig tien pen/

«En bie mopt ſprehen moeſtel ja nopt #
5 - #f s " ' apan

ch:
# # #

-
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apan tot fijn ſtºf, bfe n# -- ---

H#oe# bielfijnj ein'neet leeb? ' -

dPug# - gotbe wegen: -

aneenſch haar filii beplige lepting en fijnſtgen;

gEn op haar faab beg feeſte5 darm- en regen/

#Poo! #ciumranje,####

enis."
+-m-T

ONTwORSTELDE WANHOOP

stan: De Heydenen zyn &c Pſal,75. *

1 iſ in iid ' , I. , , zº z... .
: : : : : : : : : : : : : : " . . .

ijn treurig hert/ bat mibben in genatenf

M## niet uitet of €5obgueſba

#f toon u boet, die in 't beroerte meſen/ (ben/

11u ergen:# te leren: ".

#f
#oni, initielt u hier nietſ." ,

#" "abit Hij #opt me gelaan/ e -

3Pie 't liefelijche graan " º 4 º

anon tºt mijn helm,

's " , " " .

u : 0 t;",

tegt n ban ilterſ op winten van mijn beste f"

eBp belſcijgel ##gp taſen"##in## ww-*# ongeſtabig ...

#pijnigt nºterij en# U ongenadig. ' -

- - - ſtifte leggen beef

# #n, -

# ! mijn ſmachte boot :

nu in# floot; . . . '..",

, Hoitij het nu niet te laten en
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:

1 'I 1 I. - ,

dºeng mag mijn ſiel (nog mepnig tijbg geſeben)

3Perblimb oan b”?latbfche 45ob met b?afte bleben/

«En 'h mag geruſt / upt 'g 3Paberg Higupg te bolen/

leab gpſ o #eſu! 't bert mp niet geſtolen.

45p g?eept mp bp ber hamb, .

3Paat hielp geen tegen-ſtallb/

qPen 233upbegom quam hragtig!

Göp g?eept uuJ &cljaapfien uuaatb / -

«En 3eſu lief! gp waarb ' . . .

De magtigſten " #stig. 2 e

12th! hab ich boe bie ontmaagbeerbge ſchatten/ -

JPie 't oog niet ſien/ het herte niet han batten

iſ het ſong beujaarb) en in 't ſbeloob beſloten !

ášp waren mp ſoo ſchielijch niet ontſchoten,
#ch fag mijn #eſum aan/

#ch hield hem bp mp ſtaan 1

#ſlap bagt het homb niet emben; - -

#laaat laag ! nu ig hp heen! . . . -

* GEn ick ſta tuſſchen tuseen/ .

: âDaar ſal ich mp ": wenben? ' .

- Bat ſoet geſigt ban geſug miſ berboben!

gEn in 't berſchiet perfſauuut het bier geloben/

3/2aat bliju ich ban? o manhoopg bittre u?ugten!

âDat boet gp 't bert met #eſug buplen/ſugten!

doch! fugten 't ſlechg! het raaſt:

't 3Loopt been en meer perbaaſt :

âl2ag 't ſlegtg berbaaſt! maat 't moelen

1Bol ongeſtabigbepb t - ; ;

v . man geen rampfalighept
%jn b'engeſtaltew: ºf , , .

mijn nog is weg! wat aan ich toen als blotten?

mijnſup! beſwijcht! #Hannu bootg mijn lot len
2. #ſlâijl!
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z

3ſſaijn toeblugt 3ijn/ alg ſefoe te berbafen

't âBanhopig bert met ongebulbig raſen?

Hºu ig het boeg / icſi foech v -

ſlàijn bert met bloech op bloech / -

#n laſteren te boeben:

&#n Ugaagt mp niet / u0aarom ?

&Pf ſegt mp eerſt 't baarom/

3TBaarom ramp", bUOeben.

&Baar ſchijnt mpm 3iel in onruſt ruſt te binben.

