
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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https://books.google.nl/books?id=MdHpEpHDu_wC&hl=nl
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GoD-zoEKENDE ZIELE
In verſcheydegeſtaltensengelegentheden,

TotG# des Heeren

# . . unſtgenoten. voor
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By JAN VAN KAMEN, Papier en Boek

verkooper, woonende in den Ouden Papier

molen, by de Nieuwe Kerkſtraat, 1739.
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ZANGER EN LEZER.
- - - - - - - - - 1

#Oor zeker zullen veele in de ſtof

V/N) feder Digtmaat van dit Boekje'

f# weynig ſmaak vinden , andre het

&%$é, zelve ondienſtig keuren, nadien,

een groot aantal van dergelyke Boekjesreets

in 't ligt zyn, dog wie zalthans de knibbel

zugt vau de Werelt ontgaan, zoo'er maar

weynige van Godts Volk door geſtigt mogen

worden ben ik tevreden, ook zoude nooit

dit Werkje van mynzyn uitgegeven, ten wa

re het zelve door andere buyten myn kennis

ter Drukperſe was geſchikt geweeſt, want

de meeſte Liederen zyn vrugten van myn

eerſte Jeugt, over meer dan twaalfjaren, eer:

ik nog tot het werk der Bedieninge geſchikt

was, opgeſtelt met geen andereynden als om

myne eygene Ziele, bekommert wegens haar

Eeuwig Heyl, te ſtigten en op te wekken.

Van het Werkje zelve zal ik niets zeggen,

latende zulks andere beoordeelen, alleen

met weynig woorden UL. onderrigten, dat
& Cº 2k 2 - de



Aan denbeſcheiden zanger en Lezer.

dezen Tweden Druk in 't zakelyke met den

eerſten overeen komt, dog'er verſcheydene

Gezangen en Gedigten zyn by gekomen,

eenige wat meer na 't geen ik daar nog van

hadde uytgebreyt, ſommige die met myn

handtſchrift niet overeen kwamen veran

dert en volgens het zelvegedrukt, de Liede

ren die voorkomen na de Bladwyzer en in

't Werkje zelve pag: 179. 182. 184 en el

ders zyn de myne niet , maer van andere

opgeſtelt; Nog meer had men daer by konne

voegen, maar dan was het Boekje veel te dik'

en kosbaar voor onvermogende geworden,alſ

waarom wy deze Voorreden ook willen be

korten, met te bidden dat de Heere het har

te zynerGunſtgenoten gelieve op te wekken

en te verlevendigen tot zingen, en onder 't

zingen de zoete verkwikkingen van zymen:

Geeſt, tot roem van de Heere Jeſus, trooſt:

en blydſchap van hare Zielen doet genieten,

tot zy voor den Throon op hoogen toonen,

juychen zullen,
- - - - - -- - -- * * *

- - - -

, . . . . .

• - % --

* 1. G. G. R.,
,, . . . t

tº . - . - 1

, Vaer wel,
- " "

+-- OP

l

}

t



O P DE

STIGTELYKE EN GODVRUGTIGE

GE ZAN GEN,
º G EN A A M T

* DE zUGT per oPREGTEN,

Door myn Waarde Vriend

G. R.

'T PAR Jeſus vrygekogte Scharen,

Om hert en ſtemme ſaam te paren,

Tot roem van hunnen Opperheer;

Om van hun Koning hun Gedigten

Te uyten, en malkaar, te Stigten

Door Liederen, tot Jeſus eer.

Myn Vriend, dit heeft U aangedreven,

Dit Boekje in het ligt te geven,

Dat in zig levendig bevat

De Zugt van alle waar Opregten;

Het hoog, en laag, van Jeſus Knegten;

Haar ſukklen op het enge Pat.

Na Jeſus u het hert Doorgriefde,

Met ſchigten van zyn zuyvre Liefde,

En gy Mariaas deel verkoos;

Zoo wiert Uw zugt, met ai de vromen 2

Voor hem en zyn zaak uyt te komen,

In 't midden van een Werelt boos.

* 3 't Be



't Betaamt my niet U op te vyſen,

En in het Aangezigt te pryſen,

O! dat's de regte Vriendſchap niet;

Om door verheffen, en door vlyen,

Malkanderen een net te ſpryen,

Van agteren, tot Ziels- verdriet. -

O Neen! 'k wil lieve 's Heeren zegen,

U toewenſchen, in al Uw wegen,

n in 't byzonder, dat hy dit

werk, met Heyl en Zegen kroone,

En met Genade Uw beloone

Zoo krygt g'U voorgeſtelde WIT.

En gy opregt', en ware Vrome,

Voor wie dit Boekje is uytgekomen;

Hier vint gy ſpys, na uwen ſmaak.

Hier vint gy ſtof om door Gezangen

Uwe Begeerte, en Verlangen

Te uyten, 't ſpyt den Helſchen Draak,

Luſt het U, Jeſus Dierbaarheden

Te melden, O ! Hier vint gy reden

En ſtoffen, om hem als de bron

Van alle Zaligheit te roemen;

En hoe gy regt hebt hem te noemen

Uw Heyl, uw Levenskragt en Zon,

Indien gy vint uw Hert genegen,

Hem in zyn vry' Genade wegen

t'Aanbidden ? ook hier hebt gy ſtof,

Om met verwondering te vragen,

Hebt gy Uw oog op my geſlagen?

Geeft kragt te uyten uwen Lof!

Of



Of moet gy aan uw Jeſus Voeten,

U wangedrag met tranen Boeten?

En om een onverbroken Hert,

Met ſprakeloze zugten klagen?

Hier vint gy ſtof om voor te dragen,

Aan Jeſus zingende, Uw ſmert.

Ja moet gy in het Duyſter treden?

Omringen U de tegenheden,

Na 's# Souveraine wil ?

Hier ziet gy hoe in dat benouwen,

Gods Volk in ſtilheyt en vertrouwen,

Hun Hert gebogen vint en ſtil.

Wel aan dan Jeſus keurelingen,

Verheft uw Hert veel om te zingen,

En ſtigt malkaar (na Pauli raat)

Met Pſalmen, Liederen, en Gezangen,

Tot dat gy zalig wort ontfangen,

Daar 't eeuwig Haleluja ſlaat.

G. V, W.
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ZUGT Tor JESUS.

Koning Jeſus Zegepraal,

Over al myn Boezem zonden,

Stel myn Luſten perk en paal;

Laat myn togten zyn gebonden.

(Door uw' Arm van mogentheit)

Aan uw'. Eer en Glori - wagen,

Zoo zal ik met Bleidſchap dragen,

't Jok van U my opgeleid,

Ja met uwe Bondelingen,

Onbekommert vry en bly,

Van uw Overwinning zingen,

In een zoete Slaverny.

En ſchiet ik te kort aan galmen,

'k Zal hier na op hoger Toon,

Zingen ander ſoort van Pſalmen,

Tot uw' Eere voor den Throon,
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BLADWYZER
V A N D E

GEZANGEN EN GEDIG TEN.

A

A Aendagt op Hoogl. IV: 16.

Ch! hoe heugelyk is my 't lommer. Pag. 34
Vaerwel aen de Weereld.

Aen Jeſus is myn Ziel verbonden, 3 4

Op Joh. Vl: 68.

Aen wie zal ik myn klagten uiten. 109

Klagte van een bekommert zondaar,
Ach ! Center van myn Ruſt. w- Il 2,

Werels ſchoon is niet.

Ach! wat kan de were:geven, 198

B Op Hoogl. III: 11. - -

Eſchou myn Ziel de luyſterykſte Koning. 1

Een Chriſten bedugt voor dreigent kruis.

Barmhertig Godt in Goedheit ryk. 178

Het weergaloos geluk van Godts Volk. "

Bleek 's Hemels gunſt aan Izrael byzonder. 188

Zugt tot jezus.

Bron van Aſsenergie: de 196

D Op Joh. I: 18. •

Rie- eenig Eeuwig Godt. - 4

Op Pſalm LXXXIX: 2, -

De Groote Jeſus was bewogen. 68

Opwekking om te gaen aen 's Heeren Tafel.

Dewyl my dan den Koning nood. 2 16

Op Adams Val.

Den Menſch die was geſchapen. I#2
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Blad - wyzer van de

-er- E. -

Eenige Benamingen voor-, en Zinnebeelden van

den Heeren# Chriſtus door 't

Geloove omhelſt. -

EEyge Toevlugt van de Oude. Pag. 174

Bezef van Gods Liefde,

Eeuwig Algenoegſaam Weſen. 137

Zielzugt tot jeſus Chriſtus.

Groºf,# van myn Hert.. 66

Ernſtige Bede van een overtuigt zondaer.

Gedugte Majeſteit. 1 o3

Hertelyke begeerte van een zondaer.

Godt die 't magteloos hert wil geven. 1o6

Op Pſalm XLV: 4.

Gedugte Heylvorſt vol van Majeſteit. 124

Bede om waere ootmoed.

Gedugte Godt wiens woonplaats is in 't hoge, 135

Op Jer. V: 22.

Glansryke Majeſteit en hoog verheven Ko

ning. 168

Op Hand. IV: 16.

Geeſt van Goddelyke Klaerheit. 18o

Een Chriſten in Geeſteloosbeit.

Godt vol medogentheit. 184

Op Jer. X: 7.

Gedugte God na waarde nooit beleden. 252

Godt alleen genoegſaem.

Genoegſaem Godt vervuller van myn wens. 2o8

Een bekommerde Ziele.

Groote Jeſus ſlaat de oogen. 2C8

Zugt om Jeſus Lief te hebben.

GoeddoendeJefusgy zytEeuwig weer gras,
- - 16l S



Gezangen en Gedigten.

n

Ziels Worſteling in Bekommering.

Op Pſalm LXXV II.

Grooten Heylant die behagen.

H.

Op Colloſ. IIl: 1 1.

Hoof der Uytverkorelingen. I3

Op Joh. Ill: 3o.

Heer Jeſus die als d'onnaekbare Koning. 22.

Op Rom. VII: 24.

Helaes dat ik den ouden mens. 37

Op Job XXXVI: 22. -

Heer Jeſus Leydſter van de Blinden. 48

Op Pſalm CXIX: 3o.
-

Het Enge Pad de Weg der Waerheit. 5o

Op Pſalm LXVI: 16.

Hoort toe ô 's Heeren Lievelingen. 61

Een Biddent Chriſten in tegenſpoet.

Hoort vader hoort en wilt dog niet ontſeggen. 76

Billyke klagte.

Hoe lange zal ik nog moete ſwerven. 86 .

Begeerte na de komſte van Jeſus Chriſtus.

'k Heb de Ziel verpant gegeven.

Op Hoogl. V: 4.

Hoe wort'er mynZiele ſoo verre gedreven, 117

Het beruſten in Godts Weg en Raet.

Hoe veylig en hoe vrolyk leeft hy niet.

IO I

16

Op Pſ. CXIX: 3o. 9

'k Heb om t'ontvlugten 's Heeren toren, 143

De nietigheit dezer werelt. .

Helaes wat is de werelt. 2O2

Hoe dus myn Vriendin#oo vaak den ſtryd. 221

I Stryt tuſſchen Vlees en Geeſt.

K voel een tweegevegt van binnen, 9

Op



Blad-wyzer van de

Op Pſalm CXLVII: 9. Pag.

Jehovah 'k moet vertrouwen. 4G

Jehovaa's Zoon, ik daege voor uw. 46

Op Hoogl. II: 16. -

Ik moet uw goetheit weergaloos I32

Zugt tot de Heere Jeſus.

Jeſus lief ey wilt my leeren. 195

Begeerte om jeſus alleen te beminnen.

Jeſus die ik heb verkoren, - 2. I 2,

Gebed tot jeſum.

Jeſus Waarheit, Ligt en Leven. 248

K.

K Op Pſalm IV: 8.

'k An tot roem van Godts Genaden. 1 15

Ziels opwekking in ongeſtalten.

Kom aen myn Geeſt, geboeyt aan 't nietig

Niet. 1 19

Ziels klagte. -

Iefwaerdig Heer ik#ºrd beſchaemt. 74

- Op Jer. XXXI: 3. .

'kMo# Goedheit weergaloos. 43

Op Ezechiel XVIII: 23.

Menslievent Godt die nimmer kont begeren. 1o4

Op Matth. VI: 9.

Myn Vader , die ven: Zyt. 198

Een Chriſten":# van Godts Trouwe

en Waerbeit.

YNT U kan ik ſteunen op Jehova mynen Va

der. 9

Op 2 Cor. III. 18. 4

Niets kan het oog het geeſt'lyk oog verhind'ren. 121

Op

*



Gezangen en Gedigten.

'-5

Op 2 Cor. III: 18.

Nu mogen al Jehova's Gunſtelingen I 29

Avond Lied.

Nu ſchynt de Zon des Werels Lampgebluſt. 163

Het Volk Gods beſtraelt met des Heeren

glansryke Heerlykbeit.

Niets ſtremt het oog vanJeſusLievelingen.Pag. 131

O.
*

O Bede om Jeſus Herderlyke Leydinge.

Zielen Herder hoort myn Bee. Fag. 57Op Pſalm CXIX: 18. w -

O Hoorder van Gebeden. 8o

Verbondts - Handel.

O Aengename ſtond. 82

Op de dood der Opregten.

O Dood! Schoon ieder voor u beeft. 88

Gods Goedbeit in Chriſto.
-

O Eerſte, Hoogſte, Eeuw'ge Opperheer. 9o

De eerſte zuigt den Heere opgedragen.

O Groot geluk dat 'k in myn jonge dagen. 171

Gebet tot de Heere Jeſus.

O Jeſu neemt myn Herte in. 2CQ

De Gezegende Eenzaembeit,
Overzoete Eenzaemheit. 2O

Zugt tot Koning Jeſus. 4

O Koning Jeſus zeer genadig! - 14 I

Ziels- Geklag.

O Plage van myn hert! 228

Ziels - opwekking in tegenſpoeden. -

O Vader, wilt uw Hulp my niet ontſeggen. 194

O Jeſus lief! beheerſt myn hert. 2 l+

Den Aanklevenden Zoeker.

Op Pſalm ClII.

Ontferment Heer , ô Oorſpronk van myn

Leven, 246

Raaart



Blad-wyzer van de Gez. en Gedigten.

Raadt en Moetgevinge voor een arm verleggen
Zondaar.

Op myn neergebooge #e. 25o

Op het gezelſchap der Godtzaligen.

REr:# Herig Zaat. 97

Op Klaagl. III: 39.

Ing vry een treurig Lied. 27

Op het verval van Zion,

Schryt Heyl-Zaet, treurt Zions Lievelingen. 126

V7 Op Pſalm Lxxif 13.
Vone Heylbron van Genaden. Pag. 24

Op Philipp. IV: 4.

Verblyt u gunſtgenoot van Godt. 29

Op de Geboorte van Chriſtus.

Verlaet dan Godt den Zoon. - 58

Op Zeph. III: 17.

Vrymagtig Godt sensºrs zyn u wegen. 148

- . Jeſus op Golgºtha.
't Wort tyd dat ik #. 18

Wat# ik "## iſch 118

Beſpiegeling der Goddelyke Eygenſchappen.

Waekt op myn Geeſt om## Hemelkrin

gen. I 5 I

Op Pſalm LIII: 2,

Wyk vry alle donk're Schimmen. I6o

De Geloovige Ziele beklaegt baer ongeſtalten.

Waer is 't gevoel dier. #galoze liefde. 165

- op Exod. XV: 26.

Iel - Genezer ſtaet my toe. 232
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G E E S T E L Y K

L OF L I ED

VREUGDE GALM,
Op de Krooning van den

HEMELSC H EN SA LOM O N.

H O o G L: IlI: 11.

Gaet uyt, endeaenſchouwt, gy dochteren Zions,

den Koning Salomo, met de krocne daer mede

hem ſijne moeder kroonde op den dag ſijner bruy

loft, ende op den dag der vreugdeſijnes herten.

&tem: O Schoone Nimph aenziet, &c.

NCſchoum"## be Lupſterrijäſte fºto

- ilIlling »

, #ſaet ieüet 2ionniet/

jijtniel/25ibt hem aen/termijl ijp bp 5ijn

, ' li2oning /

2lenbaert het ſiphg-gebiebt;

«Een 3Laum'tenhgang/enbupſent3egen ſpal'menſ

1Dereeren gefug / TBabibtg. Zoon/ Z

45eſtegen op 3ijng 32aberg (45b,oon/ -
jl?et van: &#5al'illen, -

zijn laajeſtfjb beglanſt be ſºppermoning/
12an 't Ongenaeſiſjaet ligt/ w

aPe ſup’uze beeſten eeren Ziong #toning/

Hilaet een bebcht 45e5igt /

«Baet tot hem upt o ! alle abobtgge3inben/

#toom ſtart een beeſt'lijft oog om boog/

q#n leert ban haar um bleeflijft oog/

w, &#erbiedig #". I II



e Geeſtelyke Gezangen en Gedigten.

III.

3Paeg ſtoningg Iſlàoeber blegt be252uplofghaanſen)
- ášpeelnootjeg ban be 252upt / ta *-

3Pie Htoningin met ſepberg (Bono beglanſchen/

OPp 't ſierlijfig ruſten upt/

iſlaet pupft ban beugbenſ tot ben honinglepben /

ga ſtellen aen 3ijn tegter 3ep/

RBegiftoniuggdLbtoonubagt/ laaegbentep/

#aet raan ºntleent

zijn 45ob'lfjk lºooft/bat@Ihabo, fag met ſtralen/

- G9mſchijnt een 2-onneglang /

alPaet bp geen gloo2 ban Salomon Han ijalen/

Ziet gacobg #eerſcher tijang /

2llen 't millig bolft / De erfeniſſe beelen /

- iſlaennig alfgefant / en liepr Hºrrout/

ſtoept upt/ op 't uudo?teeg honingg ſtout/

OPntfangt #da.

eljobah heeft het H2oonregt opgebaagen/ #g #Beſſiag 3ijnen 2foon/ g *

ape l'ºel geboept aen #efug glori magen/

#Schaft peerſen aen 3un ſt?oon/

«Een ſchaer pan Zonbaerg / alle ſhoog upamben

&mijten / met rup / be ſlPapeng neer/

G#rlienaren hem boo? Borſt en #eer /

3Poen organen

&maantijpbe ſtephr ſtaf iederſtaet beruponbert/

3Peg 1Baberg ſlàajeſtept/

#Straelt bau bemafl terunijlſijnſtemmebombert/

p op be ſlBol'lien rept/

&melt ſombaer / ſmelt/ fijn oogen3ijn algholen/

- &ijn epg're ſtaf / berplet / bergrupſt/

&Be Satan upt be Jaeng berbupſt/
39liet na ſijn holen, V



Geeſtelyke Gezangen en Gedigten. 3

- V | I.

bumht een 1Bolh gegaert upt alle scharen
v #ſlap &Poen bulbe beeſen lºgeer / & t /

KPe?llerbe fctjuh / alg 3p baet ſtemmen paeren/

4Pim ijen berſcljulde eer

&ºe brengen toe : ja 3iel en fin te geden/

GEmmanuel be Baebe Borſt/

Pie op bein O'iërerſchapppe toaſt/

jlâGet “Erom.

ſlim @Lij?oon o 4,5obt ! moet ſelfg betijbberbultren/

- Høerhoogt ber llPeeſen bee/

3Poet regt um Polfi i be opſigt Ziong muuren/

ga heerſt oan Zee / tot Zee/ '-

5oo lang be Zonſtraelt, moet uuo'naeme blij ben/

illuj IBoet op 'g HPpambtg halfen ſet /

&Lot bie um mſi / en gepl'ge met/
2Zal omºtºren

eBaet op / berheft ubu (#oofben ſtethe Peuren !

&Baet open ambermael!

dPereerenſPonſt/mieng magt boetſtotſenſcheuren/

(Ireht aen in Zegenp2ael/

#00m in 45eloof boo2 %jefug u berfilaren/

122aegt niet mie bombert beeſe eer ?

H#oſanna bp bie Homt ig #eer

3Per tra: arm.

&pant aen ben 25oog/ laet ume 13plen treffen/

42 / lapſ 1202ſt bie u tert/ . . .

#ſlâoet HIBoozt en Göeeft ootmoebig boen beſeffen/

3Pe plagen ban 3ijn bert / - -

#p obermonnen om genabe fineeſien/ -

ga ballen u foe lang te boet/

&#ot 'g #oningg mooir 3ijn bluft berfget/

#em uip 5al ſpgehen, 24 2 XI.
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XI. -

ilbu'ilt?ijgg25a3upm moet boo? beſl2erelthlinken/

'm' fiepr-3upaert eten bleeg/

ébp alg 1Berbuinnaer upt be 25eehe bginſten/ .

1Dermehhen ſch2tſt en breeg/

dPer #epb'nen lºeier berſtreht u tet beloning/

't 45eſlagte 4thamg ſoo lang gebloeht/

#lºet 23ſraël komt tot / en ſoefit

ill / bum:honing,

3Laet umenſtnegt boo?'t moogt beg#oninggbeben

1Bergunt hem b2p-gelpſ

gig hp Poob-ſchulbig/ laet 3ijn #iele leben/

25eheerſt leeer %jeſu mp /

gh 5al op um 25ebel / en menſen letten/

dBeburig u ten bienſte ſtaen/

3ia leben alg een onberbaen/

#2a 't regt bet metten.

G O D IT S

Onbegrypelykheid, Verheerlykt in

C H R I S T U S.

v Op Joh. I: vers 18.

Niemant en heeft oyt Godt gefien : de eenig

eboren Sone, die in den ſchoot des Vaders

is, die heeft [ hem ons] verklaert.

&tem: Waer is Fortuyn nu ras,

qPf: Wat is de Liefde blind. .

D# qfeumig GBobt /

JPie in um ſelfg genob /

25eruſten hon eer tijd of Schepſel maer /

?ilg b'alleen Zaal'ge Çeubuge 312e3enaer/ #et

t
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s

Dºet ig mijn# en pligt /

illuj 3Baarn te Loonen/

&cljoon gp moont in 't HLigt/

RPat Žonne Blanſen gaet te boomen/

3:20op mp ſcijter elſt bing / *

(@Lot uun zºw: nu

42 liteer um emb'loog 3ijn/

25egrijpt geen epnbig 25zijn/

3Pie 4500tg beſchou te battel onberminbt/

3Dogt boot be & on Der Eeuwigheit oerbliubt/ .

12erheerbe Philoſoof/

&teelt upt b'oogen/

l?ier berepſt 45eloof/

Hºoogt faal'ge Göeeſte epugig 3Looben/

#et ongenaekbaer Hligt /

#l?et een ten#igt.

#oe Pºſt 3 GB beſtaen in de de ſa/

G#n blipten &# # #2 ig 45 &# &# # /

#oe b'ſ Beumge Bob / íg 12aber zoon en 45eeft/.

&Pat «Eeunpig blijft / en gºeuuuig ig geuoteſt/

*- 25ſb ik eerbiebig aen/ -

ilàet bobtggeſimben/

3Laet be GPceaen/

3Pan ºnbegrijplijkheit berfſinben/

#et ongeijpligt 232pn/

âIPp millen o:n 3ijn.

42 ?ligenoegſaam ?! L/

#ſt berf boo? 2lbamg bal/ *

Alun Hºeerlijkheit meleer mp megebeeſt/

3Palmeer ih p?aelbe met tim Guenbeeſt/

3Laet ume ſlaajeſtijn/ -

JE?p mech boen ſinhen/ -

?t 3 gin
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%jn mijn 3Pietigheit/

qºn ban um 45langrijli mr3en blinken/

HPooit fag inen um Beſigt/

3Pan bp uu0 ºrgºn 3ligt.

gn 't eeumig ſtaetgbelijn)

#oo bol ineboo.gentbeit /

25eſſoot uur ſlPijgbeit om een 5ombig 3Piet /

@Le reonen upt het epubloog #ielg uero,iet/

qEn jupg / 0 monbet ! biel

1Iun gunſtig ooge /

&Pp mijn arme Ziel/

zp mag een âDeeg ban geen bermoge/

ſlBanneer gp ijaer betHoog /

2tig boop- en #doos.

opp ben 25eſtemben tijb/

25leek um ſl2elbabigheit/

illup Poetſterling uun &#eum'ge ſten'ge Zoon /

3Berlaet boon mp um ſchoot en 3ijnen (&Lb200n/

Hººp moet beragt / bergtupſt/

1Boon mijne Zonben/

ga 5oo meeb 4,5ch2upſt/

(ſ) zee ban 4,5oenheit niet te gr0nben/

49 onuptbenhlijft bepl/

ilm biepte en;#n pepl.

Ibet ?llleg moet ontbloobt /

apeg Lebeng-iBozft geboobt /

aBeg Baberg zoon 5ijng Baberg gunſt ontfepb/

dan 't gronbloog #iet te 3ijn tot faligbelt,

ga leef boo! gefug boob / . . .

jaag 45oot aenſchoubben/

alPijſ hp b'oogen ſfoob /

«En op bie &#eubuge ſhotgſteen 25oubben 3.

*

3JPijl
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----

âBijt tjp mp heeft benzijn/

&Poo! 3ijne tº:#nuit

«? '3uni oan 't #eplberbombt/

&Pp Ppamant gegronbt !

de Eeuuuge (Beſbzon ban betboonbering!

«Een Belletuigt uuo?t H#fer een ſjºemeling:

&P «Boeblheit uneergaloog!

GP 45euuuig ilteuen/ ----

&#efug Üie tup Hoog

(Lot 3ijn genot ! laet ijen boorgrieben/

iBoo? Inp / boo: tmp ljet 19ert/

#laet lºgellen a: til ſillett.

't H#epi bat in #efug lijb/

3Paert 45obtg geregtigheit/

ſlâet 3ijn niet ooge gluit me b2p geſep/

G5eregtigheit ſp;echt feſfd be &onbaer b2p/

&P epnbloog mijg beltjb/

45ob epſt be ſchulben/

3Paer 45ob ſelfg boo2 plijb;

2,Iehobaij Han geen ſomben bulben/

«En nietgig bat bie boet/

2ülg @boblijft b: bloebt.

I#ier ſtroomt een Bemelg 3oet/

#ter grijpt be #onbaer moet/ -

afèech #ietig ſchijnſchoon upt het oog berbuijn/

G50b upil het bepl ook ban een Zombaer 3ijn;

2lch eeumig 45oeb ! ach ubeeſt

3Pe ſtof ban 19teugben/

2lſler 45eeſten G5eeſt.

25eſtrael / ornſchijn mp met uto Peugben/

HIm 45lang mp mebebeeſt/

&Pan p2ael ik met ubu 25eelt,

3l 4 XI.
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«Blangrijke iſlaibbelaet /

3Berligt een blin.be &cijaer / -

«Bp 3ijt be Zegen Zon uan 't Chriſtenbom/ |

2lch meeſt mijn ligt/mijn iPuur en âIBolhColom/

«Een bupſtre #iel omſchijn/

jl 2et H3emel-ſiralen/ . -

álàilt mijn ſºepl3on 3ijn/

Zoo mijht be myeeg ban te berbmalen/

2ll 3ag fit flegg ban ber/

&P2 boaere m#n.

25lijft gemelg H32onhjuuueel/

HI?ijn algenoeg5aem & Peel /

'h Berſaeh be ſpeerelt en 25egeerelijhheit/

GPm upt te b2ijben uupe Ibeerlijhheit;

gÉrhen u aengeſpoogt/

&P002 ligt ban boben/

1Pool 't Beumig 3IP 42 49 ſi (GL/

% a boil u 3Leben / moet u Hloben/

#Babien gp ſelbe 3ijt /

QPeg 12aberg#nde

Gºot ik onmibbelbaer/

3Pe 5arige ſlBe5ellaer/

#laet filpu2e 45eeſten ſien 3al ban nabp/

#lap eeumiglijſt in eeuunig IIigt berblp /

2llulaer geen bupſtre nagt /

&Poit ig te bree5en/

#l?aer Der Englen magt/

?Iltijb beſchoub gehobag 3Pe5en/

- #Babien nooit bonh2e 4Dolfi/

25emebelt Igemelg Bolh.

Strijt
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Stryt tuſſchen

VL E E S en GE E ST.

Op Gal. V: vers 17.

Want het vleeſch begeert tegen den geeſt, ende

de geeſt tegen het vleeſch : ende deſe ſtaen

tegen malkanderen, alſoo dat gy niet en doet

het gene gy wildet.

&tem: Helaes wat ramp ach wat ellende.

49f: O Kersnagt ſchoonder, &c.

it boel een twee genegt van binnen/ -

3Pan ſchijnt het iBleeg Dan 45eeſt te minnen/

GP ! mat een buonder baere ſtrijdt/

gIn eenen HPeng 3ijn nog twee ſlâenſchen/ ,

âBie nooit na b?eeu' maer oo2log meniſcſjen/

ºp ſegemp?aelt Die on:unt. 32

b'eten bpamb bliet boo2 be b'amber/

qEn nogtang 3ijn ſe aen malHanbet/

ga megten bepig JBag en ſhagt/ "A

Schijnt 12leeg ben Žegen te behalen /

#Pen Göeeft toont nog te Zegenp?alen / | | |

3upft ban omgoºt ": boger ſlaagt.

3Pfe bpbe ſtrijgen bupſent uponben/

lpet 12leeg boon beugt ben 45eeſt boog 3onben/

't been 13leeg berfujaht berſterk ben beeſt/'. '

b'QEen partp aengo2t het bpapeil /

3Danneer be anone ſchijnt te ſlapen/

3Pie 't minſte ſtrijd wººn het meeſt.

Jſlaen mil hier na geen breebe hooren/ -

jl)en heeft" geſupooren/

5
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-

3Peg moet men begten of bergaen;

3Pe 52ieubme meng hall niet ijdrieuen/

62f b'49ube moet de JPoobfitih geuen/

319ant Bleeg en Q5eeft#n nooit beſtaen.

#aer boat ig bootfaeli ban bie blijben/

12an Bleeg en 45eeſt en ban haer ſtrijden/

't Spaupt upt Deg ſi?eeren ſjepſge boet/

3Pen ozoome in het berte geſch?eenen/

#p boet bebpaubſchap berleenen/

2ll broeg in 't paray: geſet.

## upil ban €5eeſt en 1Bleeg gelijben/

m 't monſtelperft / en boeien ſtrijden/

& Pat ig 'h mil Heeren tot mijn bert/

giën hooren baer. De bpapeng rafen/

3Pe ſtrijd boog #toning gefug blafen/

d3! mozb gefieert / ## tot mijn ſmert.

3Paer hoomen ganſche bep'er benben/

#p poogen Hitoningg beelt te ſchenben

3Pe jàieume ſlâeng raeät op be been;

I#p miſ be helfclje magt bepegten

25ebino het meeſte tipt te regten/

JPoo? 25ibben / aan: 4 ºn getbeen.

«Bobtg eeum'ge maerijeib uoogt beſtreeben

JPoo2 battei b?ijn men tuniſt met reeben/

3Pog reebeloog en tegen pligt

3Pat b'hoogfte uuijghetb heeft geſch?eeben/

3Paer moet men timmer geloof aen geben /

3Peg loop het bleeg #k" De ligt.

3Pe 45eeſt beſtraelt met hemel Haerheib /

omhelſt in ootmoeb b'ecubu'ge maerijeib /
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3it aen beboeten ban Gbobtg zoon;

3 Ban hem te leeren ig het poogen/

HPil dat be reeben niet geboogen/

Zoo ſcijopt 65eloof ba: ban ben @Lij2oon.

#et 1Bleeg tragt 3 e5ug te berfahen/

&Pen beeſt hem eeumig groot te mahen/ *

3Pie bp be hampen boet boo! boet; -

b'eten of anbre mil niet mijhen/

GPf een ban bpbe 5al befmijhen/

&Peg boub men poſt ",#vv men moeöt.

geen ban beg 1Bierſcheg troumſte anegten/

gBenegen eerſt en meeſt te begten/ -

#g 't hemel tergent ongeloof:

#et lijn en fprijo berbouge ſtrihhen/ -

#Ben Beeſt pleegt allermeeſt te ſchiihäen.

3Boog bien uattara,#oſoof

Peg 45eefteg luſt / ruſt / bijl en leben/

25eſtaet in ge3ug aen te Hleben/

&#n '# merelog boogbeel te berſmaen/

dlaaer bug fig felben te berfaken/

«En ban be merelt log te mahen/

Paer mij het elite:#or berſtaen.

3Pen «Beeſt b2aagt altijd ettertmonben /

32an ongeboobe 25oe5em ſomben/

gaat @Ltoetelauart ig niet t'ontgaen/

3Panneer het ſchijnt in mp te ſneuen/

25egint het meberom te leben/

GÈn Homt ben (Beeſt#, buur te ſtaen.

#et 1Bleeg berálaert ſig felben lºtoning/ -

i?laetg boben ſterren ótroon en moning/ zº
- 4 dat

* **

- -

r
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25et miſt GBobtg onbepaelt gebiebt;

dBe Q5eeft ontroont fig baer en tegen/

liep ſchat het boo? De grootſte Zegen

(Le ſinlien / in 3ijn# niet. "

#et 25pgeloof / be eiberloogheib/

dBe 5Bijb en ongetoombe 25oogbeſb/

CEen maga3ijn ban ei0'le maen;

dBe ſugt en trekt tot aerbfche bingen/

(Loegebentheib aen mereltlingen /

#ſlâoet 45eeſt al autº toenam.
& -

5?og 3ijn 'er bupſent meer te melben/

dPie altijd broome 2iele queſben)

«En eben binnig 5ijn getallb;

«Belijk alg een ontelbaee menigt/

jlâet bel en Doob ſeer naaubm bereenigt /

3TBant 't booſe »eg## bemanbt.

alBat 3al 't herboore Peeſ beginnen/

3Paer ſchijnt geen hanſt ban oberminnen/

13et HBleeg te ſterſ, ſ be Beeſt te ſmalt/

illâoet boo? De #Ziel-bpamben beben/

gºn Belt en (Boet gemonnen geben/

H#p ſtrijde nooit blºg## ſp?ah.

H#eer bmilt u ober mp ontfermen /

dat ſbeeſt / boot 45eeſt en ſlPoort beſchermten/

alBeeſt mp een 25urg / een 25euhelaer/

Zoo 3al ift in um ſlâogentheeben/

HEaanmoebig tot het ſtrijdperk treeben/

Hºpelp gp / ih b2ce5e #tware

3Papent ubm finegt / en ſchoeit 3ijn boeten)

#Laet ban be #el hem fel ontmoeten/
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«Been noot / 45obt íg 3ijn ſcherm en ſchilt; *

zijn 45eeſt 3al belſclje uJallen ſlegten/

&ijn beeſt 3al Duo? en boog mp begten/ :

(GLeruuijl be &âtan pijlen fpilt. 1 : '

Op Coll: III: vers 11.

Waer in niet en is Grieck ende Jode , Beſnijde

niſſe ende Voorhuyt, Barbare [ende J Scytha,

dienſtknecht I ende lyrije : maer Chriſtus is

alles, ende in allen. - -

&tem: Aguſtinus ging eens fiften.

Of: O! Jehova Ligt en Leven.

H# ber llptberhorelingen / "

«Eenig / «Eeunuig / #alig ?! TI/ .

'It ſl2oet ban uube fcboontjeib fingen/

&choon ik niet. Dan ſtamelen 5al;

âIBat be bplbeloften melden / .

âIPat boog 3Lebi ig boonbeelt/ f,

qPf ooit mannen 45obtg boogſpelben/ - :

H#eeft op u alleen url: s . , zº

qEer be Zee mag perH beſchooren/ | | | |

dPfaenubeſig eenig bing/ " . . ..

#g bet HLigt upt ligt gebooten/ -

'g 1Baberg eeum'ge Boeſterſing; . . . . .

't 49nmerbeelbaet CBoblijft bue3euſ tºt 2

3l3fert ben Zoone megeüeelt /

âBant in ge3ug ig te le5en/

3Baberg verleende zij - - - - - -

b'Gfeum'ge âBijgheib ban ben Baber/ -

&P2oeg in b &#eumigheid al ſogg

iBoot be 2，onbaerg, 3Lebeng-2iber . , ,

25leef boo? Ziel en Leuen boºg; 5telt
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5teit geregtigheid te b?eeben/

dºndermijnt de Poob en Igel /

zou oer &langen hop bettreeben/

2lig geboua'# men:

2Ich hoe heuglijk boot be iPao'ten!

#n 7 mieng #aem genoemt moat RAET,

een alg 25ong tot ºbobt mou nab'ren/

aïeoit belooft als 't Broumen- &aet;

zeeeye Arke heeft De GPuben/

#Boo, 't oerloofbe 45oolijn bloeb/

3Ban te gronden gaen beijouben / .

gln beg 12ceren een vloot

# 3oub een ſhoarb me5en/

bang om maerbeerbaet ſlot /

#em foub Babet #faalt u?tegen/

#ijn en blijven Zahobg «Boot,

dºng de meg ten hemel mij;en/

#g in ganaang #onger#-iloot,

#ee5e 3Joſeph 5al ong, ſpij3en

#leet gemab. Dat ban: 25goobt.

zal ong fellen ſtrijd bejegenen ?

zal ong treffen. Zielg geb2eh?

ſpee5en #plbo2ſt 3al ong 3eeg'nen/

Gilg wel eer iſlaeſchi3ebech,

ga mp Hlimmen###
#fangg beeg 3Labber emelmaertſ; /

#oonen ſtijb en &trijd te boben/

3Laten b'aerbeling bri,#s.

3Peeze iſlaoſeg 5at ong 3Leeren/

Gilg be grootſte Zielg 192opbeet/

treeuwige ſtaat en mij beg: "Heeren/

k

g#n
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g#n mat nog boog ſchoot-urino bueet/

&p?eufien / boſ oerborgentheeben/

#et berſtant te boonen gaen/

GEgter 3pn gegront op reeben/

Zal Den Tama3e dig #an.

Zoo een buur / 3oo'n 3Bolh-baken/

#oeb Den «Beeſt boog hlip en ſtrand /

#tan / in maat'ten megen mahen/

#Ba het lºgemelg Baberſambt :

#ahob# #terre ſal ong lepben/

&#u berblijden in gebaar/

2lbtamg 3aet 3al ſelfg een H#epben/

3IPeſen tot een »uut,ware

#p moeſt 3ijn alg glang'ge buolken/

3lupſterrijk en HiBajeſtepb/

#a berligten beele noiften)

3lig. De zon ber faligheid'; .

't Bolh geſeten in ben aponher/

#2oeten 3ien bat g?oote Ligt/

Gºn, Den Blang bali 3ijn geïonher/

3lPij5en fonbaerg tot ": pligt.

32002 een bolft upt alle ſcharen/

Zou beg li?eeren epgen iſlaond/

«ºpenbaren en berklaren/

b'ºnhoub ban 't Bena - berbomb;

Zelf# be blínbe 3al geloouenſ

#n bit ſelfſtandig Woort,

g#n. De ſtomme aen ben baoben/

&pzeehen / uzeehen ": ºp boogt.

#e;ug 3al ben epboot diagen/ -
l?oogeprieſterlijk gemaet / T n
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apoo! be iſlur- en GLummijn baagen/

&choon geen ſp?upt upt ?lIntaing 3aet/
Zomber 1Baber / ſenber ſlàoeber/ w

b'&#mmanuël ſl2eng en G50bt /

«Een upt bupſenn / 'g menſchen Hoeber/

«Eeuwig blijft 3ijn p:#-loot

5Ba 25eloft' ban 't oub (Braftel/

JIBoeſt jl 2eſſiag / atm en nacht/

3IBoonen in een (&Zabernakel /

HPiet upt boubt / maer 12leeg gemacht;

Zijnbe 25ond- en goube htoffer/

«Bulbe Hittuph / ?latong &taf/

432ieſter / ?lItaer / bloebig 4Pffer/

2lſleg mat ooit *dººr gaf.

ge3ug moeſt ben Zoen uermerben/

iBooz 't boemſchuldig 24Iſraël/

2llig een &lagt- ſlam millig ſterben/

3Pant upt beeſe Hlebeng - mel/

ſlâoeſten eeuunig Zegen ſtroomen /

25eter alg ooit ſiotgſteen gaf/

25erſten upt tot bpi bet boomen/

#ſa boog altijd uatie, #

3úBíl bie Boo!ſp?ach globg bepipten/

3Peg bermeegnen ſonbaerg 3aeh /

#Piemanb han be ſchult beruopten/

#Ban beg l#emelg bloeh en mrath;

Zal bp 23fraël berfcboonen/

'g 12aberg gramſchap mo2b geboeb /

ge3ug ſtan ben 42eptbrief toomen/

GPnberſcljgeben D00? #len

3Pee5en JBabib / 2-iong ſtoning/ - -

geautog Zoon / en Pablog Igeer. #tieſt
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itieſt ben Ipemel tot fijn monfng /

'g 1Pabeng Zetel tot 3ijn @Lij?oon;

b'«Eng'Ien-ſchaer en bupſent #ielen /

25athaer/ Jºaou? / GIptier / #abeër /

Zullen/ muillenſ moeten finielen/

3Boog ben najaar:#. -

#n 3al be ellenbºge rigten/ 9

b'2ſtmen 3ijn een zegen-b?on/ -

'g #eeren Dienſt / en @Lempel ſtigteu/

2llg een amb'ren &alomaon;

't Buur ban tuniſt en onluſt bluſſchen/

b'?Itme 3Deeg mogt niets ontfepb/ :

322eebe 3al be ſlPaerbeſt huſſchen / -

3Poo? 3ijn eeuwis:

2lg een Simſon ſai hp b2agen/

b'#elſche-poogt / bermerben bepl/

#limmen op de Zegen magen !

HIptgeboft met 25oog en pepl; . .

&Pm beg fonbaerg hart te treffen /

3[IBomben eeng en amber Inael/

qËeum'ge beuten haer betijeffeu / -

1Boog ſlºefſlag eiging: \

303ie heeft ooit alg# geſtreeben ? - - - - - -

(@Legeng b'tjeſſchen 2imaleh ?

aneſe heeft ooit alg ijp getreeben?

zonben/ Poob / en JPupbelg #eh /

ſep beklimt be Ziele-mallen/

#atan/ bel / uoogt bang en bloo / .

'k Iboog berijt# be muuren ballen / - r
12an het tupeebe 3:# k

«Bloote leeraer milt mp leeren/ . . . . r

't dPnbermijgban 45eeſt en 31900??/ 25 han *,
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#tan of mag ik niet ontbeeren/ , * .

3Pupael/ en gae in bboaelen boogt;

#tan ubm ligt ubo 319et nietg berbert

of beſchoume SC HY N boog ZYN,

Zal be epgeboijgheit ſterben/

geſug. gp moet au:5ijn.

2ijt mijn 12oogſpgaeh bp ben Babet/

25lijft mijn borg# Zielg rantſoen/

2lig ik tot geijoba naber /

5ſlâoet um bloet het bert beſproeii;

dBoo? geloobe / inet gebeeben;

3?eem ik ume gunſt te baet/ .

2atan/ hel/ heeft regt nog ſteeben/

Spgeeht gp flegtg ag#oran.

#toning gefug 'h 3ag bermalen /

&#n bergrupſen bleeg en bloeb /

2lig gp fiegtg moub Zegenpaalen/

2 in mp ober mijn gettroet;

b'libel met haer geſptipg berpletten/

2Elle Zielg bpamben flatri/

'Ht HLeefbe na ubn buil en boetten /

&chgeef / en bleef um Onderdaen.

Den - '

H E ER E J E Z U S

beſchoud op :

G O L G O T H A.

&tem: Treurt Edel Huys Naſſouw.

't 492t tijb bat ik u berg / -

W #ijn 3iele / op ben berg #an
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t

12an €5olgotha / te ſtijgen; -

itom ſpoed u bermaerg boeit/

Om onbet 't oog te h2ijgen

&#en boonDer n: gehoogt.

## mie heeft Babibg Zoelt/

ot ſchimp boor elk ten toon/

2len 't Hitzupgboub opgehangen/

1Bie beeb hem 't ſtiainine 3 meet

1Berbleehen fijne mangen?

3Bie ig ſoo boºfſ, fo0 mgeet,

gig bat bien belb beloonb/

gaat men hem ſmertelijſt hºoonb/

dII?et eenen Higoon ban boog'nen?

gefſchoon bet lºeib'nen menfcijf

2lch! 'g Heerneig tiptherhoog'ueil !

2tenſiet/ anist #n Jiaenſch.

&ie ik niet hamb / en boet/

G5eſchonben ? en bermoeb/

iſl2et nagelg baſt geſlagen;

?ſch mat heeft hp migbaen.

3Bieng ſtraffe moet bp b?agen?

3Pieng eramisten onbetgatil.

ga door mieng ungeeben bupſt/

23g mijnen lºgeer €5eh?upſt/

«Bemartelt eu G5eſchonben? , we

42miſtuumt met angſt / en ſmart/

ſlBie ſloeg hem beeye monben/

ſl2ie ſtah hem ## batt,

et 't zijn geen zoooft Joo'n,
&Pfe henn. aab' 'IJA ,van tegen lfjft bgo'n/- #aet
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k
of anuit nooit geweer/ .* * * * t

#ſlaaer 'g Baberg melbehagen/

SPat macht het bem benoub /

gEn heeft hem baſt geſlagen/

?len. Dit uitstººt bouD.

apſe beet boot b'lgelſchen Ptach/

't 12uur ban ſijn billie maarfi / .

gn ſijnen boeſem blaften;

âBijl bp geen ſonde buit /

#Poeſt Zonbaerg 25o2ge ſmaehen/

qPeg zomaat# en ſchult.

«Bobg zoon in b'eeuwige ſtaeb /

lgab ruſtig al be finaeb / .

apeg Zonbaerg milien #n;
aPie bab be | 2el berbieubt /

zateg h?eeg bp bee5e ſlagen/

#n 't leupg v:fijnen bgienb.

Op bat 't gehooren bolft:

#n b'eeuunge 23jammer-holâ /

#iet heilloog ſoum berfinhen;

âIBou bp in plaet# ban elH /

apie bp benuinbe #1 bginſten /

KPeeg bittten z#n helh.

dºp moogt b?p aen uun hart /

ape oogſaeh ban fijn ſmart/

et regt / en reben b?agen;

3 Bant bat heeft hem berg?upſt /

1Peragt / beſpot / geſlagen/

GEu / met een#" / gefigupſt.

3Peg ſtºpggmang ſcherpe Speet /

#tons vººr -
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#ton hem ſoo biep niet monben /

5aog quetſen aen het hert/

?Elg bp boo? uune 3onben/

(45eboonb / ga:it bJett.

aeemijl um HBeſland leib/

geoog mebebogentheib/

een ſuppie 3onbaerg liefbe; '

3Pie hem be bamb / en boet/

&P5eboeliger bo02g2iefbe/

2llig een berſº boet.

&ie hoe 't geboogen hooft/

zijn bolh nog heil belooft /

ga bat ſchijnt toe te finihhen;

gſh bloeg in ſpeſt nan b'ſhel J.

#go? u / ber 3ielen ſch2thäen/

2lig ben em:#

(Lermijl een purp2e bloeb / .

12an teber herte bloeb/

ſtormt upt fijn 3ijbe lehen/

alPaer boo? 't onrepnſte bert /

12an ſomben / en geb2echt.nl :

45eheel gewººnt -

dP bierbaer 49ffer Lam !

#Laet ilt u aen ben ſtam/

3èan 't Igeplloog hout beſchoumen;

S qºn in een heu5 gem0eb /

HIAet een geggonb bertrouuaen/

(@Loe-epg'uen#" 25loeb,

3TBfer gn om mp 1bergrupſt /

#a ſelfg ban mp G5eh?upſt/. -

- 25 3 ge5
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19eb 'h n Hiteſh geſchonken

32an 2%# , ## mijn#nen
2ien 't it upg te ſien geklomſten /

JPoe? u / ben ſPuben iſlàenſch.

Z I E L S - Z U GT,

om zig zelfs te verkleynen, en JESUS

te vergrooten.

Op Joh: III. vers 3o.

Hy moet waſſen, maer ick minder worden.

&tem: Ik hoorde dees dagen, &c. -

&Pf: Wie hangt daer ſoo deerlyk getyſtert, &c.

&#er gesug/ Die alg. De onmachbare Hºtoning/

&telt boben be ſtarren um moning/

2,Ik ſugte om Niet te 3ijn/ embe begere/

3Pat Grootſte, afgestudt bermeere.

2tch gesug3ao magtig/ 5oo kragtig/ ontgeeſter!

H9et eygen, en mozb dat bog meeſter /

dPnthert 'er mijn herte mijn herte/ te eerbet/

hoogb 'k minber/#Emmen/ gp ulcerbet.

#map bumht 'er ik moet met um Kinberg begeeren

HIm Grootheid, moet je5ug/, bermeeren;

3IPp milben/ ſoo geern 1 ons ſelve berben/

Leeft ge5ug/ ief#ausl mp ſterven.

alBeeſt ge3ug het boelunit bat herten/ en 3innen/

25eboelen/ beoogen/ beminnen;

49p bat ik betup.gen ber bloomen beloning/

25eſtaet maer in bienſt aen ſjaet ſton nay -
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-vººr

NT

- --------- - - --V.-- -- ---- --

apat bootſmaek baneeuw'genieugbehangenen/
met 11# te Iepen;

1jum #eelt'nig in handel en manoel te let3en/
ope uune/ be umeV# buee5en.

2lclj goebſie/## /beſtuert mijn gebagten/

Zoo 5al íh u lieben/ en agten: ,

Haijn #ieſe 5al aen ume #iele âleeben/

ill bienen / u auty: leepen.

gä menſte ſoo geern u tebet te bereitnl

iſi bienſtbaetſ in dienſtbaet / te upce3el! ;

aPeet inp maer ſjeteygen, beteygen, geen hij net/
albier iſ minder't#" alg minder.

zelf:mp/omſchijnt mp/o Igepl30nbollupſier,

#erligt impj met uur ligt 'it upo?n bupſier /

G#n gunt mp het# ban hemelg geſlflbein/

#oo 3al iſ al ſienne mp blinden.

IX (machtheit

3Polmach mp boſmaeh mp/ en toont mijn inige

demthleeb mp/ en beht mijne nachtbeit/

«En leert mpſ en leert mp/ het leven betuperben/

3Pool 't eygen, b:eygen, te"on t
e Pil

3Perſcheurt/ en berbuech bog/mijnboeijen enban

cijn klupſtert bip hertel en bandenl ,
42mboet mp ban# niet blee3en/

«En leert mp/ bpo! niet te zijn, wet5en;

25 4 op
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Op Pſalm LXXII, vers 13.

Hy ſal den armen endenootdruftigen verſchoohen:

ende de zielen der nootdruftigen verloſſen.

&tem: Geeft een aelmoes aen een blinden.

V# heplbion ball ſpenaben /

#ſlâag een #iel uum iſ?aem tot boon/

«En met bloeft ! en ſchuld belaben/

#tonnen/ tot ubu 45lori (Lijzoon;

GBm met een geboelig Hlagen/

2ll ſjaer n00ben boot te b2agen/

2llg boo: eeuuu'ge ſtraf bebugt;

jl?ag na boouen / in gelooben/

&ulft een ſenben / tus op ſugt. * *

gImmerg hoort gp 't ſmartlijſt ſtatmen/

3Ban een bert Dat om u ſcherpt /

«En beubijſt gp aen ben ?lrinen

• &#euunige 25arinijertigheit.

&oub gp |jeun ban hoop ontblooten

45antg/ en alleſing uerſtooten?

32cen/ bat bult ubu 45oebijeit niet;

31Bijl ubu ooge / bol mebooge/

(9p een trooſtloog "Er 3iet.

gImmerg milt ge hem beſchaemen /

HI)ct 3ijn ſchult te ſchelben qupt /

zijn en uuo:ben gla en 2liment

dBob ban ijepl en faligheit;

2llen bie u ootmoebig fineehen/

zal nooit trooſt of hoop ontbgechen/

Schoon gehmelt met bal op bal/

zijn be ſchulden niet te buiben/

45p nogtang betſoentſe al.

- , * ſtOlli
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IV,

ſtom'Ien nog be & Ingelmanben/

“Pie ſbemabe baagten b00?t / -

qEn be ſombaerg ObermanDeN / . » - - -

gig'er nog een ljepſfaem uJoogt/ - - - -

#2oor een hulp en trooſtelooſen?

Zoo boet mp ban ſchaemte blooſen /

319egeng um 25arnnijertigtjeſb/ -

«En beſchoumen / en bertroumen/

't H#epſ bat'er in aat: lepb.

'# 25en uum gunſt! en beeſt onbuaerbig/

âI2egeng ſchuit/ en Erref ſmer,

# gp mag/ en bleef tegtbeerbig / .

choon foo'n &chenber ban ubu ſlBet/

HPimmet mogt bit ljepl gebeuren/

#Baer gp bergt geen booploog treuren /

&Pieg ih u bolſtambig foeh/

(@Lot 'ft be foetheib) ubuer 45oebljeſb/

ASnlaſten mag / in pl: ball bloeit. . . .

&boo een l#elmigt ooit berſchoning

& In um tjeplºge oogen bonb/ - - - - '

gºn met De gebugfte ſtoning : -

&taen tnogtſ in een baſt Berbonb;

5oo milt mp ooit niet berfinaben /

jlaaer met gunſte oberſaben/

AStelp / ach! ſtelp mpn Zielg berb?iet/

'H 452pp ben boore/ baet 't berſtore/

- GEn #plbo?ſtenb vol", blíeb.

3Poetge boobe ſonbaerg leven?

JJBaehtge bpoef'ge 3ielen blp ?

4TBfitge u felfg ben ?ürmen geben?

alBiert ooft ſſaef ber ſomben b2p ?

-- 25 5 - 2-uſta
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#uitge ooit benabe ſchenhen/

#aet die ume eere hyenhen/

&ïegeng u ſig hanten aan? 4. '

Zoo laet 'k ſinken/ en nerbainäen b

%|n um eerenaus ºnt

2lch! milt bog ban 122eebe ſpreeken/

«Eer ift onder 't fonbe-juk/

25en ten eenemael bejubehen;

«Bun een mo2In het ggoet geluft

33an uuo uptberhoote Hinb'ren;

Saog urat Han mp nog berblub'ren/

illmen ãoon te grijpen aen/ .

3Pijl ijp 't harinen/ ban ben armen/

3àu nog minister 3al #man.

dBroote He3ug mag het meſen /

3Pat een ſter gebuollt gemoet /

alBoat oerbonben/ en geneſen

ââuo? De 25alſein ban uun 25foeb?

- #oo ſaet uuo genab unp noopen/

dBm op b2p geip' te hoopen/

qEenig mibbel boog mpn finettſ

&H boel genefen/ 3ie begreeſen

3Ban ben boob / 't voºrwaarts ijett.

3Liefhe 5uitge openbaeren/

aPoG2 een ſtraeltje ban um ligt / .

#lap be grootſte Ber ſonbaten.

2ich ih ſmelt! een belle-tuigt/

3TBilt gp bit ſo0 obe?tomp'len/

#leet nou geebheib / falig bomp'len

gu een bolle Zee ban bepl;

#aet hem teenen / mamael# 3uneben/

53pere bomen het hoogſte ſtepl.
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Op Klaegl. III: vers 39.

Wat klaegt [dan] een levendig menſche? Cell

yeder [klage] van wegen fijne ſonden.

&tem: Treurt Edelhuys Naſſauw.

#ngt b2p een treurig 3Lieb/

S## gp niet #

Heijn ziel/ het bep! bet bºoomen/

Haabien be «Epbelheid -

11 ſchijnt 't ouerſtroomen/ -

ga jammerlijk#ro.

45p mepnt / be @Legenſpoeb/

25eneemt uur hert en moet/

jl2aer ubde# boogheid

%jg oogſaeh ban be fmatt/

& Peg mept uur ramp be loogheſt/

Ban het ondag att.

31Boub gp ben Puben ſlºemfch/3 200itd:# 3ijlien# h

ebemig be tegenſpoeben/

25enaaubotheib / #ielg gequpn!

ga ſpel en Abatang moeben/

30u u002 u bijg je 3ijn.

ilm hoogmoeb braeft te hoog /

&#n boon een bartel oog/ | |

# in 't jnst
illaet toepnig tegenſtant

ga ſomber bepl'gefinerte/

3Perägepgſe voorjaar

't Bifuan brºeiſche slang/ .
3Pat macht het u ſoo bang/ &#t?
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«En heeft u alg betoobert /

dBm. Dat be epbeltjeib/

eft hart en fin berobert /

0gt u eente,#p ontſept.

32e looſe / booſe Hel,

31Beet ober 't Poſſe bel

G#en Schapen bagt te trekken;

&#n ſoo (ach. Dat ik loog)

l#aet angel te bebehäen/

3Boog nu oneij: 00g.

#a gp mogt onberbuagt/

12an pbeltjeſb berh?agt/

#laoet epge bomaegheib bgagen/

&Lotinge 2iele-ſmart;

iſlàaet al te laet behlagen

UPe plagen vay# hart.

32at buut ban battle Iuſt /

iſ 2oet mogben uptgebluſt /

GP002 gamtſche tranen beſten/

32etſelt met meem'ge ſugt;

(4Lot batge alg be5meften /

G9m hulp na## bitigt.

3TBieng Baberlijke tugt/

ill billijſt meem'ge ſugt/

3Boet upt ben boeſem bringen;

(Lot u het Zielg-berbrief /

i 3leert op een hlaegfoon fingen/

«Een beplig Immºtie

#a gp boo? b'opperheet/

ill buſit ootmoebig neer/

HTaet



Geeſtelyke Gezangen ep Gedigten. 2g

ſlàet angſt en ſmart belaben; -

Ilptroept / bott uunen finegt/

d?! 2lfg?onb Der genaben/

45enabe / sta", legt.

@Lot gp be 3TBetelt moe/

Ipem balt alg in De Roe,

25etupg u te behagen;

GP 1Baber ! ig mpn ſugt /

«En uube felle ſlagen /

2 pn een gewººn#at

&#ft p2pg het upg belepb)

3Ban um 1300?ſienigheib/

GEn leere in het mibben/

12an ſtamp en Ziele ſmert/

Hºlm megen aen te bibben/ -

3|2et eenvan: bett. . . . . .

19et joh ban (Legenheib/

JPoo? u mp opgelept/

ſlPil ih gemillig bgagen:

Gên 3al eeng# ban bluft /

&#n 't G5loti-rijh 3ien bagen/

Be #on ban maer geluh.

Opwekkinge tot Geeſtelyke en Hev
p ### y

Op Philip. IV: vers 4,

Verblijdt u in den Heere alle tijt: wederom ſegge

ick, Verblijdt u. -

&tem: O! Holland ſchoon, &c,

V# u €5unſtgenoot ban 45obt/

2ll ſou ben lºemel Hraken/

&chool,
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5choon b'2lerbe beeft / be ſuperelt ſpot/

«Bempgt um 12epl te mgaehen:

oſten ſjoeb / een 4Dmmaerbeetbaet goeb/

3Permogbeni boog Göobg epg en bloeb/

Ilpt oºſje gunſt gegenen/

#hoop u in b2eugt te#n.

19eeft b'ſeube &lang ben maenſch berlijb/

5 àiet alg bezberf ge5unoten /
KiLot epnbeloofe HBeetlphtjeſb/ e

geeft nogtang bobt gehoren;

't Göeloebig-bolh/ en Hlepne ſchaer/

3Pie alſoo ſnoet of ſnoober maet /

2tig ote in ſomben fmooren/

'3ſa eeumig gaenvan:

dºobg «Eeum'ge Schoot-2Zoon heeft alg 250illuj 5onben onbetſchgeben/ ijeeft alg 250gg/

Haam op en ober alle fo?g/

iBoo! bit / en 't eeiſtuig 3Leben;

52a ö'inhoub ban ben ?geben raet/

#$pzak ijp / 45ebugte 1Babet/ laet

#aet niet ter ſpellen balen/

GEpſt ſtraf ift 5al onair,

3Poe miert bp ziel-25eag/ Hºgeer/ en #298ft/

12an 't 19ola dat gp fou gab'een/ - . . .

#ſuzoeg bit egoumen-3aet belooft/

#en- en en bier-bäer ben 13ab'ren: ,

# epnbigbenijaer leuehgloop I. . . . . . .

et bie #ertmagting/ en bie H#oop / * /

«Eerlang tot (Irooſt#nent * * *

5ou Bogſt ſlºegſtag n: til. | | |

- - - - - - - - -

zeer geeſten ſbob initef édit bebleeff / -« - - - - - - e (ſBobg

* en *
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Ghobg Zoon een zoon beg Benſchen/

62ntfangen upt ben jeepligen ebeeſt/

45een ggooter ſºepſ te boenſcijen:

iBernulf) en boet/ «Bobg metten/ byaegt

SPeg 12aberg bilfie gramſchap; álaegtſ

Berbaijfelt boben maeten/

JPijn 45ob ijceft mp#n.

#oo miert berbient berupo?ben gepl/

12go? Bolk upt alle Schaerenl"

3TBaer op bp boben 't hoogſte ſtepſ /

(@Len Haemel ig gebaren;

«Beh2oont met ſiegt en ſlaajeſtept/

dºm b'aengebaagte zaligheid/

#en/ boo; 3ijn 25loet gemaſſen/ -

#2agtbabig toe te pa #E .

I#eeft 'g 3Leueng 12ogſt be 3Poob geboob / .

2ijn## baer Hija been fieben; -

A&ou 'g gemelg gunſt- en heilt gehoot -

#Piet boog en boot hem ſleben?

&#n 't oefenen ban buaete betigt/

«Beſchaert aen alPeſentlijke breugt;

d2m #2upg (Iriumph te fingen/

#ſlàet 24e5ug attent: -

#g 't «Beumig fiegt reetg aengeb?agt?dſbeſtelt in baſte# 128g -

GPnttroont be #elſche GIdobermagté

3TBamboopen #ielg 13panben? , - - - ' ,

3Pe 132eugben-®in ban ben beeſt f

' - - - - -

ſteetg uptgeſtort op 't H#eilig feeſtj

3120et# tong# 1 ' ' - ,

en tot Googlof ojijten ,

- ºº ' - - - - - - - - -- 'ik'
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ape zoon aen 'g 19abet# ſiegterhalib /

geeft liegt en ſlaagt berhaegen /

Een beeſë) en aen gene hant/

#an bºd:eumigheid, ben zeden
(@Le gunnen / 1a te ſchenhen upt/

betig en blijft 3ijn baſt beſlupt /

äbe #cl/ en 't Bleeg te tºnitiºn /
amele 5al um 193eugt bal! ſtremmen?

19et ligt oan ſateugt ig teetg ge5aept /

#oot alle maer op tegen/
#ogſt gesug ſelf# be &chepter 3maept /

alBie ſou niet moedig begten/

3eoo: 't Hkoningrijk tºt uia : 3Peugt /

dºn't falig goed uan Igemel bºeilijt;
#ſe ſºjiſſing naem uit noemen / .

jaoet in 3ijn Glory tº:".

tſ) ! 3eolit ban Gönbt uuo aPgoefheid ſpaertl

ampilt u op eer merblijden/ -

#nt niets in hemel of op allerb/ . . . .

#al u oan ºbilſit the E; -

#bºomeranderlij##ſ,
aBe fouben ſelf / en alle quaet /

25epaelt heeft / 3al beperhen/

ga toen ten goedew#

zoo h!ijgt be #iel genoegſaem ſtofl
den g?ont om 45otº te looben/ - -

#oo baert het bett b00? 'g Ibeeren lof/

#2et ?Ireng4alugt na b00bell , . . -

ºmhelſt ben #egen/ u?eeſt geen bloeit /

naaet pient ſijn nacht in '# #Leueng 250eh/

#ant bie na 45ob gelijhentl -

beef, zegug bloeb getephtmt. -

’
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ſlBanneer bu02t meeſt het Vlees getemt /

Hitall minſt be ſlbereft ſcijaben/

g 't niet alg 't Hºgert bol b2eugde 3umemt /

# ſtroomen ban Genaden? *

d? ! Dan bergaet De ep D'Ie luſt/

qſbeniet be Ziel eerſt trooſt / en ruſt /

3Pie 'g l9eeren gunſt buil ſmaſten/

jl2oet ſieetg na via#Janen.

2II mat be Wereltling berblijb/

2Zal baeren eeuunig ijliplen/ -

il)aer bepl'ge bºetigt berbeurt be tijb/

&taet baſt op eeuub'ge Zuylen;

3Peg (#eeren taet/ en Iljgiſti ſoen,

4Dat heeft een ſtijgiſten meer te boen/

2llg maer na beugt te ſtreben/

QEn Hommerloog te #.

(ILot bat ump in het volgenot vº

HBall eeuuu'ge b?eugbe baden /

l#et hoogſte goed, gehoba Q5ob/

2al ſelfg be Ziel berfaben

iſlàet b?eugt / met epnbeloofe u!eugt/

't 45ebolg ban ongebungbe beugt /

dP ! Hºepl gang ontmaerbeerlijſt /

&P ! 192eugt onepnbig ſjeerlijſt.

Op Hoogl: IV: vers 16.

Ontwaeckt Noordenwint,ende komt gyZuyden

wint, doorwaeyt mijnen hof, dat fijne ſpecerijen

uytvloeijen: O dat mijn Liefſte tot ſijnen hof

quame, ende ate van fijne edele vruchten !

&tem: O! Jehova Ligt en Leven.

d?f; Assa"ges eens ſiften.

zich
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A*# boe beug'lijſt ig mp 't Lommer /

&chabulu ban beg 3Leueng Soom /

3?u De 4Beeſt ſig bºp ban Hointner/

25aet in een genabe ſtroom;

#a boe #emelg tg mp 't «Eenfaem/

«Een macranbe ban beloof/

't Paeft be 2-iel met 45ob gemeenſaem /

3Boo? De âBereit timº# boof, -

25laeft ontmaekt nu Ipemel-minben/

#oomt ſpeer 3 e5ug tot uur H#of/

'# #al niet alle bootg-geſinnen

JIºp berleeb'gen tot nu, #Lof;

&tuuren fugten/ 3oo beel 25ooben/

G2In u troonuwaerg boot be Lugt /

illºn berſtouten u te mooben/

3?iet ban op uun trainingt.

#ugten en geloobig ſchºeijen /

#g een merk uan uune ſpant /.

#aben ban bie &peetcereijen/

#eeft um gunſt um beeſt gepfanb;

#al be Peugt be Bobgbºugt g20eijen/

#haron bloeijen alg een roog/

#emelg baauun moet zegen ſproeijen/
GEpge merft fg valuta:

&#5teſt berblijft be bupſtre molhen/

32an 't ſtihoonher ongeloof/

b'Hºpl5on 't ligt ban beele bolh'ren/

#cijfet geen ſtraelen/ ſchijnt 3oo boof/

2lch boe aahlig íg bat bipſter! -

'It dºat Inaer met beſchroomtheit boogt/

&#lang ge He3ug toont um lupſter/ -

&P002 be tralfen ban uun mooiſt. ' e

V.
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dàuam mp 't eeuunig ligt beſtralen/

't &alig «Beegbom negebeelt/

dP! hoe lupſt'rijk ſouh ift p?alen/

jongen met 45oog «Ebenbeelt;

ert en gang ten lºemel rigten/

aïBanb'Ien alg op Hlaten & Pag/

JPoen en laten / b000?t ſou ſtigten/

gä berligten mien my #n.

'à 5ou ban Gödög geſigt beſchoumen/

gboo beglanſt met ſlaajeſteit/

12golijk boumen en hertroumen

dPp be ſhotg Der Zaliggeit;

alſ het blinkend ſchijnſchoon maken/

dBbetreet 3ijn ban mijn pligt /

3TBereig eer / mijn ſelfg berfahen/

3Peugt en 02eugt vrij en ligt.

@Loeft niet ſchoonſte aller ſlºemſchen/

#omt tot um berloofde 252upt /

dà! 3p han geen ſchoonber menſchen/

't Lijert gaet om / en tot u upt,

dBp 3ijt meer ban gang begeerlijh/

'à 5eg tot alle & chepſelg Neen,

gesug ig te overheerlijk /
Igem/ mijn hert/ en# geen.

#laaer be qLiefſte ſchijnt te 25pben/

#lch bp openbaert ſig niet!

3eifg ook baer 3ijn Schaepjeſ upijben/

âPeg iä ſing een treurig 3Liet;

aPogſt te onbebagfaem tergen/

dBoot be fonben 3ijn gebult/

3PaerOnl IIlOet hy ſig berbergen/

dºoeft gpge5ug/'tig mijn ſchult. & 2 IX
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I X.

Noordenwind, acb! uilt ontujahen/

ſlâacht het mp b?p eng en bang/

2ll foub' alleg beuen / ſt2ahen/

GP ! nu paſt een treurgeſang;

'h Lºeb gefoubigt boben maten /

JDat hofi Hlagen en geupeen/

3luſt en zin heeft mp oerlaten /

&#n buaer ig lllijn en" heen ?

2tch! ift mal'ge aen be loogijeib/

33an een argeliſtig ljert /

& 00 betbult / boo?fuit ban boog heib

UPu02 genabe / tot mijn ſmert;

âDilbe geer'ne ſch?eijen / treuren/

2llg een buuaeg / een onbuijg Himb/

illaout mp ſlegt# upt gunſt gebeuren/

QPe nabpijeiù ban mi: ".

Zuydenwind berbeft um ſupſen/

2ich ! berujahhert niet te ſpa,

3laet (Bobg mater-gooten rupſen/

ZStuurt een Golfje ban gena;

93jn be buaterlooſe brehen /

JPe Lanalen ban mijn ſyeeſt /

(GLoont mp een 45enabe-ſ&Lehen /

&Bp 3ijt ineer 300 aat#wen.

âBilt ban 9eplanb gefug homen/

(Iot be Zielen ſijnen lºof/

'H 2 al boo2 b2eugbe ingenoomen /

1!pten / fingen / 3ijnen Hlof;

l)em mijn hoope niet berbloemen/

HPog betbeele Ziele ſmart /

jl) eer be 4Pberujinnaer noemen/

- &Pe 25ebeerſcbet ban mijn Hart.
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-

Op Romeynen VII: vers 24.

Ick elendig menſche ! wie ſal my verloſſen uyt

het lichaem de1es doodts ?

&tein: Aurora brengt den klaren dag.

«Elaeg! Dat th ben Ouden Mens,

ilaoet in Den 25oeſem ozagen /

2üll' mijn b?eemb'lingg dagen/

&Legen buil en meng;

ill?oet ilt broebig ijpgen/

45ae iH alg gebuht / -

&Pnder ſolibig Eygen,

ſlèelherg meng geluist/

qEn mp alg een in bauht.

3Pe epge mij#ijeib maeſit Inp buuaeg/ .

25eſcijaeunt in Doen en laten/

«En nog boben maten/ -

&peelt het feifg ben baeg;

2lig mijn geeſt 5al mannen

#ooren ban het ſtaf/

Schoon bp in geſpannen !

&tg tot ben hen gaf /

H#p oo!Deeltv: te laf.

I.

#n plaerg ban Liefde boeb ſh ſjaet/

gEn ontfeg luſt en ſinnen/

't Göeen ih moeſt beulfijnen /

't «Poebe ſchat if quaet;

2lcij tot epoel ſlapen/

12tub iſt unp geſint/

#a ſtan moeftig blauen/

«Pin een bant Tuol upint/

«Belijſt een merelg hint.

«I 3 IV.

"-

-,
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IV.

'h ſpaerbeer ſter biämilg Schijn boot Zijn,

gEn bol berbmaegbe reben/

3Liefhoog b'epbelljeeben/

&onben groot en Hlepn;

32oopen mijn berlangen/

&choon tot zielg-berb?iet /

2ölfjft mijn herte hangen /

2len een blinſient Niet,

3Pat niet! De wºel biet.

# Eygen oberbuerſt mp meeſt/

ig tft in mijn gebeeben/

2He3u bierbaerheeben/

(Iragt boog ſijnen 45eeſt/ -

OPp mijn ſjert te brengen/

% la boog 'g I#eeren @Lij2oon;

## : geljengen#

't oog naem tot boon/

gºn ſteekt hem #" H2oon.

3Panneer ik in 't gebmpbe 23oeh /

(qIragt ſjeplig t'obermegen/

'g Ipemelg bolle 2egen/

(ſ)f geb2pgben bloelt;

&niaeh iſ nooit be foetheib /

UPaer iſt Dan na ijaeh)

&Poor beg Heeeren goetijeib/

døf het felfg neemt un2aek/

«En ſtremt bit#Etman. *

2lch mier beeg” ouden Mens geboot !

gaf ih ban 't bleeg ontbonben/

?lch bat gang geen 3onben/ -

Hitlepn 5oo boel alg g?oot/ - --

& In
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glu ben 25oe5em moonbe/

#iaaer boot ºf #eeren bant/

't Eyge bat hem boonbe/

Schoon foo hart getant/

3ilbier alans ºp#mant

3Palaen/ o 3Leeum upt Hubaa'# &tam!

3meiſt op 't Selfs verſcheuren /

'ſ Hegeeg uoot traeu of treuren/

ape oube ſlºemſche qualu

25oog u tegenſp?eehen/

#Lahen umen min;

#oom aen milt u uu gechen /

#Beemt be Ziele in/

25eheerſt 82pb: 3in.

Ibeer macht mijn ziel baet ſelve qupt /

#p moet het Selfs ontbeeren/

zoo 3p u 5al eeren/

33a um 3Paerbigheid;

âBijkt u?p 3onbig Eygen,

45;oote #efug laet /

ziPat geen haagten ſtijgen /

alBoxtelt upt het 3aet /

12an al mijnzºmaat

3Dijät zielg-berraber upt mijn hart/ |

## mag u baer niet bulben/

#tapelt ſchult op ſchulden/

&#ot mijn ziele ſmart;

45p 3uſt moeten ſneuen/

't Gg niet u gebaen /

'H #oet buo? #je5ug 3Leben/

lgem maer Hleeben arml/

«En na ben #emel gaell. -

GL 4 X I.
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XI. v

#eer toont bat gp be hoogſte 3ijt/

p bat 'h met beplig beeben /

3?oog bo02 u te leben/ --

3Laet uur mogentheib;

?Illeg upt mp baijuen/

JPat uur naem onteert / .

jlâoet ljet Eygen blijben

GP ! uuu hnegt begeert/ • »

UPat gp hem#n leett,

(@Ierhoplift ban um hulp oerbep/

Zoo boet met rabbe fcbzeeben/

JIPp ten l!)emel treeben /

dPmber ubo gelep ;

(Iot ik met de manomen !

1Ban het Selfs bebrijb/

&#eng uJozb' opgenoomen/

't Eygen #lt ten ſpept/

#n eeuuu'ge l#eerlijhljeib.

Op Pſalm CXLVII: vers 9.

Die het vee fijn voeder geeft: den jongen raven

als ze roepen.

- &tem: Pſalm 6.

&#hoba 'h moet bertroumen/ .

H#et 3al u nooit beroumen /

JPat gp mp troubpe 3uuoet / -

5Babien gp ſelfg upilt 3Laben/

âBe Q3ongheng ban ben ſtaben/

HPerlaten ball be spºrt

&P5aet niet ubp ſtinb te boben/ . -

lgen bie u reeb'loog Hloben/ - --

* -

45ea
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45elijſt um Zoon mp leert; , . *

GP ! ja gp 3ult het maken/ -

Hlaet alle mijne 3aehen/

geljoba bie aat: is - '

3Paerom mijn Ziele naber/.

@Lot 450b alg tot uun IPaber/

âDaer toe foo'n g?ooten ligum?

«bobt 5al eet 'ſ: 3ou be5uuijhen / .

Jlap toonen miſſe blijfien 7

12an 1Babetlijhe #uw. - *

# maet op 450bt te magten/

tott in 3ijn ſchoot uuj hlagten/ .

H#p 3al in noot/ nog boobt; --

ill laten of beriaten/ -

Zijn gunſte 5al u baten/ -

2ül baagten aant bgoot. -

&P ! Babet 'h boel mp bguhſien/

SP002 bupſent ongeluhhen/ . -

, &la 3ie aen alſe hant;

3Bolſtanbig op mp moeben/

«Een Zee ban tegenſpoeben/

G#n b?eeg boo? nºg: fitali D.

2lcij ſuſte holle 25aeren/ - -

gÉn Han iſ niet bebaeren/ . . . ?

H3et onumeer bat mp treft; . . . . .

&chijnt alleg te berfſinben/

&taet op beſtraft be minūen/

3TBij% ijaer be zit#hift. - ---

gft weet boel ſchoon be 192oomen/

#zeer bihuilg oberſiroomen/ -
QL 5 U2e
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“Be goloen ban berb2iet;

zp egter 3ijn 65eſegent /

#Schoon armoeb haer bejegent/

309ie arm? Die #nut.

ſlaaer alg het hart met forgen/

2an b'?#bomb tot Den HT?02gen /

32olſtambig blijft beſet,

Zoo Han 't niet aen u hleben/

Haïet leeplig boo? u ſleben/

dPf manb'len in# 42gt.

'H 5ta na geen beoge bingen/

2lig bartie 119ereltiingen;

obun mijnen maeſten beel/

qºn mepnig tegenſpoeben;

3ïBilt mp alleenlijft boeben/

312et het uitgang beel. s

(OZe beei ſoum mp beletten/

dPp bert en pligt te ſetten/

Heet baet niet na be Poob,

#eeg miſt fiegtg in bit Gieben/

ſlim ſtimb / o 1Babet! geben/

#2et bagelijkſe zei:

zijn poſt en pligt betragten/

oºm op um gunſt te magten/

aper bloomen ſterhte ig ,

zoo kan men b?olijk leben/

apan moet het 25toot gegeben/

qin 't âPater ig#s.

# Iaet mijn 12aber ſoggen/

i ſchoon ijp houb berboggen/ Zijn
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Zijn hulp en ſoeh 3ijn ſtijfi/

2 in bupſent ongenugten;

jàijn hinbetlijhe fugten/

32erhoogt bp *#.

Zijn ſºulp aen mp t'ontrehſten /

&Pf met gebee'n te gehfien/

3Pult 'g #eeren €5oebljetû niet;

## 3al mp niet begeben/

i hupam mijn hoop te ſneben/

%jn groot en vº, #st.

19et bierbaer 25oeſt Deg IBeeren/ . . .'

3Laet mp geen trooſt ontbeeren / - - -

gln ſchimp tot fppt ban b'I#el;

&telt een geloobig HLee3et /

2lſbaer Eben-Haëzer,

2lig eertijbg Zamuël. 1 Sam. VII: 12.

f

Op Jerem. XXXI: vers 3. . .

De HEERE is my verſchenen van verre[tijden]

Ja ik heb u lief gehadt I met Jeene eeuwige

liefde, daerom heb ick u getrocken L met Jgoedertierenheyt. w
-

&tem: O Minnelykſt Emanuël.

'ft (Pet ume €5oetheib meergaloog/ -

M HLiefmaerbe ge;tig roemen /

3MPijl gp tot &aligheib berhoog /

#ſa nimmer moub berboemen;

ſlap bie be Zomb/ t . . *

«En 't ûgehen ban um 25onb/

&Pogſt onbeſchaemt berbloemen. - it W
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3Boo! b'eerſte aenblik ban be tijb/

#ebt gp mp aengeſchºepen

@Len leben/ ja ban eeuuuigbeib /

#eeft liefde u gebReben;

4Bm boel te boen/
WA et Leben tot ſtant5oen/

19an mijlle Ziel te a:

ilm 25ſoeb 3oub 't ſchuldig ſpert beſp?oe'n/

ilm Poob berdienen 't Ileben/

giën gp aen 'g 19aberg regt bolboen

24H bab nietg t hon nietg geben ;

JPoemſchulbig / usant

3Boobrg-bonnig ban €5obgijaub /

31Bier bp mp onaangen

«Een 2onbaer ban €5obg 25eelt ontbloob/

3Piſt nietg ban Ploek of Zeegen/ -

&#en &langen Žaet in 3omben Poob /
39erbooit in H2omme megen; A

oſten &Bhuaeg benupl

#h niet om eeumfg geſl/

&ag upt / of ſtonbt vººrum.

eBenabe heeft mp ouermant/

eſbebmongen Hibert en Žinnen/

Peg/ moeſt if (tegeng u gehant)

#l nogtang teber minnen;

«En 't H#ert 300 loom/

iſlāoeſt tegeng mint en ſtroom/

dPe Hºgemel-rijg bramº,

ºPoo? 't moogt en bp beg Geeſtes ligt/

&oloog ik het oog na boobent

- - JI)p
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Jſlap bagt het mag beg #onbaarg pligt/

#n geſum te geloopen,

'?lI balt het ballg /

Hºelt geſug moet ben bang/

«En 't regt beg zatang #om.

(@Lermijl ik in mijn Niet berſonâ /

qEn riep ift ga berlooren/

eEen trooſt-ſtem in be ooren âlonſt / .

69f baer quain mp te booten;

122eeg geen gebaer /

$3h ben tot jl?ibbelaer /

q#n 2，ielg-behouuu a:#n.

gh blugte tot u/ arm en nacht /

3Pe hoop bermon de b?ee3e /

illuj moogben babben mp geracht;

1Boog een beropbe Weeſe, -

3l3ag eeumig goed;

3TBag «Bob'lijft berte-bloeb/

(ILot toen ban 't #tot

3Pen &#pſchg ban het 45ena-berbomb /

3TBiert ban mp onberſch2eeben/

312ijn boope op &apbier gegronb/

## foub uoon gefug lenen;

3TBaf ooit mp uJaert/

qDf bſerbaer uuag op aert/

Hl?oeſt ift Deh kºrtig geben.

Ipier toe mag mp itun gunſt en geeſt/

2ille oogenblik ban mooben/

gift bleef boo? 't ſombig bleeg bebgeeſt;

JPog gp foub uun gebooben; * *

-

#l2p
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#ap leeren boen/

«En met het bett berfoe'n/

3Pen bienſt ber wam:#nen.

hebbe ubm 25ep?oefbe (Itoum / ,

ot hier toe onberbomben /

42eft niet ban heur / of eet/ beroum;

3 a ſelfg in ſpijb ban fonben/

JPie nog mp ſmert/

Lºet bert/ het gantſche hert/

25lijft aen uuo hert a:#n.

3Laet mp ubu gunſt en maerbigheib/

&Pp hart en tonge b2agen/

32a 'g alPeerelg gunſt bie netten ſpijb;

E?og na het ſchijngoet b2agen;

- Illup leeerſchappp/

## faligheib boog unp/

&Ift 3aiſe nooit beklagen.

Het onherboore DEEL, voor des HEE

REN THROON, aengeklaegt.

ASötem: Hoe quelt de min,

d?f: o Ziele juygt!

J"# &oon/ ſh baege boog utm @Lij2oon/

«Een l#art/ uum 5?aeln tot hogni

25limb / nacht/ en hulpeloog/

&#n nogtang trotg en boog /

«Benegen tot beg alPeetelg p?ael en boogbeel;

Zoo'n ſchulbig lºerte ſtel ik boo2 um eogbeel/

&Pf gp um ânegt/ .

{Poub gunnen#s tegt.

gſm #Bajeſtept / onmacht te &PpperijeiD /

v. --

r
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2oo alleſing belient/ l

2len alle ingep2ent;

łtan/ lieber / poogt Dit hart niet te gelooben/

Berſaeht ben Schepper / ſlaat geen oog nabouen/

31Pijl 2atang 25eelt/

#n boen en la: ordt

fiegtbeerbig #eer 1 hambhaber ban um «Eer/

19elt utu 12panden meer;

2lch! oefen bepl'ge ingaek/

1Boer upt um epge Zaeh;

3Laet b'oude menſche boog um boogheib 25eben/

&Pootblahenbe Han tft boog u niet leeuen/

ilm buipe 25lijfit/

&#en arme wºfºniſt

Zoo meenigmael/ boo? 'g boetelg 3oet onthael#2denbob / en @Lobertael / th

3Bogb ſh te 3eer miſſijb/

19erſſaeft aen pbelheid;

3Pienſtmaerbe 2e3ug/ 3ult ge bat geboogen?

itan banum bienſt/um gunſt niet meer bermogenſ

- 49p een gemoet/

ſ5e-epgent boog" 25loeb?