#hopt ſtetcher ſtoºm / ban alg het bert ſigbinden

312il aan ben ſtotg: Pan ſchijnt be | 2el fijn hahen

(Le ſparren / en j mat manhoop bencht/ te blaken

2lij! hab ich eeng ben top!

&#n mag het g?onbig ſop .

3Peg beherg eeng gebgomchen!

#2ijn bert / mijn treurig hert/

H#oe blijft gp bug betuuerb/

ga wanhoop# #am.

#Boet gp ubn lot mopt binben/ altijb ſoecken?

312at baat het u/ Dat gp ban nog met bloechen

11 felben queſb/ ſoo bat uud ſiel geſchonb en

#og ramp op ramp/ en toonbeu Hrijgt in woonben?

3Puncfit mp 't onärijgbaat bepl/

, &#en ſtepſten af te ſtep!! -

«En ſci)?ich ich boog het pepmfen!

3l3aaroin 't te rugge-gaan?

- JPit buijſten ban De baan?

JPit ongelobig on:

'Hit meet boat mp ſchoºt / 't geſigt íg mp betologen/

GÉn ujat ik ſle 1 ſie boog uJanijoopig oogen

't ®nrepchbaag goeb : ſoo Han mijn bert mp liegen/

Cn boog een ſinlooſe epgen' ſin bebgiegen.

#Rijn ſiel ban uJan Joop blind
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«Baat ſtelo u alg een hino /

eEn laat u bliuo'ſing lepbeu?

#a blino'ſing lepben/ ban

gein bie niet feplein han/

eEn bieb u fijn ada:

ſpier moet gp aan: 't genoelen moet herºnijnenl

't Beſigt dergaaul en (mil 't onmooglijch ſchijnen

aaat mooglijch ig ?) het ongeſien gelouen/

«En foo geraacht 45oog faal'ge mij#gepo bouen.

gck ben/ boog al 't geraaë

#an bmaſe mij#bepb/ Dubaag/

aPie mij#ſjepb luoet nu blugten;

eën op een moubge mij#'

Ban bmaagbepb werden mij#l

GPf ich moet ecuunig ſugteu.

Gras-maand 1657.

/

*

-

Pſalm CXXXVI. uytgebreydet.

stem: Den 1 oo. Pſalm. Gy volckeren des

Aardrycks al.

I

et lof oerheft ben hoogſten ®ob!

&ijn gena ſomber epnoen igl

äBie Touring bet ?tarbfchen «Boben rot/

aPug ſombet epnDe# gella

#leet lof oerheft ber beeren lºgeer!

&ijn gena ſomber epmben ig.

lºem homt alleen bet moub'ren eer.

&Pug ſomber a",ſin gena

Iºp maachte mpſläch 't hemelg ronbl

&ijn gena ſombet ºpnbeu iſ. . . .
- * iſ f 3 #eeft f
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Igeeft b"alarbe op een golf gegronb/ -

Pug ſomber epubeſºy getta. --

32e monb're ligten ſchiep fijn magt /

&ijn gena ſombet epmben ig.

3Pe &on en ſlaaan boo? Dag en nagt /

dPug ſomber epilbe ſyn geria,

&Pie b'eerſte krachten Chang berſloeg/

ſeijn gema ſomber epnben ig.

gën fijn bolch upt baat mibben bloeg/

3Bug ſombet epnbeWyn getia.

Iºp hlieft be Zee te mibben beur!

&ijn gella ſomber epnben ig.

&ijn bolcſt gelepbe bp baat betit/

JPug ſombet epnbe# gan

&Baat 3Pharo met fijn 3Leger p?ench/

&ijn gema ſoubet epnben ig. -

?Allg ſteellen Iog te grombe ſonck/

&Pug ſomber w",f#n.

HPoo? 't moeſte Iepbeë' bp fijn bolch/

&ijn gena ſomber ephöen ig. , - .

3Peg nagtg een bupt/ en 'g baagg een bodlch.

&Bug ſomber"# geila.

Iºp ſloeg het al/ hoe magtig groot! :

&ijn gemà ſomber epnben ig.

leet bleef/ hoe heerlijtſt/ alleg boob:

&Pug ſombet epube# gella.

3Paar ſneitbelbe ben ºlimorijt;

&ijn gena ſomber epnbenig. r

«En @g/ ben ſteug/ ging alleſ quijt/

-

&Pug
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it: T.---

#####EEË######
derdaan Voor Hem die ons ſyn Majeſteyt maackt

#########EEE

ſoo eerbiedelyck, Hy is alleen aanbiddelyck,

EHHHHHHHEE=---

Komt dan en bid Hem 3all.

- - I I.

Hoe ſoud gy Hem die huld en eerbied konnen wei

g'ren? -

Die u in aanſien 't hoogſt van al ſyn werk deed ſtei

'ren. - - -

Uytſyn han: k#t gy't ligt dat u beſchynt. Geefteer

Aan Hem eerbiediglyck. Uw pligt iſt al te geven,

Die u gaf Ligt en Leven,

Geeft hem uw hert maar weer.

II 1.

Noyt quam'er Iet van Niet dan door ſyn magtig

ſpreken,

Wat is, erkend ſyn Syn uyt die fonteyn te leecken.

O! ſchaduwe van Niet! ô ſwacken Menſchelyn!

Geef U (u ſchuld) aan Hem: kend dat uw Groten,

Stercken, - * * .

Prins, Koning, en Monarcken

Niet dan ſyn ſlaven zyn.

I. V

Syn overmagtig hand beleyd de Donder-ſlage:

Syn overmagtig'Hand wikt d'Aarde met een wage,

Hy ſteld wat is of roerd, in plaats, in beurt, in lot.

Hy is niet dan Goedheid, niet en Amsterd',
r- y
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i

i

#

#

#

##

"

| |

#

Hy is die 't Schepſel Magtig leyd.

In een woord Hy is God. -

V

Voor wien dog hebt gy (Menſch! )diediere Dienſt

baarheden,

Maar paſſelyck aan Gods oneyndig Heerlykheden?

Sy, dien gy dus aanbid zyn onder 't Menſchlyk lot.

O dwaas verquiſten! leerd uw ware Meeſter kennen,

End' u aan die gewennen.

Maar zyt niet meer ſoo ſot.

Den ſchonen Dager, die de laſuyregewelven

(Diedeſe Majeſteyt ten Throon houdvoor ſigſelven)

Verguld, krygt lopens magt, om dat Hy 't wil ge
:9

bi'en.

- Den Hemel ſoo veel oogen heeft als lugte ſterren

Die ftonckeren van verren

- Alleen om Hem te ſien.

- - V I I. -

Sy d'Aarde vry een grove, groote, ſware, lompe

Vergadering van ſtoff, een onbeweegb're klompe :

Als deſen Koning woud ſy roerd ſig ras en wel.

Hy ſpreke maar een woord ſy ſal haar lompe lenden

Straks wentelen en wenden,

Alleen op ſyn bevel.

- V I II.

De Zee verheft by wyl de trotsheyd van ſyn golven

So ſchrickelyk, dat Leeuwen, Tygeren, en Wolven

Van Menſchen, ſtaan verbaaſt, en trillen van 't

gevaar.

Maar nauw geraken ſy den oever, of in 't temme

Vernemen ſy Gods ſtemme.

Legt my uw golven daar.

I X.

De vogelen in 't woud te ſyner eere quelen

Een koſtelyck Muſyck, en fluyten met haar keelen,

jf f 5 Al



458 UYTSPANNINGEN.

Alzynſy ſiele-loos nog weten ſy't gebod.