#oo 't eenſ geſchiet/bat mp begaeetelg Niet,
45etoont moet in 't berſcijfeb;

GÉn hoe een eeuunig goeb/

2!lleen be Ziel boſboet;

3Pan tragt uit toel be #Zomben te betreuten / .

H#et foome Hºart ten Heemel op te beuren;

#Baer Haeg! um knegt/ -

25lijft aen want #rutat.

o Heurne wel, oºrwinnaar van ontij
- - lgepl-Boaſt Emmanuëſ! «Beeft
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«Beeft 4Beeſt / Q5eloof en #tgagt/

ibetU?eeht Beg iDpallûg magt,

dſbp moet up 3ult/gp fiunt inijn 5aeh aenbaerben/

&cigoon JPupuel/i3el/en iBeteit ſamenſcijaergen;

iDapent nup maec/ A'

UPall u?eeg ik geen gebaer. -

Op Job XXXVI: vers 22.

Siet, Godt verhooght door fijne kracht: 'wie is

een Leeraer, gelijck hy?

&tem : O ! Kersnagt, &c.

H“# #e5ug/ 3Lijbſter ball be 25lfnben/

libegump3et boo? De GB00ſgeſinūen /

3Leert gp be &legten teen berſtaen;

3H 5et mp neber aen uur boeten/

3P? 'ttanen moeten buuaegijeib boeten/

jlâijn 3ugt ig bp u ſa, te gaell.

aſpech epge ſDijgheib en Gycleertheib/ .

#Piet meer ban Dujaegheid en berHeertſjeib/

#ao ge3ug ligt mp niet beſtraelt;

ga booi / en faſie alg ben 25linben/

#an 'g ſlebeng-pab of Stab niet binden/

25en 3iende blind en g: berbbpaelt.

alPil pemamb Obobgeleerbe 25oehen/

3Per mijfen ſchriften onberſoehen/

(ſºf 't filate 23pbelboeh boogblaen f

#l?oet bp bcg beeſteg ligt ontbeeren/

daf Homt hem % e5ug niet te leeren/

zijn Ziel ſal boom:# berſtaen.

g5obg beugben 't Ligt bet H#emelingen/

qºn blijftbaet upt be ſigtb2e Dingen/

- - -

25e



Geeſtelyke Gezangen en Gedigten. 49

#eſchoub men met geen geeſtlijk oog;
H#oe in het fael'gen Der ſonbaren/

Pie fig ſoo mpflijft ſamen paren/
3g eene leere deel te baan.

“En hoe ben ?lfgnonb ber genabe/

“Een arm ſonbaet oberſabe/

illaet eeuuuig bepl om b?p ban bloeit

&Le 3ijn/ beglanſt met 'g ſpemelg filaetijeib/

gPie trooſt / bie:5egenrijke upaerheib/

#g mp alg een virtuººsen

#et bepl bat gemel en dat allerbe/

#n egte liefde ſamen paerde/ -

#oe «Bobt het goed ban ſonbaerg mert;

## boo? De blinde ziel te bupſter/
@Len 3p 45obg 45eeſt ontdekt. De lupſter/

3Pan 't hoogſte wurg# het lºert.

#p morgenſter bie uorban hlaerheit/

2ºlg 3onbaerg ligt en fcbaoum bnaerijeib/

#en bonfire HPeereſt hebt beſtraeſt;

#un Lupſter kan ik niet beſeffen/

#un ilbaerbe fian iſ niet verheffen/ º

2ll uuogt bie ſierlijk afgemaeſt.

- V III

#oe ume #egenrijke moo:ben

&P 5oetſte Jeju! 'f hert behoorben/ -

gPe «Euangeli-maet / en ubat - -

32002 alle eeumen ig beſlooten/

@Lot trooſt ban ume Bunſtgenooten /

3ſſPogt niet ſoo 't boot: Inp bebat.

# ligt/# / /

& DIT ſcijel ban 't geeſtlijft ooge/ .

- i van # #ltu
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(

ſum biepe tuijgheib mp verbaeſt;

1Boon buJaſe ubijgheib/ of berlieettijeib /

19erleentge uJare 450ûg-geleertheib/ | | | |

3Paer boog men wist wat berbuuaeſt, . . .

«Been kuijgheib bie Göeleerbe Bazen, 4

3Poo! moint ban udaen macht opgeblaſen/

HIBaer ſp?upt upt ſupber #emel ligt,

«Beſtaeft bood ſpootgebupbe pennen / . . .

dBm 65obt/ fig felfg/ en regt te hennen/

âDaer toe ong uube in ºmligt. - - -

1 •

âBilt gp mijn battel oog uptſteehen/ | | | |

iſlāijn epge HPijgbein tegenſpgeehen/ -

Zoo mozb ik aig 't geſpeende hinbt; ?

#an alg een bbbaſe mp geb2agen / , 'za'

dPm nooit na teen ban DOen te b2agen / zº tº

3Paet men in eurs:#sus binbt. .

2ll ulme hinb'ren maten &Plma3en/ - “

«Eer bat gp baet had ingebla5en/ . . . .

3Pe boare mij#beid bo02 ubu 45eeſt; ;

&P5eeft umpen finegt ook ſtof ban jupchen/ ºf

d?)m openhartig te betupgen/ . , 4

24h ben be g?ootſte bbpaeg gemeeft. -

Op Pſalm CXIX: vers 3o.

Ick hebb' verkoren den wegh der waerheyt, uwe -

rechten hebbe ick my voorgeſtelt.

&tem: Revelje voeu. -

- GPf: De tien Gebooden. 1 º .

H“, enge pab be meg bet 3TBaerheib /

H#eb th berftooren beſe baen/ º V ºf # * *

3lepb ong na 't 12aberland ban klaerheib/ſ
I#eeft D'49pper Alepbgman ſelfg gegaen. II. w
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âBel eer berbmaelt op aub're megen/

3Liep ift moebupillig tot het quaet;

iſlaaer (#emel mat een groote 5egen/ -

jlàogt ſullig 3ien eet ##s te laet. . . .

H#eeft 2atan / Bleeg/ moebmij'gefonben/ . .

qBen meg tot Igel en JPogb berepb;

gae uuijgheib Göonte heeft uptgenonben/.

GÈen boeg tot tawa ºnlusten

«Een Zael'ge Lºpérbaen toegeſſooten /

3Pool 3onben eerſte 12aberg bal; - - -

Bl?aer bíe boo? 'g l#eeten gunſtgenooten/

G5eopent íg / . en uit: 3al. -

3Paet iſ geen anb'ten meg ten 3Leben/ -

dPan bie be mijgheib ſelfg beſloot; - * *

ſlBat ooit beſlBerelt boo? mil geben/ -

&Be meg bet ſomben k:# D0Gbt. . . . . . . . . .

V 1, - .

G#en bmeg 5oo bigt be5aept met boren/ . . .

2oo bonáet 3onbet Zonneſchijn, "... :

Hleoet mpſ moet elk uptuerhoren/ a

QPe een'ge u0eg Detw#" 31jll. - - - - -

3Pie immermeer met rabbeſch?eeben/

G#n uptgeboſt met ſchoen en ſtaf; ; ; ; ;

42p bee5e bepl'ge baen mou treeben/ -

&taſt oogen upt/b:" af.

E3ier 3ietme 3Lamme/ #theup'Ien ſp?ingen/

H#ſet 3iet men ſupgelingen gaen; | | | |

#ier hoo! men ſelf# be ſtomme ſingen/ . .

&choon met hetaan: wat belaen. 1x

- 2.
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I X. -

3Pe manbelaerg 3ijn boare bzoomen/

gberoepene boo? «Beeſt en HBoogt;

H#oe 3ijnſe op be upeg gehomen/

âZp gingen boo? De ma:poogt.

«Een ongebepngbe 3Peugg-betragter/

&blupt boo? De 5ouben oo? en oog;

#p baet en laet beſlPerelt agter/

3TBant maerbeibg meg# na om hoog.

H#iet mag men ſelfg geen ure ſlapen/

43ier moet men tij5en bag en nagt;

1Bolſtambig gouben hoerg en bpapen/

3Pie Ziel-bpaub aan:#ºrmaat

#aer ſpijt men netten lººpt men firſhhen/
libier komt men in een aehlig bal;

25euboont ban maerheib / Hºelſche ſchgifthen/ -

3Ban ongeloof / en#t al.

âDat moet ijp maken/ moet bp bſbben/

l#oe moet hp rep5en met gemeen;

3Pie heurig in het jupſte mibben/

3Pan 'g ſlebeng erg: 3al treen.

&choept gp / o I#eet! mijn boet ift loope/

19erſelt gaet mp alg HIepbſter boo?;

1Bermahhert moet / berineerbert hoopt /

ga upijft mp ſelfg.br:" ſp002.

gſh ben genpgt om af te bunalen/

3ſBanneer ben geeſt berbupſtert ig;

3Laet mp beg ſlBaerbeibg +lamp beſtralen /

Zijt ſelfg mijn 3ligt in Pupſtetnig. - - -

V I.
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A

-

XVI. -’

3Pan 3ie ſh bp ben glang der maerheib/

13et maere Hupſte ſlebeng-pat; -

45enaeh bet Baberland oan Blaerheib /

&#n ſtarOog op De #an. - Zij t

3Pan Han ik meegen 5al ih mikken/

UPe beugt / berfmaben #belbeib; A ::

3Pe L3el heeft netten 3iele ſtrifthen/ .

GÉll boat niet aluit: vlºt >

3Leert mp mijn 'g 12aberg bupg bergeten/

HPer 5iet mp ban een HPelgrimg roſt; -

ſtupmt mech be maen ban heel te meten/ .

&Per Ziele grootſte #ºon. *

3Laet ik nooit amb'ren bueg berhie3en/

3Pan bie ban 't maere ſtijgiſtenborn;

3Pe ſlBeerelt upt het oog berlieſen/

25lijft gp mijn 19uut-Xºk3[Polft-QLolonn.

Zal mp be #el en Poob ontſtellen /

25etbmiſten hoop / beneemeu moet;

3Laet tmp uum goebe 45eeſt berſellen/

OPp bee5en ſlºeg in": 30et. "

I#eer ge5ug miſt mijn bguh berſoeten /

«En leert mp manb'len in uun ſlPet;

24ft ben geracht aen bp beboeten/

een heupelen Jaepbiboſeth.
-

*

f: * * -

/ ze 3 - - - -- Het
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Het vaerwel aen de Werelt,

Of dienſt, en Liefde aen de Zonden opge

zegt, uyt verbintenis aen de Heere Je

zus en zyn volk. -

5tem: Ach hoe genoeg lijk en hoe heerlyk.

A# ge3ug ig mijn ziel berbonben/

%In egte troubo / Daerom ſlBerelt en 3onben/

'h ſeg u vaerwel, - - -

" ?II um geſtel/

Zal gaen te gronben/

%a 3ijn anatºomwapen be likel.

alPech 3TBerelt/ uupht hap/ ſchoon begeerlijk/

ga in het oog ban pber onuJaerbeerlijh;

aaie 5ijn gemoet/ .

ſlâet aerbe boet/

HPierg bunfit inp Ibeerlijft /

'Allg eeumig enmaterij g0ebt.

zou gp mijn eeb'le ziel beheeren/

oef in de plaetg ban He5ug ſelfg regeren? .

3Paer if um goed /'

qEn bitter ſoet / . - - -

3ſ12el ftan ontbeetell; . -

45obt ig het al ban milygem0et.

Haeer alg 't lang hebt gp b' ziel ontſupffert/ "

#aeer alg 't lang hebt gp b Ziel berbupſtert/

(gºn aen De ſmacht

IPan ſchijnbermaeft

- 2-oo baſt#
't 3JBogt tijb bat ik um poogen bo2atſt.
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V

45p beet mp alg op blugge pennen/ .

(Lee Haelle ſpoen/ ja ten berberbe reunen/

# G50bt um moop/

n ubu getoop:/3

jl2p niet boet Hennen/ 4.

## mag geneeſt er eg #n p200p.

3Pieg mili'ſt onbetuum joft niet bupgen/

3|2aer ogp en blp ben «Borelog betupgen;

&P ſulleks boet/ . -

jl2p ubel gemoet/

12an blijûtſchap jupgen/ . .

?II ſchoon be zaan: en b00ebt.

'k heb bog een amb'ren H#eer gehooren/ -

3Pie fileef fit aen/ bie heb ik troum ge5moren;

Zijn ſoete ſtem/

19ol â?agt en klem/

ilton mp behooren/ -

4Beng ook geen aan:#ms ligem.

aPoen alPoort en Beeſt mp obermanben/ .

&Pe&#poelheid upt beeſen 25oe3em banben:

alBier gp berfoept /

&#n tft geboept/

2llen hart en banben/

ga al matvanawas:".

#p mou mijn lºarte oberbuinnen/

13etbgah begrenbelg/ trab 'er moebig binnen,

fjn arrem bgong / "

2-ijn liefbe buuong

Jſlap / hem te minnen/

(Zermijl ik 3ijn bebel#
4 X.
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geboept aen 'g geplanbg Glory magen/

3Boeſt ik 3ijn joh / boebuel getuillig / b?agen;

1Buut ban be luſt/

âIBiert uptgebluſt/

lgem te behagen /

G5af mp alleenlijk wa:ault

'h Beb in 3ijn Pienſt meer libepl gebonben/

?Ilg ooit inp gaf genot ban ſnoobe ſonben;

@Lupg (b2p ban maen/ )

Hijab ih mp aen

ligen nooit berbomben/

't âBier op bit oooºººº gebaen. - - - - -

3Bug miert um 3Perelb 't leert onbzagen

itan / mag niet meer bolhomen u behagen;

&ou het 3ijn lot /

2lenbeel aen ſbobt /

ſBel ooit beklagen?

#Been/ meen/ het ig#at 300 bot.

gehabab bie mp moub berbinben

?len umen bienſt/ buiſt hart en ogen blínben

12oo? 'g ſlBerelg ſchoon/

G5unt mp ben loon
-

3Per Göobggeſimben/

gk meen het IBeyl v:#m Zoon.

## ift# mijn lot ##
a flupt mijn 00g b002 alle pbelheben

&#n li)art en iBoet/ - /

2 al bol ban moet /

(Ien l#emel treeben/

&teetg oogen op een buurſaem Boeb, "z -

- , " iel

e

*
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h

-

-Ziel-Zugt '

Om Jezus Herderlijke Lydinge te

genieten.

&tem: Verlaet gy my verheve Ziel.

O Zielen Iberber hoort mijn bee/

ſlBilt u bumaelſugtig &cigaepje ſjoeben;

GEn 2ielen-boeber beelen mee /

«Beſijben aen de Zegen bloeben/

19elaeg het hlaegt/ en ſteent/

?Ilg gp 't niet mepb en boeb.

«Bena of G5eeft berleent;

l#elaeg het hlaegt en ſteent/

&Peuijl alg gp 't niet ſjoeb/

&Pubaelt/ ja wººnruim IIIU2t.

25eſtuurt um Hºgerberlijhe Staff

&Pm mp in 'g Hlebeng-ſpoog te lepben /

2 in plaetg ban ſteetg te 3uuerben af/

(@Lot &aron baet uub Schapen mepben;

2ïch! $3 e5ug uuijſt mp aen/

âDat burg fit 5al betreen/

3ſlPilt nimmer ban mp gaen.

2lcij! "Hejug buijſt imp aen/

âDat boeg ift 3al betteen/ - - -

âDant laeg ik #, alleen. . ( ) -

w: , - . * * ! :

d?f 3ijtge niet mijn eenig ?III/ --

&ou gp mpn bmalen nog geijengen; -

G5p moub' mp immerg in be ſtal/ -

3Ban um' 12ethoore &chapen brengen:

2lch maerom boel ik niet /

&P 5 - , ſlim

-
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- -- itbo-ſ: Inbloeb of ubo (Ltoubo : -

't #g of gp mp berliet;

2lch maerom boel ik niet/

IIm 23nbloeb of uum (Lroum ? .

't #g of gp wººn bu0uuu,

2lch! gun um bierbzee gunſte gem/

# bem op mien gp ſchijnt berbolgen;

eft op um Heerberlijhe ſtem)

q#en boolent &Schaep 5al ſtrafig u bolgen/

alBant amberſing mijn hert/

dPat bepl'loog ban ubu bliet 1

1Bergaet boo? Zielg berbgiet;

3TBant amberſing mijn hert/

3Pat bepl'Ioog ban um bliet/

itan / 3al u vaam niet.

Hºelaeg mijn leerber laet mp ſtaen!

3ïBaer 5al iſt nu / ban Dubaele moebe /

Hlap memben? ach maer 3al ih gaen!

HBiemant alg. He5ug han mp hoebe; - -

3Piegroep iſ meer tot hem/ 1 •

(Iot. Dat mijn 2iele hoogt/

zijn HBerberlijſte ſtem:

dPiegroep ift meet tot hem /

4Pp bat mijn 2iele hoogt/

oſten b?p genabe luoogt.

Op de Geboorte van den

H E ER E CH R IS T US. --,

#stem : Waer is 't Fortuyn zoo ras.

GPf: Myn Ziel verheft Gods eer.

oºrlaet, ban 45obt ben #oon/

Zijng 13aberg ſchoot / en (Zhgoon

- - - 1

3Pie
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-

3Pie bp befat/ alg #eer ban't gautſcije ?l?I.

itieſt ijp boot bie/ber 2öeeften ttºib/ en Aetal;

GP ja ! 3ijn Bl?ajeſtepbt -

ſlPil ijp berbergen/

aPoo: JBenguebentheibt/

12oo? 't Boſh/ Dat bem beſtond te tergen/

dBm foo in fppt ber, 13el/ , -

(Le 3ijn emma: , -

aaie 't Niet, tot aprſen riep/ -

Hect A L, imagtig fcijfep /

gla boo? 5ijn ſtaagt / nog theeben onberſchraegt/

3JBogt magteloog / gebooten upt een iſlàaegt:

Zijn ZYN balt in be &Lpb/

&Pf ſchoon 3ijn ſlBeeſen

gig ban &#eumigheid;

ape Hºoggheib / bie b'«Englen breeſen / -

alBoat ſelfg tot ſmaet / en boon/ . . . . .
* *

OP uuonbet ! sºnathan zoon.

#p h:ijgt een epnbig ZYN,

gên een beperrifit 25 zijn / . .

JPie boot be tijb / boot onbepaelt begrip /

4Dat 3ijn fouun / miſt ſelfg tot be minſte ſtip /

âDieng umoonplaetg mag geſtigt/ . -

25p 2ael'ge ſ5eeſter / , - --

gin 't onmachbaer ligt/ - -

3Legt in de ſtribbe bp be 25eeſten/

gIn 't bonher mijl men niet/

H#em plaetg of trum liet.'

3Pen Beer ban 't ganſche AL, :

3Legt in een beeſten &tal -

1Berſchoben/ ſchoon het ig ontmigbaer maer /

#Pat bp ban 't A Lig U'een'ge «Epgenaet 3. 39ſe

3 : 2 ,
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Sale bupt en hleeben macht/

1eoo? Iſlaeng en 25eeſten/

Hlegt ter neber nacht: | | |

«En miſtge meer/ ben 45obt ber Beeſten/

&choon ik het Hoe niet meet/

dPie mogt met plas behleet.

3MPie ſtaet hier niet berbaeſt/

alBie moet bier niet beromaeſt?

3TBanneer# met geſloote oogen ſiet/

#oe 't ALLES mo?t bereenigt met een NIET,

3MPie ſ[upt het oog niet toe/

OPm hier te batten .

I#et onbatbaer HO E,

319ie mil bet oogbeel nog afmatten/

«En roep niet ik geloof/

&choon blint / #omt / en boof.

er e

31Pieraeht ſig hier niet quept/

#n 45obtg onpijlbaerheiö / .

#tom boog-gehart en maenmijg &terbeling/

3leert ban “Bobg zoon be ſelfg-berlogening;

&taet af ban Qfer en ſiegt/

* . @Pen 450bt ber 450ben/ .

ſlBont een ſſaef en Hillegt:

UPie 't al beſit heeft al ban nooben/

Schaemt u gp Die begeert/

Ban elf te##art

HIºatia'g 3Donber-2zoon/

3Laet gp b002 mp um (@Lhtoon/

1Bergunt bat ik boo? beeg beſpiegeling/

#lap feifg betſaeh boog ſelfg berlochening;

42p bat het blijkbaer mert/

. Pat g'ooh gebooren -

sity ' Zijt/ in bit mijn hert / Gſºn
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«En gp mp baet toe bebt oerhooren/

(@Lot 'H met beruponbering /

ill 12alelujaeg ſing.

Op Pſalm LXVI: vers 16.

Komt, hoort toe, Oalle gy die Godt vreeſt, ende

ick ſal vertellen wat hy aen mijne ziele gedaen heeft.

Ofde wijze: op welke de Heere N. N. over

bragt tot zyne Gemeynſchap.

&tem: O ! Kersnagt ſchoonder dan de dagen.

«Pont toel (P! 'g l9eeren 3Liebelingen/

CHIH moet bertellen ja 5aſ 3ingen/

3TBat Boot heeft aen mijn 21el gebaen;

ſlPanneer iſt alg een ſſaefber fonden/

2len Hºel en JPoob ſoo paſt perbonben/ w

&teerg poogbe na 't vººraf te gaen, ---

&eſbfaem ja @Bob'lijft oberreben/

&Poortinbelbe genegentijeben/ . Zº

«En ouerſtroombe ziel en 3in; * *

3JH moeſt op 23 e5ug goedheib hoopen/

2Zijn almagt baalt ben boe3em open / .

qºn maeſite plaetſe v# 3ijn min. -

HPijn bumaſe ziel 5oo blinnſ en bupfietſ :

alBiert ſtrakg berligt boot gejug it fier/ | | | |

«Beſtelt alg in ben filaren bag;

't HIBag of iſt in de hoogſte uponing / . . .

32er bouen #Zon en ſlaaen Die ſtoning /

&oo Q500'lijft in ſijn #nuantan

aboe blooben 'g aBetelg pbelheben ! iets te

#ſt mou geen uurtje meer beſieben/ - ,

- Door
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3900? 't nietig ſchijnfcbooll ban be aert;

25etupgbe met de 45obgge3inben/: ,,

#n 45obt alleen mag ruſt te pinben/ .

3?iet# bupten beun bet#te want - - - -- - -

2 - . "> ' n . . . . .

3ſlap bagt 'h fag #ſe3tig ſoo bp3onber/

GÉn bat geſigt mag nip 300 boomber/

3Pe #iele ſmolt / tjuo be / en fag/

% erg bar baet bonbt niet liefbehoorben/ .

2 en 3 e5ug bert/ 3p bont geen moogben/

2ülg ja lºgeet 23e5u / Wi en acij! ( 2 -

lºp bloeg/ miſtge illum bert mp geben ?

24H antimootbe / met ljeplig beben/

#a g?oote 23e;ug ljett en A L,

2ºp u boo? eeuuuig opgeb?agen/

#al nooit um liefb; of bienſt behlagen/

#erſchep het na "Erval

(@Loen ig ietg in mijn ziel gekomen/ - 4

3Pat bert en 3in heeft ingenomen/

3Boo: ge;ug liefbe / roem / en eer;

&JH uuou en ſou boo? Ijem maer Hleben/

Zijn Wetten mietben onberſcij?eben/

2#h bleef een Hitnegtv# beſen H#eer,

gk moeſt boo? #eyug mp beriilaren/

#on 't herteſhanger niet bemaeren/

(@Loen Ijn t opeeg ja ljebben mou;

Sinolt boot hem in bermonberingen/

't HIBag/ iſ: een ban uuu Heurtelingen/

GÉen u00:buerp ban uin#s Ell ttOl!UU.

ofer gp mp ſogt / ja maert gebooreu/

akt ij eb ift u uptbetitoren /

en we #làijn
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ſlâijn goebbelt / eeuwig wijg en onp/" "

alBag niet uun ongebal bemogen; -

3ft in 3ijn liefde opgetogen / . . . . . .

iſiiep / ſag gp om man: na mp? ? :-

ga ſprak hp eer gp & rooſt ſou berben/ | | | |

abon in de boot upt liefde ſteroen/ | | |

«En boot u hangen aan het hinpg;

d?p bat bolboen/ en bitter lijben/

11 3ou ban bloek en boob benzijben/ - - - -

QEen plaetg wammen mindere -

Ipier op bermogt ik niet te ſprehen I '

Jae (Long geboept/ en 't leert heyunehenf

leerloo: ſig in b'onpijlbree holſt/ "te

32an 'g gemelg liefde en gemaben; i

ga miert gebaſlaſt / oberlaben/ - - - - -

jlâet b'ingewoen: eens een - ---

iſlaet quam 3ijn min mp oberſtel'penſ ,

'ſ, fiiep Schepſel/ Schepſel/ niilt mp bel'penf

&Pm upt te galmen gestig Lof: ?

#ton gemel/ 2llerbeſ toont imp bpſtanb/

n 5e5ug 3Lof/ roemt 'g 31Betelg lieplanb/

iet hebtge":f - - -

42! «Eng'len/ Benſchen/ &ael'ge Zielenſ 'º

2l die boot gejug mebethnielen/ . * * *

3Perp ume itzoomen boon ben @Lhtoon;

«Erhent be 3Liefbe ban mijn Honing / | | | |

gboot ſoefit ſelfg bp ben ſleenſchen woning/ - ,

iäuſt ſonbaerg / Huſt#uwam Zoon. - --

gh booben ſonbaer miert gegenen/ -

1Ban mijnen ge3ug eeubuig Hleben/ | | |

*- ,

ººk a- -,

lººp
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liep tijhte mp ben &chepter toe; u 's

3 Bie 5al die eeutu'ge gunſt bebatten/

25eſtenbig goed ja Ziele ſchatten)

19erbangen geeſtelijk#mor.

2ich mag be Ziel ban 't Pleeg ontbonben!

2lci) buier 3p heel en al berſſouben >

gſm bee5e âLiefde 49ceaen! - * *

qPp bat 'f een gepland 5oo aembib'lijft/ t .

& In eeum'ge 45lorp mogt onmib'lijſt / .

gËn ſomber ſonben En BEIl. -

O ! Godt der Liefde nooit bolp2e3en/

2llg b2ie, HPerſoonen. Een in ſlBe5en)

11 3p alleen be ſtoem en ilof;

3Boo? 't geen 500 mpglijſt ig beſlaoten/

(ILot trooſt ban uude 45unſtgenoten/

dPe &#eumigheid on:# geen ſtof. . . . .

3Berg?amt niet o gemabig ieaber! , ... -

&Lermijl ik tot uur #etel naber/

dBm uuben toen te melden : buotubn

45p umen ep'gen 2oon mp ſchenhen/

3Ban eeuunigheib aen 'f mibbel Denhen/

3Pat ſtreſſt tot ":",#ubouw.

&P groote gesug. Bo?ſt ber eeren/

dBeöligte #oning lºgeer Der Hºeeren/

illm goebbelb 3p boo? eeuunig bank

3Dpl gp met Nept een mo2m mou H2oonen;

aDiſt in mijn herte blij ben moonen/

2ülg Htoning al mij: lanh.

#Laet iſt u bit ootmoebig bergen/

aPat ift mp mag geheel berbergen/ .

t
sn

>
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--------

#n u / oe tiotgſteen ban mijn hert!

#se tiijf ih boo? b'lgel bebepligt/

#og unib ift langg 500 meer gehepligt /
45eijeel ebalſemt Žiele ſmert./ g XX

3Poob b?p het pleeg en boo5e luſten/ | |

3Paer in ben beeſt niet kan beruſten/

't «Been u na GLtj2oon en h2oone ſireeft;

#ſlap boet um 3oete Liefbe berben/ .

JIaoet 3ijn gehrupſt ja Daeglijlig ſterben/

GPp bat mijn Ziele# leeft.

3Laet mp ubm b2pe gUrbijeib reemen/

aemael leer / en alle ſchijnbeugt boemen/
3Pie niet upt um' genabe fpaupt; t

25eſtrael mp l#epl3on boo2 uum Hiaerſjeſb/

12an unde &Pierbaerbeib / en ſlPaerbeib /

Zal 'h bp be 119erelt hoomen upt.

XX II. | | | |

dBeeſt bie mp aen mijn ſelfg onbehte /

GEn upt ben ſlaep ber 30nben mehte / *

1Im gunſt bergeet ik nimmermeer; - . -

GP ! eeum'ge 45obt ! - ber gaben aber/ -

«Beeft ligt en leben / met ben 19aber/ | | |

qºn 2，oon 3p u alleen De eer. - - -

- X X III. - -

HIm Liefbe 3al ift 'eenmig prijfen/

3Pie gp 3oo blijkbaer buou bemijſen/

2len mn / 49 lenen ban mijn bert!

alBilt ſegg mijn bupſtet oog berligten/

«En boot gemabe onberrigten/ - 4

lgoe mijne Žiele a:## buett.

zoo fal ik met en pligt betragten/

2tltijd op uujen.mee: bJagten/

*s- (GIZeta
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&Zermijl ik boo! uur bulp erhen; -

3Pit groot geluft / berf ouberſchrijnen/ .

«Been leeſ of Boon bet upt fal uugijuen/

dPat íh u00:taen des Heeren ben.

Ziels zugt tot JESUS CHRISTUS,
in Geeſtelyke flaauwte en dorheid.

stem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgen Ster.

G# #toning ban mijn bert/

45emeſet ban ber zielen ſmert/

3Poet mp boo2 uuo marr leeben;

'H 23en oog mijn epgen ſelfs niet meer /

#Baer om / en boo? / Ja tot uub eer /

't 319iet ban mp onberfct)zeeben. -

gaat gp / in mp/ '; . . .

't &elfg foutm booben / uum geboben

dſbeben/ ſchrijnen/ mij#uwig Dienſtbaet blij ben,

wommagtoe zit heeft game geen haagt 1
3Pat 3p De minſte pligt betragt/

't Heerſtanbt ig / blijft berbunſtert / A-,

aPe ſomben heeft be miſ berraſt/ - -

a l#ett en zinnen 3ijn te baſt/ Z

en pbelheib gehlupſtert; . - -

&H han / niet ban/ -

3Pe aerbe 5meeben f: of mp geben -

49p boogblerhen van"Eurmaniumsunam

&P ! beplyon ge3ug mp beſchijnt /

dPp bat bie bupſterheib berbuijut

ſlaaeh Iog het hert en 3innen/

19an al bat alert en ſlPerelt ijiet; . *

gh Han / fit 3al en miſ doft niet / . . . . .

bact meer alg u beminnen: 5?een
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l

#Been mant / niemant/

#g 500 maerbig / Dat 'h biengbaerbig

lgem ſoum meſen / af ºoit b'«Englen ugeeſell.

mijn bert hoe geefloog heeft geell tuſ/ - - -

2lig het ſig niet in u berluſt/

g? 't bind geen unaere HD2ebe ! . . ' -,

#Schoon HBeerelt en het Bleeg ſulhg miſ/

't Ireht nog uuu bienſt niet in oerſchil

âZoo tungen ſugt en bede; | | | |

ſlàaet 't han/ mp ban

b'2llerb niet heffen / laet 'fi beſcffen/

2lig boog beeſen / wat uit3p um llaem te bgeeſen.

&P groote ſtoning ! belt ter neet/

Pat niet beoogen mil uun eer;

, âPoetsbet CBeloof bermeeren/

GEn maeht mp ban be ſomben b2p /

3Bertoont um 4Ppper-heerſchappp /

23R 't Heerſchen /l en ſkegeren.

- Pan 't bert / bat mert

, S II ontmoonnen / 't han onthomen/

Strik nogsamenvang: beurs uubl?pallben.

belaeg een HBleeſſchelijk berſtant/ )

gEen epgen uuille ig gehafft/ 1 - - -

GTegeng um opper-ilberten: ,,
«En ſpant te ſamen met be l3el/ .

ga berft be grootſte koning ubel/

49 grouubel ! paſen 3etten, " ) - *

3ia 'h han / niet ban/ .

3Pat 45eſſagten / al mijn filagten/

II uptſpeechen / miſt## be ſomben unaeeſteil.

eerbipfelt eert 1 vernedert ziel/

apie biocuiginbeſonbenuitl/ «t 2 schoon

*, *

-
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w

ſocijoon 3p 'er tegeng meenbe;

2lcl) ! neemtſe in genade aen / . -

2ilg ig 'er grootelijhg migbaen/

Zoo gp ooit gunſt oerleenbe;

&P Dat / 3p bab /

45eeſtlijk eogen / en bermogen/ -

&Pm t'aenſchuuupen/# op u te berttoubben.

3Laet ik um tegenbmoogbigbeib/

3JBaer bat ubu Haanb / of raet mp Iepb/

#ſlâijn Ziel u002 oogen ſtellen; -

1Berligt en opent het berftant/

oEn laet ih elite 2-telg -bpamb/

JPoo? 't Zumaert beg Beeſieg bellen.

. @Lot gp / mp b2p / -

ſBan een berte / bat u terfe / .

«Eeng 3al maſten / alg ih in uun liefo 5al blaken.

De groote Zondaers Liefde van den -

H E E R EN J E S U S,
Dankelyk erkent. - v . .

Op Pſalm LXXXIX: vers 2. . . .

Ick ſal de goedertierenheden des Heeren eeuwiglick ſingen. w * * * * * * - -

&tem: De Winter is voorby, &c. , , -

GE groote Jeſus mag bemoogen/ -- --
gln b'onbegonne «Eeuunighefb/ w

GBp mp te 3fen / in Vry - meboogen; -

#a het onepnbig Raetsbelyd, , - - - -

HIBoub ## ſchrijben/ , - - -

#n 3ijn Teſtament, - .
- en

e
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-

V.

€5p ligt onbet mijn niets Toren, •

- 3

----

G#n Borge blijben/ -

#2002 mp / 3onbet ent/

&P 3ijne gunſt erkent,

I. -

#p moub boo, mp &Bob# Gramſchap bgagen/

25etminnen Beugt / en baten quaet,

#la uoo! mp aen 3ijn teaber b?agen/

âDaeroin ig 't bat ºp Inp berlaet?

(GLufſcijen t mee Dieven,

#iet men onbeſupſ/

en 't tºert boogrieben/

#choon alree 45efſtupſiſ
«En 5oo om "E, #rutupſ.

#p boelt boo, mp ben Gloed bet Hellen,

42p bat ift bie niet ballen 3011 /

«En laet ben boozen Geeſt bem quellen/

2tſ om mijn eeuuuig Ziels-behou;

SP002 g?onbelooſe

3liefde/ ouermint

#n Hel en Booze,

#Ple hp bepbe bind/ .

Zijn boob 7 "Rºod berſlinb.

#Poeij iſ boo! hem 45ob'Ioog betſtoâte

#et herte/ hem geſtaag Misda,

3Dag bp het bie mp tot hem lofite/

&P00? 't bierhaer aanbod dan Gena;

#ijn #eplſaen ſprehen/

#an mp boog hem in/

#et #art moeſt bºehen/

#lieft en Min, ".
& Pootgiefben ziel en Zin.

3Pie
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3Pie u betboemelijk erhent;

aBe Hel heeft uuw beröerf ge3boooten /

Zoo gp u niet alg Raetloos ment/

&Lot uum Beſchermer,

3jn ootmoebigbelb/

GÈn fmeeht Ontfermer,

3Laet niet 5ijn ont5ijb/

Jlap uu0 Gere:eid.
l

5ba bat mijn Vrind, bit bab geſp?ohen /

3ûpfert ih boo? UPgoefheid overheert,

Emaijn barte ſmolt en miert berb?often/

@Pin. Dat ift had mijn boot onteert,

'H &ag mp onbnaerbig/

goeifg het minſte Goed;

45oot blijft ſiegtbeerbig/

Zepb 't onmacht gemoet/

#nbien bp ing,#oet

agh ſtonb noo: Ghobt met ſchrift en beben

ſtien ſpeer ! um Dood verſchulde Knegt,

ipeeft tot Verſoening, niet# te geben/

#5emijft benabe / ſtaeht uun Regt,

illum' HPet baſt hlagtig /

't Ipert mp ſelfg bermüſt/

aPog 'h ben onmagtig/

49m be Ziele prys,

1jl te bolboen na eys. - - >

V I II *

apoen ubiert ſh boo? ben noodt geb2eben/

#Baet Jeſus, mijn 1Bertrooſter / toe,

dan lºepI / onn &aligheib / en ſleben,

25choet mn boo? @Bobg gramme Roe,

zeg ik met ſmeehen/

ijtlagen en 45emeen/ | | | | | |

- 3Pie



--
-

zº

Geeſtelyke Gezangen en Gedigten. 71

âIBte 5al 'et ſp?eften/ --- -

#oot mp niemant: neen, -

2ılg Jeſus bp #.

I#p ſp?ah iſt bloeg al ume 2 onben/

#Pain alle Schuld en Straf op mn /

illuj uuaete Vry-ſtad 3ijn mijn ſlPonben/

'H Derleen De Zonbaerg vrygely,

%ja gaf mijn Leven,

i5oo! tjet uw te pann/

3Peg luiſt niet beben/

Hèog? Boog g?aunſchap / mailt

illup Heyl ig in#n Hand.

- jl het quam 3ijn Geeſt mp Vergewiſſen,

3Pat tjp mijn Schulden bab bolbaen /

#ſt fou Jehova's gunſt niet miſſen/

JPie nam mp tot een Zoone aen /

«En miert mijn Vader,

3Pie ump liepen fou/

%ja nog al naber/

« Zonder na-berouw,

25eubijſen auwg: (&(toubo.

aPaer op genoot ih 5oo een Vrede,

aPie nooit be @Long uproauhhen 3al/

ape ziel verhemelt, hreeg haer Bede, .

&P 3eltſaem uur! bbat 3ag ik al /

#n 45obg berkieſing/

TBan mn boot be rijb;

aPoo? Zelfs-verlieſing,

Biogt 'ft mp felbe quyt,

#n Göobg van Emmen

apot mier 't mijn Hemel bier op herbe/en ſj #5 p #Bet
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Hilaet mijn Berloſſer om te gaen;

#Ple boo! nlp Bloed nog Leven ſpaerbe/

qPinpelſt mijn ziel en lileef5e aen;

ſlâija epb'le ſlBerelo/ -

1Baerubel Aers bewind,

HE)oe ſchoon bepetelt /

%jefug mijnen vrind, -

#oet 3ijn ":# beminD.

ga mogt ff hem maer meer beminnen/

3Pie mp in alle nood bet3elt?

GP! magfig Koning neemt mijn 3innen/

GPmoet uum 4bobbelijk gewelt,

3Pat gp 3e ſtierden/

(Lot uud Roem en Eer,

d?! bat 3e u umterben/

dPie u bienen Heer;

«Bedienſtig nog beel meer.

X IV

JLaet iſt u bog ſtambuaſtig bree5en/

Zoo alg uuu'ſ gepl'ge ſlBet gebiebt /

alBant in ben JPienſt ban 't Opperwezen,

3lpbt unaere 192eugt en geen berbgiet;

ſlBilt baet toe geben/

?len mp uuben Geeſt, * * .

3Pat ik mag leben/

#l2aer boog u / en meeſt

dPe Ziel, van#n Geeſt.

#Laet ik u in utm Deugden hennen / .

gn umen Vrye-genade meg/

q#n in gemeen3aemheid geupennen/

2ten u/. Dat is noo, u open leg/
ſlàijn Zielg verlangen,

«Pm u maer alleen/ . . . . . .

’, - - &teetg
,' -
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5 - -

Steetg aen te hangen/

3Bant ih hen 'er geen

, dºet uuaert/ als gy alleen. - -

X VI. -

#ilt u ºp mijn boo3e Togten fmooren/
QEII leben boen Den Nieuwen-Mens,

#n mp/ Doo2 uunen beeſt/ gebooten;

19ergunt Heer Jeſu ! Dee5e meng/

3Pat 'ft niet mag minnen/-

(2lig een leeplig zaet)

#l?aet Oberuuliinen /

Sond' en alle quaet,

SPat na De Kroon u ſtaet.

- , X VII. r: -

#Poet mp boog u ootmoebig manb'Ien/
(@ſ oont mp # mijn Arme Nietigheid,

«En leert mp 5oo / mijn zelfg behanb'len/ -

RPat ik het Zondig - ſelfs rach quyt,

#H 3al beruJagten/

1Pan um 3Pijg beleyt, -

1Berepſte ſtzagten/ -

ſlèant gp Heyl-vorſt 3ijt/

3Pol ban iſlBelbabiggefb.

XVI I J.

@Lot. Dat iſ in be Peugt 3al g20eijen/

45elijk be Palm en Ceder boet)“En al mat u onteert berfoeijen/ k

«Bp alleen heerſt in bit Gemoed; e

ilàilt hier toe moonen/

#eftig in mijn bert/

illup merft 30o Kroonen

gaat 't mp ſtrekt tot ſmert/

alPanneer gp moet getert.
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X I X.

#ſa tot ik mozb' geheel verſlonden,

#n ume liefdeng (Pceaen/ *

Gén ban het 3ondig IBleeg ontbonben/

69m u bolmacht te ſcijoumen aen;

3Pan 5al '# bolhomen/

192p ban alle Druk, n

Zijn ingenomen/ ,

ſlaet u baer 'h boo, buk/ . . .'-

«En eräen dit Geluk. . . .

-

Ziel-Klagte,

Wegens Eyverloos in het goede en ge

brek van Liefde tot de 8

H v E E R E JE S U S.

&tem : Pſal. 9. Heer ik wil uyt, &c.

&Pf: Wat zal 't een Ruſt zyn, &c.

Iefwaerdig Heer, 'k mozb beſchaemt/

2lig ih beſchouuu hoe 't mp betaemt

ill lief te hebben / Dat mijn Zinnen

520g zoo veel buyten, beminnen.

'Ét ſlaoeſt 23mmerg 3ijn boo? 't &chijn-goet Schu,

gln nietg beruſten bupten u; * *

#aer laeg boo? 3onben Overrompelt,

3Leg ift in Essentie ºmvat

glä ſta 'er alg. Verweezen ban/

I#oe dat het 3ijn of me5en Han/

apat u mijn lºerte ig gegeben/

dºn 't niet alleen boog u 3ou Leven.
- - - -

- - - - - -

.

IV.
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- IV

3l3ag niet het eeumig. Zoud verbond,

G2p onverdiende gunſt gegrond;

2: Ih ging en mag gemig berlooren:

#làaet neen/ gp hebt #p Trouw ge3booten.

45emig De Nieuwe - Menſche ſterft/

Z00 bp nog lang ubu inbloeb berft;

et Scheyn-goed ban een epb'Ie Werelt

taet in het oog te #p beperelf.

19erbreekt/ Berblij3elt mp het Hert;

95eeft fimert/ boet ſmerte tot mijn ſmertſ

3Laet mp boo2 uumen Geeſt gebeuren/

UPat 'h mijn misdaden, Eag betreuren.

ilàijn Ziel, nu Heyug ban u vlied,

#Paſt u te regt een Jammer-Lied! .

5 Poet nu b?p blijken hoe be fonben/

't 45emoet üOen w:/'t nau b00mben.

gft bult boog um berijeben Throon,

GB groote 3e3ug! @Pabibg zoon;

&meekt om gena laet u benoegen/

apoog Ziele ſmert alſ Eanen regen.

/

#k breng en bloeg boo? u een lºgert/

3Pat ubu gebugte Hoogheid tert;

#la bat boo? Eydelheid gebomben/

&#n alg bethnogt ig # De 3onben.

ſiegtbeerbig Rigter belt het meer /

't Erkent u niet uoo? Opper Heer,

#ſlâaer heeft mp ban u afgeb?epen/

## gang onbuaetbig meer te leven. . . . -
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X I.

dſbrootmagtig lºgeer/ mijn Sauverijn,

3Pan 5ou ik u geboo?faem 3ijn / | |

GÉn gp alleenlijf maet 23ehleeben/

&Ben GLb2oon ban "# genegenheden.

45p miſt het laeg! en ih bely,

3Paer moont geen goed of H2agt in mp/

JPat íſt 3ou poogen of beginnen,

&PIn 't Booze Hert#mma.

Ach Jezus! bol mebogentheib,

& Zoont ban um ſterhe Mogentheid,

dBm boon ituu Kragt ter meer te bellen/

&Pat tegeng u 3ig #ſt ſtellen.

45p hebt mp immerg toege3pbt /

illuj bpſtant in ben Zielen Stryd ?

dBmgort b'2Ziel en ſterkt be Leanben/

1Berbaijfelt alle mpn Vyanden.

Een Biddent Chriſten

in tegenſpoed, door Gods genade bemoe

digt; volgens Pſal. XXXIV. ys 5.

Ick hebbe den Heere geſocht, en de hy heeft myge

antwoort,ende my uyt alle mijne vreeſen gereddet.

&tem : Pſal. 79. De Heydenen zyn in u, &c.

&Pf: Antwerpen ryk, O! Keyzerlyke Stede.

H 422t Vader hoogt/ en milt bog niet ontzeggen,

illupHulp eenWees of 3maerberKruys oplegge/

3Pan 't Zwak Gemoedig magtig om te b2agen/

3Perligt Den Druk en matigt felle ſlagenmijn
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iſlāijn l#att/ mijn angſtig IBart /

&Pntfang geſtabig ſmart /

3Pe 302ge boet mp ſcij2thhen/

1Buo? beeg of gene ſtraf,

2ich uben0 u ban mp af/

Zoo 3al ift mrºnaulaan Pſal. 39: I4*

3Pe zoete Vreugt be Bloeme ban het leben *

3Berunelfit / geheel mijn boope ſchijnt te ſneben;

'h zóen alg een ſlaan bie in Den Stof gezeten,

âIBat blijofcl)ap blet / heeft eeneinael bergeten;

't 3g bp tmp bupten Raet,

#noien gp felber ſtaet/ .

23.31 uuu gebugte Toren;

24H 3al te g?onDe gaen/ -

itan boog u niet beſtaen/ -

jlàaet tuort "# berſmooten.

lhebt gp ban Heer, het Vaderlijk medogen

G5ebeel bergeten? moet gp niet bemogen

#Bet Rampgevallen ban ubu Q5unſtgenoten? 2

&Pf blijft um ligcrte boo? ijaer toegeſloten? -

&P meen! uun ooge ſïet Pſal, 1o: 14.

JBe moepte en 't verdriet.

4lBaet u oo! uud Hinb'ten leven;

«Bp houb u ſtille / tot

Zp baet ſtampſpoebig lot,

#n uude banenwaren

45p 3ult und Bolſt immerg uur |Bulp betoij;enr/

# Dieren-tijd, al mag 't boo? Ravens, ſpij5en:

et zweerd des hongers 5al baer niet bejegenen/

2ll ſou ben Bemel amber Manna regenen.

alBanneer er in be ſtal, A

45een Runt meer bueſen 3al/ Hab. *#7.
Ca
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45ebrek aan alle bingen; . .

aPan 5al th in mijn bobt /

(@Le bgebe met mijn lot/

nogtans ball waar opſpringen.

- GO D DE LYK - ANTWOORD
.

2,Ik heb mijn Zoon, mijn eygenZoon gegeben/

aſcholih met ben u een bolfalig leven,Rom.8:32

ciën 3ou ik u oan 't mindere ontbduuden ?

&D meent mijn kind! milt. Dat mijn toeueutroumen.

#Zoeh / 3oeh maer biijtiglijſt/

13et IBemelg Koningrijk,

(9m na be deugt te ſtreben;

3Paer toe bie Hommernig?

ſºluu wat'ren 3ijn gemig/ Jeſ. 33: 16.

illud Broodtw# u gegeben.

#ſlâijn hand regeert/ mat adem heeft en leven,

zou ik dan niet u kunnen boeb3el geben ?

«Eu boog. De firagt ban mijne. Mogentheden,

«bantg ſºaberlijft met Dekzel u behleeben?

2llenbagtiglijft be5iet /

dPe Leliën, die niet

25erepben hunne fileben/

3Bogtang mag Davids Zoon,

3Bol luiſter nooit 300 ſchoon/

En al 3ijn He:den. Matth. 6: 28.

2 à 3al mijn Eet, ban hulp aen u te ſchenken /

#iet baten laten/ of mijn Trouwe hrenhem/

Rijn doen en 5al mijn doen niet tegenſprehen/

3?og mijn verbond, 300 3efier nooit berbeehen;

3Balt fiegtg mp in De Roe,

- 39ertroumb um zaek mp toe/
- 2 &Paer

r
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gaaer 5al u nietſ ontbreken;

3lbant mijn voorzienigheid,

SPie u nu hulp ont3eid /

&ai ban ban## ſp?eefien. 1 Pet. r: 6.

# in mijn volk, behommert houen maten/
42oit in de noodt bergeten of beriaten?

# ben en blijf een Vader van de Weeſen,

mſomberheid die in waerheid opeeſen;

“En bebbe nimmermeer,7

#et volk. Dat tot mijn Eer,

32an harte poog te lenen/

12eracht/, berſtooten/ neen;

3Paer iſ er nog geen een ' Hebr. 13: 5,

Verlaten of ":". * : -

#l beeft De Aarb/ al miſ ben gemel kraken,

#et guoloog boſh baer Laſter-gatie baalten/

ºn nemen boot geſtadig u te quelien)

&al ik noo, u mp in de breſſe ſtellen,"

3a hoo! mijn ſlèagentbefo/

1berpb'len baer beleid,

S#n 300 baet magt beteug len/
&Pat 3pſ bebeeſt ban ſchrik,

#ietg burnen boen/ mijl ſh

il behfie met mijn vleug'len. Pſ:46: 2,3-
.. -- . . . A. , ,

#ijn wijsheid 3al u Raet in alleſ geben/

gee wet die 'h in uun herte heb geſch:eben/

# tot een Leid-ſter om u noot te lichten/

#n 't geen gp laten moet / of mag berrigten:

- #aach op mijn mooiben fiaet/

«En bgeeft niet boo: het Suaet,

12an bupſent tegenſpoeben/

of ſchoon u 't ongeval,"

3JBij
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aleil treffen / 42! ik 5al

ill boog mijn# beljoeben. Pſ. 32: 8.

R 5al u boem boo? mijnen Geeſt beſchouwden/

oe 't ig uur pligt in ſtilheid en vertrouwen,

dBp mp te magten/ om 3elfg in het unibben

1Pan &egenſpoeb/ mijn wegen aen te blooen.

(Le ruſten in mijn Raet,

(Le vreden met uuo' ſtaet / .

(@Le zegenen die bloehen;

%ja ouI bet ubaere goed,

Zoo 3alig booz 't gemoeb.'

'Elleen omhoog#". Jeſ: 30: 15.
." - e i

#cb 1Babet ! laet iä u ootmoebig volgen,

glu um Beſtuur ! al ſchijnt gp 5elfg berbolgen/

Zoo ſtoom ik ſtrahg De GLegenſpoet te boben/

&#n 3al u tebet bgeeſen / lieben/ lopen:

Heer neigt hier toe mijn hert; . .

#ſlap bunfit ik voel het merb zit

12an alle breeg ontheben; k

45p 3ult berligten Druk, . . .

3Perbeeſten 't barbe gluh / .

Sieraet boo? Aſſchen geben. Jeſ. 61: 3.

Begeertedesgemoets omGeheiligdekenniſſe.

volgens Pſalm GXIX. vers 18.

Ontdeckt mijne oogen, dat ik aenſchouwe de

wonderen van uwe Wet.

stem: Pſ. 6. Wilt my niet ſtraffen, &c.

d?fte : Ik heb nu eens gevonden. ,

O 1 Hoorder ban beheben/ -

- * fontepne ban De Reden,”

- Götlintk- -
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45unt mp een ingeſigt

12an uube bierb're uJaerbeib/

#n barre itragt en Hilaerbeib/

25p allemaal #t.

%h han niet heilſaemg denken,

&Pf uuben 45eeſt moet ſchenhen

Nieuw ligt in mijn berſtand /

3Pat ban natuure/ Iaeg! leib

#n 't duyſter, boo? be aemaegheid

eBeboeit / en e:#and. -

25eſtrael met umen Luyſter,

ilàijn 3iel 300 blind en bupſter/

&Pat ſp berligtet merb/

3Poo: Dat haat homt beſchijnen,

«Boog licht. Dat doet berbmijnen

QPe nevels van, # bert. ,

&Pntbeht boo? uun 12ermogen

«En @beeſt/ be bupſtre oogen

12an mijn berblin.be 3iel;

2lch! Dat mp / alg ban Saulus,

r, - 3lBanneer hp mier een Paulus,

JPe ſchil ban tºen af biel.

JPoet 300 mp waerheid henne /

3Pat 'h mp 'er aen geunenne/

2llen u boo2 maere deugd;

: d2! bat 'g mijn trooſt en leven,

SPat Han mijn 3iele geben/

QEen veemijt,#man.

saíet alg beleetbe Baſen,

&Poog.",opgeblaſen/

** * *e-
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gin waenwijsheid betmart/

3Pie op. De kennis ſnoeben;

312aer 't ig om te bebzoenen!

&p p?aten s", batt. -

«Beeft mp bie buijgheib Vader !

dPie uit De regte ader

12an u me vreeſe bloeit;

#onbeert in ben gelooben/

& Be 3iele leib maer boven,

(49p. Dat De D#uis groeit.

#Laet 'à neerſtig, onberfoehen/

ilm “Bobbelijke Boeken;

illuj Geeſt mp 5oo beſtuur/

dPat niet. De herſeng kooken,

jl?aer. Dat De 3iel ontſtoohen

3IPogb / boog een heilig vuur.

Verbonds-Handel

Van een SON DA ER met de

GRO O TE VER BOND S-GOD,

volgens Pſalm L. vers 5.

Verſamelt my mijne gunſt-genooten, die mijn

verbont maken met offerhande.

&tem : Myn ziel verheft Gods eer.

&Pfte : Waer is 't fortuyn nu ras.

O ?lengename ſtond,

ſlBanneer ift in 't 19erbonb.

3Pe3122ebeg/mogt met @Bob mijn Schepper treen;

&Poen mp. De glans ban eeuwig Heil omſcheen/

“En ilt mijn hert wiet kwyt,

- &Poot
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&P00? 't op te blagen/ |

?len ſhoog waerdigheid: --

«2m bein alleen meer te behagen/
3IPiero Sond en Ydelheid,

aPen Dienſt "Er opgezeid.

, iſlaſjn 3iel boom bege ſloot /

"Een Bond met Helen Dood,
GBm '# #emelg Igooijbeſt, ſchendig te misdoen,

«tin toomeloos naer het Berberf te ſpoen;

SPeg merelbg poelbein

ab mp betoverd,

aet toe meer ge3eib?

«Pe 3onbe had het bert veroverd,

&#n 300 mp megebeelt/

«Peg &atang# Beelt.

#Bog 't «boblijn ooge 3ag/

#oe ik geklunſtert lag7 -

2len heteng van de Hel, en dat mijn hert

«bob bab onteert, en lang genoeg getert;

3Pe Leeuw upt Juda's Stam

# #panb# #Ploop ontnam /

&Lermijl 3ijn onbeparit vermogen,

Ban zonben-ſlaverny,

jl?ijn was maar vry.

' Sºen G5obbelijke hand, ' . »

#eeft ſtrafig imp overmand, -

#ſmolt inſchaemte/ 'h magmijn zelf niet meer)

3Paet biel/ alg dood, aen geſug moeten neer,

&#n ſmeekte Davids Zoon,

2Ech! moub gp ſtigten

3In mijn 3ieſ um Throon, . S.

zia baat uuu heerlijſt:#warmt - #

- 4 - 4 2.
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Iboemel ih graeg behen/ ,, -

UPat 'fi 3ulhg onwettig ben.

(GLerbmijl bat ik nog ſprah

&Lot 23e3ug / 300 ontſtah/

&#en libeilig vuur mijn geeſt in bolle vlam

3Pan ſtiefbe Bobg. #h moeſt en ondernam,

H#ein (bie mp tot 3pn Dienſt

er l#ab aengebReeben/

Op het onperſienſt)

Zomber beding mijn hert te geben.

(@Le tupgen/ acb' regeer/ .

3Paet in alg op:-Heer

JT2ijn 3iele onberbonb/

#Bet Hefug het verbond,

% in baffe &Ltouuu/ blpmoebig aen te gaen.

3Ban wil en ſin, bou? altijd af te ſtaen. -

45elijk een H2eilig zaet,

12oor hem te leben/ .

&choon be ſlBerelb ſmaet/ -

3Piert alg Berbonbg-eys onberſchleben;

illafbg. Dat boo: 'g Igeeren kragt,

3Pit alleg weg #raat -

JPoe ſp?aft bp/ ik erhen/ . . .

Pat ih be uwe ben

3Boo? mijnen Baber :# bat ik eeubpig 3al

illuu Koning 3ijn/ um Deel en 3alig al:

Žit baer/ baet ig mijn Trouw, -

3 àie 'h nooit 5al mgaſten/ •

&Immerg eerber 3oum / -

3 Ben Hemel en De Aerde H2ahen;

#la heben 't gantſche Al,

«Eet ik bie bleehen 5al. | | | - - . . . .

- en

--

r

e* : . v III.

i
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Saoe ſtonb ik alg bebeeſt/ .

,-, Baer mag in mp geen geeſt, . . *

# al# perſlonden van bermondering;
Wiiep ift / hoe Ik beg tºeeren gunſteling? -

#, 't boo?nierp bat 3ijn min”

iſ onerromp'len/

#a buiſ nemen in .

1900? eeitunig? om mp alg te bomp'ſen/

#n een Zee ban beſl/ -

«En goebbelt 3onbet peil? -

- *, - IX. - - - - - -

“Een ſtaet. Dan bel en Sond', ' '

iſlaag bie in een Verbond,

#2et het onbiehbaer hoogſte wezen, ſtaen

#n '# Hemels gunſt / noo? eeuunig obergaen?

heb um Bond en Wet,

r: - ºa Beelt berb?ohen/ en

#et een boog op3et;

#oe! 3al bat mogben nooit gem?ohen?
ſlBoºb gp ban niet geroent/

?tig gp ben 3onbaer doemt?

X -

't Hg goebbelb boot be tijd,

«En gunſt ban eeumjigheid / "

gPie imp upt vry-medogen mei mou boen/

&choon. Dat ik toomloosnaet 't berberfſou ſpoen;

31ſt mag «Bobg naem tot hoon,

SP002 doen en denken,

JPog bp míl 3ijn zoon/

3'n 3Liefde ter berfoening ſchenken;

GEn gunnen een gemoet/ - - - -

&Pat enftel boosheid boebt. - - - -

# 3 XI.

" ,

1. ---
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X I. /

52eemt liefde, neemt mp in/ -

(ILot# b2p## geb?aeg/

ot ” eeren eer, op Dat ift mp geb?aeg

?lIg 3og een bie 3fjn Bonds-God ſteebg bi
# Geeſt ! # um #"tbs baan

ſPijn 3iel boen blaken,

GP) ? gin### dſchap ſt athen

IIIO 300 4.500g vrindſchap ſtulachten /# ik onberſchrijf/ p - /

aPat ik des Heeren blijf. A

BILLYKE KLAGTE
Van -

Een REISIGER na den HEMEL.

Pſalm XLII. vers 3. | | |

Wanneer zal ik ingaen,ende voor Gods aengeſichte

verſchijnen? * - , " - - -

getem: Hoe lange zal de liefde nog duuren?

He: lange 3al ih nog moeten zwerven,

gn 'g maerelog holle Zee?

eEn 45oog gemeenſchap berben?

3TBaer blijft be uur ban ſterben ?

5Paeſit Leemel- Ree, : -

âPdet Rnſt bermetben; 3 .

5Baeht lºgemel - Ree,

áPeelt Ruſt mr. #se.

*

t

#oe lange 3al ik nog op be Baren,

12an beſen bollen ſtroom/

5aog 3uhhelen/ en baten ? .

Haſet ſomber tranen te patenf 5ſaet
- g
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imaet, angſt en ſchroom;

Ach ! boe beet Jaeren,

3 laet angſt en ſchroom/

QEn alg in Droom.

* I II.

3Panneer 3al 'er be Ziele eeng landen

49p 'g #emelg vyl'ge Kuſt?

«En mauneet nin ban 't ſtanten/ .

49p 'g ſlBaerelbg barre zanden:

1Ban ºpb'le luſt,

&#n Ziels vyanden?

12an ºpb'le luſt, - - - - - -

$In ſtille fiuſt. v * . -

2ºch! mout et bien Bag eeng aenbreken

Zoo lang ban mp verblijd!

&ap bat 'hl (bpma besunehen) "

3 Rogt heug'lijft overſteken,

n b'«Eeumſgheib/

m af te bºeften;

#n b'Gºeumigheib/

iſleijn Reys en Tijd.'

w V.

49! miert'er geen Tijdt meer gebonben/

#oo mag 'h mijn Proefheid kwyt,

&#n ban een bleeg ontbonden/ .

&Poogtrohhen ban be 3onben;

3Paeh ſterbeng Tijd,

& poet lebeng ſtonben;

#Baeſt ſterneng Tijd,

#tomt Eeuwigheit.

•,

4 VI.

Wil / Noordſter ban al mijn poogen/

Heer Jeſu t!# met magt,

- 4 19ere
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39ertroumen/ beſchoumen/ beoogen/

Göeen ano're Leydſtar geboogen;

illum Hulp en Kragt,

2llleen berijomgen; .

illum Hulp en Kragt,

iPerſoet mijn Klagt.

De tydelyke Doodt,

Beſchoud als in een ſonderling voorregt

van het

VOLK VAN GODT.

Aëtem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgen Ster.

oefte: Ik hoor een ſtem uyt 's Hemels Throon.

Doodt! ſchoon ieber boo2 u beeft/

ſl2et reben/ ble in 3ouben leeft /

25ebugt boo? eeumig Oordeel;

5?ogtang een Vreemdeling op be aerb /

3TBIeng 3iel boo? u ten li?emel baerb/

Ziet in het ſterben Voordeel;

't Berbziet/ bach bliebt/

(Ireurge ſtonben/ ban be 30nben/ . -

2ijn betbmeenen/ eeuuu'ge vreugdberbang 3pn

-- II. (weenen,

& Poobg Homſt/ ber5elt met angſt en ſchrik,

25aerb ſiegtg een funert lijk oogenblik;

Igaer naer/ en aahlig bupfter /

«Baet boo! be beuggelijſhſte dag,

dPie ooit het oog beſchouhnen mag/

«Een morgenſtond bol inpſter:

& Poo: 't bal/ hoe ſmal/

«En te ſchroomen/ boot be broomen

I#ier beneben/ ig met eenen ſnik benautº,
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i

- I l I. zº , ze “ ,

#eeft Heſtig niet be Pooo gedood? , , ,

## niet baer arm ban magt Ontbloot ?

iPerſtomt baet ſcherpen Sikkel •

#2003 ben die in den heere ſterft/ -

"En iner De Dood het Leven erft/
«P! #el uuaer íg uum Prikkel?

“Been ſmart / boo? 't bart/

## 't ontbonden/ ban de 3onben/

8Pie 't ontlupſtert, Je#f De dood gekluiſtert.

3ll# gp be leeme hutte breeht/ * * . .

gPeg leeeren bolſt na 't berte ſteeht/ | |

Dood! mat 3al 't u genen?

#l ºp bie Hel, en Pooo beruuon/

#en utoomen blijft een Zegen. Bron,
«En in De Poob ijaer Leven:

45oog ſtaet/ beſtaet/ -

#ol ban filaerheio/ p?aelt 3ijn bpaerbeſb/ .

5Pietghan binbgen/'tle:banbegi?eerenhinogen.

**

&Pfe te gelijk een Straf be3iet/ ' .

25egrijpt uur maere weezen niet/ t

3feilt in begrip / en oorbeel; * .

#Been/ ſtraffen 3ijn ban auözen aert, . . .

32abien Den vloek 1Berploeking baert/ -
«Bp Daer en tegen voordeel: # ..." »

4.5eluh / geen bºuli/

&#n Daer neuenſ eeuunig leben/

392ome menſchen/ "En Ila het ſterfuurtmen

#Pog Homt gp aig een Dief bp nagt/ (kben.
'# #iPil 3ijn op uule homft beroagt/ • .

iPijn 3iel moet blijtig unahen/ - - - -

«ën op baer poſt manmoedig ſtaen/ -

jf 5 - Q5p
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eBp 5oub' baer onbermagt verraen, -

Cºn boen um 25itter ſmaken: - 3 :

ett/ 00g/ onn hoog/

eperg Hampen / klaere lampen,

5?ooit te ſlapen/ moet##ntot ſchild en wapen.

& Lermijl ik lºgeer utm hulp verby', -

1 jun &Ltooſt oermagt in boobg Valy'

Zoo boet mp belſig leben;

gÈn boob in mp onheil'ge Luſt,

#oo gaet uuu Knegt in b'eeum'ge Ruſt,

lºoef boo2 geen boob te beoen:

illum htagt / ik magt /

âIBtl geleiden/ in ſtrijben;

319einig uuten/3alm:#ostuminiumbuuten.

d? Boob! ach ſchaduw 5omber Beelt! ! -

ſlBogb 'g Hemels buip mp megebeeſt /

Zon ſaet íft geernenbelben - --

Jilàijn Grav'ſtee'; ga in 192ebe been/ . . . .

een matigt álagen en geween,

Gbp boob maer ſlegtg u 3elben: * * *

CEen ſtap / een trap /

&Pp um labber / leib te rabber /

#n geloouen/ mp ban bee5e aerb maer 25oben.

GODS GOETHEIT IN CHRISTO.

&tem : Pſalm 16.

O l ſterfte hoogſte eeuw'ge opper-Heer,

3Pie magt en regt heb om gedugte wetten,

Gilig blijken ban um mil tot utoe ſter /

2len alle ſchepſels, aen ben menſch te 3etten;

aſpie ig berpligt / na 't Goddelijk 25ehagen/

Blaet woord en daad 3ig alleſing te blaume
T- * p
-

% -



eerſte tegen: een gedigen, grº

II

GBp bebt mijn 3iel geſchapen met um Beelt,

«En beo? uun hand, utu Wet inbaer gefcijleben/

19erſtand en htagt genoegfaem megebeelt/

qPin na bit Rigtſnoer beiliglijk te leven: - 2

JPug bomb th mp aen uujen bienſt berbouben !

#Baerlaeg! thbgaſt#ne , boo?ſuoDeſonden.

Gy heilig bob / bie 't doen ber 3onben baet! ,

# had gebºeigt dat in een dood #ou ſterven,
2tig iſ u misdee, uertoont boo, die Daed;

aPoet mp um Beelt en uun Gemeinſchap berben/

gEn Homt mp tot be helſche ſtraf ueruoijſen/

## ſtan um Doen/ C; #heilig) niet migp?ijſen.

aPaer leg ik nu rampſalig in mijn ſchult,

12an 45ob mijnW# en eeumig heil perfiehen!

JIaet Onmagt, Vloek en Sonde alg berbult /

gEn soel mijn leven, liefde Bobgf ontbreken;

#n Sond en Schuld ontfangen en geboren / ?

&#n 5oo gp 't milt/ 8 goal ik ga verloren. -

«Been &chepſelg ban u/ hennen baet in ſtaet .

dPun mp te tebben / mat 3p immer beben; *

gaat geld hier niet/ 't ig bp baer buyten raed,

&#p eiſt het regt ban titm geregtigheden: -

#Ik ben verdoemt, bier baet geen tegenwoelen,

«En moet de kragt vay#" gramſchap boeien.

GIen maer uun wijsheid upt een middel bonbf

dBm in uub gunſt en liefde te herſtellen / | | |

&#en hater Gods een breker ban uun bonb/ .

qëen ſlaefber &onb/een vloek, een kind ber beſſen;

3Baer bog: be ſchuld betaelt mozb en gegeben/

&Boog 't doen bet iſBet/ 't berlore regt ten#
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VII.

't gig ook bp u / mijl g'in een Vrede-raed "

19an eeubnigheid gehouden/ hebt beſloten

f'ligerſtellen &onbaerg hopelooſen ſtaet /

«Bm baet ban u niet eeuwig te berſtoten;

512aet uit genaed', en vrye gunſt te geben/

Im heerlyk Beelt, tij# u 't eeuwig leven.

't Afſchynſel ban um glans en heerlijkheid,

#lig Borg beg 2，onbaerg / 5al be &Schult betalen /

qEn nemen mech het geen baet uan u ſcheid/

&p?ah / Vader laetſe in 't verderf niet Dalen;

#h heb 't Rantzoen uoo! bare ſchult gebomben /

âZal boog mijn zien, nam boo? alle 30nben.

# bp bie Trouwe boub in eeuunigheib/

omt in de tijd, alg een bermenſchen Sonen,

n 't ligchaem, boo? beg 1Baberg magt bereib /

erooit en naekt, bp arme menſchen momen;

42in tot uw roem beo2 uune gunſtgenoten,

(Le boen alg borg, bakeeumig mag beſloten.

3Be gramſchap Gods bp noo! godlooſe braegt/

3 Ben hellen ſchrik boo? 3ulſte bie u haten,

Zoo Dat bp boo? ben angſt ber 3ielen klaegt,

Mijn God, mijn God! hoe! hebt gnmp verlaten?

G2m Gods verlaters die be & onben minben /

aan harren Bob in# te verbinden.

5?og bmiet ben zondaer 't eeumig heil belet,

«En moeſt geheel be moet berloren geben/

#oe bp 3ou / boog het houden ban be Wet,

3Bolhome ſtrijgen 't &#eumig regt ten leven;

3Pog op bat bp baer boot niet 3oube b2eeſen /

Zou ooh um Zoon/biertoe 3ijn Ziels-Borg#

-
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X II.

ilàaer ig boog alle nu bit beil verdient?

#een 1 maer boot die, die neil nog leven binben
3 in bare 3iel/ en aen bien Sondaers Vrient,

$200, 't waer geloof haer tederlijk berbinden;

GBie bein alg 't goed ban bare jiel begeeren/

«En dadelijk gaer ooit##" bekeeren.

gºn heeft ben. Zondaer upt hem 3elfg bie kragt,

©in boo? 't Geloof 3ijn heilvriend te ondermen?

#Been/bie moet bem bood haagt band'Oppermagt,

(Pie uyt gena hem t'zynwaerts mouun ontfermen

Gºegeben mozben / anberg 3ou bp 3ijgen -

#n onlnagtnamen:# aen't heilbloet krijgen

O Groot Ontfermer ! alg ſá bft beſchoum/

gPat g!, aen mp genaed en geeft moun geben/

«Pin met uw Zoon te treen in ondertrouw,

#an 3eg th/ moeſt juiſt ik, ſoo'n doode, lenen?

#at bebt gp goedheid meer in mp gebonden/

2llig in dat volk dat": in hunne 5ouben?

42! 't ig wat groots, mijn Maker miermijn Man,

ºp geeft hen hemel bie/ bie 't vuur ber bellen

ſiegtueerbig bab betotenb : ô God! # han

gPe wondren umer liefde niet vertellen:

gPie 't al verbeurt bab boor uw Eer te krenken/ .

Genoegſaam @Bob/ #gPuu03elfg bie ſchenken.

l

2lch / mogt ift leben weerdig bit geluk!

«En mp gebzagen na um wil en wetten 2

«beuoillig rampen torſen, onder druk, ,

92p 't onderwijs ban ume lippen letten; -

G2m mp in alles baer na te gedragen, -

3ºlg een bie ſoekt 3ijn Bonds God te "tºp",



94. Geeſtelyke Gezangen en Gedigten.

X V II. /

3Legt um gedugte Hoogheit op mijn hert/

#Baeht mp bedagtſaem, laet 'ft eerbiedig b2eſen/

32an herte liepen u: Demt Dat u tert,

gEn niet en bten/ in mp dienſtweerdig weſen;

3JBilt alg uun kint mp Vaderlijk behanbelen/

'H 2 al in ootmoet,### inet u mailbelen.

Ontfonkt mp #efug boog um Hiefbe/ om

glu wedermin u teder te omermen,

dſbeleib mijn 3iel ueel in uw heiligdom,

aſBilt uooi be magt beg ſatans mp beſchermen,

45uut bat mijn geeſt/ op. Dat ift mag belijden,

HBierg 3al mp ban be liefde Jeſus geſcheiden.

EEN CHRISTEN,

Door des Heeren Geeſt en Genade overtuygt

- - van Godts

TROUWE en WAERHEYD.

5tem: Jehova Heil-fontyn,ey wilt het ſalig leven.

NHij han ift ſteunen opgebobamijnen 12aber/

2llig op ber, bolſjeſog Ader,

- ſlPozb met b2pmoebigheib/

aatsnemasessie:boog3ijnen&Beeſt geleib.

3BeheldreHeilzon ſchijnt met ongemene klaerheit,

(@Lot luipſter ban Gbob6 maetheit;

32u Han 'ft niet tbuijf'len meer / .

49f mijn 19erloſſer ig#Heijerſcharen Heer.

3De 5iele Bobe 3 mijgt / en billijkt al 3ijn megent

Permagt upt vloek.ûen zegen,* * 's - e-
- r dºet
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Ihet Licht in Pupſterntg/

Aêchoon batſe nogom:tban druk en rampen ig.

Iboemel gebouah ſſaet / ih moethem 39aber noe

Zijn mijfen handel toennen/ (men /

4Boog boeg lg in De Zee,

25eſb 3ijne julpe/ bpmarans berhoogt mijn Bee.

'à 19erttou geen #belheit/ of bon op loſſe GP2oo

ſlâeer alg het lºt?upg te fcbgoonuen; (men/

dPe name mijneg «Bobg * *

&Bie ig mijn ten'ge sy', ontmankelbare ſhotg.

2II mier benºemel moeſt/al moeſt be?ierbe beben/

«Bob 5al mp nooit begeben;

't HBier al eet omgeheert /

«ſter Göob 3ijnwambai,#n/ en eigenmag#
"l I, Eert

'à3tanageen bol gemah/beel boogſpoet/goede ban

dPaer 'g altijd heupg te bgagen/ (gen/

G5ebuerig ſmert boot bem/

&aie gaetop't engeva: ſ# 't nieum Eetuſalem.

«Been Lupbeſt morb beboelt/ of eer en groote ſta

3Pat alleg moet ift mgahen; (ten/

?Illeen maet. Dat be noob

3Bereiſt/ 'ä beoogal: Dagelijkſe beoob.

2,Ik proef begoebijeit CBobg/mag 3ijne gunſteſinae

Berttoum hem al mijn 3aelten/ (hen/

liep trooſt mp in 't berbziet /

3TBanneer bat bert nog# geen ſchijn ban hulpe

e t 3iet.

2 à ban 't ontmillig hert gebogen en genegen/ --

49.nl tot be hatbe loegen/ -
#ef

- 2
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net buh en heupg belaen,
#ſlâijn Heyland woillig #ammeren na te gaen.

apegaullerhoogſteng boen/onmibbelijhofmib'lijft/.

gig uoo, mpn 3iel aenbib'lijft,

I#oe tjeeft bp 3ig bergift !

aPie ooit soog ongeloof#met3ijn 45ob getbofſt,

32an 't hoogſte, grootſte goet, ig nimmer quaet te

oe/ 3al ih ban niet tragten/ (wagten;

ſboog meg te heuren goet?
gln rampen 3uijgenk#men aan IIlOtt,

3gh meet begroote God, heeft altijbmijſe ſieben/
alPaerom bp tegen heben -

zijn liefſte bolh toefent /

(Le moriam'tgaat: uitsministraat

Heet 2ïerbſche schijngoebl moet Bobghinneren

ſep bat baer bart5ou 3meben (begeben/

(die beter na omhoog; -

aPeg merelbg klatergo:# ſchabelijk b002 't oog.

«Een heilige moet 3ien (tot het gemoet getoetſt ig),

apat maer boog mot en roeſt ig/ -

GEn 3oehen 't maere lºepl;

#Piet bier/ maet bobel, 't 3merft 7 en allerhoogſte

XVI (ſtepſ- e pl.

apan mob bp meberom beſtraelt hoe 37et verlee

ſaet licht man 'g Heemel#3egen/ (gen/

#a blijkelijk getoont /
#oe45oö3ijnſbaberb:#panairberſchoont.

gehouah 'h bibbeaenl en berfniet ſpreken tegen/ .

leet wond're man um wegen, m
- - - - - GREE

-

*--- -- w-f
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---- iſ 2aer tupg / ín ſpepb ber H#el/

ſig)at b” opvatarſ:# / Dat ig mp bnonbet

p (buel,

3 à bºijbe beilig boogt op 3ijn genade-blerhen/

itan 3ijne gunſt bemerken/

&elfg in be tegenſpoet: *

(5eloof / 't ig woner:#/ al mat 6elgeerebeet.

&Pe3ieleig bolbaen/met 'g #emelg mij kan ruſten/

%a 3ig genoeg betluſten/

Zin 4Boog genoegfaemhefb/ -

kºpie aan be 3ijne nooit gºalie hulp ontfeib.

eetgun meuw genaſ berh!pfeſt mijn ſepanban /

@Lot bat ift aen 5al Ianbenſ

aBaer men ban bºuh bebzijn/

39olmacht 3al ruſten in het opperſte heleib.

Op Het

G E SE L SC H A P

der

G O D S A L I G E N,

volgens Pſalm CXIX. vers 63. -

Ik ben een geſelle aller die u vreeſen, ende dier

die uwe beveelen onderhouden.

#Stem : En de blaauwe Vlag die waeyt.

ofte: Soet Geſelſchap dat met my.

Rº:# heilig Zaet, -

IN 'g #eeten Blydſchap, 'g toertlbg Haet,

## 2!!# ieUJ (BETEITC18 Cºft in tO

» aan gs", 42nd,
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dPni tot #ielg-bermaeh te 3ingen/

«En te upten utmen 3Lof.

- Il.

't Licht bat ban be Godheid ſtraeit/

49p het Beelt bat in u b?aelt/

#eeft be âIPerelbling ontlupſtert /

#làaet mijn 2-iele echt en baſt/

dPoo2 be liefb' aen u gehſupſtert/

&cijoon baet op Den Helhond baſt.

l II.

312at een heugelijke Tyd,

2lig top t'ſamen untgebreib/

#lºoogen Gode 19ſal'men ſingen,

&En Yup hebben rupme ſtof/

oPm op 't ſpoo? bet Hemelingen,

#em te geben &#er en Lof.

IV.

a boat íg 't niet monbet zoet!

gift met u mijn gemoeb/

3Poo? @Bobb2ugtige G5ebeben/

JLaet ten hoogen gemel gaen;

dBm beg #eeren Lieflykheden,

JPoo2 't geloof, te ſchoumen aen.

> V.

qIBanneer in Eenboubigjeſb/

b' ſtenef aen ben ambere / 3epb/

aſſBat het hert heeft ondervonden

3Ban ben #emel/ en hoe bat

JBe vergeving aller 3onben/

geſug hem geſchonken had'.

VI.

2llgbaer bp 't onſachlijft ligt, e

2Ban beg leeeren aengeſigt, -

euſe ziele hoont beſtraelen! gººig
H. *
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«ën uup / onber &ang en 13:aet / -

#n beg l#eplaug liefde buuaelen/

3Bulb De Blijdſchap F:# maet, .

&Peg iſt bamhe mijnen Godt,

3Pie mn 't oberbiet genot/

3Pan 5ijn Kinders, heeft gegeben/

GPaet ift Hert en# mee paet/

#ſa nuil ſterben/ en 3Leben/

#I?et bie eetgewiſt,#r.

3Laſtert merelb 300 gp luil/

'h @Lreſt niet eeng het in geſchil,

dPat men uytbraekt ban. De vromen,

3Poo? een aeilgebooren haet, -

'H Igeü bolhomen u002genomen /

4Poh te 3ijn met baer #art.

2lch! @Elſenbig buerelbg kind,

4Dag ge niet te 3eer berblind /

âIBiſt ge mat mijn dierb'ree vrinden,

&maken ban het hoogſte goed,

#Bimmer borſt ge onberminben/

t Špgehen tegeng ung mee.

dBobt bie ong 3ijn gunſt berleent/ - - - - - - -

lgeeft upt gunſt ong. t faem vereent,

#ſlâet ben Band ban uJare b?eebe/ * * *

3Pie ong t'faeun vereenigt houb /

2lig be unaere kalk, maer meebe . . .

geſug 5ijne literfte":

choon bat alles heeft en hacht/

Bozb bien Band nooit log gemacht.

«Of 't Booſen onbernamen;

4,5 2 319ig
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3pig be onberoinbing 3al /

2lig haer poogen, ſtrafig beſchamen,

#2ooit hormt gefug ſterk ten val.

X II.

23ongerg ban mijn Vaderland,

ziPaet/ nog eeng/ ig H#ert en #anb/

*# 3Dſl bolbaerbig met u treben/ .

opp beg 3Leueng Hyper-Baen;

ga gelijk met rabbe ſchºeben/

#a het Hemel-Zion gaen.
• ---- -- X III.

Zullen 3Iaſier-tongen ſmaen?

ga na goed en bloeb / 11 ftaen?

#5togt boot 't gob'loog bolft gebeben/

&#n bergeeft geleeben Hoon;

3Peugben 3ijn aen geſug leeben/

2tig be Perels aen een Kroon.

X IV.

&Pnbermijſt en trooſt malkaer;

&#g 'er iemant in gebaer/

@f boo? ſomben meer geſlagen /

dezaegt hem boog in het bebºet,

alPilt malhanberg laſten bzagen /

«En berbult 3.oo Gijgiſti wet.

X V. - & &

(GLot mp in het Glory-Rijk,

#Maet elhamb'ren eeuwiglijk,

2Zullen Haleluja's 3ingen;

2tig in nabzuh 's Heeren Beelt,

et be 3aal’ge Hermelingen,

en mp mo,0 megebeelt,

Be
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BEGEERTE DER ZIE LE,

wegens de onvolmaaktheid van dit Leven, na
de Komſte van

J E s U s c H R 1 s T U s.

Stem : Wie ſleet heugelijker dagen.

ofte: Auguſtinus ging eens ziften.

'ſtH# be #Ziel berpant / gegeben/ .

&Boog gelooue / aen ben Heer,

(ſBin boog hem optegt te leben/ -.

3Boog te brengen tot 3ijn Eer, -

't itlepne aental tuijner dagen;

#lâaet laes! alle oogenbiſt/

oet iſ ober 't EYGE filagen :

omt Heer Jeſu! mei: #omt l#eet / Gºt,

3 àijne ziel íg nog 5oo duyſter,

&Iept maet al te mepnig tijbt/

49m te 3ien. De glans en luyſter,

12an beg leeeren heerlijkhepbt;, .,,

3 Pat ontbreekt mp niet al klaerheid!

2lig ift mp bp mijle ſchift

(@Lot beſeffen dan be maerijeib;

Komt Heer Jeſu ! ":## bis. -

*
- - - - - -

'f ſtan geen een begeerte ſmooren,

3Pie 45oog doen trekt in geſchil ; ' .

3Baet ig Zin en Wil berſoren? -

& In heg leeeren 49pperbeſt;

RBe begeerteng en be luſten/

312illen in 45obg toijg beſchift/

#ooit met bolgenoege ruſten;

Komt Heer Jeſu ! haeſtelik: bis,
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IV.

2 a mat Hleben niet mijn zinnen,

Bog, aen een vergank'lijk goebt?

&#n mat poog iſ niet te minnen?

2ll unat iſ niet lieben moet? .

HLaeg! beg ſlPaerelog #belheben/

#Spannen ſteebtg mp meenge ſtrik:

opberbmarſchen / 3elf#/ De reben; .

Komt Heer Jeſu! net: bis. ' '

*H iſlāoet alg Reyſiger berHeeren/ .

2#lg een vreemd'ling ſugten hier;

à laag ih ban niet mel begeeren/ . .

't Landtſchap baer if Borger niet?

'ſ Slept in bupſent ongenugten . . . . . . .
2il mijn lebeng-tijb; mag ift , g . . .

3Pan niet ubel met reden 3ugten? 7-2.

Komt Heer Jeſu! haeſtelik: bis.

, VI. . . . .

âDant hier ben ik in een wereld,

&TBaer men niet alg boosheid 3iet / . . . . . .