Geen Rede, maar die kennis, hebben ſy om even

Gehoorſaamheyd te geven

- Haar Koning, en" God. » V

De felle Tygers, en de Beeren zyn den andren : -

Beleeft, en 't wild gediert (hoe wreed) verſtaan el

- - - - kandren. - t

Haar dulheyd (die ons ſchrickt) heeft haaſt een eynd:

en zyn . , T

Haar"# om 't erbarmelyk', bewogen

in haren aard gebogen . a. r: "I

Moet Hys": ZyIn... :

De Viſſchen 't vrugtbaar Volk (dien 't wilde Meyr

tot wooning, " ,

En voedſelſtreckt)hoeruw, erkennen deſen Koning;

En doen Hem nedrig hulde, al ſlaan ſy geen geluyt.

Al zyn ſy ſtom en doov, ſy hebben tong en ooren

- Syn wonderen te hooren, … , - 2

En die te roepen uyt. - -

X I I.

Wat zyn, omhoog, derheyl'ger Geeſten leckernyen ?

Als 't ſoet genoegen van haar ſtage ſlavernyen

Aan dees haar Schepper? Dan is al haar liſt gedrenkt ,

Heeft niet dit trouwe volk tot Synen dienſt hun vlerken,

Oin ſlegts tot ſyne wercken

Te vliegen als Hy wenckt?

XI II.

Loopt toe dan Volken al! doet hulde aan deſen Heere:

Die door ſyn Magt u ſchiep tot beeldent'ſyner Eere.

Syn vreeſe en liefde doe u Leven en beſtaan.

Of weygerd gy hem 't Regt van uw gehoorſaam

heden, .

Vreeſt dan de Mogentheden

Van die u kan verſtaan. - - -

Siu
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Singers. Dewyl ik beſig was UL. myne Geſangenge

meen te maken, quam my dit volgende ter handen,

van een Dochtertje onlangs in Holland overleden,

weynig voor haar doodgemaackt: Dat ick UL. heb

willen mede-deelen tot een na-latinge van haar,

wiens gedagtenis (hoe jong ſy oock was) by ons in

een ſegen is. Om nedrig alle goed te verwagten van

Hem die dickwils (dewyl Verſtandigen met al haarge

leerdheyd hol enydel blyven# Hooge Wysheydden

kinderen openbaard volgens Matth. 11.25. 1 Cor. 1:

26, 27, 28. Op dat geen vleeſch en ſoude roemen

voor Hem. Ibid. vers 29. -

's Heeren Heerlijckheyds Lof.

Op de Wys van den 6. Pſalm. Wilt my niet ,

ſtraffen Heere.

I.

OPpper-meſig lºgeere!

I?oe ſchoon ig het berheren

Hilaet u in 'g #emelg Igoff,

#oe ſchoon ig u geſigte/

3Bol |gemelg &omne-ligte!

H#oe meerbig## loff!

dP hoogberheben koning!

49 ſtot5ſteen tot mijn booming!

3Per geperſcljaren lºgeer.

&P ſlBeſen aller moeſen !

lgoe ſeer 3ijt gp te bgeſen !

&eer groot ig## jàaamg eet.

#leijoba ligt en leben !

3eljoba goog-berijeben!

' - geboba
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"Heijoba ſicſen tuſt!

GP hoe onepubig heerlijck

H2oe ſchoon en joe begeerlijch

’ #ijt gp mijn ruſt #n #n.

dBnepubig hoog berbeben!

«Piiepmbig falig leben!

9 ſiuſieloſe ſiuſt!

#a baat u glang hoint ſchijnen/

dPaat moet De ſiel berbuijnen/

#n u al# gp baat#ſt.

- © Ibeer ich ſtaa berlegen

3Pat loff bat ich ſal geben

#H groote Jlºajeſtept;

Om eenigſing met ſtucſten/

&o ſet upat upt te byuchen/

19an uube wana:

d2 Honb' ich eeng uptgalmen

ill loff boo? Lieb of ſpſalmen

@Lot grootbepb ban 11 eet;

5ſlàaat acij! mijn ligt! mijn ſcbe !

3Bat loff ſal icſt u geben?