3 Bie baet goeb alg ſchoon bepereld, - ... -

Eten mp beplt tot 3ielguerbytet, : - - --

dBm mijn bert te ouerheeren/ -

3Pil 3p bat ih boreg en noifi/.

AScijfjn-goeb om ## te begeeren, . . . .

Komt Heer Jeſu! ": bis.

I I. -

"H ſlāoet hier met ben Booſen ſtrijden,

3Pie upil Heer 3ijn ban mijn ſjert; .

b'?ltme 3iel berbaſen/ lepben,

# verſoeking, ſP! 3p merb..

Zeelmaels boog hem aengedreven,

oEn berbult met angſt en ſchrik,

oPin het ſtrijden op te geben;.
Kemt Heer Jeſu ! haeſtelik: bis. ER N.
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:-

3TBie blijf'er Borg boog in

âBie 5al iuijn #

3Die ljelpt mp / ter ift# 't berberf ſtopt?

- - 4

E R N ST I G E BE DE

Van een -

ovERTUYGDEN SONDAER.

&tem: Corante Monſieur.

“ſafte: Alleen alwaerdig Godt.

GEbugte ſlaajeſtept/

&Pnbiehb're Heiligheit,

gaie in um Abchepſelg nooit be fouben dult,

&## Doemeling met bloeit en ſchulb berbulb/

#Bie ſmeekt u / ſchoubu' mp in genade aen/

gËn boetme in uun 132inbſchap ebergaen;

H#oeubel ift ſteebg met het geheele hert

, illuj Opperheid, uuj Hoogheid heb getert.

II.

23a iſt heb u onteert/ --- -

#oo gp mijn Dood begeert

gem bat berbonſtert ujierb uun' ſlaajeſtept/

2oo ig uun oordeel in 4Beregtigheit;

G5p blijft ſiegtbeerbig alg ge mp berboemt /

Zult einb'loog in ubu Deugden 3ijn geroemt /

JPie tegeng b'CPpper-i-toning heeft migbaen/

HIdoet '# #emelg eeum'ge gramſchap onbergaen

III. \ ,

3Pie maeſt ban ſtraf mp b?p ? -

X

ulb ## of boſboen?

QEn# mp toegeli op het #ielg-Randſoen?

alBant ik heb nietg te geben boog mijn ſchuld/

2ïſ oefent Bobg #ianſilnoebigheit gebult;

Zob mo:b nogtang be #Lebeng-draet betHogt.

IV.
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t IV.

't gig gefürg/ Hefug/ maer,

##Een’ge ſl2ibbelaer/

apie mp boot, JPoob en Belle han Behoen,

gijn aeni het Regt ball & Bob boo2 mp boſboen;

2Ech! u boo: mp bog in De Breſſe ſtelb/

ſpeet geſugleer mp'g gemelg wraek-zwaerd belb;

dàu dat mijn #iel boo? u gefaligt mogb/

jlm liefb ig gt90t/ "# ?Atlu ig niet betliegt,

#chelb mp/ Jehovah, htuijt/

2lll' ongeregtigheit/
- -

dBm gefug miſ/ en mozb met mp bebainb /

ga neemt mp aen upt liefde tot um kind;

zich miſt ik bat het Bob'lijft berte bloeb/

3Boo! al mijn 3unnen bp u ſjab geboeb/

3Bat 30ub fli3lipchen! ugeefen noob nog Poob /

«En mp geblagen alg uud Gunſtgenood.

De overtuygde -

Z O N D A E - R.,

Dringt nader aen op Gods liefde in de Heere

Jeſus, volgens Ezechiel XVIII. vers 23.

Zoude ick eenigſints luſt hebben aenden doet desgod
kooſen? ſpreeckt de Heere HEERE: Is 't niet, als

hy ſich bekeert van fijne wegen, dat hy leve?

#Stem: Aey ſchoone Nimph, aenſiet, enz.

Enslievend Q5ob / bie nimmer ſtond begeren

#pa üer 3onbaren Dood,

#aer baet in luſt hebt bat 3p 3ig beſteeren/

?ll 3ijn baet 30nbeh g200t;

45p miltſe Alle in umen Zoon bergeben/

&ot mien de 3iel gebleven wert/

-

-
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bat het reet# geſto2be ſjert/49p iſlaogt meber leben, j

II.

'k25enooertupgt/bat onmagt/ bloehensonten/
49mringen mp / en ſoelt -

1Betherreging/ 6 Heſug! in uun wonden,

1Boog 'g #emelg wraek en bloeh;

4Bp3onbaerg vrind,gpſtonb mp maer beſchermen!

1Bergunnen moed en b2p geley,

2lch Pabſbg zoon! milt obes mn

#l Dau ontfermen. -

III.

«Bp 'g Levens-vorſt, gp hebt be Poob gedodet

3Pool uune bittre Poob /

- «En het verlegen bert tot u genobet, - .
ill Hilaeg ift mijnen nood: -

312ilt upt ben Poel ban Ziels-verderfmp trehſten / * *

24h meet gp âZombatrg niet berſtoot;

?ich upilt mijn berte upt ben dood

UPer 3gnben uJehhen !

IV.

'It ſtoom / met ben laſt dan al mijnſchuldbelaben /

@Lot (Boog ſpenaben-Throon,

3Pagt (GIrooſt/1Berſchooning/ wond'ren ban 45e

23'n 3ijn geliefde Zoon; (ilaÜen

#h miſ mijn Ramp niet alg mijn zonbenuepten,

9 Ziels-Borg! ſh bal u te boet/

#n hoope bat uuj bierbaet 25loen

19oog mp 5al pleyten. -

G 5 HER
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# # RT EL y K E BE GE ER TE
van een - - --

Z O N D A E R,

Die by des Heeren Licht, aen zyn onmagt to*
w het goede ondekt word.

stem: O myn ziel! wat zoete tyden.

debt bie 't magt'loos best wuil geben/

ſtaagt en Leven,

#en een ſleutlooſe 3iel ; -

# #eb nog 3Leuenſ nog 32ermogen?

2lcij! bat 't ooge

32au um eershipſ op mp biel.

'ſt. Een# blimb / en bupſt

zie geen lupſter -

can uw abootblºnſºl alPegen/ ell

#letg pan uw prijsuaetbig Weſen,

ga moet bºetſen/. ,,,, -

spat ik ooit my# niet ſtell.

'à 3Pat 5oo niet met ſitaut eil Hilaetſjeib/.

illue Yuaethetb /

#baerom upo:bſc niet bemin0 ;

g@f ar E# na haer maetbel

&#ot be aerbel * * * * *

as miſ waſ. Eig"
geſugfian ik niet beſchouwptn/

- # betttoubuen

ſep bien dºeuvu'gen Rotsſteen, pijl

#ä niet leuenbig hau batten/

5àogte ſchatten /
ſpen en fijn betworpen Heil.

\
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'fi kan hem of u niet beminnen/
Ziel en &innen

#ijn te baſt aen ſigbaer goeb;

âBilt een magfloog hert uerſterken?

«Beben vlerken,

JPat het 3ig uari ºpen ſpoed,

'ſtiltan be 3onbe niet berbehen/

- 3?og nip uu?eiten/

## Zielg-bpaub;

ža egeng jaer gaen ſirpben/ .'h ſlaget belijden/. ben/

&tralig ſoo ben #emand.

b' Hel ſpant alle oogenbliäſten/

iBoo? mp ſtrikken, ve

3Pie (h niet bermijben han;

#ſa gehlupſtert / baſt gebonben/

- GP002 be 3onben

25lijf th en "En Man.

#eplborſt geſug) g?oot Ontfermer,

iſ?ijn 25eſchermer/

#leijn Berloſſer / ſh belp;

taat 'fs mijn 5elfg niet han beſchermen/

3Pilf ontfermen/

JBabibg #oon ",# ltip, A

3Pag een Armen, Kranken, Blinden,

't Pnberminben/

II te ſmeehent 3og gebieb/
GPat "# Krankheid moet geneeſen/

ilg boo? beeſen/

520g uur wil en woenſi qeſchieb. :
4.
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X.

herſtel mijn berboºtje handen,

#Baaftt te ſchanben

Zielg bijanben; in mp pgent

't boblijft Beelt : 'h moet u gelijken/

d3unt me 25lijhen/

3Pat ge mp in# kent.

#Licht mp in boog uune Hitlaerbeto/

3Laet um âlBaerheib)

&pijg 3pn bie be 3iele boeb;

Sſa 25eheerſt mijn hert alg ſtoning/

- ht ubu 3l3oning)

G#n um (UZij:00uk# bit gemoeb,

3Boet mp time Gunſt beſeffen/

'Glaet mp treffen/

zoo be ſchigten uuer min;

3Patſe imp be 3iel boo2g?ieben/

'ſt zal u lieben/

#9eberoin niet# En 2Zill,

X I II.

#làogt ift in berbogge hoeſten/

19eel t1 30ehen /

«Bunt mp uud Gemeenſchap baet;

ben ban 'g 3TBaerelog ongenugten/

2lig men 3ugten/ *-

#Bet sauna's:#n paer. ze

TIaet ik in be a Peugb opg?oeijelil

&tecòg beſlioeijen /

abonb'ge Ranken aan be Luſt;

#ſla 't opregt 45obſalig leben/

jl 2Get ift ſtteben/

JPat baerb Vreede, 3oete Ruſt.
XV,
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X V. .

dºuam utm Heyl mn obetromp'len/

&alig bomp'len/

#n een Beek ban 45oblijft Bloed;

H 4Dag alg ban Den Dood Uerteſenſ

&#n geneſen

3Pe melaetsheid ban 't gemoed.

De

BEGENADIGD EN SO N DAE R,

Ontdekt aen Sonden, Vloek en Onmagt,

zoo van zig zelfs, als van het gantſche

Schepſel ; wend zig met zyn Gebrek

tot de volkomene Algenoegſaem

heyd van den Heyland

J E S U S CH R I S T U S.

Volgens Joh. VI. vers 68.

Simon Petrus dan antwoordde hem, Heere, tot

wien ſullen wy henen gaen? gy hebt de woor

den des eeuwigen levens,

&tem : Revelje voe, &c.

GÉn : Indien ooit. Maagt, &c.

dPf: De 1o. Geboden.

A# mie ſal ik mijn klagten upten?

2len mie upthoeſ'men Ziele-ſmert:

2len bloote ſchepſelg ? neen bie ſupten
(@Le onmebogent Hand# Hert.

gla tot mie 3al iſt heemen blugten?

3ſ19ie ſtop be Bron ban mijn geboren?

álàie hoort be ſprakelooze 3ugten ?

2lig geſug/ geſug amberg geen. 1 Ik,
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- III

o groote geſu#moºieuººg:
#ot melboen/ ſtelpt Ziels verdriet

qBntbcht een grombetoog unebogen /

2llen een Er wartels" niet.

&#p mou be zonnaer lid it berfinladen /

apte tot u met 3ijn ſchulben quam /

# ganſch oerlooten en 25clabcn/ - ---- --

(ºot u ô Soen-Borg toeblugt Ilatil.

# heb berbeurt het mate TLeben/

oobſchuldig jammerlijſt migmacht;

#an tot het #ielg-ſtandſoen niet gebell /

#aijn beſte beel ig blij En nacht.

't ſpog oan mijn beeſt iſ ganſch berbupſtett /

25eſcljoub niet uube 19eerlijkheid/ - -

# #ble muille legt gelilugſtert,

'Rian Banden banzit".

verhoorder ban beg 3oubaer#3ugten/

ſtoom/ rebbet mp upt Ziels gewººn : -

3 Baer 5al ik gaen? mattbenen blugtent

#p u/ bp uig 't le: #e. -

#tm Balſem heelt het #ielen ſmerten / .

&#ot Trooſt ban 't trooſteloog gemoe04

ºp reinigt b? onreinſte herten /

#Boo; mſobel van uw#e"

“Ach! blijft um bette nog toegeſloten/ -
3eoo! hem bie aan um boeten treurt/

#lg of hem met uun Gunſtgenoten,

*, nooit um Genade mag gebeurt, X
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#ft moogb' ban alle ſtant beſtreben/

Boog mijn 39panden u0?eed en fel;

SIa/ 5oo ge nimmer boogb berbeben/

âal ik ten p20op 3pil# De Hel.

3Pen &atan mil mp ooerbuierſſen/

JPog? Iſieeb'nell ban 3pn leuge-monb/

49m 't Hºgert tot ongeloof te perſſen/ *.

&Ien ſpijt ban 'ttag #twitten

'Bilg of be Waerheid 30uuo beroulmeu/

dºet geen 3p ooit ſjab toege3tib;

qDp. Dat iſ niet 30uun baſt bertrouugen /

49f ſteunen op ubu M#eid,

«Een 25oog en 42ngeloobig harte/

&pamb met De Zielg-19pannen aen.

de 'h Penh 'er aen met ſchetſt en ſmarte/

#et berft na (Lb2oon## #oon u ſtaell.

5ſlâen mil bat ik u af3al 5meeren/

#oemel gp 3ijt mijn mettig Heer,

gÉen ambet in ubu plaetg begeeten/

25toogen 19002beel/ #/ Gºet.

lft uil en 3al het niet miſſahen/

at ff ſjaer niet betubinnen han/

dàog op mijn poſt Hoefimoebig upaſten/

#làaet ben alſ een*#n Man.

spieg moet ik voor u menetbupsen/ -

45enoopt boog in'ge Ziele-ſmert /

q9m u in ootmoet te heftipgel1 / -

De plagen ban mijn Hºepli00#ijftt. x V ! t
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<i> XVI I.

- #ſa/ 'it moet tt 50mbet fpgehen 3eggen

3IPat bat mp fmerti en maer 't mp ſchoºt;

?len u mijn nooben open leggenſ

#Ibo ?ºtnl van mag## berftogt.

ſtom boeit en âlttpſtert mijn vyanden,

2llen ſteterig ban um iſ 20gentheit;

HPerloft mp upt ijaer m2eebe (GZamben/

(JZot Roenn ban ubu#emºeid,

49ntſſaet mp upt tjaet bozeebè boeijen,

qEn maeſt mp b002 jaer Beden boof; .

3Boet mp boo? Haagt ban ſlàaerbeib groeijen/

qEn bloeijen in het weggeloof

32eigt gp mijn bett tot uule Woorden,

#Leert gp mp gaen in 't ſpoo? bet Deugd,

a Hlupſtert mp met Liefbe-ſtoorben/

nu / ô Leidsman# jeugd!

X

3Laet iſt een battel bog uytſteken,

32oe mp gelooben/ fcboon geblind;

3TBilt in mp/ 't geen u tertſ berbreken /

#ſlâp mahen alg 't geſpeenbe htinb.

H E R TE K LA GT

VaIn een •

BEKOMMERT ZONDAER,

, Die al biddende IEs U s aenkleeft.

5tem : Hoe werkje niet Leeuwerkje,

49fte : Myn waerde Ziele ſiet.

A# Center ban mijn Ruſt,

jlâ0et fit/ belaeg! u berben?

%. 't ##
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, 't #g of ſh liefd' en luſt
(Lot ut/ boelbe berfterben;

gh boene niet te giſſen /

dàf ik u mig / of niet/

#Pe 3emben bergetmiſſen

#p/ ban bit Ziels-verdriet,

II,

d2! @bp mijn eenig AL. ... ..

Hilaijn ruſt, mijn trooſt, en leven,

ga mijn Verloſſer, 5al -

## maabe afgebReben

#an u? en u niet minnen?

apaer gp 't 300 maetbig 3ijt;

zPat ligbaem / 3iel en zinnen,

1l mogöen toegeuijb.
Sri- III,

#an wel ietg/ bupten God,
iſlaijn bolle 3iel ber5aben?

3MBat ſjaelt 'er bp 't genot

aean u/ en uur genaben?

aaie eeum'ge ziele-ſchatten, - .

aPaer nooit ietg aen ontbgahl . . .

weie geen begrip Han batten ! . . .

d#f nooit bedong upt ſp?aft. . . .

'- l V. - 2 ,

2Ich! ſnoobe Abchepſelg luſt,

djemaä; atij! eiſte voordeel,

2lcij! bat ik ooit uun ruſt, -

#oºſt mehäen met mijn ºogheel;

dºöp homb geen ruſt mp geben/ | |

25eroert/ fitnelt het Gemoet, . .

gEn hebt mp afgeb?eben/ .

39an een beſtenbig ſhoeb, dº

erg - v.
* - - - - -
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V.

2lch #efu! Pabſbg Zoon,

3TBilt inp G5emabig moefen/

'ſ iPal neber boog um Throon,

«En heb my zelfs bermeeſen;

%la byepbe hert en hanben/

(@Lot u @Potmoebig upt. V

32eemt aen bie offerhanden, 7

(&Zot eenen =#ruwt
t 1. - 3 - 1 3. - e

#oo gp/ ſmijn Herder, bliet/ |

ill?oet iH / uun ſchaepje, bunalen/

ill 3ien of hooren niet /

3l3ie 3al mijn druk afinhalen?

3Paet blijf ift met mijn zonden?

31Bie matigt mijn Geklag?

Zoo ik in utme boonben/

een taal: binben mag.

Ontfermer te uun NAEM,

&#p Welbron van ben Zegen, -

2ll ben ik onbequaern / | | |

GBm 3ulfig te oberbuegen /

Slft meet gp 3ijt volveerdig,

(IZe helpen# of ſpa;

H#oemel ih blijf onwaerdig

- * qten kernr:# 45ena.
*

# 4.5p milt bog niet be dood

- JPeg Zonbaerg/ maer zyn leeven,

2e 3onnen titel en groot/

benaÜelijſt bergebeu;

32eranbert Žugten / KIreuren/

#n uzeugb en blp geſchal, -

w 3Laet mp trun hulp gebeuren, -

v Jºlijn Luſt, mijn Ruſt en Al. De

t
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DE ZO N D A E R,

Toevlugt nemende tot den Heere Jesus,
word Bemoedigt en verheugt door

GO D S GE N A D E.

Volgens Pſal. IV. vers 8.

Gy hebt vreugde in myn herte gegeven, meer

dan ter tyd, als haer koorn ende haren moſt

vermenigvuldigt zyn.

&tem : O myn Ziel! wat zoete tyden.

'it Zºran tot Roem ban 45oog 95enaben/

, ſlap nu baben/

gIn een bolle (92sugbe-vloed;

b' Heyl-Son gefug laet haer ſtraalen,

Barberbalen/ -

en verbrolijkt het gemort.

't Baet beg Waerelds hgrügb te boben/

(@Le geloopen/ . - "

«Bob Drie-eenig tg mijn Bob; . .

Weemel/ 2lerbe/ #fele-ſchatten/ -

*-- #Piet te batten / . ' -

#pn mijn Deel en 5alig Lot.

III.

3Ligt balt# ºok te b2agen/

'ft Schep beljagen/

#n al 't geen bp mp gebieb;

&iug bela'en met ongeluääen /

{1}il me bilähen /

d?nbet ſtampen en 19erogiet.

IV. - a .

't Zumare httung / be tegenſpoeben! -

#pn be Roeden, " "

# 2 <pgeg
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aeaer mijn Vader mp meſſaet/

qEn bebnijb ball feiltuig Oordeel;

- 'g 3Paerelbg boogbeel/

2ten be ziele sing baet.

3paſt het ſtepſ'gerg / b?eembelingen/

25lp te 3ingen/

'AEig hen toelacht uufmbt en Ty,

dBm het Vaderland te nahen;

3Die 5al uJraften /

#Pat ift IIlp llll ": betblp.

Zelfg be ſp?ahelooſe Dingen,

I#002 ift 3ingen /

&#n alg jupchen / ban mijn Heyl;

geber ig een Buys en Ader,

3Paet mijn Vader
ſlap 3pn Gunſt# mebeDepl, v

ſe! &# ſta geheel bermonbert/

tipige onberiſ # . * * *

%jſt ban 't booſe &langen zaet; . .

'ſ, leab um Beelt en Gunſt berlooten,''

gft gehooren/

32a boil1 mei: Raet.

V I II. -

#g bie Bobt / maer toe tft naber/

ſlâijnen 12aber?

25en iä 3ijn/ ig bp mijn Deel? -

gg zijn zoon mijn Vrind en Broeder?

ſlàijn 25eboebet ? .

«En 3ijn Hºept m#ienkiewet

o beste siefug is mijn scheidsman,

- en mijn leibgman/ zijn /
- - - -

- - - - - * * *

g
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2Zijn/ en 3ijneg Baberg Geeſt;

33a mieng roepen tft iJet oog ſcherp /

H#p het Voorwerp

| Pat mijn 3iel eerbiebig u?eeſt. . . . .,

H#ab ift meer ban bupſent (Iongen / "

69 ! #p fongen " 3

32ooit genoeg beg l9eeren Lof; . . .

3àu 'h begrijp hoe Hemelingen, : ,

&Pm te 5ingen/ s

?lItijd hebben juychens ſtof.

Klagte des Gemoeds, over het gemis van de

H EE R E J E S U S. ”

volgens Hoogl. V. vers 4.

Myn Liefſte trock fijne hant van 't gat der deure, ende

myn ingewant wert ontroert om ſijnent wille.

&tein: Ik hoorde dees dagen, een &c.-

q9fte: Wie hangt daer ſoo deerlyk? &c.

He: bnogt 'et mijn 3iele / 300 berre gebgeben ?

iBan Jeſus, ban Heſug/ mijn Leven;

3Pat heeft er berouett/ mijn berte en 3innen?

3Patſe Jeſus, zoalitie" niet minnen.

#oe binb ſh belast mp 5oo baſie gebonben?

?len waereld, aen waereld en 3onben;

'H ſlâoet onber een zwaerte uan Boosheden hpgen/

49! 't Eygen, uit Elsen, 13et Eygen,

âlBat baert 'er bie klagte, droefheyd en ſmerte?

&Pe 3looghepb en 25oogbepb beg lºerte;

3Pe ſonben/ be ſomben / heeft mp afg betraben/

#Haet ſchulden, met:" belaÜen, v

# 3
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IV.

h hoef 'er / HH boef'er/ niet eeng te gaen giſſen/

a: ift Jeſus mijn Heyland moet miſſen;

aBe 3iele bie 3iet'er (alg ronumentoin bupſter)

su geſug/ in 3de geen ſtupſter. *

ô Jeſu! mijn Leven, hoogb bog boog medogen,
«En 3Liefbe/ en Liefde beulogen; 'n

GPm mp in genade, en gunſt te otmetmen/

2lch miſt u/ ach# u ontfermen. '

«9m batter mijn 5iele/ geen Leven 5ou berben/.

âlBou #efug / boou ug gaen ſterven;

«P! mogt ih boo? 't oude, geen boedſel te geben/

1Bertoomen/ bettoonen nieuw Hebeil. ''

-- -- Op het Voorgaende.

- âtem: Hoe lang zal de liefde nog dueren.

W# onheyl heb ik nu te bugten?

3Pat Proefbepb nabert mijn bett?

Paer gaet mijn Liefſte blugten. "

&oo lang getett/ - - -

3Pat baet nu ſugten !

&oo lang getert/

- , mat van Emma

gh foot'er mijn Herte en Ooren, -

#Poen bp mijn 3tel tot tiep t - -

#la hon 3ijn Stem niet hooren /

âBailt laeg! ik ſliep, ' '

# hon mp ſtooten/

ant Haeg! ik ſliep,

«Boen bp mp riep. •

re

l

III.
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III.

52u moet ik be Liefſte miſſen/ 25au 5ie iſt mijn H#2eplanb uiet / j

âBie Han mijn Droefheyd giſſen?

GP ! Zielg- verdriet,

itnaegt het gebuiſſe /

9 ! #ielg - verdriet,

JIRijn 3eſugblicb.

ZIELS-OPWEKKING,

in een

GEESTELOOSE ONGESTALTE.

&tern: Het Engels Fortuyn.

69fte: Zie daer, zie daer, daer gaet &c.

K# aen mijn Geeſt, geboept aen't nietig. Niet

TBan al bat aerd', ban al bat ſchepſel ſjiet;

't âDozb beben tijb/ bat gp# fcljepb /

iDall 't nietig ſchoon# balſche Ydelheyd. -

25egeeft u throonwaerds, naer 't onzigbaer ſpoeb /

«En Heutſ omhelſt/ geniet een buutſaem goed;

gaf ig bet leed’ge ſchepſel u nog meer,

2Ilg G5ob ben startrij# ſchepſ'en tºeer? ;

#5eſchoubnb buit 't ig/ bie li zi zelven bien *

«Beunillig aen; beracht 45obg 3liefde niet/ .

3)p ig uum Licht, um Levens-kragt en AI,

&Bie u hier trooſt / " #mans zael'ge 5al.

Cºf ig het niet een onmaerbeerbaet Lot,

geen Eeuwig Goed, een Algenoegſaem 450h

&te hebben? íg in Hemel of op d'Aerd,

apel terg alg ijp / uun herte bobbel uuaerot v.
- i2 -4 e
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V. * .

&P neen! boot mien Dat iſ geſchapen ben/

g maerbig niet alleen bat ſh erken

Pie bat bp ig/ maer boog fit ben en leef/

5ſlaaet bat ik hem bij, #eit bolbaerbig geef.

#Baer ach! helaeg! matig mp bat een laſt;

# boel/ ih boel mp aen De Aerde baſt:

Almagtig Heer! milt mp bier ban ontboen/

&go ſal ift mp ten #n l#enkel ſpoen.

*,

t

25eheerſt mijn hert, en neemt het boo2 u in/

32ergunb imp H2agt/ op. Dat ih obermin -

?El 't geen bat u mijn Ziels-beheerſcher tett;

3]Beeſt / blijft alleen ##ing in mijn hert.

25eſtuurb/ en Iepb be Zinnen na omhoog,

denbeñt um luyfter aen het #Ziele- oog;

5Pepgt 300 het hert bat 't anberg niet begeert/

2llig dat men u asſie: bient en Eert.

3Laet 'h boo? u buähen/ manb'len in ootmoed,

#Pooit murmureeren, altijd heuten goeb

illum boeg en bambel/ boat geſch?eben ſtaet /

qEn baſt geſtelb ig in# «ëeum'gen Raed.

45umb mp um Geeſt, alg ik um Aenſchyn3oek/

Hilàaeh mp een nuttig Leſer ban um Boek;

25epaelt het oog op een beſtenbig ſhoeb/ - -

&Pat 'h n00it keren ºp won in Tegenſpoed.

gh geef u Tong, if geef u Hert en Hand,

iſiegeerb mijn wiſ, beſtraelt mijn loomberſtanb;

#n 't Hogt/ neemt 3iel en lighaein/ al het myn,

RPat moet tot eer ban u mijn Koning#T

:

-
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-E

HET v OLK G o Ds,

Beſtraelt met des

Heeren Glansrijke Heerlijkheit.

Volgens 2 Cor. III. 18.

stem: Pſalm 103.

Ngetg# het oog het geeſt'lijk oog berbin

'ten -

32an 'g Heeren volk, ban alle Ziong-ſitinb'ren/

4Pun aen te ſchoumen 't ongeſchapen Ligt,

#n het geſigt, bet ſchoonſte aller menſchen /

Jil 2eer alg men bagt of ooit beſtont te menſcijen/

(Lot be herſchepping ban een Helle-wigt.

HI,

5 àu mogt Jehovah in 3ijn Lieflijkheden,

GErfient 7 gelooft/ &#erbiedig aeugebeben/

3Jaen nabert b2olijh/ ben Genaden-Throon,

#Pe Blymaer heeft 't gemoet ban b2eeg ontlebigt/

3Pe 3iel bebint in nabzuh baer bep2eoigt /

#Raet 45oot/in't bierhaerſoenbloedban3ijn Zoon.

H II,

'tHPernieu'mt gemoed beſtraelt booz ligt batt boben/

Ziet Q5obt in 't bleefch/be voorhang opgeſchoben/

45aet onbeſchroomt / in 't Bob'lijh heyligdom,

3Paer/ baer het al ban God'lijkheden flonkert /

ebeen wierook-damp Boog ſlaajeſteit berbonfiert/.

3Pfe 't ligbacill heeft"Er geen ſchaduuw'#
2 5 e
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IV. -

H3ier blijkt ben queit-brief ban betaelbeſonben/

âbot ongontbcht 'tuerſchilbertmee Berbonben/

lgoe 't eerſte Dienſt, het tumeebe Vryheyt baert/

lgoe 't Oude ig beränogt aen &tab en @Lempel/

ciën hoe 45oog bollig llu niet beg&Ieinpelg b2empel

#poef te betreen/ maer# De ganſche aert.

52u Heylſon 4e5ug houut 3ijn iterſt beſchijnen /

gziet men de nagt Üet ſchaduwen betoubijnen /

#p ig be mate 19uur- en ſlibolli-Colem,

dBilg eenig Slagtlam, Ark, en Tabernakel,

&#g 't mooimber / Daer/ het upoort ban bit Orakel,

@Dng aſieg 3lcett / eil# d'orakels ſtout.

#3out op ban ſſagten/ 3??ieſter Levie's Zoonen /

15et bieten bloetſ hon uooit quitantie toonen/

apeg Heylands boob ſtaeft 't eeuunig (Leſtament/

3Boon ſchabuup H:ijgt unen nu be unaere goed'ren,

3Ban 't Nieuw-verbont, Daer Jeſus3pne broed'ren,

#n b «Eeuwige taet# Ervers ban erâtilt.

't geheiligt Bryn, kan nu beſtraelt beſchoubben/

#oe in de literft Jehovah bupg upil bouuoen/

gÉn hoe ben Vader 't regt bet Godtheit epſt / .

tºn hoe ben Zoon kan 'g 3oubaerg3aek bepleiten,

«En hoe ben Geeſt geen ſchulden miſ verwytens

dPat D'Opperheer## ten top opbijſt.

3Pe Opperwysheit 3al ben Dwaes onthalen/

GPp H2eineig Manna, boen bol ſtapſter p?alen/

Jee woonb're 25lijken ban 45obg liefd' en Trouw,

Hleet h:agt betoont aen al be Uytverkoren,

#Pen Nieuwen. Menſch verrijſt en moet geboren/

âPijl 459bt 5ijn Beelt betgunt op ſoo'nbeker:
r
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t

I X. C - - --

#ier ſiet Gods volk unie baet uuou eeuunig lieuen

dËn bat geſigt moet 3iel en ſin boogglieuea /

JPoen blahen baer in tebae wedermin,

«Boog gunſt ſoo vry en onverdient bemeſen /

By Teſtament, boet tupgen. Die en Deſen;

hoom liefde neemt het ganſche igerte in.

X.

3dPie kan / boie 3al ſig ooit genoeg berboolib'ten/

& Pat 'gli?emelg-goebijeitſondaers afubotafond'ren/

@Lot ſulli een Heyl, ban 'g uuetelig ijepiſoog both /

âDie moet niet boo? 't Beſefbanſoo'n verkieſing,

&ijn felfg uerfalien boo! be ſelfs verliefing,

&Le gouben gaan in beſe Liefde kolk.

XI.

3Pat ſteen en libert/boogt niet bermurunt/berbroken/

@Le ſien hoe ſondaers ſomben 3ijn geup?ohen /

d2p 'g 19aberg ſchoot-vrind, eeuunge/eenige Zoon/ .

dPie booz baer doot, fig in ben dood uuou geben/

Doodſchuldige, berbienen eettbuig leben/

«En zonde-ſlaven, plaetſen op 3ijn Throon.

X II.

ilbel ſalig volk, op mien be glang en ſtralen/

33an 'g# gunſt / foo blijtibaer neBerbaleu/

#ooft en erkent bit oberggoot geluk,

3Laet 'g 12teren mij ook 5ijn um melöehagen/

2lg Gods verloſte, moet ge u geb!agen/

#oo op u meinen 's Heylands ſagte Juk.

* ; : U IT
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U I T B R E I D I N G.

Van S

Pſalm XLV. vers 4.

3tem: Sie daer, ſie daer, daer gaet den Hemel op.

qDfte: De wyze van 't Engelſch fortuyn.

G# Heylvorſt bol ban ſlaajeſteit / (

JPie op een Zegen-Koets baan mol'hen reſt;

450gb aen be likeupe um tubee-fnijbent 3maert/

«ſºn toont hoe gp het Ryks-beſtier aenbaert.

- I I,

&egt b?p het ganſche Al ben oorlog aen/

- GEn belt ter neber bat berft tegenſtaen.

* &#ot dat het Al u onberoanig mert/

eigen icber een u opb?aegt Woort en lºert.

-
I l I.

25laeg / 25laegb'Allarm boo2 b'GEuangelp Maer',

HIBaeht ubmen wil en wet ſoo openbaet/

gPat ?lblamg3aet beflaoot / 25atbaer/ GIprier/

(Le ſamen ſcharen onbet uum Banier,

IV. .

fiuſt toe / behleet be Helden Gods met IBrpI/

&#n goab baet aen bet3ubaert beg woorts, termijl

aPeg Hºeeren Beeſt boo: u be #erten ooint/

«En paſt met hoogben umer liefde biut.

V. -

3Laet umen Geeſt aen het berbbmaegbe bolſt/

«Een leeraer 3ijn/ en alg een Hemel-Tolk,

II buil onbehhen/ ſchenhen 't maer geloof/

âDaer boog u 't H#ert gegeben boogt ten roºf

&

-7

1.
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VI.

&Onbeht het heyl, be g:00te zaligheit,

3ban hem bie tegeng Sond en Wereld ſtrijt; .

19oe een bie om uum Eer 3ijn felfg berfacht/

(JZot eeuw'ge Eer jaj:" en kroon getaeſit,

gië um genade ſtemme ſomber brugt/

&#3ebzupfit be Roede ban bereigbe (Lugt;

49oub / ſjoub niet in de vloeken uuber uJet/

&ot gp de voet op#s halſen 3et.

2Ich bat be Loſſer eeng upt Zion humam/

(@Lot blijdſchap ball het 3aet ban Abraham!

#oe 5alig ſou het maere Iſraël,

cºöelaeft/ gebgenht ###t beg Levens Wel.

2lcij filmam be tijb bat gp alg Heer beklont/

JBen throon ban het berblinde Heydendom;

JPat Japhets nakroos, ooit hoe ſeer berſtoht/

âBiet/ boog uub woog in Sems tente geloât.

25?engt ban te meeg berhaeſt bog Babels bai/

#Zoo boo? fft ſchubben beben 't ganſche Al,'

«Een ſeber feggen bie fulfig heeft gebaen)

#Beemt mijne 3iel vaak: en Koning aen. *

3TBfſt onberbuijl al 't 'geen u in mp tert -

3derbºeken / meeſt alleen ſpeer in mijn tºert/

JBoet ſoo ben ouden menſch ben oorlog aen/

&Bat in mp balt ſjet# van de waen.

gk legge baſt boo? u be wapens neer/

32int nup berblijt uethrupt gn uule Eer,

(Lot Dat miſſchien mijn oogen 5ullen 3ien/

3Pat voorſpoed bat um Kerk nog 3al asſing, -
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OP 't VERVAL VAN ZION,

Of de beklagelyke toeſtant der Kerke, zoo als

ons die voorkomt in 't LIX. Capittel

van Jeſaias.

5tem: Pſalm 79.

S# heyl-zaet, treure Zions Liebelingen/

JDit paſt geween in plaetg oan byolijſt fingen;

dPul bat be waerheit ſtrup ſtelt op be ſtratcu/

Eenvoudigheit en Liefde ong berlaten t

ga ieber Zion-niet/ .

jaaer al te meinig 3iet /

ePf felbe kan beſeffen / ,

't verval in a Booit en abeth /

dBm uoo! beg Heeren ſterft.

&#en man liet er te heffen.

#bewaerheit bie &#obggeeſt'lijh buigmoetboumen

23euint men laeg! aen alle hant benoumen,

oën 6 mp bunät ik fie be herſens-ſchimmen,

#an 't dartel Brein, op baren 3etel âlimmen.

ape menſch uit in een ſtip /

15an 3ijn bepaelt begafp/

't Onmetelijke meten; . . .

oEn 3oo alg bmaeg en bobt/ .

't Oneindige in 45obt / .

3Poo: epnbig#n hdetell.

#De Wagters bie op #iong Hºuten boaken)

ziet men niet meer in hep!'gen GEpber blaften 3

# g#ge wij#eit ſchijnt hen alg benomen/
#p roepen vreed' maer felben tot de Vromen :

ga tonen niet bat baer/ -

#et eeuwig zielg-gebaer w

* ** - 39eg
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º

3Peg 3onbaerg / beeft ontſteken

“Hu puer / en tneu mert

j)iet gaende om na 't Hert

iBan 'g eraan. En te ſpreken.

albiert ooit benbrempelban G5obg huig betreben/

JPoo: Huygelaers en lepenlooſe leben

aPer waere Hºterh/ ô ! 't ig in onſe tijben/

#làen mil met mond maer niet met hert belijden

JBe g?onben ban 't geloof

&p geben 3ig ten roof;

âBen &Satan en be fonben/

3Pie ig baet enig Al,

GP 2-ee ban 4Bngebal!

âlBie ſal itun' ººit g2011ûen ?

#pe (2epligheib) bie Cieraet ban be vroomen,

23ſiuht naaumlijkg meer/haerluyſterig benomen;

3Peg #eeren ſchapen ſchoon ſ'in Baſan ubepbell /

JPie Kin'ren Gods 3ijn niet te onberſchepten

12an 'g merelbg bepiloog bolh /

(@Len maer een hemel -Tolk

{gen Schibbolet beet ſprehen/

âIBant boo? 3ielg magerheit,

Pie op baer meſen leit/

&chijnt Goºr: alg be3h0then,

Geen vuur ban ttoiſt ig onbet ong ontſtofte: f

aBen fotten band des vredes íg geb?ohen;

JBe Liefde ſchub en brengt ter meer te ballen/ .

JBe wraek-ſugt heeft behlommen 2 tonguja!!en

4Bijl b'een be anbºren baet /

gºn met betonge ſlaet;

gla ſteetg 3al oberbºmarfſen !

?tilg of upt hitterijeit/

G#en
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geen brugt ban haet en nyt,

âDag foete vre:# perfſen.

GEn ach ! het oog ban '# #eeren Gunſtgenoten,

gig ooo? 't onheil ban Hefug lieth geſloten/

3ſpant Daer ben fulfig moeſt in be 3iele ſmerten/

#eemt Zions volk bact #200ben niet ter herten,

âDel gaet het niet aen/

3Pie Yuanbelen en gaen

dºp 't enige pat ten leben ?

Sta ſtil 3ie Ziong #2upg /

d2f ig ta in Gods Huys

dPoh geen uit: gºuane

Htoom heylig zaet, en Godtverloofde 3ielen/

@Iragt/tragtmet mpboo!'gigeerenthzoonte linie

&elt Jeſusboo?/eer Zionig be5ubehen/ (len;

&Penaren ſtaet uuaer in Gods kind'ren ſteken:

- 23p 45obt bie Zion ſſaet /

g immerá hulp en ſtaet/

iſ ſpijſigt bp met Alzem,

3Baer blijft in Giliadt,

3Boon both bat h!agtig babt /

2tltijt nog erg, Balzem.

'Atch mogt mijn oog een bron van tranen ueſen!

âDag Zions ſtaet in mijn beklag te leſſen!

g?f mogt ſh boo? een ganſche tranen-regen,

gn Chriſti bloeb / tot melboen/ @Bobt benoegen!

JPog laeg ! mpn ooge 3iet /

&legg maer alg in 't verſchiet,

't ſBnheil ban Jeſus Hleben:

Beer gunt het bolk uur ſpeeſt/

(Len eumhe het u b?eeſt /

19etanÜeren lºert en Zeben,lige O P



Geeſtelyke Gezangen en Gedigten. 129

-

(IZe helpen upt ben moot;

1Berunitg 45oög Soon. De doodt

1Boo? 2lbamg ſchuld mou ſmaſten/

&Pm foo 't gekore zaat,

392p oan be ſtraf te maken :

69 eeum'ge Liefde-raadt !

V

&Pug moet ben &atan buähen/ .

&Pmber 23eljoba'g hanb /

«ſºn miſt in 3pn belepb/

ſl3pl bat bien Albeheerder,

illpt Mededoogenheyt,

aBe Zonbaarg gunſte ſchenht/

«En niet 3pn Regt en ſtrenht ;

4.50bg Soon bie boet voldoening,

32002 Adam en 3pn zaat,

&pn Bloet ig tot verſoening,

13an haat bebgeben hboaat.

Op 2 Cor. III. vers 18.

Ende wy alle met ongedeckten aengeſichte de heerlick

heyt des Heeren [als] in eenen ſpiegel aenſchouwen

de , worden (nae] het ſelve beeldt in gedaante ver

andert, van heerlickheyt tot heerlickheyt, als van

des Heeren Geeſt. -

&tem : Pſalm 1o3.

N# mogen al gehoba'g Gunſtelingen,

- 3Pubarg boog De Wolk bet ſchaduw hemen

Dgingen/

312pt haar be Wet oan Moſes niet berpligt;

JEn 3pm be3ielt met himberlphe ugeeſe/

3eerlieſen baat in 't Algenoegſaam Weſe,

45eheel om ſtraalt met ergeren
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II.

«Bobt boogb ban fjaar in 3pn Genoegſaamheden

JErftemt / ſbelooft/ ſfeëert en ?langebeben ;

#p nab'ren blp tot 3pn Genadenthroon,

illaet een gemoet pan ſlaafſche breeg ontlebigt)

%a binben jaar in nab?uft nu beugebigt/

Jſlàet gehoua in 't z#oe ban 3ijn Soon.

I#et Voorhang tu02b nu boog haar opgeſchoven,

GBen Beeſt bie lepbt het oog van haar beloone/

(Lot 't Merg ban bie Heyligdommen in/

SPie 45ob mel-eet boo? ſlºoſe bebe ſtigten;

#Ha Hººp uit haar boog lºoſe onberrigten/

UPat Schaduwen geenWºen hebben in. (a)

H#iet luogb boog baat bie Rolle nu ontwonden,

JBie haet 't verſchil toont ban be twee Verbonden,

lhoe't eerſte Dienſt, en 't tueebe Vryheyd baatb)

e 't Oude ig berfulogt aan Stad en Tempel,

n hoe Boog uolft nu niet begTempels drempel

H#eeft te betreem) maat #t De gantſche Aard.

jºu d'Heylzon Jeſus uJil be 3iel beſchpmen/

&og moeten al bie Schaduwen berooopneu/

#n Vug;b jaar tot een Vuur- en Wolk-Colom;

13u ig jaar Slagtlam, Ark en Tabernakel,

UPatg buonbct met de komſt van bat Orakel,

Zoo uuo?ben alle Deo: ſtoln.

Pein Vredenraad in b'eeuunighept geſjouwden

Ban Gögü Drie-eenig , mogen ſp beſchouuben;

4. - - 3Peg

(a) Te weten, dat zy de waare Verſoening niet in

zig hadden, maar dat ze maar bloote Voorbeelden daar

Van Waaren, '-

-- -
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RBeg Heylands dood bie ſtaaft 3pn Teſtament,

12oo! Schaduw, hapgem ſp De Ware Goedren

19an 't Nieuw Verbond, mp1%Heſugfijnebloebren/

3jn b'eeum'ge Raad,# Ervers dan erkent.

't Beijepligt hºepn han nu / perligt) beſchouwen/

H#oe in 3pn ſterft/## ijupg mil ijoumen,

GEn hoe ben 1Baber 't Regt der Godheyt epſt;

«En hoe ben Zoon Han &onbaarg zaak beplepten;

&#n hoe ben Geeſt geen ſchult haar miſ met mpten/

«Pat d'Opperheer 3pm roem ten top oppepſt.

H ET v o L K Go D s,

eſtraelt met des -

Heeren Glansryke Heerlykheyt.

Volgens 2 Cor. III. 18 als vore.

&tem : Pſalm 1O3. -

9fte : Myn Jeſus, zou ik u voortaen, &c.

N# ſtremt het oog ban $3eſtig lievelingen ,

ſ@nmetenhept / nog onbermaanſche bingen/

GPm aan te ſchoumen/ 't ongeſchape Ligt,

iſBie 3al het Doen ban b'Oppermagt bepalen ?

aBe Godheyt miſ een Duyſterling beſtraalen/

12aat 3Liefbe ſchenhen# een Helle-wigt.

Seedºeum'geWysheit wil ben Dwaas onthalen/

OPp l#emelg Manna, boem bol lupſter p?alen/

wee mombge 25lphen man ſpoog 3liefb en @Igoum/

#ſaet kragt betoont aan alle Uytverkoren ;

#Pen Nieuwen Menſch berrpſt en mogb geboren/

319pi Göebt 3pn Beelt":Opevaar vººr
2. -
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I II.

I#ier 3iet Gods volk mie haar unou eeuwig Lieven,

JEn bat gezigt moet 3iel en 3in boogggieben/

&Poen blaften haer in teebge weder-min;

«Bobg gunſt 5oo vry en onberbient beme5en/

25p Teſtament, boet tupgem Die en QPe5en.

#toom Liefbe neemt #mºtie H#erte in.

&p honnen niet haar 3elfg genoeg bermonberen/

3Batb'eeumige boetheit juiſt haar af mouſonderen

@Lotſijnen Dienſt, ban't beplloog 'gmetelbg bolh/

&#n miſſen boog besef ban bie verkieſing,

#aar zelfs verſaken, boog haar zelfs verlieſing ,

âlBpl 't 5elfg ber5inät in# liefbe Holſt.

#iet hoogb haar ſjerte verbryſelt en verbroken,

Zp 3ien haar ſond' en ſchulden 3pn gemgohen

«Pp haar Verloſſer, bie zig zelfs aanboob/

GPm boog haar Dood, be bittere Dood te finaäen/

«En ſoo te boen De Poob baat Zetel hgaſten.

GP Diepte ſomber aan",# Liefde groot !

3 Bel 5alig botſt op buien be Glans en ſtralen

3Ban 'g H#emelg gunſt / ſoo teeber neberbalen/

&#n beeft niet boo? #eijoba'g tooren Roe.

'#%#g maar ijp ig 't onſachgelijkſte Weſen :

#Paar maarom ooo? Die Majeſteyt te b?eeſen ?

?lig ijp u renht 3pn Vredeſcepter toe?

Op Hoogl. 1 I. Ys 16.

Mijn Liefſte is mijn , ende ick ben zyn , die weydet

onder de lelien. -

&tem : Minnelykſt Emanuël.

I# moet uur goetheit meergaloog/ - ,

de lieden geſug ! roemen/ âIBpl

A
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3TBpl gp tot 5aligheit mp hoog/

GEn niet en moub verdoemen.

GP 3Liefbe b?p !

dP eeum'ge gunſt tot mp/

2,Ik miſ u niet berbloemen.

II.

3eoo! 't eerſte aanblik ban betijt,

3TBag iſ al ingeſch?eben)

m'g Levens Boek dan eeumibhept: '

eeft 3Liefbe u gebgeben/

GPm eeumig goet,

19erhaegen boot um Bloet,

#lapm arme 3iel te geben?

III. -

Ilm Bloet ig mpm bolmaakt Rantſoen »

HIm Dood bat ig mpm 3Leben/ ,

€5p mout het RITL boo? mp voldoen,

JPat'ft 45ob 3ou moeten geben,

GEn heb tot nut

19an mp / mp upt be Put

32an mpm verderf gehepen.

IV.

gſt mag in ſomb en ſchulben boot) .

«En miſt baan vloek nog zegen,

ga ban beg #eeren Beelt ontbloot/

«En ging in ſlinkſche megen;

«Een bmaag/ bemijl

gft niet om eeuwig heyl

«En ſcheen te 3ijn berlegen.

V.

&Loen ſtalt gp upt um ſiegterijant/

«En bmong baat me mijn 3innen / .

&Bat 3p (ſchoon tegen u gekant)

II teber moeſte minnen ; - - -

# 3 . . . «BP
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dBp ſpaarbe um Roe,

«En bleef mp naer u toe) - ,

om uwe gunſt te winnen.
VTI. -

ilm beeſt en 3MBoogb/ gaf mp 't ge5igt

1Dan uuJe bierb?e Peugben)

«En meeg mp aan mpn regten pligt/ .

gn ſhabluſt en met breugben; e

- UBat iſt 3ag klaar / v. r

H#oe bat um polſt haar/ - - -

&#n al ubu doen, berheugben.

, " - e . . . . . VII. : .

#oe beplſaan en hoe innig âſomſt

illuj trooſt-ſtem in be ooren/

19an een bie in 't berberf 3onk) :

&#n mag gemig berlooren)

300 gp niet moutn ;

#em melboen/ en hem trouw

#n Liefde ijab ge5moren.

i : * * V I II. . . . . . . .

&Bp bleef mp na u rebeloog toe/ -

“En alg mijn Zielen HBerber /

iſ haakten gp mp het bunalen moel'

&#n 3ep / en booſt niet berbet:

H#oe 5onbaar ! 3uit , .... -

«Bp in um vloek en ſchult , 3

#Pog mo2ben laag ! berkoeröer ?

oºi , 'I X. . .. ... ?

ga ſloot met nip unu #eplig Bond,

«ſºn ſchonk mp heyl en leven,

a brong my bat ik hert en mont/

all### geben; -

4 @p bat al 't geen

3h hab / boo? u alleen) . .

(Eot u foum 3ijn gebeuen.

s

A
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X. w

3Poe ſchonk gp mp um hert en hamb/

dBm al in mp te booben/

3Pat mag tegen um Wet gehant/

OPp bat ik um Geboden

25etragten 3oubu/

&oo Dat ift niet meer boouud

49erheffen amb're ſ5oben. -

X I.

&#n hebt um liefde en um trouw,

HIºp 3og boen onbetuinben)

SPat ift) tot nog toe) geen beroubo

&#n heb / bat ift u minbe;

jlâaat huil/ ſchoon 'ft bbpaal

3Pan u / boel bupſentmaal

jl?p boeet aan u berbinben.

* XII. - - - '

&P ! boet mp al um dierbaarheyt,

300 alg 't mp paſt/ Wuaatbeeren;

(Ioont mp het heyl bat in u ſept/

&#n Koning, upilt regeeren

jl'2p gamtſcij en gaat/

(@Lot. Dat ift met De ſchaar,

KPeg Hemels, 11 3al eeren.

Een Chriſten verlieſt op Nederigheyt,

Smeekt den Heere om

W A A R E O O T M O E D T.

&tem : O ſchoone Nimph ! aenſiet &c.

G"# Godt, uieug woontplaatg ig in 't

«En in 't verbreyſelt #ert; (H)ooge/

% 4 . 3Pat
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SPat boo2 uun (Th?oon maar aaſt op bep-meboge/

UPemijl 't u heeft getert;

G#rſtent te 3ijn um 'Liefb en 45unſt onwaardig,

@Bie gp het aanbieb in um 2oon ;

# tungt / milt mp be Heeere doo'n,

p blijft ſiegtbaatbig.

II.

gft meet gn miſt mont 3ulſt een geeſt beragten/

TDie tot u raabloog blugt /

etn in ſºeloof buiſ op ubo hulpe magten)

d2 gefu ! elfte fugt

1Ban 't mcb2ig hert/ bie kan um herte beeſten/

ſ&p treet met u in 't worſtelperk, .

ga overwind, mozb u te ſterk,

& Poo2 beplig ſmeehen.

III.

HPiet bat ootmoeb / genaed' u of Han bmingen/

QEn gp bemogen mert

&Poor menighept / of bat u baat toe bgingen

3oum / het berb?ijfelt hert;

&P neem ! het ig alleen um u?p ontfermen,

UPie u 't nebgig gemoet/

gln bane Menſchen-liefde, boet

&Zebet om-ermen. .

IV.

3Bernebert mn / en miſt mijn hert berbºeken/

&Pat 'it moo! um Heylthroon finiel/

«En bat'ft u mag in teeb're ootmoet ſmechen/

1Berbºn5elt mp be 3iel / .
-

dBm bat 3n boet/ bat ºp haar hebt berboben;

&#n leert haar foo boo, waar ootmoet,

H#oe bat um oberbierbaat Bloet,

#aat ig ban mooûen.
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t

V. >

#ſlaaaht mp beſchaamt ban boegen mijn gebgeiten/

dBeeft mp ootmoebighept/

«En laat ik mp / geheel en al betſteſten

%jn um geregtigheyt;

«En gunt mp foo oergebing ban mijn ſonbem/

illpt b?ne Barmhertigheyt;

a ſchenkt mp alle ſchulden âbuijt]

m uïnje wonden.

VI.

âBilt ban mijn 3iel/ Heylgever berge miſſen/

3Pat gp haar Deel miſt 3ijn;

&p han/ ſp mag) en moet niet langer miſſen

't Licht ban um ſoet aanſchijn;

# Ach ! miſ haar ban um gulle Liefde genen/

&#n maken haar in u berheugt :

#Soo 3alſ l in 't oefenen ban be deugt,

apeer alg betlenen.

Bezef van Gods Liefde.

&tem : O getrouw weldadig vader, of Pſ. 146.

E# ?EIgenoegſaam Weſen,

JPie na um |Boog mij& belept/ .

&Pp bat ift um Naam 3oum ugeeſen/

#ſlap betHoog tot beplighept;

JEn mp foo bemerkte / tot

#h mier u en gp mijn lot.

- II.

ft ſºn kan be Zee niet gronben/

an ubu Algenoegſaamheyt ,

jl?aat ift mogb'er in berſſonben/ -

f”%# te biep / te bpeet/ te buijt : -

-
2, 5 39ig
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âDie ig hp ? bie batten 3oum/ .

'tâIBomber ban um Liefd'trouw.

III, -

ſBomber 3oet ig het beſeffen/

oe gp 't hert neemt boo? u in,

n hoe gn 't buil innig treffen,

& Poo? be ſchigten umet min:

G2 ! 'k kan niet ban ſtuit tot ſtuk/

&Ieber roemen bit geluk.

-

2

IV. -

#et 3ijn eeum'ge ziele-ſchatten,

1Battelooſe goedren, mant, -

3Pie ig't bie opt foum beuatten) - . s

Allg #5ob opent hert en hant

# 3ijn gunſte / uſat een goet -

#p ban aan 3ijn hin'ren 'boet ?
t , * * - V. e-,

- gp ban mijn 3iel belmogen/

- n geb?ongen tot uuo min ,

aPoot een menſje ban uun oogen?

5Beem mijn hert ban boo? u in : "-

3Beeſt'er Koning; 49 ! 't begeert/ -n

UPat gp 't gamtſch en gaat regeert.
- - - 'V I -

'tabenſt geen Heer alg u ſijn Koning,

't 5oekt geen ſchoonhept alg um Beelt,

dſboetſte Jeſu , tot betooning

3Pan um gunſt, het mebebeeſt ,

HImen Heyligen Geeſt, en geeft .

't itgagt/ op bat het boo, u leeft.
** - * V II. - 2

GPch ! mijn eenig goet op aarbe/ -

Geeſt en leven dan mijn 3ielſ

spat ik oog in meerber waarbe/.
rº
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Haet mijn gantſche hert u hiel; .

3Peeſt het voorwerp bat mijn geeſt

abchat/ oerheft) looft/ lieftſ en byeeſt.
V I II. * * .

geſug ! miſ um Heyl mp genen/

âIBijſ gp om mijn gepl mou bloen,

Sweet en Bloet, ja laat het leven,

OPm mp eeumig boel te doen,

3Pat um bolle Dierbaarheyt,

imp het eyge 3elfg maah âmijt.

Op Pſalm CXLVII. 9.

Die het Vee fijn voeder geeft : den jongen Raven

als ſe roepen. - - - - -

w götein Pſalm 6.

Ehovah, mijn bertroumeni?

2al u mel opt beroubben/

3Pat gp mp troume zwoer ?

Ilm hand buil ſelfg: laven ,

3Ben jongen halen. Raven, ,

19erlaten gan#nen. 4'

gh benºtmoedig naberl
(ºot u mijft God en Vader,

dBm byſtant, 2lcij! fft buoubo/

gaat gn) eer ik besluijſtel

ilap toombe bog be blijke,

12an naam: trouw. . . . .

. I II. -

boteet ſºp 3ijt genadig, *

#, s

SBie mp in geenen noot T

'sº v.

'se - '

s2 Abaf
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5al laten / of verlaten, . *

312ijn âJagten boben maten/

&togt ift inu: ſchoot.

gft boel mp onberbauhhen/

&Poo? bupſent ongelukken/

«En 3ie aan alle hant/ -

32olſtambig op mp moeben/ ’

'JBe felle tegenſpoeben: -

39erloſt mp ony ubu hand. e

gift meet boel bat be 13yomen/

32eel ſmerten oberhomen/

g#n bat haat 3alig lot, -

aat nopt op b'aarb ontmoet ig/

emijl haar eeuwig goet ig

%jn u ; genoeg ºm 450b.

V

#lhaar impl ſp mp beletten/ .

312ijn Reyze boo?t te 3etten

ſ@Ien Hemel, tot be boobt

3 àp boert in 't eeuwig Leven;

&oo miſb mp / Vader, gepen

Op eläen bag# broodt.

GEn laat mijn 3iel beſchouwden/

&Bat Stilheyt en Vertrouwen,

Iºaat bmare Sterkte ig:

&egt hint / miſt bgolfjft leben/

Im brood uuo;b u gegeben/

Ibn water ig gemig. -

, V I II.

bmerp op 11 mijn fûggen)

I ſchoon gp houb berborgen

blun hand, en ſoelt um Rijk
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#n bupſent ongenugten/

#llijn hinbelijhe 3ugten/

3Pie hoogt gp #srijk.

45p kunt mp niet betlaten/

&choon gp mp ſchijnt te baten/

«En alleg mp bebgiegt;

qEn mil mijn trooſt berooben/

illm hinb Han baſt gelooben/

3Pat Iſrels God niet liegt.

Zugt tot Koning Jeſus.

&tern : ô Kersnagt, enz.

O #oning Jeſus feet gemabig !

@Bie b'arine &onbaren milbabig/

33an al haar ſomben geeft pardon,

1lpt b?p en tebet mededogen:

2lch ! bat ik ook in uïne oogen,

#et Leven en Genadelºn

gft ben / 't ig maat / uun gunſt omoneerbig/ \

3ll boemt gp mp / gp blijft regtveerdig, -

ga nog volmaakt, oneindig , goet,2ïll moeſt ift eeuwmig boo? u b?eeſen/ t

iſlaaat laat bog mijn Verlosprys boeſen/ f -

illm Oberbierbaar het:

2lch ! Vuilb mp met uun vlerken bekken/

“En ober mp uun hand uptſtrekken/

3Pat ift baat omber ſchuplem mag/

3Boo? 't b?epgent kºmaat/ bat mn buil treffen/

&#n boet mijn bupſter hert beſeffen i : '

Hun goetheyt, hoopt mijn 3iel# gehlag. : - 1v.
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IV.

iBilt in mp uur gebiet oprigten)

ilbu throon in mijne. 3iele ſtigten/

ſiegeert mp alg mijn Souveryn;

#Paalt ban mijn hert um throon en woning,

'h dººrhem u #eſug/ alg mijn Koning,

wºn buil ubo ſlaaf boo? #wig 3ijn.

#oogmoebig hert miſt boog hem hmielen/

Verheft u deuren mijner 5ielen/

3Poo? beſen Koning maar alleen ;

&#n tragt niet amberg te begeren) - --

2llg bat bien grooten Vorſt ber ceren)

%jn u mag alg verwin: tIEËIl.

2lch ! boet mp nopt ietg opermegen/

ábomber met u eerſt gaat te plegen/ - -

«En u mijn 5aaft te ſtellen boog/

#pa uube Wet mp voorgeſchreven,

&#n milt mp Dan geilabig geben/ -

?Ean 't hooge | 2elnel waſf gehoor.

«En boet mp boog ulu Hoogheyt bebenſ

3l?et biepen inoguit boo? u leben;

332aalt bol ban luyſter in mijn hert]

3Pat het u boelt alg Koning p?alen)

«En boog de ſchitterende ſtralen

Ban 'g #emelg ligt)#enen bdelt.

32an boe af bat gp mp doorgriefde

Heet ijert / met ſchigten umoer liefde,

(Lot hier toe heb ik geen beroum/

RPat'# u tot Koning heb gehoren/

«En met mijn gantſche hert gesmoren)

# 3ijn u alg mijn Vorſt getrouw, IX.
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L/

:

-----

XI X.

2lch ! laat ik meer ban u beſchouwen,

?Ich ! laat ik meer op u betrouuuen; -

dPp bat'lt u teber 3Liebe / en -

dPp bat um Luyſter 3p beleben/ - - - - -->

Omhelſt/ geroemt/ en aangebeben/ -

&Poo? Dat ilt u nabp #n.

19erblinb mijn oogen / boepb mijn hamben!

&#n hlupſtert alle mijn opamben/ - -

2lam fteteng ban ubu Mogentheyt; . . . .

312iſt alleg luat u tert/ betelig'len; -

25eboet / en beht mp met uun vleug'len, . .1/lpt enkele maandag: , •- - - - -

TIaat 'k in mijn ſpreken) boen en bemäen/ .

#lºp blagen na uun wil en wenken, - , ?

«En ſteetg mijn oogen op u ſlaan/ | |

Gaat'k niet banum bevel afluijhe) | | |

dPp bat# be merelt blijfte/ 's - in

UPat'ft ben uur ſlaaf en 49mberbaan. . . . .

op Pſalm cxx vs 3o

Ick hebb verkoren den wegh derwaerheyt, uwe tech

ten hebbe ick my voorgeſtelt. - - - - - '
* . * - * *

Popg: De Tien Geboden.

'ſtH## t'ontulugten 'g #eeren toren,

m 3ijn gebugte gramſchapg roe,

et enge weegje uptuerhoren/ 2 | | |

at iepú mp maat om: ma toe . ---

't #g ſmal, bieg moet ik op mijn treden : ,,

- - - - - - - - aed

* *

*

-

j,

-

« * . . .
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-

319el letten/ en niet ſtille ſtaan/

qEn gefug ſmeehen boo? Gebeden,

Pat Hºp mp buijſt uit Eſpoor Gall,

#ft kan hier niet in 't donker treben/

diloeiimoebig / nog b?pmoebig gaan /

&P / Sonne bec Geregtigheden !

3Laat mp um LichtEdmum Ball,

3Pan Han ik eerſt mijn Reys bolboeren/

qEn in um Mogendheden gaan;

«En 3ien maar mijn bpamben loeren)

&Pm mp bermoeb te "m Gall,

3Pan kan ik eerſt bie Stad beſchoumen/

ſlBaar op mijn gantſche Reyſe boelt;

# Daar mijn oog ſoo lang op houuJen/

t dat mijn hert banjºegde boelt.

a 'ft han blpmoebig ban bergeten/

at ift / om harent wil, berliet;

JPijn 3iel bie berft baat niet betmeten/

3Pat ſp / met 't bleegV# Sodom 3iet.

gaan ben ik waakzaam op mijn hoebe/

«En 3et mijn Reys boogſpoebig boogt;

JT)p ſtremt geen angſt of tegenſpoeben/

j?een | baat boo?w# # aangeſpoogt.

'# #tan ban alleen niet gaan, maat loopen,

5

GBp be5e Vorſtelyke baan, e

3Pen Verrekyker ban be hoope,

&Doet mp ben Loor: ſchoubben aan,

al moet ik in te bonherbeben/ -

#cijgoombertig 3etten boet boo? boet;

.

JPit

i
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-w-V-s

Pit ongebal ig haaſt geleben/

45oog Heyl-lamp bitw: ſtrafig verzoet.

't ## maar hier moet ik bloedig fmahen/

#oe dat ben ià,omen naumlijhg mogt -

«Beluähig / en ftan 3alig tah.eu/ -

3|2aat 3ullie ſtonden "En h02t.

GEn ſchoon/ 't moeſt al mijn leuen buuten/

gaat if bien weg 500 moeſt betreen/

d?! #mmer# ig een band bol uuten/

32an mijnen leeftijt/# been.

3Ben Loon bie 5al ben loop ber3oeten/ | | | | |

3àug mozb mijn ſchade tot gewin, . . t .

2lig mp3al 'g gemelg volk ontmoeten/ : º, º,
«En in baat Heylſtad# in. .- -

3Pug ſchaben mp geen ongeballen . . .

&ap beſe bierb're Heylbaan, mant

2ll ſtruphel iH / ja ſchijn te ballen/ -

&Pe leeere onderden:# ballt. . . . . . . -

aaie meet hoe rag ih fai boláomen/ -
Bl?ijn Reyſe hebben afgelept / -

gÈn met mijn ſbob 3ijn ingenomen/

#n een volmaakte ":"pt.

-

-
-

9/ eeuwig/ eeuwig/ eeuwig leven!

G9m u / ſoo ſpoey ih naar u toe / -

GÈn boil iſ boo? het 3igtbaar ſtrepen?

qEn mozb ift mopt bit## moe? - :

- - I.

3Pie 3ou / alg bp met repne 3innen/ | | | |

@Pie Ilopt na 't artiestennaam/ -
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gEeng God en Chriſtus kan beminnen/

42iet op Dit enge we:#n?

#ſlâoet ik hier dan een Kelk bginhen

3Pan zielen-angſt, bat 'g haaſt gebaan/

24H### eeubuig 3inhen/

11 % |CNU13 11efdCDS UCeaan.3 g XVI II.

3Bant 't geen omlaag mijn 3iel ontruſte /

3Pat Doe mp Deg te gaubnet gaan

&Pp beſen weg, op. Dat '# be ruſte

32an d'eeuwigheyt, #bangen aan.

zich geſug! wilt uw komſt verbaaſten?

45elepb mp boog uur hand en raat,

|

eBp 3ijt de eerſte en be laatſte, w

dPie nopf uun werk": laat. - ' t e

alPech 3TBaerelb bie mijn #eſug terte / /

gh geef it 't eeuunige abjeu; -

âïPo:b gefug / alg een Welp bet Herte,

qEn ijaalt mp bog bp U! bp U !

- At

Een Chriſten verlieſt op Nederigheit,

ſmeekt den Heere om

WAARE OOTMOET.

s stem : O ſchoone Nimph, &c.

G"# Godt, unfeng bpoonplaetgig in'tH#oo

«En in 't verbreyſelt leert/ (gef

" - 4. UPat
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3Pat ooo! uun &htoon nuaetaeſt op vry-medoge,

- Peumijl 't u heeft getert;

Gºthent te 3ijn uuu liefd en 4,5unſt onmaerbigl

dPie gp het aenbiet in tim 2oon/

# tupgt mil mp be leeere boo'n/

p blijft regtbeerbig. - "-

l I.

gIk weet gp miſt nooit 5ulk een geeſt beragten/

3Pie tot u raedloos blugt/

«En in geloof moll op uub Hulpe magten/ . . .
ſpeer gefu! febere ſugt w - --

3 aan 't nedrig leerte / Han tubn lºerte b?ehen/

Hºet treet met u in 't upo?ſtel pech /

ga over wint, moet u te ſterk,

dBoog heylig finchen.

- III,

#Piet bat ootmoed genaeb u of Han bbningen/

&#n gp belmogen boert ,

3Poo? Nedrigheit, of bat u baet toe bgingen

Aboub' / het berblijfelt bert/ -

GP neen! het ig alleen uur vry-ontfermen,

3Pie u het neb:ig gemoeb / .

gin ºnhel Benſcijen-3Liefbe/ boet

(Lebet OIIl - truierl.

IV.

32etmebert mp of built mijn lºert berbºeken.

aPat 'h boog um Setel hmiel/ -

een kan en mag in Diepen ootmoeb fmehen/

tipt 't binnenſt uan be Ziel/ . .

zp heeft gebaen bat gp haer bebt berboben/

teeg leertſe nu boo, maer ootmoet,

ſpoe bat um ober - bierbaet 2öloed

ipact te ban": -

, t 2,

w- - -

v.
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&Bunt mp ootmoedigheit,

«En laet ik mp geheel en al berſtehen/

%jn um'. Geregtigheit,

39erleent mp 300 vergevinge ban 3onben/ -

ijlpt Vrye Barmhertigheit, -

ASchelt/ ſchelt mp alle ſchulben qupt. :

&PIn uuJe wonden. -

V.

512acht mp beſchaemt ban megen mijn gebreken,

VI,

3JPil ban mijn Ziel Trooſtgever berge)miſſen/

UPat gp baer Deel 3ult 3ijn/

2p Han / 3p mag en moet niet langer miſſen/ .

't HLigt ban Itum ſoet ?lenſchijn; . - -

3IPſſt gaer 't geboel ban ume liefde geben/, j
qEn maehen 300 in u berijetigt/

UPat 3p in 't oef'nen ban De Peugt/

#laag alg ſjerleben. -

E EN CH R IS T EN,

Buyten verwagting verſekert van -

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

Hy zal ſwygen in zyne Liefde.

&tem : Pſalm 1o3. Myn ziele wilt &c.

(ſºfte: Wat ſwarten wolk komt &c.

V# God, aembib'Iph 3ijn ulm'boegen/

- ſlàp magten ſtraf, gpfchenh ong enkel zegen,

G5elepbe mp in 't H#eunel-Heyligdom,

3Paer / baer men boont bo02 falig ligt onſchenen/

3Pertrooſt / berblijt / en moet ban liefde menen/

zien en omhelſen ziong Bruydegom. ,
- w- II.
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II.

## bab mp niet beſtiert of 300 gedragen,

e?'g een bie tragt 3ijn Bondt-Godt te behagen/

#Baer mag bethleeft aen Dingen bupten U;

dPog batja meer en ſton u niet beletten ! ,

Qmi 't Zegel ban um Gunſt op 't ſigert te ſetten/

um Liefd' en Trouw: mp te maſten nuuw.

. âDat boebheit fan be ume Evenaren,

3Pe liefde die mijn 3iel ig mebernaten/

ſaintſ nog 5al binnen nooit ljaer wederga;

âBoub gp my juiſt foo biep be 3iel boogggieben/

JI 2et uube gunſt en foo geboelig lieben/

.&P Eeuw'ge (Lrouuu' t #Afgrond ban Gena!

âIBoeſt iſt bie mag een voorwerp ban um Toren,

#2iet ſiniſten of in het Verderf berſtnoren /

GP 3Pag ban Heyl! o (Lijb ban zaligheit!

âDaet in gp mp U. ſelfs en ?ll mou geben/

Ik bab beröfent ben dood: moet / moet ik ieben/

Ik bie al reetg het LEy EN upag ont5ijt.

Menslievendt Godt mat heeft u bog bemogen?

d? Niets in mp maer ºpnbeloog Medogen,

3l3ag / blijft alleen be oogſp?onſt ban bit Heyl;

3Pat boet u 't oog ban liefde op mp beſten/

HIbn 95oebijeit ſtreht ban Ooſten tot het Weſten,

23a ban be aarbe tot ºf bonuit ſtepl. -

Hlaſjn 3iele ſmelt in ſchaemte, ſtart bermonbert/

JPat jupſt ſp boog u moeſt 3ijn afgefonûert/ .

Hèan ljen bie ſid'dren boo2 uur ºpgimmigheit/

2ich nogſe boo? 't Beſef uan ſoon' verkieſing,

#aer ſelfg berfahen boot be ſelfverlieſing,

2ölpmoebig ruſten in um Raetsbeleidt.
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VI I,

O Jeſu! moub gp 't leven mp beruperben/

3Boog / boot mijn boob / be bittere boob te ſterben?

1900: een vervloekten, bootben tot een bloeh ?

dPp bat mijn ſomben op u botert geupgohen:

#a 45sblijft L A M, boo: u ig opgebgotten/

&Pat baſt en ſevenmaal ge5egelt Boek, 42penb,5; 5.

V I II. iſ.

25eſitaelt mp nu/ omſchijnt me met beklaerheit,

13an lºeplſaeln ligt tot Hennig uboer ubaerbett / .

3Poet mp bier leben alg een vreemdeling,

dPie niet begeert beglnetelbg Throonen, Kroonen.

#2Aet ongeuepnſt met praet en baet han toomen/

?ll 't geen ººit in Dit Lied der liefde ſing.

-, - IX.

dD Zondaers! bie um ſoete Liefde finaeken / .

gaf tot 't Genot ban time bunſt geraehen/

Zijn 1 moeten leben alg een Heylig volk:

aBatig be blijkbau uüne Gunſtelingen,

3Piebaet geboelen ban ubu Goedheit b;ingen / .#et jatt te heffen boben lugt en# lige

X.

GIot bat gn ben fuſt met um Reelt berfaben/

Paer/ baer menſinſtin d'Afgrond bangena

dBm hem / bie hier fon gunſtrijh ig gemeeſt/

e roemen met een ſchare ueler Eng'len;

ch ! mogt ſhreetg mijn ſtemmet haere meng'len/

«Eu jupthen looft 5oot Vader, Zoon en Geeſt.

BE,
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:

B E S P I E GE L IN G

41 VAN DE -,

GODDELYKE EIGENSCHAPPEN.

- Op de Wijſe van den 8 Pſalm.

W Glek opmijn beeſt onbootbelhemelälingen/

W Bet bomen ſlugt en HPolſtenijeen te bgingen/

(#ot tº be #Lupſter oan ºbobtg aeilgeſign /

Z00 ietmeg toollt va: ougeſchapen 3ligt.

zoo 't maerbeit iſ 1 aan beele reetg gebleken/

#at ſjobt mil boo, 1Doorſienigbeben ſpythen/

#oo montge boot be “tenfaambeit mermaant /
l &Pp 't ſpoog te gaan /e#ammers ig gebaalif.

dºen ſtille ſtuſt berleent aan beſe hamer/

Hjaaakt bobtg beſchou boog in te aangenamiet3

#e aanbagt onberbinbert / ſomber ſch2gon /
Berleent aan bepl'ge #ſt/ een loſſe (Lootml.

25eſpiegelt bobt nat hoogſte geen bººt dºeeſten/

3Boſmaakt be 25lijdſchap ban De bemel-feeſtenſ

#aat menmet ºng'ien finaal tºerbeigenMAN,

oEn ſpectar bie 't aat: bertjeem'len Hall.

apatig / of leeft ! moet ben #joba Holden)
#aar ºp hoog al mijn een 'le 3ie, die bGuen

ibet ſtomme Bee en mennig reeb'loog Piet /

#E3et eens-ergaaf bermaetbigt ujitt.

3Jaaar ath! betoogbat ſchemertuan behlaerljeſt/

#Berglauf gee5obbept/ſchoongetmoogt bet boaere

#oe ziel beſtuurt/geen ſterft'lijk menſchen hint belt/

zag 4,5obt/ buieng# faal'ge 45eeſten#
*, - 4 - o
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VI I.

&Pnepnbig ſbobt/ al umat bmp ban u meten/

#g min alg niet / geen epnbig baepm kan meten?

't Been alle;ing ſig epnbeloog uertoont /

25eſcpoutuen/ bie on:#aar ligt bebU00llt.

?II mat ik oopt ban b'epubloogheit befefte/

Abchoon ſig bet bart boog lugt en molli berijefte/

dPm ſpobt te 3ien/ te meerber upiect en maer /

#p boo? get oog bet# onſigbaer.

3Berbmaalbe 3TBijggeet leert ban 45obggeſinben/

H#et bartel oog boo? Göobt eerbiebig blinden/

l#p ig een blaap holh bat1 beruJou0ering/

3àie 't bgepn' vitswaayban ieber ſterbeling,

dPnepmbig 3ijn al 45obg uptſteſtenbheben/

#ijn algenoegfaatnilept buozb aangebeben;

(@Lermijl in beſe lºepſ- en ſlebeng holh/

(Le g?onde gaat / Deb# ban ſijn bolh.

dBmuptputbaat ALLES? genoegſaam âBeeſen / .

3l3aar in De ſugt en togt ban bie u b?eeſen/

(Le ſalnen loopt / alg in baat mibbelpunt /

â€00 gp aan baat 't# uuog ſelfg bergill1t.

d?mpplb2e ſpceaan ban faligbeben/

illuj gºoitbloog biep g?onb geen geſchape ſieben;

&Beltthſtig bollt. Dat ſig in u oerlieſt/

ijl üoben al Dat wang# berhieſt.

@ 112elbzon bie geen lebig mogbe buſbe/

&rboon gp be Iedigt)eit beg fonbaarg bulbe; -

2ttig bat de afg?ont uan een foubig N 1ET,

Sig uan uwu bolſjeit oberſtrqomen liet.

&
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-

X IV.

lgoe bergenoegt iſ het gemoet ber bgomen |

& Bie upt uun bolgept ſleg# een b2up behemen;

«Beunig pp ig be ggootſte G5ieregaert /

&Pie neueug u nog w: #gint Op dert,

OP! &#en'ge in uuo &#nkelbeit loopt ſamen/

't @Lal uuoet Deugben Ijoe hoe bie Üenamen/

b'«Eenuoubigheit berſcheibenbeben meert

32an 't Gö90'lijft EEN##asunDRIE geëert.

3Bat ik up ban b geenuoubigbeſt berbele

$g / blijft ſtuhg-mijg uup hennen maer ten bele;

3TBie leeft in 't pleeg bie met bepaelt begrip

Alm All' beſeft / in##nuar ſtip.

49 «Een ge heerſcher! gp alleen 3ijt ſtoning

3Pan al uJat leeft/ umag 't bert alleen uur uuoning?

q2f untert het enftel / boog b'«Eenboubigbeit/

#n b'een'ge meg ":# ºnaut gelept ?

ilàogt íſt in u alleenlijft maer beruſten/

% in 't HDeeltal ban unu 39eugben mp uerluſten;

qP! &#enige udatanbe ban De 3iel /

2ken uien 't genot": allen bebiel.

2lcij! mogt ik bobbelbertigbeſt bebufenen/

Jl?et b'eenige ſ50bt / be &#eb'le 3iel bereenen!

âDiert bp alleen man inp etſtent / gepleeſt/

(4Lot 'h een 3al 3ijn m: raan zoon eil 45teſt.

' 42! HPe5enaar / bie in 't uotſtanbig HEDEN,

*Baer geen gevolg van ſtomben uuort geleden

32nſterflijft leeft / hoeupel gy upont en 3ijt -

?t! 't geen gp wag/ man alſt Ceuwigjeſt.
# 5 xxx.
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XX I.

45een taeſ ban &#ng'len of geſchape monben/

3Permelt um &#eumigbeit/ baet in berſſonben/

3eersmolgen mozb een üehening ban tijb / -

3Pie gaet ban b eenk## anb2e &#eutuigjeſt,

3Par miſſeling ban beel beranoetingen/

#Beroorſaak tijd ooo! be geſchape bingen; .

# und ſtanbbaſtig - meſen bult fulfig niet/

ijl g'•maan",#s geniet. - - - -

4Bp ſchiep met eer be meerelt/ſultſe ſlopen?

apannect be tijb bet Puting iſ betlopen;

Haaar aPuijfent jaar iſ ºp u ſlegg een RPag/
obp 3ijt en blijft De#ſ # gp plag. - - - -

'à ?tenbib um &#euuoigbeib/ 49 eeum'ge 12abet

#bet eeuwigheib! termijl ik Daeglijkg nabet

ape 3ael'ge diëeumigheitſ baet 'k eeuunig 5al

dſbenieten u/ mijng: etnig ?ll.

31Bie 3al uum (Legenuuoolbigheit bepalen?

#Baat schepſelg 3ijn/ of alle oogen bunalen/

staaat 3ijt gp bupten/ in / ontrent en bp;

JPaat ſtrcht ſig urg#wauratiewe

apat gp bie oberai 3ijt' in 't bp#onber)

zijt bij uw volh/ bumht aen tºilaerelt wonber;

abe blinbe ſonbaat taſt of 3iet u niet/

#schoon g9 uur dig/#aurathem liet.

't gg nogtang trooſt tijhooo! um ºf unſtgenoten/

#Bat gn foo nergenſ in ofuijtgeſloten/

#Bolſtenbelijk omtrent en bp baar 3ijt /

#pſomber in be ſtille ſtenfaeunbelt. - - - - -

- 4. - XXVIII,
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XXV III. -

#on 'it obetal en alleſing u teren/ s

Jaoopt ume tegengmoogbigheit ontberen/

55cbagſaambeit ſou maar ik mp bebont /

23emaäen 't gart en# De IIIOilt.

#llmetenbe! boog u ig nietg berbo?'gen /

âDe 3Pupſtermig ſoo belöer alg De Blaoggen;

GBp kent u ſelfg/ aen u bolmaaht beggip /

#g alleg ſigtbaar tº:##nt ſtip.

n um al mijſen ſtaat ſtaet arngeſchrebent

et ZYN, boebanig ZYN ban al bat 3Leben/

dBf mue3en boog ubm 3l3il erlangen fou

't 25eſteh en epube## ºnades bou.

Illum €5obbelijſt bernuft heeft uptgebomben /

1Boſboening tot berfoening ban be Zonben;

3Paer boog ſig b' ?llerbe met ben gemel paertſ

qBe Danit ſtof":#auwen beboaert.

3Perſtambiglijſt bebeeit gp 19loeit en #egenſ

Iboe moonber bijg 3ijn alle ubme moegen;

5Piet ſomber ſteelt berrigt gp eenig bing;

3ſt bolg u beplig al íg 't blinbeling.

XXX I II.

«Bemeente Goûg in ubueg lºgeeren hanben/

2,5 uur ontboerp gegaaben! boo2 bpamben

3êan 't Depligbom / 3al u beel ſtrijd geſchien ;

#ſlàaat dat 'g uud##ſgaan 3ai ljet ſien,

«Bobg oog ſcijout Zion aen in al haer nobrn/

&Paer aen onbupht geen migbaet ban beſnobeu;

65ebagten/ buoogben/ aller menſchen bac'n/

#ht fijn G5ebeufi-boeh Vaengeſchgeben ſtaen. - -

XXXV.
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XXX V.

2lſmetenbe die 3iet na 't hert ber boomen/

&Loeſt / p?oeft mijn batte/3iet of 't ook bolhomen/

qEn onberdeelt ig met u / en beſchaar/ .

45eſogt/ gefaligt boo! be ſlaſobelaer.

X X XVI.

d2! Zupber ſl2e3en/ bat niet kan gebegen/

Jae minſte 3onben uud beplige oogen /

3Pie Heuren/ fellefg b' gemelen niet repn/

i2oe malg'lijft moet boog u De ſonbaet 3ijn.

XXX VI I.

ſlim bepl'ge unille buit geen foube-blekſten/

#làoet tot een ſtigtſnoetaen be UPeugt berſtrekken;

dPf3ijn het boogbeeſt baet een beplig uieng/

Haa Bogmen moet#### Üae'n en boeng.

X V I I l.

ſeoe bleh'loog 3ijn uur ſlºegen al uur 112etten;

lgaet/ bie met bepl'ge aenbagt Daet op letten/

&taen alg beruponbert/ roepen langá 300 meet/

et gepl’ge Gºng'len/ beplig ig. De libeet,5|2et ljepl'g ### g be lº

GBp mint uun ſelfg en al bat u gelijſtent/

&Pf baet um 25eelt'nig in ig uptgetephent;

lgoe leeft beziele niet geruſt / netblijt/

dPie u betuint/ Gin o:# ſjeplig 3ijt.

2lch mierb ift na um Boogbeeſt meerbet ſjeplig!

Apoe fou ih 3ijn berheer'lijft; hoe beplig

3Dag tmp be tſiepg/ naet 't hemelg Babetlant/

âPaer 't beplig iBolſt ##at puet b?ant.

de 43oogſte ſtigter! ban beg menſchen baben/

&#5p ſiet oe u;uomen/ en beſchoub be huuaöen /

gºeſtegen op unuen buurbonhen (4LB?oon/

32ctleentge na het bueth be jupſte loon.

- XL II.
v: *

r
't-

*

*
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XL II.

2II boogt het beplberſchonen ban be €5oeben/

2II moiſt'len 3p met vele tegenſpoeben/

3TBat bloefhept haar bedeelt / boog ſoete b?eugt/

«Bp 3ijt / en moet “## ban De GPeugt.

ape ſonbaarg bie um metten niet betragten /

2ll um gebult bartnchhiglijſt beragten/

JPie mogen haar berbeelden b2p-gelp;

illptſtel ban ſtraf/ ſº: gestane niemantb?p.

GBp ſult eerlang be ſtrengſte 1Bierſchaarſpannen /

geregtighept 5al 't Haf man't horen mannen/

GEn na een onherroepelijk 25eſlupt/

ſiegtmatiglijſt hetva: piram lipt.