G9 groot omvang ##

3Beel naarber ſtaat mijn ſinchen/

&#n b'42ceaan berbpinchen/

19an @Bobg beruuonbering;

3Dan Dat ich uuJen naamt

&ou honnen loff berame

H#300g bobell alººg I

(ſ) algenoegſaam heerlijck!

l?oe ſchoon/ lief en begeerlijck/

Derheben ſlaajeſtept!

25cſt
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gck bimb' begin nog embe

3 Baat. Dat# ſiel ſig membe/

't zelijſt "Een

de meerbig ſchone beere! ,

il tochomt grootbepb/ eere /

3Loff / glorp/ liefd' en roem.

?Ich Beet! gp trecht mijn ſtunen

&iel/ lichaam in u binnen -

23in 't Boblijch nºg geen

3TBat boet gp baar al balen !

1Beel-iſeerlijch' ſchone ſtralen

19an uur aangeſigt ſchoon!

oog hetelijch berijeben/

ie ich u baat/ mijn leben/

49p u marins, een

uw ſchoonbryo boet mp ſlurken

2tig of ich ſou nerbrinchen,

#n Dat heerlijch geſigt:

&P &alig ! &alig ſilichen! iſ.

49 &alig te betoginchem

#n 't eeuuuig lag #!

lgoe beplig ig bat ruſten .

#n u boo, ſielg melluſten?

l#oe ſmaechlijch ig uum mijn?

GBp maacht mijn fiele bontken

&Poo! liefde ſoo beſchonchen

% in 't inbreng ºp wºn

42 beplig pºolijch bronchen! -

&oo beplig ingeſchonchen | |
&Per ſaligljeben Zee!

3lief lieflijch ſterben leuen ! -

i

1.

al

t

* *

*,
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-

* *
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&iel/##te#"

%jn b'ongegro k ## *

3Leeft/ leeft ban honing Iebet !

«En in en boog mp ſloebet/."

«ºp boob af boat mp ſmert:

3Poo? % efug offertjan.be - -

JPoo! #efug liefbe hambe/ . . .

GP Igette ban m: #!

&P looft hem #efug &chaten!

&Pnepnbig boilt berklaren - ' ' t

&ijn groote ſlaajeſtept. . . . .

q#n gp mijn ſiele bginget

#n Bºem / en met haar

#em loff in eeuuuigbepb.

KLAAG -LIED,

- over de dood van | |

Dom. J. van LODENSTEYN

Overleden den 5 Auguſti 1677.

i &tem: Treurt Edel HuysNaſſauw: ofals volgt:

S#
- Cijgep/ ach! ſchepnu Chriſten &chaat/ Jlaaach

#EË###########

een ongemeen migbaat/Omljet bloebig ouerlijden

4 7- 39an uun braafſte 39gebikant;'t 49,onchcieraab#
- Cle

i
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beſe4Lijben) en beſpaarſ-ficoon van ong3 aub.

2. Heemel'ach!'bat groote Higt/. 3

&Pat ſoo uptblonch in het Stigt/

«En alom fijn ſupone ſtralen/ . '

&oo bol klaarhepb blinchen liet / \

Gbaat b # oogen balell/ ,,

2tch dat belbet ligt verſchiet.

73. Ibet berſchiet en 't ſchijnt niet meer;

3TBat ig bit een 4Pogbeel/ H#eer ! . . :

Paat mp leggen in het buiſter/ ,

qºn in een flitſt bomch're nagth 4.

Haeemt gp 't Higt meg/ ubelcherg luiſtert,

&Png nog eenig ligt toegebgagt.

4. #g 't oerlieg niet ongemein!

't #g bien maatbe LODENSTEYN,

LODENSTEYN! ach Babet/ 1Babet

%jft'elg en fijn ſtipterp!

«Bp berlaat ong allegaber

# noob en in be ſp.

5. Allg ſoo groot een 3Ligt bergaat /

3TBate of ong te magten ſtaat 1

23'n bit maat en taſtlijch boncher/

2ïlg een upterſt onbergang. - •

2lcij! nu buurb het ſchijn-gefionchet/

. âaat ong ouerblijft, niet lang.
6. Hºu# uog be bitſe 3Rijn/

OPpgefwolleu,/ Uich ban ſpijt/

3Pie berginb'ren uit 't beſlagen /

12an ſoo ſubaat een ongebal;

&Pngebal/ Dat meetbet plagen

&Png nog ligt toebrengen ſal.