#l20gt be 45eregtighept mijn ſtigtſnoer meſen;

3Pag in mijn boen ſiegtbaarbigljept te leſen;

ſPiel ift mijn ſtigter om gena te boet;

QPoet tegt ubo anrak## in geſug25loet !

d? ! 2lliet goebſte/ aller goebijeit#- Riber/

GP! Zee ban 49berbloet/ Zeeg'rijhen 19aber/

3JBat goed genoemt buiert baalbe ban II neer;

3Bie ig'er goet/ oa:#V #nuarner #eer. ,

3TBaat ift mp heet het 3p om laag of boben/

H boog het ſchepſel &chepperg 45oebheit loben;

eſchou geen bing/ 't geringſte/ minſte ſpier/

3Pat ban ubueer:##uunig' \oiet.

«B 45ob ber HLiefbe bie ube billift noemen/

3Pe 3Liefbe ſelfg terubijl me in u roemen;

«Een eeum'ge liefde tot ben meng bepaalt/

3Paat in 300 ſalig meng en Çugel owaag
o
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XLIX.

25atmhartig bobt het mag um melbehagen/

#n taap gehult ſtrafſchuldige te beagen/

âBat bin Abenase boog De #onbaat# plept /

3Berbaaagſaambeit ba: tot 25ehering lept.

zal uur 45eregtighept mp fcijuib'ge boemen/

23armbertigbept ſaſ tegen 't oogbeel toemen /

25eroepen haar op #eſug. foenbaar bloet/

gaat ſoo uum ſiegt alg#e- gullſt bolûoet,

2Ehmagtige! miefal um magt beperfien?

in aſbermogen roemen/ al uun ilberſten?

&#p blaagt het alle5 Dat ge Iſlagtig ſchiep /

#legg b003 eenwin: #2iet tot âBeſem riep,

HIm riegterbant berrigte bupſent monbºten/

Tim ſtennuetootſaakt het gehaaaft der bonb'ren/

iſiun miſ boet lopen sterren/ #on en #Baen/
eºn built ge 't niet/ ſº,#n ſtille ſtaen.

GIJ boet be haagt'ge mint be unaet'ren 3kmellen/

Gilmagtigbepb ſal baat een perrift ſtellen/

ape aerbe bouben in haar mibbel - ſtip /

&P &Bobt! uuo Inagt #boben ong. 25eggip.

ſlim ?IImagt ſaluun ſlaajeſtept op bepf'len/

pet tegen migt man belſche magt berögepf'len/

#artnehfügen toebrengen jupfie ſttaf/

(die menſ’len ſlaanm:#n epf'ren ſtraf.

3JDat íg ſoo'n man niet alleſing ge5egent /

35ie op u ſteunt/ſchoon bembrel & Pauhébejegent,

zijt magt'gegacobſ aan mijn regter-5p /

apanneer iſ tegeng #2el en 3Perelbt ſtip ! LV I
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e

- L VI.

312aeragtige ubo maerljepbt ong gebleken/

ilpr upoort en merft Die man deſelde ſp?ehen/

3Perſtrekt aan mpf aan't ganſche itera-gebouto

«Een baſte ſtotá ban Gbobbelijhe (Ltoum.

LV II. :

app magten beplig uun 25eloofben zegen/

«Deregtigljept homt reetg be âBaarhept tegen /

dBoog maare moo?ben ban ubo mate mont/

25lijft on5e hope op Abapbier gegºont.

LV I II, cº

312aaragtig ig ben bloeh boog Bonber ſlagen/

al2el eer berftonbigt hen bie &#bal fagen/

gae 45obtgemepbe 3TBaarhepo 5al eerlang / .

(Loebrengen 't 3Leugen ſtijft ben ondergang/

LI X. -

d? IËeer um âBaarhepb 3al u noopt beroumen/

3TBat 3Leben 3p gemoebigt bie uertroumen /

OPp fulft een Supt ban manheloſe (GItouin/

12an boeiboen ſjab gp mijn nietmeer betoubo,

LX.

Hſiaogt noopt het ongeloofutu 119aarhepb maaften/

app boogum 4 5teſt mijn moerſt in maatſjeibniahen/

3TBier iH gelept op 't ſpoo? ban maare beugt /

gft 3umum alg in een Zee ban maate 193eugt,

LXI. t

d? &#obt ! ik bool in uun bolhomentheben/

#12ijn Ziel berbunaalt/ te epubig in be ſieben/

'H l#0u op 1met meer ban u te melden; 3TBaat

#h al om h00g/ bp u en D'4Eng'len &chaar:

Op
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Op Pſalm LXIII: vs. 2.

O Godt, gy zyt mijn Godt, ik ſoeke u

in den Dageraet.

&tem: Als een uytgeſtorten Balzem.

W ſt blp alle bonk're Schimmen/

ogt mijn lºert en Igelifton

5 àu be blijde muggen 2on/ .

3.2a ſjaer toppunt poogt te Hlimmen/

«En bet Boog'Ien foet gelupt/

'g gemelg goebbelt "En upt. -

geber toont fig eben baerbig

(@Lot ben roem ban b'49pperheer/

«Beben hem berſchulbe «Eer/

(GLupgen ſamen bobt ig maerbig

&Panhbate erkentenig

12an al 't geen Dat# ig.

2 a 3p ſpannen alle faemen

dBm ben rebelijhen iſlaeng

%jn 3ijn poogen/ en 3pn meng

#Poo! tjaet epber te beſchamen /

3Pijl 5p roepen eben 3eer -

3Looft Der uitritua: #eer.

#aere aengename klanken

zibie ten hoogen H3emel gaen/

aBijſen mp / ſchoon ſp?aeh'ſoog/ aen /

aBat ik moet ben &cljepper banhen/

«En ban epber 3 manger gaen/

49m bein 't Hºgert te bieden aen,

-

w

w
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't paſt nu niet te blijven ruſten/

69f te ſupmen op het 25et/

& In geboba'g gepl'ge 112et /

ſlâoet men 'g morgeng ſig berluſten/

âPat betblijft be pupſternig/

&Pſe in 'g menſchen ## ig.

'# #eeren moo2ben / 'g Leeeren boaerheit/.

GP mijn Ziele moeten tijang/ -

iſ 2et een ongemenen (5lang/

2lig een moggen &ter bol álaerheit)

dPagen op in het gemoet/

&Pat ben Hºeere balt ##t.

Zouben top in 't bonſter bunalen/

32an een groot onmetentheit/

2Zijn boo? bupſternig migleit/

5 àu ſhoog ligt ong komt beſtralen/

ſlBeber een genabe Pag/ * * *

2llen Den zomaart tºt tſlag. -

'à 3TBag een hinb ber Pupſterniſſe /

2Zombe ijab mijn oog geblfilt/

GP2uaet in plaetg ban goed bemintl .

(Loegeſch?oept mag het geboiſſe /

JPog genabe gaf 't geſigt/ -

«En genot bân 't ta: ligt. . . - .

3Punſt te merken moet ik baten/

elfg be minſte ſomben bliën/ -

pt betligte oogen ſien/

't Ligt ber (Peugben ſchijnen laten / .

#tlaer gelijk be UPagenraet/

#tenbaet alſ een vºrig zart. . . . X.
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X: 'T - - - - - - - - - - - - 5

pepiſon geslië vol dat 1 ºpſterl "
#laerber alg het GPgtent #tigt/

gig uur##"

25lijft in umen mibbag ſtaen) r

schijnt in 't libert/#en bupſiert º

jºu berbuijben ume &#erſ,

#iet in folioen/ ruſten / ſlapen/ . . .

#naer met alle baliherhelft
#open ume Eaajeſteit - - - - -

- - - - X- I. - - - - - - - ' **

«Boot in eeuwigheit geſegent/ - *

- - -- ,

* *

âDat iä u mag ſchouwen aen. : : : :

3Last mijn ziet die is geſchapen!

got uur roem bieuſtmaerbig ſheet/

Hij 3p 3Lof met leert en #onb / . . . . . .

#n beeg# morgen ſtonb/

3Boo? b'ſige

ePp mijn ziel bie bg? en triat/

#aam #eregent / 5 .

in het nactie tapijtrºfat," -- * *23n be # g: -

apoet mp in 't verheert geſtapte45eſſagte . *

äbanbºlenſ alſ een tºmbºlali, 't ligt! :- !st

zaat mee boen en laten ftigt/

ziaat mp umen ſfeeſt#t
Gö?oepſaenn machte in be iP

3Pie meet alg ljet ligt #nuit ': - . . . . .

GIrooſterg ligt moet niy gelijten/
2ilg ih ga in 't bonher &#ail | | | |

iean de maart spoor en #emt -
aat de #oomen heeft te lijnent -

oEer men u ºp man ibupſternigf . . .

momt eart's nooit geen maat fiteer ig. * X

r. -

en
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-es

geeft ons onſ dagen tient
alBijl be bood foo ſcher g/ . - 3

2ll# het ſlepen ongeldig./. . . . . . . . . .

oën won na het Eftoe ſnelſen / " "
3Poet De #onben ſ# - "A - - - - - :

Ong. De Doob het ſternen leer.

JPaauul uan Trueu en dan zegeu)
1Balle op mijn anbe# egenh. * : - - -

SPat ff naerſtig,5p en ſterft/ - - - - - -

li gebenſie op## -

JPie uur ſtart mp heeft bereit/ - 3 - ,

Haa be gemel ſpeerlijk -

#
* * * - - - - - - - -

&Iot fft Abolen, / . . . . .

#
ºp: mp ſugſ rij: bal intitanſ,, . .
't 3Ligt ber#"l . --

#2iminertmeet 5al onberg - -

--

-

--

- T- Tr -

" Avond Lied. | | |
stem: Siedaer, fie daer, daer gaet den Hemelop,

it ſchijnt begon begtuerelg 3Lampgebluſt/ .

N#
ermijl be ſfaep be fuſiet man be JPoobſ '

ilàp oberbalt met menig ſtijbgenoot. . - .

-

*

- e

ſº

- - ---- -- H: - ---- -- . . . . .

“###t
gig flegg een 2 oh ja maer een##tigth, -

waarin niets g: uit en wist ik
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dP Puoaeg! bie in De Lugt 'taſteelen bout/

gap 'g 3Betelg goeb 5oo ſo:geloog uertrout/

ſlPie âan n ſeggen. Dat beeg nagt u uiet /

&Zal ſtopten in heta: Zielguerbgiet?

fiampſalige bie nimmer mfert beſtraelt/

3Pool 't 3ligt bat ban b'eeum'ge ſbootbeit baelt.

lpoe naer en g?oot 3al 5ijn be a Pupſternig/

Pie ſomber epmbe u tijtijooren ig.

alBanneer be ſaeng perſekert ban 3ijn pligt/

't G5ebob betagt en ſombigt tegen ligt/

baet b'#epiſon onbet en be Ziel beſchiijt/

lºaet migbeb?ijf in n: 3Bonherheit.

#ſlâijn Ziel hoe epberloog en onbebagt/

gig beeſen bag en anb're boorgebaagt/

GB: b'42ppelrigter 3al ook ſomberling /

39an bierbges tijb af:m ſtekening.

op Ibeet! berſoent mijn ziel in gefug bloeb/

_Itun gunſt en C5eeſt macht onſ bet ruſten foet/

- GBp bat manneer De Boggellſtonb begint/

gâ mp bp il en il##p bebint.

3Berleent ong Ruſt) inmenbig ſtille bree/

3Pet &#ng'Ien magt bebuaeft mijn legerſie /

eten maet'gen ſlaep Die baaubo ban ben natuut)

3eerbyiſt be haagten "!# moggen uur.

312anneer iſt buanbel in be iPonherheit/

Heet hart berboolt be 312etelt ſtriähen ſplijt/

3 Beeſt ban mijn ligt/ geleib mp boo? uuu raet/

ſtºot bat mijn ziel in beteutu'geruſte "#
- z- - . - - - * . * - - D

* * * *
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DE GELOVIGE ZIELE,

Uyt aanmerking van Gods voorgaande Welda

den, erkent hare Verkeertheyt, en beklaagt ,

HARE ONGESTA LTE.

#tem: Wat zwarter wolk komt over my &e.

2dat ig 't gevoel bier meergalooſe 3Liefbe/

#Pie 't hiſiig hert ontfonkte en doorgriefde,

JPoe'RuootſBobgTroon in Diepe ſchaamtekroop?

5a 'g leemelgGeeſt mpfelbfaam huram bemeriël

5pe ziel vertrooſt, ſcheen alg op Arends bierhen

(Le 3uneben maat omberg/ in Liefd' en Hoop. '

Heijn (Bobt/ mat maten het geen 5oete ſtonben/#Poe gp vergaf mp alle mijne Zonben/ • -

een ſchonk imp milt uule Genoegſaamheyt!

5 à hon um Roem na maarbe niet uptſugeeſien/

#an liefde mag mijn ziele alſ be3ubehen/

3h greep maat aan ºf #en bat in u lept.

312at hon ift biep in tluj# b?ingen/

# ſien hoe gp mp met um Gunſtelingen

lg mooi be tyd, tot zaligheit verkoor; -

#a 'h proef be voorſmaak van b'eeuunge vrede,

#erloo: mp3elfg/ erlangbe &ugt en 25ebe/

3Liep onbermoept in'# Levens-ſpoor.

gaat Woord bat mp be beben en berſcijtifihen/

“e gaat huram mp toen aanmoeden en verkwikken,

dEn meeg mp aan mat gp mp gunnen moum /

iſint be Fonteyn en Welbron van Genaden,

#n hoe een hert met ſtraf en ſchuit belaben/#ou bp u binben eeuwig Ziels Behouw, r

3L 3 #oe
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oe! hon 'ft mijn hert uiet aan u obetbgagen?

t ſchepten íh niet in upd Dienſt behagen / . .

oe ik u noo: mijn Deeſ boö: eeuunig hoog:

op ga! Bat megt mp niet af Heyl gebeuren.

3ſlaaar ach! iſ dinb tu ſtoffe om te treuren

42bet een hert/ vatar,# lieucloog. ,,

3Pat oog bath hon op ume Schoonheyt houmen/

gÉn âan nu niet uun dierbaarheyt beſchouwuen;

3Pat berte bat in Diep erkenning ſinolt/#tan nu geen traan upt liefde boo! u laten; w

gBp maart rechtveerdig ſoogp, mp moub haten,

GEn Datum Recht mp# hun ſchult bergolt.

#et heugt mp bat mijn #Ziele niet ſtan ruſten/

2Ilg ſp haar niet in u berlieft berluſie/

ilàaar fong een litlaag- enb?oebig (GIreur-ge3aug/

gEn ging boog ſmeeken u ootmoebig bleijen/

«Bin umgenot, baar 'ft nu niet een #Hanfcbgeijen/

49m u/ om u/ uur:#in lang

qºn baat nlp bitſon billift fottum betaartlen/

#tan iſ nochtanſ mijn #iele niet beſchaamen;

5?een / 't ig offp het 5uperben ban it hoog.

g? Dierbre Koning ! ô! ô! âDilt inp helpen !

g#n met Genade fog mp overſtelpen/

JBat iH betreur mijn# ſop liebeloog.

&#oo min een Rots Han boo? 3ig felben ſcheuren /

#oo min Han ooit mijn bert ban felber treuren Jero

3Boa: u/ om u / ?tlinachtig gemelg Zoon. ,

2ſch ! laat Ilbo hand het bºeken en berblijfelen/

liget fai um luyſter in haar top opbepfelen / .

ven 3ijll, een Peerel aan um Liefde-kroon. ,,

& ***, X •
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- X. - ººk

3Laat utmen Geeſt mijn Duiſter hert berlichten;

& Poo!monb mijn 21ele met uun liefde-ſchigten,

GEu laat ik mp meer b2agen aan u op: O

qPutſlaat mijn Ziel ban &afang liſtigheben/

GP! 'H Boel/ en ubeet gip hebt boog inp'gebeden,

&#n ooit vergruyſt iJet#wat Den Kop.

de ſonbig hert! bat gefug Glans beroupffett/ 1

oEn bat mijn &Ziel foo bepltoog hebt outltipſtert/

ſBan 't geen baat unag tot beplig ſiergeboaat;

3Bat ſal u bat geen angſt en ſalerte hoſten/ ",

2lig gp boo? hem be Toevlugt ber Verloſten,

&al leggen al## van #uyten ſtaab! ,

2ſch 3ielen vriend! laat ik u niet ontbeeten/
3bergunt inp hulpe, om te treumpljeren s

g)ber ten Hºert / het geen 11 ban mp ſtief;

2lclj! laat mijn 3iel ſtantuaſtig na u hijgen/

gEn laat mijn tong van ſlagen nimmer 5uijgen?
&Lot. Dat iſ boegt":# en Gunſt geniet. ,

om bat mijn 3iel heeft dan u afgesmo ben/ .

il?ijn'g lebeng haagtl ſoo ig ſp alg betſtogucn/

gºntbloot ban HRagt om u te grijpen aan.

2ïcij! laatſt meer boo! u genade g:oeijen/

gin mare deugt, en in uuj 3Liefbe Bloeijen;

GEn boetſe uaſt illus: ſtaan. -

âDit in mijn hert alg in uw Tempel moonen/

er gºu 't met uur gunſt en blije goetheyt h:oonen/ ,

3Pat iſt uuJ Liefde eetluiglij# erhell. - ,

2ſch! laat um Geeſt mijn bloebe 3ieſ herblijden/

«En upiltſe in het ſpoor brg levens lijben/ - ’’

&#ot iſt bgo: uvan: als ben. - 3

- TL 4 ERN
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ER N ST 1 GE BE DE -

om de | | |

GoDDELYKE MAJESTEYT

TE VERHEERLY KEN. . . .

Volgens Jer. V: vers 22. i

En ſult gylieden my niet vreeſen, ſpreeckt de

# E ? Sult gy voor mijn aengeſichte niet

beeven

#Stem: Heylige Sions Komſt, Leven en Eeren.

G# en #oogberijeben Ko

Boog mieng berbeben Throon, (ning,

en lupſterrijhe Woning, -

#laſjn 3ielbaar buhſien moet/ haat buhhenmoet,

2lcij!boet mijn buiſiet bert/um Opperheit erkennë /

«En ſo0 aan u gemennen/ en ſ00 aan u gemennen

dPat het u bal te voetig bal te voet. -

GLoont mp hoe batum eer en luiſter mert bethebe /

&Poo?ſupbere ſ5eeſten bieboog uml#oogheit beue/

qEn alg bebeeſt bedekken haat Geſigt,

33oo 3al be loome 3iel en yver haar naer ſtreben/

dem eere u te geben/ 42m eere u te geben/

3Pant ô! Dat ig mijn ºgen mijn mate pligt.

de ontoegankelijk Ligtlach!upilt mijn5iel beſtralen/

dIoont mp um Heerlijkheyt, u au Heerlijkheyt;

t

oſep bat muijn blinben Göeeft na maarbe bieberijeffef"

«En teber Han beſeffen/ en teber Han beſeffen/

#
N

Stch!bat ik met bit bolh mog in uhn Luiſterpaalen/ -

*

ſlim 49pper Maleisie." Majeſteit.

o! mogtihmet beſchaarberjaargeemd:
-'- - Iltas
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,

Ontbaanban# ſingen/

g#n tupge briemaal/ Heylig i# De leeer/ -

alPien groote Heerlijkheit,uerbult beganſche aarbe.
2lcij!Tdat mijn 3ujahhe 3iel haar blijn bp een oer

Om u te geben Eer, #geben Eer. (gaat.be/

't verſtand , Dat Ziele-oog, beſchoub niet umen

Luyſter,

SIk ben berſtanbeloog/ mijn Ziele-oog íg bupſter/ .

't itan niet ſijn Schepper 3ien/ ſijn Maker 3ien;

2tch! boet ban mijn ge3igt bie nevelen berbuijnen/
319iſtm:# omſchijnen, built mijne 5tel om

chijnen ",

3Pan ſal 'ä mijn bett u bien/ mijn bert u bit'n.

De Gelukkige ſtaat van een Chriſten, vro

llijk beruſtende in Gods

W E G en RA A T.

Stem : Het Engelſch Fortuyn. .

«Pf: Zie daar, zie daar, daar gaat den Hemelop,

69e beplig/ en hoe u olijft leeft bp niet/

&Pie in ſpeloofſijn hart ben Hemel biet/

gEn maar beſorgt ig/ hoe ijp be &#er

&al bºepben upt/ ban# allet &#ng'Ien Heer.

ASchoon bp ſijn dertel Breyn be oogen blínb/

gën nietg ban 45obt te kennen/ onbermino/

* 2tig dat Jehovah hem beſchoumen laat)

&oo ziet bp G5obt/ En b' eeuunige ſtaat,

alBanneer ſijn oog fijn eyge dwaasheyt fiet/ ,

«En hp ſijn-wijsheyt"# acht alg Niet,

5
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# #p berbeugt / ofſchoon hp ig geblind,

\ l pp in dwaasheyt#" wijsheyt uinb.

€2! mijſe bmaaghept! heyl'ge duyſternis! -

3B:p beter alg be bunaaſe mijgijept g/ - '

19au ſjem bie peplen uJſſ/ alg blind en bodt,

Raoo: epubig barpn/ 't#neindige in Godt. '

en kboon/ bp bint een argeliſtig hert/ .

JBat eer bn 't meet/ De Opperhoogheyt tert /

Haalt bij ſijn loſſer in G5eloof te boet/ .

&ot dat gekluyſtert,# hem bukken moet. -

# of bp boot een buy uan &Legenljeen/

en Eigen uieg geſtabig moet betreen /

#g un verblijd, mijl in met 't Kruys belaan/ .

23n tetbge trouun in ºan ltſtat Illag gaall.

2II mozb ben ban ontnomen goet en bloet,

5uir firemt hemniet/maer geeft hem niewe moet,

âDant al#bp 't zigtbaar miſt / te minibet uJeto

JPoo? Ydelheyd"E/ dPog en lºert. "

#Sijn ſpoob bertrouuub hp God ſijn Baber toe/-

2lanbib fijn meg/ en huft ſijn ſlaanbe Roe;

't 35 bern om 't eve hoe het met hem gaat / .

#p magt aan d’ orr: tien nimmer kwaat,

âDoºb bp behlab in Eer, en goebe Naam,
gEn rijb bp niet op bleugelg ball be Faam;

ºp untet/ een booge hann bit onheyl ſent l,

'issuemana gestºpt in buit ſteut. -

N. • !

zijn groetheyt maab ſooſn ſijn dagen klep.nl ,

«Di. Dat blº Niet, en Goût het A i: "##
t * * * * * tà

*
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3Pat bp beboelt / om fog geruſt/ en ſtil/ .x - ;

Zijn uitl te ſmelten in# Scheppers mil. - ,

«e bierbaat leert! dat ſoo boog Göobt geleert,

5Diet Boöt om goed, maar Gill zigzelven 'ſtert?

2ll hebt gp ban 't ſchijn vermaak niet beel/

35obtig uup Goed, ººk#minaam Deel. -

1

Goeddoende Godt! toont mp um Heerlykheyt,

gÈn boe bat gp alleen Genoegſaam 3ijt

om te betbullen/ alg het hoogſte Goet, , ,

JBe bolie wens en tº:# mijn ſbemoet: * * *

2tºch ! bompelt mp in uto Genoegſaamheyt, ,

#lt g:ijp u aan/ maakt mp 't Eyge Hubept /

#ft meet batig mijn 13epl/ mijn ſtoem/ en &#er/

âPat ik mp buſi boog uber Eng'len Heer.

Het Salig Voorregt van de

E E R s T E JE U GT

den Heere op te dragen, dankelyk erkent,

Volgens Jer. I II: vers 4. . . . . .

Sult y niet van nu af tot my. roepen, . Mijn

* Vader: gy zijt de leytsman mijner jeught? 'T

Stem : Leſtmaal in 't rijſen van zoo koelen &c.

&9fte : Barmhertig Godt, wat liefd' heeft u &c.

- O #oot geluh! bat 'h in mijn jonge dagen,

3Baar in beibetelt's Hemels Hoogheit terti

#laag Koning Jeſus ſlBoozb en #ert/ " " Z

#n teeb2e troum gulijertig oberbzagen/

Op bat mijn ziel hem onbetaanig wert, ri

-Ss



*72 Geeſtelyke Gezangen en Gedigten.

n b Ydelheit, die ik mijn berte gaf/

# zoet dat fit boogheenen hab gebonben/

aat gruuw, Daat walg ik nu af/

25eſchou geen bepl/geen voorbeel meer in zonben/

&#aat Schijnvermaak. Dat ſmaakt mp beel te laf.

I II.

&ou ift bon? hem / Die mp gaf ZYN en Leven

#Plet 3ijn/ niet lenen / en mijn eerſten Tijt

GBpofferen aan 3ijn Waardigheit,

dBm hem be Eerſtelingen mijner Jeugt te geben/

«Pp dat uit tot 3ijn ſtoem mogb aangelepo.

IV,

H#p wou me bp het dierbaar ZYN bemaren/

1ëan bat ik mag tot bupben beſen bag/

&cigoon 't al op mijn berberf toelag/

âBieg ſtomt tjem toe De Bloeytijd myner Jaren;

«En íg 't mijn 3ugt/ Dat ik hem leven mag.

V.

aPat mitt alleen / bp mou mijn Ziel bekroonen

gin b2pe 45unſt/ met Goedertierentheit,

43m bat na 't eeumſg ſtaatg-belept/

zijn soon alg Koning, in mijn hert ſoulmonen.

e zee ban gepl! @P bag ban zalighept!

- zº VI.

#map míerb getoont benaPienſtban'tOpperweſen,

oEn mat al Heyl baat in Berbo2gen lag/

Zoo nat mijn 3iel in nabguh 3ag/

Ibet groot geluk ban bie ben iigeere breeſen/

gºn wel bpſomber in ben Jongen Dag.

V II.

Mens-lievend God, bie mp hebt aangebgeben

(4Lotumen dienſt, en HLiefbe / fit beken

ſim onbetötenbe goethept/ en
GPat

*

|

- |
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3Pat ik geen Roem u aan genoegſaam geben/

219ijl ik ban u hier toe verwaardigt ben.

VI l I.
-

gá mou/ 't ig maat/ niet meer be Zonbeleven,

ElBaar. Dat mag enitel u Medogentheyt,

3JPijl 't wondre ban uur ſlaogenthept/

#lap boog uuo Göeeſt / baat toe heeft aangebgeben/

(GLerbuijl ik mier in 's Levens-ſpoor gelepb.

IX.

& Paar boog heb ih be #eugt u opgebragen

«En al mat HIPereld iſ， baarmel geſeptjn /

Op bat ift u / ſÜebiigte Majeſteyt,

% in umen Soone Chriſto ſoum beljagen/

«En unanD'Ien boog u ":Opregtigheyt.

&Poo! uwen Geeſt, ſoogroutu ik banbe Sonden,

3Pog ſomber bie en baatb ſp mp geen ſmert,

Poo! uw genad' heb ik mijn bett/

2lan Jeſus lief in teeb2e trou berbonben/

512aat ſombet bie boogb bp van mp getert.

XI

JPieg moet ban alled u be Eere boeſen/

#ſteijn 3iele han/ nog ſal/ u lieben niet/

2ülg ſp uum Invloet niet geniet,

ga ik ſoum u niet kunnen/ leben/ breeſen/ -

#neien um Gunſt en Beeſt mijn bert verliet,

- X II.

ſlum vry-genade 3p ban aangebeben/

aaat ih boo, bte/ het Bloempje mijner Jeugt,

ſilen bienſt mag geben aan De Peugt;

en bat mijn bett in Hefug dierbaarheden,

&ig mag verluſtigeny: bolle 192eugt.

?Ach ! nepgt mijn 3iel om tebet u te loven, er
w,

V
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dPp bat mijn hert Godvrugtelijk belijd,

illuj vrye goetheyt, © ! gp 3ijt - - - -

dPat bobbel oneerbig: gluit inp licht van boven,

d?p bat 'ſt beſchoubben mag uur Weerdigheyt. ''

- X 1 V. . . - º

3Pan 5al 'h be Jeugt in gulle Vreugt opbzagen/

Em bië be Zetel ban mijn 3iel behionnſ

in 't 5al mijn inige wens 3ijn / om te

JEHOVA inijnen VADER te behagen /

en in de JEUGT, su in benOUDERDOM.-

Eenige fienamingen. Voor- en zinnebeelden
A van de Heere n

ºf is , . . . . . . *

J Es U s c H R Is T U s, . .

- Door het Geloove tot Saligheyt toegeëigent.

stem: O getrouw weldadig Vader.

Ofte: Op de Wijſe van Pſalm 146... . .

dºn'ge Toevlugt baube Puben / . Pſ. 34: 6.

3Lang beloofde Vrouwen Zaar, Gen. 3: 15. ?

Arcke bie ong 3af behoubeu/ | | | | |1. Pet. 3: 21. -

glu een Vloed ban alle quaat; · Hoſ. 13: 14.

Trooſter, mate Noach, 3ijt : Jeſ. 4o: 1. -

My een God van zaligheyt. . . . . . . . . . . . . . .

II.

3rbiams zoone, en zijn vader, Gen. 12 Joh. 8.
Vreeſe Iſaaks 5oo gebugtſ Gen, 31; 42. .

Ladder Jacobs bie ong nabet . . . . Joh. 1: 52.

&Ibzoont daarbij Iepbbnog wolkenlugt,Heb.4:2o.

Silo, 1egebemaſter/ 3ijt Gen, 49: 1o. '

My een God van zaligheyt. . . . . . .

& P iil. En

. -

4
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- " - 1 II. ' - " - - - - - , " !

Engel Gods bit #acob boebel Gen. 48: 16.

1Brulig maaltte Weg en Reys, Gen. 35: 5.

âBaren Joſeph, bie ong boebeſ Zach. 3: 17.

iſlaet Genade, 3felen-ſpij#/ Pſal. 36: 9.

ſheer ban fenen gaten/ 3ijt ,
My een God van zai: - - - - - - - - - - - - - - - -

gobg Voorſprake,Menſchen-Hoeder, Job 33:23.

Loſſer bie# . . . . . Job 19: 25

Oudſten, Eerſtgeboren 25toebet / Rom. 8: 29.

#####n #oſſen beeft; , Joh. 1: 12.;

(Legenbeelt'tje Goël,3ijt , Hebr. 2: 11.
My een God van zang: - - - - -

God die ºns en gaf een zegen, Gen. #2, 3,
geberg zoone ?lblabam/ Gen. 18:3, 4.
en ontmoete, groete, tegen Gen. 15: 1.,

Vorſt Melchizedekquatu. Gen: 14, 18, 19, 2o.

#eum'ge Hogeprieſter, 3ijt Hebr. 7: 24,
My een God van zai: - --

peerbie inten Braamboſchmoonbe/Peut 33:16:
Onſigbare bie JRoſeg ſag/ Hebr. 11:27..

God die wondren doet, en toonbe ##
3Ben GEgyptenaren: 2lch - Pſal. io6: 21.

#acobg Schilt en Hulpe! 3ijt Deut, 33: 29.

My een God van#" - - - - - - - - - .

2 , ' - - - - - I. » * . - ' t

Hemels zoet boo!'gaſbaereſb 2 (3cm/2Coriºs.
2llg het Hout in Mara's ſtroom/ Exod, 15; 25.

Ziel-genezer, ſyfleabg 25al3eun/ Jeſ, 8: 22..

#Cli)H 25gtijegDg • | | JOh, 5: 1, 2

My een God van#t. - -- » 3:1, 2x

* - - - - - VIII,
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V I II.

Heer, bie Jacobs Stammen hoogben/Deut, 4: 12.

3ilg te Engel van 't Berbonb/ Mal. 3: 1.

&#af de Levendige woorden, Hand. 7: 38.

#ong Orakel 'g Baberg Mond, Jeſa. 4o: 5.
#eigena, en waarheyt, 3ijt Joh. 1: 14.

My een God van zai:

slang, die heelt Iz'rel, gebeten Nijm 21: 4.
aboo be Adders upt be #el/ Joh. 3: 14.

amºaren Rotsſteen die geſpleten / 1 Cor. io: 4.
2tig be Heyl- en Levens-Well', Jeſ. 12: 8.

#enktben dorſtigen zondaar, 3ijt Openb. 22:17.
V

My een God van zai:re ,- * * * * *

Goude Kruyke,95ul De Koffer,Openb. 2: 17, 1 I: 19.

maaere Vuur- en Wolk-Colom, Jeſ. 4: 5.

Tegenbeelt dan tenie'g ºffer/ Hebr. 9: 14.

a ban 't gantſche Heyligdom; Jeſ. 8: 14.

#mvan b & chaºuinen/ 3ijt Col. 2: 17
My een God van zei: * * * * * - - * *

Leydsman,Vorſtban'they: begeeeren/Joſ 5: 14.

Magtgegacobgt ſterke# Pſ. 89:#

aſbaten David, ſbob der Eeren, Ezech.34. Pſ. 24

#ſe baar rpb in 't vlakke Veld; ſ. 68: 5

#eer bet Hey'erſcharen, 3ijt Jeſ. 54: 5

My een God vanzei:

Naam des Heeren, ſierhe foren , Spreuk. 18: 1o.

ambare Vryſtad boot het Zaat/ Jeſ. 26: 1.

3eoo! het bolh ban u gekoren; Rom. 11: 7.

gitaarg Horen, Toeverlaat, eſ. 27: 5.

Vuurge Muur om zou / 3ijt ach. 2: 5

My een God van zaligheyt.
** . - . ' XIII.

, 24 %
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X I II.

Wonder Zoon, aan ong gegeben/ Jeſ. 9: 5,

52a geſaiag heeft noo:3ept/

Raetsman, ſterke God, Daat neben/

Vader van de Eeuwigheyt;

3Paren Vorſt des Vredes, 5ijt

My een God van"# t,

#ſapfjg Rotsſteen, Deel-verwagting, Pſ. 73:26.

Zpne/ mijne / belet uienſch / Hag. 2: 8.
l 3Pie boog ong mier tot berachting/ Jeſ. 5o: 6.

b'Emmanuël 45ob en ſlàenſch/ Jeſ. 7: 14

&maart ban Hacobg lºooghept / 3ijt -

My een God van"#

Opper Wijsheyt, een ge Herder, Spreuk. 9: 1.

JPie uum &chaapje3300 berb maalt / Pred. 12: 11.

Haimmer 3al boen 9olen berber/ Ezech. 34: 12.

?llig uun goedheyt heeft bepaald; Jeſ. 57: 16.

HI2aat in Baſan weyden, 3ijt Jeſ. 49: 1o

My een God van"# i

gebighia’g Ziele-Borge, Jeſ: 31: 14.

gËſſa'g Wagen, grootſtegoed, Pſ. 31: 2o.

#eer op mien men alle ſorgen, Pſ. 55: 23.

dPnbehommert werpen moet, 1 Pet, 5: 7.

2lig ber 112eeſen 1Babet) 3ijt Pſ. 68: 6

My een God van zaligheyt.

- XVI I.

Ziong Schut, Scherm, Heeren Koning, Pſ 2: 6.

3IIBaeren &Simſon/ ongberſelt/ Pſ. 24: 8.

&choon gp reetgum throon en woning,Pſ. 1o3:19.

%|n ben gemel hebt geſtelt/ en 68; 18.

GBmber 't falig 45eeſtbom/ 3ijt vers 19.

My een God van zaligheyt.
jl? XVIII.
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K Z big # V I I 1.

onings Zoon ble 3al uptbgepben Pſ. 72: r,

't Rijke, onber uuo Banier" Pſ. 72: 1o, 11.

wegingen/ buningen om te ſtrijden / Pſ: 45: 15

gidab7 25atbaar/ JI2002 en dipviet; Jeſ. 52: 13
75abelgual beunerhen / 3ijt 2 Theſſ 2: 8.

My een God van zaligheyt. - - - - - - - - - -

- XIX. . -

Hoogeprieſter unfeng voldoening, Hebr. 1o: 1,4-
#maeet oan Levie's flagten geeft/ VerS: I2 • .

āPijl gp blijft, en ter verſoening - 1 Joh. 2: 1

32an de #onbaarg eeuwig leeft; Hebr. 1o: 14

q2 bolmaahte Mid'laar! 5ijt Hebr. 9: 15.

My een God van zai: - - - - - -

Morgenſterreuotuantifaatbeptt Open: za 16.
Zonne ber: Göeregtigljept / Mal. 4: 2.

Licht ber merelt/ Weg en Waarheyt, Joh. 14: 6

aPie in 't Duyſter ong gelepb/ Joh. 1: 5.

Opgang upt be boogte / 3ijt Luc. 'I: 78.

My een God van zaligheyt, - -
X# o e

Mogt Genade mp bequaumen / *

&tellen alg in Hlaren Dag, -

GPm upt deeſ' en and're namen, -

aPaar 't 45eloof 5oo beet in 5ag; - -

b'Honing upt te 5upgen/ & ! !

Godt der Waarheyt doe alzoo.

Een Chriſten bedugt voor dreygent kruys,

ſmeekt den Heere om ,

H U L P E en T R OO ST.

-- Stem : Mijn Vader die mijn herte ziet,

- #tmbertig ſpop in Boetbept fiijff 2

* * lpoort 12aberlijk/ . - -

- - - - - gºet ik be3u0ijft , G#en
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«Een hinberlijhe Sugt, . . . . .

3Ban mijn berlegen bert / | | | |

### bebugt / .at boog ruys peut -

«Lot u gebleven wett.

«En blijft gp niet mijn Hoop en Goet,

#lu (Legenſpoet? | | | |

mij ## thlaat ,n 3tel u baat gehlag -

2lcij! opent mp uuu.# 'Ach! gc,

qap bat ih baat in ſchupſen mag t

«En balſemt 300 mijn fmert.

- - l II, - -

g'I#ebt immerg ban um Liefd' en Trouw,

45eenſing berouw ?

âDel 19aber foubu -- * * * *

G5p mp ban tebben niet/ .

• Hºog, balſemen mijn fimert ? ſºort/ Gr.

2ïcij! boet mp bgagen mijn berögtetſ

3l3et een genulllig hett.

IV, i

«Bunt bat ik kinderlijk beſchoubo / -

illup Woord en Trouw:

2lcij iBabet ! 30um

âſlâijn hinderlijhe Sugt, * - - - - - --

#iet zijn ban u verhoord, Piet 5ijn / Gt.

2lcl) #iel! maar tot utp Vader blugt/

#p joub 3ijn Eet en Woord.
#2 2. , - -- Op



18o Geeſtelyke Gezangen en Gedigten.”

Op Handel. IV. vers 16.

Ontwaeckt Noordenwint, ende komt gy Zuiden

wint, doorwaeyt mynen hof, dat ſijne ſpece

rijen uytvloeijen: O dat mijn Liefſte tot ſijnen

hof quame, ende ate ſijne edele vruchten:

39opg: ô Jehova Licht en Leven

G"# ban ſbobbelijſte fºtfaarhept /

Adem ban ben 42pperheet/

3L epb mijn Ziel in alle 3JBaarhept /

ſ&Loont haar d'Euangely Leer;

3Laat 3p baat in obertmegen; - -

#oe een Algenoegſaam #ob / ' -

(Lot be 3onbaarg ſfeer genegen/

3IPogb haar eeuuuig Deel en Lot.

II.

ºach! omſchijnt mp met be Luyſter ,
39an Jehova's Majeſteyt, -

'ft 25en berbunaalb/ berblinb en bupſtet!

3Laat Die glanſ’ge Opperheyt,

Zoo mijn bonhet oog beſtralen/ - "

gaat ih bat onfaglijk Licht,

n mijn 2iel 3ie nederdalen,

ot tft dek mijn Aangeſigt.

III.

3Laat be Glans ber Hemelingen,

GPntoeganälijft f onbeſtnet/

2ll bie duyſterheyt betbzingen/ . -

UPie mp Göoog Beſchouw belet; ooit
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, Laoet bie eeum'ge Zon opbagen/

aPie het Blorp Rijk beſchijnt;

3Laat if bare glans uerbzagen /

&Lot mijn epge glang betonnijnt.

º IV. r . . . . . .

b'ſtene &ugt gaat boog b'anbere/

@Lot ben Throon van 't eeumig Licht,

@Lot 't mp boet alg beramberen

#Ba Boog Beelt: get ſoet gezigt

12an mijn God, kan upt mp tuääen/

2 Damg beelt/ bat in mp igl

g#n berheden in mp bºuâhen/
&ijtleg Beelts gelijſtenig. A

, 7, v. s

2ſch! (h ſou niet kunnen leben/ -

&oo gp Ziele ban mijn 3iel/

#p niet moum um invloet geben !

gEn mijn leven onbethtel; T. ,

3 Bel 3al ik ban oueroenhen. , ,

'# #eeren wegen, en mijn HBligt? ,

&ou 3ult gp mn moeten ſcijenfien / .

Liefde, Hope, Invloet, Licht.

: « VI. . . . . -

- - - - - a

Zuydenwind, boſſ ban ontwaken,

3àeemt mp onbet uun beſtuur/ :-

*

" , 3/Bilt mijn hert en lippen raken/ .

&Poog een kool, bail, Hemels vuur;

3Leerd mp# leetö mp ſpgeken/

3Leggen Ophirs gout op 't ſtoff

iſla 3 3Leert
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gleert mp ſioenen / Abchaeijen / Asmelten/

2üch ! doorwaard mijn Zielen Hof.

- V II,

GEn miſt 5oo mijn bett ontbmennen/

getg te 3oeſten bupten bob/ ' w

#faat ih 3ijnen Glans erhennen/

, apat ik in het bol genot

3Ban Jehova mp bermafie/ -

ºp!p ban ?taroſche Hommernig/

ſep bat tft geheel berfake / -

atleg bat geen God en ig. i 5

. v 111.

Groomt mp / ooit de bolle Schoonheyt,

3Ban mijn Jeſus, al mijn ſlPeng / .,

#ſpat het mp geen ongewoonbent :

g/ om hem alg God en Mens

in mijn nooben te beſchoubben / .

Heerlyk bouen 't hoogſte ſtepl/ ,

den bat ik mag vaſt betrouwen / .