7. 't &chijnt bat al het ſmart Göeſpupg/

#l2et een pſelijch gebgupg/

Vlpt
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- 1 ipt be #el iglog geboohen/ . . . . . .

t... 4Pp 't gehoog oan ong getraan; | | | |

dBm baat tegeng aan te ſpoohen / | | | | |

• &#n geubelbig aan te gaan. -

8. Hlaaat in ſpijt ban hun geupelb/

«En mat tegeng ong ſig ſtelb/a

ſlBillen mp het bertiijch meenen / . .

&Pmber ong/ ſoo groot alg Hlepn/

HPiet opſchorten: maar ben eenent -

't steroen/ ban oug LODENSFEYN.

9. Scijgep/ ach ! ſch?ep ban 4Ib?iſten & cijaat /

ilàaach een ongemeen migbaar?

Om het bgoebig oberlijden / ,, ,,' : - -

1Pan uum bgaafſte H32eblhant: ,,

't 193onchcieraab ban Deſe (ſtijben? - -

GÉn De Paarl-Haroon van ong 3Lalib. "

BLAD
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A.

Aandagt op Hoogl. 5: 2, 3, 4 &c.

| Aa hette bol benaulmthepb. Pag. 14

Sucht om des H. Geeſts Treckingen of Aandagt

op Hoogl. 1: verſ 4.

2lcij! I heere Heſu trecht gp 't herte. 32

- Den 126 Pſalm uytgebreydet.

2lig ben gemel in erbermen. 7o

De Heylige Maagt Maria Jeſus Moeder

bevrugtet.

?IImagtig 1Babet lief. - 137

't Kruyce van een Chriſten.

2EI ig. 't ban #rupg ban leet. 258

't Beſluyt van de aandagten, over de elenden

- - van Gods Volck.

?Imagtig #eer! gebugte 45ob. 262

- 45 g Inval p
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Inval, op occaſie, dat my iemant deverſochte

aanſpraak tot ſtichting weygerde.

J2. Jº. alg ben 253upb'gom inben. 3 282

Treur-ſang, van een Wedergeboren over

- E# ſ A, &# 88

2tch dat mijn ſjert boo, b'on * * * * * *b nij##. 3

ºnbgieg gp ſtoft op uptgeleſen 23oechen. 416

- J. van Lodenſteyns Swanen-ſang.

2lanbibbelijche ontſagg'lijchhtpb. 436

orgen- ng. - ---- -

2ïluerquichenb iſlaogen Iicht. ” , 445

ruylofs Geſang. 355

J. V. Bogaards Af ſterven. 219

C.

Sege-Sang, over d'overwinninge in 't gevecht

tegen de Engelſche den 1, 2, 3, ende

4 Juni 1666.

C" al mat leeft/ en looft. 313

D.

Nootſaackelykheyd en nut der Zonde-Biechte.

- D" «Bob mijn ſtel baat tegen. 35

Jeſus hulpeloos, of Aandagt op Matth.

- 26: 51. &c.

vºeg boereſbg hulp in noob/ (ge. 44

#op Eph. 5: 18, 19 en Pſal. 36:9.

Gºgonchen 3ijn in ſtetchen bianchen/ (gt. 52

Den 114 Pſalm uytgebreydet.

vºoe #ſrael fijn nare ſuchtal/ & 68

R

Gibeon
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3:

“ Gibeon eens Chriſtens.

&Batgplºeer Salomong bergunning/ Gc '115

Het jonge onbekommert leven.

&Poet pennant ſo?g of jaren beben/ (tc. 124
- Jeſus verreſen.

“Be ſteene 25ergen nu alg jonge ſtalben / (fc.
- ſte Op##H. #e 193
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