ºp belt Rotsſteen van mijn ºgepl.
:'. ; * - - - C - -

, ... :' *-
- -

» IX. s . - - - - l- -

gLaat ik mal'ge aan be HLooghept

Ban mpn argliſtig lºert / -

#ntbeat nu mijn eigen boegbept)

#Poet ban ſmerten tot mijn ſnert, -

'R 3meil geen Rieetf maat berte ſcheuren/

dam be ſomben man mijn bert/

en het kinderlijk betreuren / . .

apatibet u/ mijn vader, tert. -- X
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# : - - ----1 - 4 ---- - -

# het mp, bah eng en ja

-

V & T 2 ! ZX, C. , , g 31 -

alBilt ban Noordenwind# :

ſh niet mijn fimaat f:

gleerb mp baſi een Glreur- geſang;

Gyunt mp 300 Dat ift behoebel, I

#a um Ppper wys belyd,

dam te u bedroeve, : º, º,

«En hoe dat gp, mp verblijd. - 2

.' . XI, - ' r . 4.

alBilt mp na G5obg Beelt beraliberen/

3Poet in mp 't bernieuuube deel, :

ſlâoebig ſtrpben tegen 't ambete /,

GEn 't neruminnen / laat ih beel

ill in mpn"# boehen

1Binben/ en omhelſen, Dat

# u onophoubelijſt ſoeſtel

lg een goet bat ‘ſt eeuwig ſchat,
5-2. **: rt na -

XII.

alPil ben lieven geſug konden/ 9

apan tot mijnen 5ielen Hof, 2-1

'R &alſ boo? vreugde ingenomen /

HIpten Sijnen g?bbien Lof,

leem mpm Hope niet berbloemen /

#og bet3uopgen! Heem mijn ſmert/

ſlaaår hem ben Verwinnaar noemen/

:

G#n Beheerſcher ban mijn ſjert. '
\ - - w :

- - - - - - ; ; ; . -
ſlâ 4 • E EN

*



184 Geeſtelyke Gezangen en Gedigten,

E E N CH R 1 s T EN

l

- - - - - - - - - •

In Geeſtelijke verlatinge en ongeſtalte, vertoont

zyn Gedaante aan den Heere, ſmeekt

om opgewektheyt.

•

IN HET GO E D E. »

5tem: Van den Spaanſchen Ruyter.

defte: Treurt Edel Huys Naſſauw.

6Pbt bol medogentheyd, v i

2 h ben te 3eer miglepb/

W. zano: al be looſe treeken -

12an mijn onheplig bert / u n

3Pat ban u afgenuehen/ - - *

lgoe lang hoe booſer metD.

II.

gmaijn ziel/ bie wel eeng niet

ſim Gunſt ontmaat/ ig ſchiet

aaien ſoeten (Lijt bergeten/

3Pat gp baat Heyl aanboob;

qºn 3ep / ſjoe ſal ik 't heeten? Zº

w Leeft niet nog íg niet dood.

* * - III. .

ga / h leef alg leveloos, -

ºf #g boot een holte poogl

2Lig ik mijn bert boel leben, ,

2lcij! 3TBat een Ziels-verdriet,

Tim Toorne boet 't niet beben/

illun Goetheyt lokt het niet.
- ºf

* - ---- -- r IV,

4
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IV.

7

gà 3ie of boel een niet/ t is

# Die boog Hliefbe liet g?

g, mp be Ziel doorgrieven,

#maet leellen-angſt en ſmert; .

oe / moeſt om hem te lieben/

# branden Ziel en leert ? .

, V.

«En Opper Hoogheyt ach! : : :

'à lºeb indruk nog Ont# ,

1eoog um p?pgumeerbig 3/3eſen/

ga terg un taap Gedult,

* Paar ilt u moefte bgeeſen/

zijn met um roem vervult. . . . .

.V. I. -

2lig in mp ſchih/ oln tot -

1u I 3ligenoegſaam “Bob/ | | | |

# #laiju berte op te heffen, ... .

#aak in het Saab lijf huwijt; 3
«En Han ooit niet beſeffen/ - ;

ſlim Algenoegſaamheyt, j .. »

, V II.

3Laat ik ten Hemel gaan / ?

JEaijn &ugten ſpan ift aan / 3

ſleijn kragten kom ik bupgen,

3Boog u/ om u mijn ſmert, ;

ZUPie mp niet ſmett/ te tupgen/

- - 't #g alleg ſomber hert. . . .

- - - - - #l? 5 - VIII.
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V I II.

ſlun Geeſt, voel-eer myn Tolk,

@mber um bierbaat Boſh) 1. #

om mp gaat ſp?aak te leeren/

## ban mp ſomber ſmert/... -

g of ik hon ontbeeren

Dien Trooſter ban mijn bett....

.1X.

gä pſteg in Eenſaanheyt,

#n in gemeenſaambept " + :

jaet u te Mediteren, ,,

in Liefbe en mijn pligt;

#aar nu moet in ontberen/

iſm Trooſtrijk. Aangezigt. "U

.IX.

aBeeb ik eeng ſPnberfoeft?

#n um gezegent Boek, 13% - 3

#Soo ſcheen beg Hemels klaarheyt

#n mp ſlaaat laag! ill, bug ºf

iſfun bierbare alPaatbept/ . .

&#een Waarheyt in mijn bett.

iXI.

3Paar is het ſpog bat let ,
&Pp Wondren ban uun HIBgt? .

dºen beplſaam t'obermºgen

lim Gians, uuu ieeerlijftbept;

#ig ook toe toegentijen

G5p tot be zondaars 3ijt. -

/

:

32

XII.
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XII. . . . .
* * * - - - - k . :

HIRijn 3iele bíe belijn . . . . .

## oubeſch?epb - .

#an niet berlegen blugten -

&Lot u / om al mijit ſºooo ... .

#Taet kinderlijke fuchten/ -

(Le ſtopten in uur ſchoot.
-

- ; - - - -

XIII. -

3ſſeier boot een kragtig Woord,

albeleer mijn ziel aan boobf’,
3Jaet ſchzin en beplig beven; .

32u heeft beg Igeeren ſtem / . :

Zijn Wet mp booggeſtijleben/-

-- 3?iet meer op 't bette Hiem. --

-7

gebaar - - XIV. "U - I

... , , #gk ben 't bit als metſaaäki & II
/ en het# aak . . .

-ſſen toppunt rijeffenf 2

ſ? Heeer! 5oo bmaag en bot/

Zult gp ban niet beſeffen/ , , ... -

't zºge van een eeuwig Bob. | |

* e

e} {

, . * XV - - - - - - -

-
-

- - - - - -
ep - --

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

is zº , . v. *, t

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

lheer ſteekt mp b'oogen upt/

&topt b'ooten boo? 't gelupt ..

* an:'g 1epanbg looſe Grieven,”

alPant anberg 'k han/ of 3al "s

#f nimmer kunnen Lieven,

JI?ijn Ruſt, mijn Trooſt, en as,vi
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XVI. -/

2lcij! Dat eenig onbernam/

Jae Leeuw upt Juda's ſtam,

Zijn figagt mp te betonnen/ -'

31Bier ik boos ben benzijb/ --

“En moum bp mp bekroonen,

meet Goedertierentheyd. *

XV II.

Sleijn ziel verdort en ſterf,

&oo ſp nog langer berf/ -

«Benaan en heeft ban boven;

O Heer! # fieer mp tot

II/ bie be «Eng'len lopen/

als een Almagtig God.”,

Het weergaloos Geluk van des

H E ER EN V O L K.

Op Pſalm XXXIII, vers 12.

\ Stem : Pſalm 8. -

3Leek 'g Lºemelg 45unſt aen & Iſraël bp5onber/

«En in be builberniſſe menig monbet/

12an Sjacobg G50bt aen &Jacobg bleeſlph 3aet/

Illum bepl 49 ! @Beeſt'lijſt ºf'rel Hent geen maet.

tº r ., r. - --- - - -

1 r.

Hitlepn in getal) nogtang een groote menigt/

reoo! eenen Beeft tot 'g Ibeerenbienſt meteenigt/
G5enieten# blpijtit onbet 't juſt/ w

«En beelen m geluk en ongeluk. - ,

- - I II Is
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I II,

ſaen bint'er 19aberg/HIàannen/3mahäeitinb'ren/.

19aer aental g?oept /3al nu nog nooit bermind'ren/
“En egter mogben 12gonnen bun gefaapt/ S

3 a boog be &Poobt ſchiet baaglijäg afgemaapt.'

I-V,

CEen 1Bolft gang?lrim/ennogtanggeenalg ſiijken/

dPie &alomon of Irefug ſelfg niet mijften/ -

3Pat toag / matig / mat immer meſen 5al/

3g haer en meer / Göobt igaen alle 203l. - ... .

v.

't #g magteloog/ beſtaet nogtang upt Igelben/

&Pie niet ban 3Paert of 3Pagen millen melben/

JBaer ban be ſlaagt'ge 3?ame baereg G5obtg/

JPie ig baet ſtut/ baer ſteun en baſte ſtobtg.

TV I,

't gg fiuſteloog/ geniet be grootſte 3Piebe /

3Leeft met 25elijt/ gelooft beel ſomber ſiebe /

3Perſaeht fig ſelfg b'ſlaan moet gaaeg een ſtint /

QEn g?oept gemig alg het geen ſlPagbom bint. .

V I I.

Hyaer I)eerſcijer ig een ſtoning en geen lºtoning;

liep ig bepleeſt en heeft bp 't Pleeg geen HBoning/

liep b?aegt geen 2derſcheÃŠchepter toaſt geen ſtroon/

«En p?aelt nogtang op D'allet hoogſten (ſtij?oon.

VI I 1.

3Per honingen lºtoning en een 45opt ber ſ50ben/

«Boet/ lgeplig/ HBijg 3ijn alle 3ijn €5eboden/

32erleenen trooſt en eeuuu'ge &altgl)eit / -

dPe uuaeren ſlºeg. Die ong ten lºemlel Iept.

I I,
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aan eoebbelt omerbloebig b'aller goebſie
2Zijn# beſtuur het aller ſoethe, /.

#ie hem na ſtroom en #chepter heeft geſtaan?

25iet hp ſpatbon ja eeum'ge 19,iendſchap atll.

Ker

# ig be allerſchoonſte ban De Benſchen/

een ſºmberdaenhanſchoonberiſtoulugubenſchen/

zee Sombaer ig bootſelier bol en blindt,

zºie geſug om fiju &cboomgeit niet beluint.

X te

lett wuijt beſlag nam alle 2derſche ###en/ , e

#g op 't gebiet man een niet te geijlienſ
#abien ſlºegſtag beerſcht man #ee tot Zee.

oºn in of ober 't ſiert bet3ijne tuee. . . . .

X I I .

glegg boos zijn moont aan bp be ºerbebºagent
zijn ſtemme ſchatert al# be & Bomberſlagen /

amºat bapper ig loopt ſaem in beſcu belt/

#oo heet alſ âPooot gepoelen fijn gemelt. 4

XIII •

45elijk 't aloube gſraël ontglipte / -

#eeg bruhherg hant gelept mieri ligt &#gppte/

# ooit bit #ola het maere 3fraël,
#leib/ beugijt upt ljet gemelt ban b'#el. -

X I V.

zeeg Berren Buur- en ſt?olk-colonn bebnijbcn/

ſpact dan be Zielg ºppanden en gelijden /
#Boo! miſbarmig man 't #ert niet 't 19aberlant |

spe 3egen uolgt en bloeit upt '# #eeren iſ?ambt.
- - - X W.

ze
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:
-

X V.'

#n &#afel# niet aan ſteen maer bleeſche gerten/
AScb2eef 45obt 3ijn#buil/#
beroonſaeht boog de 2toberg upt be ºneij -

't zien op Bobtg Zoom geneeſt bit gjraël,

- XVI,

32e gepl-zºon ſiet men ouer haer oprijſen/

#et gemelg ſlaan be g?age #ieſe ſpijſen/ .

't ?leumegtig #ect bgina mater upt be fºotg/ -

«Been &teenfilip; maet bewaere zoone Gottg.

r v 1 1.

qaie #oſua 3al haer in Lanaan Iepben/

# # #ooiſte dan de heſjer, ſpitſe ſtrijden/ .
«En brengen tot be maere 3iele ruſt / - - - - '

«Pie maer alleen berſabigt 3iele luſt,

X VIII ,

#nbien 't genot beg goet# ooh kan bergrooten?

gee fael'ge ſtaet oan 'g gemelg gunſtgenoten/ .

zoo ig mel falig 't maere bolh ban €5obt/

3eljoba ig en blijft haer beel en lobt.

1 X I X.

oEen gºeum'ge 252on ban afgenoegſaemheben/

1Dolbott be Ziele / ſtelt geheel te breben/

see onepno’ge gebluſt dan het bolle leert/

dPaer fugt na uleet ber00?ſacht altijt ſmert,

XX.

2IImagtigheit 3al haer tot hulp berſtrehhen/

A. zee trouwpe hobtg met bleugelen bebehhen / .

v%jn 't ſPpperboe5en ig geen eene beugt/

âPan tot bolmafitng van bact trooſt en brengt.
- -,'

n XX I,
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w XXI.

b'?llmetenbe boogſíet in al haer nooben/ -

#ijn mij#beit macht te niet ben ſtaetoetſnoben/

Abchoon JPupbel/ #el en ilPerelt ueberſtaet/

«Bobt helpt 3ijn Polit/ geleid het boog 3ijn ſtaet.
XXI I•

-

#et ig 3ijn luſt be ?ºppel 3ijner oogen/

25emint tjaer teùerlijk 3al noopt geboogen/

b'Ilptroeiing of beroerf uan 't geplig Zaet/

(Pat in 5ijn gunſt ſo0 baſt geuoogtelt ſtaet.

--- - XX I II,

2len 'g Bemelg Zoou eer ſiloge Sterren blonáen/

(Lot eeuunig bepi bebolen en geſcgoniſten/

&Bie lieber Ibzoon en &cheptet af uuou ſtaen/ .

&Pan bat 3ijn Gºrfbeel ſou Uerlooten gaen.

ſlBat bueberbaert ben 3uafiften of ben ſterken/ 2

aPe ſomben ſelfg moet baer ten goede uuerſten/

JBe &aſigheit ſoo bierbaet gaet geluig / "-

4TBpl Dat be uil ban baet Berbonbtg. Bobt ig.

XX V.

3Pe grootſte hoop bie 45obtg beloften gaben / .

alBou bp. Dat meer ig ſelfg met eeben ſtaben/ -

't 5ema berb?ag ſtaet pal aen 'g Beeren hant/

&#g alg gaan met ſijn epgen ligatib. -

X XVI,

#an 'g merelg goet boel bp ſoo'n boogbeelgalen?

GP faiig 1Bollt! mie 5al bat bepl bepalen?

't ſÉeen gp beſit altijt beſitten blijft/ .

aſpe 3Perelt heeft Dog niet met al om 't lijf.

XX V II, -

3Peg Wuerelg goeb maerom De ſomben ſſaben/

3Pe ziel berlieſell/ bpoeten/ tobben / 02aben/ X
«Baf nu nog nooit be ruſte aen 't gemoed /

boot legt een bitter in het tijblijft 39et.

-

X XVI II,
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XX VI I I.

3Laet het genob ban 's Heeren mſſben &egen)

«Een #oubaet gunſt bemijſen aller megen7

zoo bat bp eer berheijgt en Abchatten gaet / .

&Ban loopt 3ijn âZiele allet meeſt gebaet,

XX I X.

ilàet tpblij# #epl moet eeuuu'ge ramp begonnen/

H2p Die be Ziel berlieſt heeft nietg geuponnen/

JBart íg bog nergenſ hoghaerber Sjumpeel/

?llg onſe Ziel/ alg ong onſterflijſt UPeel.

XX X

25eijalben bat/ 't 3p ſchatten/ hoege ſtaten /

JBe JPoobt ſoo ſeher boetſe Qng berlaten /

24a eet bie Homt ſoo gaemſe ſomtijûg heen/

n laten ong in Hammer en 45euneen.

X XX I,

SPog't maere geeb boogt 'g IBeereniBolh betromen/

#n JP0ub en 3leuen nu nog nooit benotulen/ .

't #3 onbetliegbaer en een eeuunig lob /

33et boben het berijft ban Tèief en ſlºot.

XXX II.

# letgeballen/ bupſenbe bati rampen/

aer miebe 192oom en 49nbloom heeft te ſtampenf

25lijſtt Infobag Hilaet bat obergroot geluh/

32an 't 19olh 45oog geboogen/ onderbguh.

XXX I II,

HIBant 3ijn 3p arm/ ja be atmmelijhſte/

e trooſtlijſt ig 't bat Göobt be allerrpfiſte/

Baer 12aber ig bie baer betſozigen 3al/

GÈn upthoinſt geben in het ongebal.

XXX IV,

#Laet baet een 3TBerelt met be tonge ſteken /

&teetg laſteren/ bergrooten tjaer gebleken/

2öchlabben/ ſchenben baeren gotben 3Paem/

#p 3ijn geen ſlaben ban be epo'Ie ſfaem.

(M) XXXV,
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- XXX V.

3Per 25oofen Laſter blagen ſp gebulbig/ (big/

#Sp?echt ſpoot haer n!p /ofſtent bp haer onſchul

JBaf tg genoeg / De #eere 3p be maaeh /

&#n 192oomen lijben u00, een goede faeh.
- n XXX VI.

2ºp boillen blijbelijft baet laten ſmaben/

ga 3ijn geheel met leugen en belaben/ .

Zoo fulhg onſtaet upt epber boo? ben libeer/

& te ſchande Daert ijaer ſlegg b'eeumige Çer.

X X'X V I I.

3Pont haer gebal gang bupſter/ 3ijn belegomerij

GP002 bit of dat ten epnDe ſiaet gehomen/

GP ban nogtang blijft 45gbt tjaer trooſtlijft ligt /

#Babien 3ijn 45eeſt ijaer leert en onberrigt,

X X X V III,

HDie bleef er oopt om raet en hulp berlegen/

/

3Pie tot be uppſte ging om raet te plegen/

dBf hab tot ſtut en ſteun b'?Ilmagtigheit/

«En uiet boog ballertroumſte laanb geleſt.

XXX I X, -

ziet bit en meer ontfangt men in bit Ieben/

#n b' Eeumbigbeit mil ik mp niet begeben/

aBe tijd bepaelt het ſtamelenb berhael /

1Pan Zaligheit / maet in mijn 45eeſt berbbpael.

X L.

3Pe lºemel 3al bat falig goeb bolinaehen/

3Paet pan uup bier in hoop be bootproefſmaſten/

(IeruJijl nog GLong nog ſpen berbeelden han/

&Pe finaeſt en 't ſoet ban. Dat betbogge jl)all. .

XL I -

JPogt maer 45obg 25onbbolft booſ gemoebigt ſee

JPebmaſellBerelt haer een ſchetg bangeben/ (ben/

gËu blijkbaer tootten bat bet ?Herbggenot

(&Le lllin ig / bu02 een 46unſtgenoot banee:
s ugt

r

-

*
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*

Sugt tot den Heere J E S U S.

&tem: ô Jehova Ligt en Leven,

&#fug 3Lief ep miſt mp leeren/

lgoe iſt u regt Lieven 3al /

JPoet mp ueel met u berHeeren;

3Peeft gp op dit tranendal,

2lſ mijn trooſt, en al mijn vreugde,

(Loont mp uube Dierbaarheyt; '-

GP! Dat ſºp mijn 3iel verheugde,

512et het Heyl "En u leyt.

3Laat um glans mijn 3iel beſchijnen,

JPoet. Daar boo? Die & Pupſternig/

Heylſon #efug / eeng 19erbmijnen/

Bie nog in mijn 3iele ig;

#omt mp boog um Geeſt ontleeten/

2ll bat 3uperben ban u om /

JPoet mp tot u wederkeeren,

49 mijn 3Liefſte #deson!

3Laat ſh Heere in mijn pligtenſ

&teetg ?liffhangen ban uuu Kragt, . -

«Beeft. Dat iſt in mp Begrigten/

?Alleen op um Invloet uüagt; -

Somber u ftan ik niet methen/

300 GBp mp/ bie in Onmagt

3legt / niet &elbe Homt verſterken,

&Boog uun God: kragt.
e l

HLeert mp ume schoonheyt ftenllen;

@Loont mp utme Weerdigheyt;

3Laat ik mp aan u gemeunen;

&Poet mp met Volveerdigheyt

( M 2) apan
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*-

3Panbelen/ Jeſu, in um Paden; -

312aaſt mijn 3iele bog behubaan/

Om te 3ijn boo? uum Genade,

(GLot ſtoelt1 ball uud Grooten Naam.

V.

G5eeft mp lºgeer/ een biep beſeffen

1Dan mijn ºpgen Nietigheyt;

dP! bemaart mp boo? 't IBerheffen/

't, 45een het herte ban u leib:

2lch! berloſt mp ban het Eygen,

't been mijn 3tele lijn nabp/

âBilt mijn berte baat toe neygen,

3Pat ilt niet meer. Ik en 3p.

VI.

alBilt um Beelt biep in mp drukken,

dPat íft u gelijſten inag; ze

gaoet mp noot um Hoogheyt buähen/

HIBet een kinderlijk ontſag:

#lhaaht / ô Koning! in um Wegen,

JPog mijn 3iele tot u Stil,

gaat iſ nopt boog ſpreken tegen,

«En betwiſt, uuu 319ijſen Wil,

z U GT T o T JE S U s.

&tem: O myn ziel wat ſoete tyden.

B" ban Algenoegſaamhede,

3Pare 122ebe /

3Boog beg #onbaarg mnoegend hert/

dPie u t'Zijnmaartg milt ontfarmen /

&#n Den Armen,

ſlºot een eeuuuig Heylgoet meet.

-

II.
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t

geſu ja/ bol Schulden ben ift /

--------

IJ

3ſch l bat mijn benaaubobe 3ielef

52eberbiele /

3Poo! um Vrygenaden-Throon,

dBm u boog 't Geloof t'omermen /

- 3TBilt ontfermen,

d2bet mp u Dº: Soon. . . . . .

Heylſon laat uw Liefdens-ſtralen,
5?cberbalen/

# mijn tiebeloog gemoet; -

at mijn bert upt 't aarbg GBetoemel /

#2a, ben lºemel /

2llig met Leid. Een ſpoet.

'à ltan niet langer ban u 5uperben)

3 àogte berben /

MIm geboelige Gunſt, upilt nip

3Paat geheel ban Ibergemiſſen/

#Laat 'h niet miſſen/ .

3Pat 'It imp foo fn u verbly. . . . .

- 3Dit geen liefloog bert geboogen/
3Laat 'h 25egogen -

II / in 't geen mijn 3iele boet; /

«En 45elocbig met u hamb'leu/

390et mp ujanb'len / w

1Boog um Aan# met 420tmoet.

s

Doemt gp mp / gp blijft Regtveerdig,

- 'H Hºeb 49nuleerbig/ *

ſlàp gemaaht uun foet 45enot;

3Pat erhen ift / . *

'ſt Ken, nog Lief niet / mijnen God.
(M 3) V II.
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V I I.

ſlaaat ih bid u moïb 25ewogen/g,@Lot Medogen, ogen/

62ber bem bie boot in Schreyt, . . .

#n erheuning ban 3ijn Sonden, zº

jàiet te g?OnDen

#g um Goede:#ert 3

âIBilt een 5ier bie tragt te boeten,

2lan um Voeten,

lBare Sonden met 45emeen/ ! »

3Piet 12erachten noch 25egenen/

3Paar'g geen Leven,

?Illg in u/ in u #n.

Jlaaaht ban/ alberliefſte Koning,

(Lot um Woning,

(@Lot uuu Zetel bit mijn IBett /

âBilt het heel en al begeeren,

in beheeren,

(Lot 't boog u Geſaligt boert.

"meneem-g

's Weerelds Schoon is Niet.

stem: Pſalm 146.
4th ! HIPat Han be âBeerelt, geben/

gºn het onberinaang Genot; . :

d? ! 't haalt nietg bp bat leven,

TBat be 3icle bint in God : 3 - -

aBaar bp ig maar Drek en Slyk,

'g âDetelbg Goed, het Koſtelyk. .

't Boeb mijn bert met pole Hopen, -

'g #g niet weetolg dat men 't uuut#st
, J - J

-
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t

'H &et mijn hert niet g?etig open/

1Boot een goet bat alg. De mino/

't Kafuerblijft / verſtuyven moet/

gſbob alleen ig 't#e Goed.

apat baat eet of hooge staten/

3TBat baat fiijſtborn / H32agt / en G50et/

ga mat han De Weereld baten ? -

, 3 hoe Bitter tg haar &oet ! . . . .

&P50b het weſentlijke Goed,

3Bergenoegt maar # 45em0eb.

2ich ! mat baat mp al be &choonhept /

3Pie ber in De Weereld lept /

Wereldt, ſchoon gp nog 300 ſchoon 3pt /
d?! gp bent maar Ydelheyt: w

dBob íg 't maar bie gant# voldoet,

2tan ben âPenſch van mijll 45emoet.

alBat baat 't ap: inhen/ 't ituninheleren/

3Pat men in De HPeetelb binb/

312at baat 't #ſagchen en 't ſtaijeren/-

3Pan een poel ſlBeerelbg-hint?

't H#aalt niet bp bie gzoote Vreugt,

dPie 45obg volk# in De Deugt.

gLaat fit 'g 31Beerelbg ſlàop berfaften/

geſtig boo? uun g?oote Kragt,

'h HPiſ um Soet nietſ meerelb/ ſmaken,

'ft tºeb een walg aan tuun Pragt, - - -

d?! um Iets mozb Niemendal, - v

25p mijn 23eſug # #wis A L. . . - ,

Hºeere gſeftig meeſt mijn Leven,

alBeeſt mijn Heyl en Vreugde- bron, ,,
(M. 4) 3Diſt
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3ſlBilt mp httagt en Hleben geben/

«En beſtraalt mijn 2，iele- Son,

&Pat 'fi beſchouuu be Nietigheyd,

3Ball ?Il 't geen mp uan u leyd,

Gebed tot den Heere Jeſus.

&tem: Hoe ſchoon licht ons de Morgenſter.

O &#efu! neemt mijn berte In,

Eiegeert en ſtiert het na uuu Sin,

&#p boet mp boog u 3leben;

25eſtraalt mijn 3iele met het licht,

3Ball uun bolfalig. Aangezigt,

GEil boet mp Opwaars 5uebeu/

1Ban 't ?lattg/

t'llmaatt#/

«Boetſte lºgere /

3TBilt mp leere/

&oo te uueſen /

GPat ift teeber u# Vreeſen.

&laat geſug op mijn 3iele acht /

«bp ubert in mp en ig geen litagt/

Om blijtig upt te methen /

JBat uſ 1nijn Koning, 312elhebaagt/

dBoo2 uuJe Hand mp onderſchraagt,

2ucig! laat ubm Geeſt mp ſtetlitll:

- 42! ban/

ASoo Han

'H 49pmaartg 3u)eben/

49m te geben/

Lof en Eere,

ſil alleen p!ijgmaatbig Heere.

A'- -

W

I II.

--,

-

-
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'# 25egeer -

- , (M 5) , ºf

I II.

3Laat alleg dan mp 3ijn bericht/

#Boog uude Kragt, meeſt gp mijn Licht,
3Lepb inp in Duyſterheden; -

gEn meeſt bp mp in Druk en Pyn,

#oo 5al mijn arme #iele 3pn/

?Alleen met u te vreden; - ,

&la 't 3al/

#lap al r

ſluie Wegen,

1Bol ban Zegen,

JPoen beſchoumen/

«En mp boen op#trouwen

g? Jeſus! geeft mijn 3ſel geen ſtuſ /

2lig ſp haar niet in it Berluft/ w" ,

QEn 3iet utu Dierbaarheden; . .

3Laat bat mijn grootſte &nlerte 3ijn/ ºr

ſtaat gp het licht ban um Aanſchijn

3Bechneemt / om buijſe ſieben.

âIBſit Inp/ . . . . .

JBan bep - -

#art Hitaſiijbe/ | | | | | |

(GLot 'ft 25elijde - - -

iſlàijn migbaden.

G#et 45p mp auntºn Genade,

&#n laat niet/ Jeſus, toe/ bat gh

ilàp / btipten u / in ietg 1Berhuijſh;

* * *

S- º ' s .

UPat ilt u u Dierbaarheden

&teet# maſbe/ alg mijn Zielenſchat,

#ijn Rijkdom die het Al beuat/

3Pijn Toevlugt hier beneban.

ilàijn lºgeer/ - En
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II tot Koning,

lºoub uum Woning

2,In mijn herte/ -

“Poot bat baar uy #oosten terte,

#ſlaſjn epge 3Bij#ljept en mijn 31Pil/

312aakt. Die bog? uum Regering ſtil / .

dPoet alleg bob? u 3migten/

Pat u niet Eerd, mijn 3ielg Profeet,

2tcij! miſt mijn hert / bat nietg en meet/

3Pan uum Wet, onbe2tigten,

69p bat/

H bat/ . . . .

oe 'f mijn ſpligten/

* - al 1Berrigten/ * - - - -

QPln te HLeben/

52a um Wil mp Voorgeſchreven.

De Nietigheyd

D E SE R WA ER EL D.

Y

&tem : Wilhelmus van Naſſouwe.

Ofte: Hy heeft geluk en Zegen.

H# bmat ig be 41Beereſb/

Iſlàet al haar Hoovaardy,

ligoe ſchoon/ boe fraap 25epeetelb/ .

3ïDat geeft/ mat guntje mp? /

&choon ik haat mag genieteſ/

ASchoon ih baat Soetheyt ſmaak/

#ſlâoet ſp mp ſtralig berbgieten /

#l?et al baat se: - vermaak.

ga wil alleen maar ee,

N

j '... . &#en
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dPte ig mijn eenig A1, -

NBat 't hert u 3Lieben 5al.

«Een Algenoegſaam God;

G#u ſoeh met Hibert en Séinnen/

&ijn ober-bier 45ello: , ,

#le Han mp maar Vermaken,

(19! alg ift G5ob Göeniet/

#oo unil ik graag leerfaſien/

2ll 't geen bat 1Beereit hiet, * -!

t III.

45een Weereld han mp geben/

Een uurtje mare ſiuſt;

«Bob ig àlleen mijn Leven,

't Göenot Uan 2latbſcije luſt

#g ſtraftg alg ſtoelt ueromenen/ |

#0e 't ooit 45eliefhooſt muert/

God, God kan maar Verleenen,

«benoegen aan het Hºgert.

I V. - ; -

2ll miſ mp ban begenen/ *

2ll 't geen bat 1Deerelt ijfet/ -

d?! Dat '# mp om het even, cy

2lig ik mijn 450b geniet: -

3 laag tft mijn 3efug Eeren, - 2

gEn Lieuen mijnen 45ob/

#Soo upil iſ graag ontbeeren, .
O Weereld! uup GBenot.

V. - - -

e

3Berbupſt upt mijn 45emoet/

&H mil alleen 25eruſten/ - - - -

#n 4,5ob een eeuwig Goet; -

&Pfe upil tft maar 25eoogen/

- 2

#oe Han ih ban gebogen/

e

e

Baat mel ban aardſche Luſten, * * * * *
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e

VI.

2llmogent Hemel Koning,

Jehova's eeum'ge &oon / .

#ſlaaah, ban mijn 3iel um Woning,

1Beſt in mijn hert um (Lb2oon;

qaan ſal het beerbig meſen/ -

dPm U / en anberg geen 2 - ---

(GLe Hleben/ en 't ſal 192eeſen /

gehoba Hem al: ºf - ,

32erblinb vleeslijke Oogen,

Boo? 'g 31Beereſtig #belhept/

3Bilt nimmermeer gebogen / J

3Pat bie mp ban u ſcheyd; -

'H 2 al mp in u Verluſten,

(Lotvbat ubu goet Beleyd,

à l'ap eeuunig boet 25eruſten/

& In uuu Genoegſaamheyt.

Op Proverb. XVIII: vers 1.

Of het gezegent voordeel der Chriſtelyke

E EN SA A M H E Y T.

Stem: Wel op, wel op, ik ga terjagt,

O# &#enſaemheit/ e

2llgme ſhobg gemeenſaamheit

jl20gen fumahen/

&#n geraken

gln beſchouw van eeuwig bepll

3Begre boben 't bººgie ſteyl. \

Jeſus geeft 3ijn Bruyt be hamb/

3irpb bact in het eenſaam land/
3IPg
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e

319il in 't minnen /

JBaer beginnen/

(ſ2bergeuen HBert en Zin/

?len 5ijn liebe Hert-vrindin. .

. I II.

2Eig be lºgeer 3ijn 4Beeſt berleent/ -

3Dogb in 't eenfaem beſt betutent / * .

&#n heleben/ - - -

't Overtreden,

#Biet boog beel gebunel beſet /

%jg men butttig in 't GöebeD,

* IV. s

Iſaak in het ſtille belb / . -

19omb 3ig allerbeſt geſtelb! * *

€ &Bin in ſmeekten/ - - -
dBoog te bzeehen/ er'

OP! Hlap bunh ſijn ſtil geſtigt/ - -

Snelbe Troonwaerts boo? De Itigt,

V.

#p bie na het Eenſaem blíet) . . . .

iſian 3pn noob en Zirig-berbgiet!

Jeſus Hlagen /

2len hem vragen,

3Dat men doen of laten 5al/ . .

%jn een b?oebig ongeval, * . .

VI. . - --

2ülg be, J12an 450üg / Elias, -

?len het eenſaam #oreb mag/

Mat ban blugten/

Moe ban fugten/

Nat ban tranen / berg gelooft /

3Do?ü ijp ban#gen getrooſt.

b'eenſaamhºit wetſacht het wett- . n ſatät ſj g/ 3Iepb
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3L epb be 3innen 12emeſmaetog/

3Poet ong bijgen/

dBm te H2ijgen /

(ILot een 3upl ban maere b2eugb /

& Peel aan biplay: En Deugd.

3Paet beruſt men in 't genot/

12an een Algenoegſaem God,

3Pie ong 't leven,

't Al moubu geben/

#ſlâet 3ijn ſelven; ja 't gemoeb/

3190gb met hemel, Man geboeD.

«Bob bie Moſes eenſaam bomb/

&pgah met hem van mond tot mond,

- 3Leerb 3ijn maerbeit/

(@Loonb 3ijn Hilaerbeit/

Zoo bolkomen ſomber ſmet/

25lijhbaer in een # l'ge Wet.

's Heeren Geeſt beu)eegt baet 't ſjert/

25alſemt alle 3iele-fmert /

&Poet ong ſchatten /

ga ombatten /

Jeſus, Jeſus bie ten toof /

't I#ert inoet be: buo? 't geloof.

3Pie albaer het Vree-Bond ſupt -

illaet ben Heere, ô! mat upt V -

H#p geen 3ugten/

&Pm be b2ugten/

12an 30o'n bepl te ſmaken/ tot

iſlaen geniet een# lot.

Paet 3egt 65ob tot Adams Kint,
Q#eu
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«ëeumiglijſt ban hem bemint/

'R 25en uun Vader,

'g Hlebeng 2lber;

# Jehova blijf um 45obt/

I uum (GIrooſt in ſmaat en ſpot/

XIII.

4Bobt en 't hert ig baat alleen/

#efug en fijn Dierbaarheen,

Bºtan 't beſchouuuen/

GÈn bertroumen

&Pp een onbe5uehen Rots,

't Alvermoge onfeg 4,5obg.

X IV.

Johannes, of ſchoon gebanb/

«Pp Patmos, dat eenfaam lanb/

#2eeg 19erklaring/

G9penbaring/

32an Den Heer bie hem verſcheen,

#efug liet hem niet alleen.

X.V.

3?ietg bumht mp ſoo aengenaem/ *

3Pietg macht meer be 3iel behuuaem/

2lig het Eenſaem,

&Pm gemeenſaem f

3Aan het ſonbig ſelfs onbaen/

#làet Den H#eere om te gaen.

XVI.

g?! ban ben ik beſt te byeen/

2llg ik met mijn 45obt alleen/

Hl?ag berHeeten/

H#em berëeren;

#Smelt mijn wens in 3ijnen wil,

't G#enfaalJn ig mp nooit te ſtil. XVII
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..., XVI I.

dEgter twijfel 'it 'er niet aen /

, @f uup mogen ſolutijig gaen/

3Pact Öe Vromen,

t'3amen Holmen;

d©m te melden Kwaet en Goed,

ziaat men nu of bal: ontmoet.
- w XV I I I

#pogt ift in be eenfaembeit/

Jeſus um ſpemeenfarmbelt
(@nDerbinÜell /

jl)p verbinden,

@Lot uun iPienſt met gantg het hart/

stralig getiag ###n ſttlatt.

Jeſus mijn geſelſchap 3ijt /

#n bc ſtille Eenſaemheit,
't Zal aen 't leben

3Boetſel geben,

't Heuen boon uuo regterhant,

% in mijn boobe #ºrant

3Luberg 't Eenſaem rag berbloot!

#tig be 5iele niet genoot

iſiun nabpljett/

- g) be blyheit

gºeie men in het ſtenfaem bint!

25 derd uuo byzyn, Hjerte-Vrint

Godt alleen Genoegſaem.

13 opg: Pſalm 16.

G#God, vervullerban mijnſiºeng/

#n mien nuiju#teltenbollenhan"g
5
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-

#h laat beg meerelog Heyl, een meerelog Mens,

#laag iſ, mp maat in u mijn Heyl berluſten;

&oo ſtan iſ al beg meetelbg goed ombeeren/

#ſa bupten u/ milift "# niet# 25egeeren.

G5p ftomb alleen vervullen mijn 45emoeb;

«Bp homb alleen mijn bolle 3iel vernoege.

âDat baatb ben meerelbling beg meerelbg 450eb?

HPiet auberg alſ een Heylloos 3iele-m?oege:

Jºl: 2aat baat het hert#mozb ontſloten/

UPaat m020 bpnooit"# Eeuwig goet genoten.

3Dp ſchaab ban niet 't gemigban (Lijb'lijft goeb.

24H miſ'er om geen uur behommerb leben /

?lig inlaat mijn 3iele mag met Snellen ſpoed,

(Ien (3emel op na het ſPnſigb're zweven,

12un haar in bob genoegſaam te verluſten,

3Dijl 'f in 3ijn Wil ar in boil Beruſten.

lºpig een magtig Goed,een kragtig Goud, Job 22.

«En u00uub ban 3ijtie gunſt mp bergetmiſſen/ (25.

42 «Eeuunig Heyl! 3eg/ wie gy zyt; en moub

GBp om een AL, niet graag een Nietje miſſen?

GP immerg ja! bieg iſ het Niet niet meetbig/

QPat ilt tot Dienſt ban tºt mp toont 19eerbig.

heb'ä ºpgenbom aan 'g alPeerelbg Eygenaar,

#g bie mijn Deel, foo ig haar goeb ooh 't mijne;

JPog bat en acht ik niet / alg niet, ten bmaat

't Hiton 3ijn tot Nut ban Jeſus, om be 3ijne

&Poo! ?ütmoeb neergebguſtt te onderſchragen,

«En tot berquiähing in#nVreemd'lings dagen.

3Laat Eſauwſeggen! Broedermpig beel/ Gen. 33:

#H heb genoeg om 192olijft hier te leben; (9, 11.

## ſeg met Jacob, mp ig grooter Deel,

âlPijl Bob 3ig ſelfs"s: aalllllp b00um)"#
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JPeg meerelbg 45oeb ig tpbelijk en nutmenbig/

3Jaaat 'g gemelg goed tg Geeſtelijk en Beſtendig.

V I I.

«Benoegſaam Godt, geeft bat ik meer 25eſef/

#et &alige ban utme bierb're Deugde,

42p bat ih bat na maerbe meer 12erhef/

GEn ik geniet een Voorſmaak ban bie Vreugde,

Jaie in 't genot ban u ſal 3ijn genoten,

2lig 't oog ig/ boo? Dat Sigbaar iſ;/ geſloten.

V I II.

2ïch! boet mp nopt betupiſten utm beleyd,

3laaat boet mp in uur Raat, en Wil, beruſten /

alBanneer uub Hand mp toeſenb (Legenhept /

3Laat 'ä ban in u alg in mijn Goed berluſten;

Hl?ijn3iel/ op buien uum Oog in Gunſt mou ballen/

&oo ben íſt Rijk, al heb ik niet-met-allen. -

Ziels- opwekking in Tegenſpoeden.

- &Loon : Pſalm 79.

O Vader ! toilt um Hulp mp niet ontfeggen/

24H hom mijn 3Booben boo? u openleggen/

2lch! ach ! boilt mp boo? bupſent (@Legenſpoeben/

JPie ih bermbagt boog uune Magt, behoeben,

&#ſt meet um GPog bat fiet/ Pſ. 1o.

3Pe J12oeite en 't HPerb?iet/

alBaar boog um ſtinb'ren beben;

«ën ſtille joub 3ig God,

dBm haat te rebben/ tot

&p 't in um Handen gebell.

II.

oEn 3ult gp niet 't Bebleh ban mp berbullen?

&Pan 3elfg alg d' Olyven liegen ſtillen;

H#oefih boo? 't zweerdbeg Hongers mel te breeſen?

&elfg alg geen Rund meer ſube ſtal ſal"# ".

2. Is
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de 20'genoegfaam God !

ſhebt gp geen bol Genot, Hab. 3.

35oor mp ban Segeningen ? 2

dBf Han um Vrymagt nietſ

gn 't mibben ban 't bero:iet/ »

#p boen ban b2etigb (Ppſpgingen?

I II.

GOD DE LYK ANT WOORT.

gh heb mijn Soon in liefd aan u gegeben / * *

#ſa ſchonh in Hem u een Volſalig leben/ Rom.8.

dEn fou ik u ban 't Hlainbere ontbouwen,

#neenſ mijn ſtint, milt batmptoevertrouwens

dEn ſoeh maat 32lijtiglijh/

#maijn Hemels Koningrijk,

oPln tot mijn Eer te leben,

ambaar toe um Kommernis?

ilm Waterig gemig/ 'Jeſ. 33

ilm Brood boogb u gegeben.

IV.

«BeenMuſchkebaſt/ſomber mijnWil,opaerbeMat'

#choon alle schepſelen bp-een bergaerbe/ 19.

offin mannen boot geſtabig u te huwellen /

#onfä boo: u mp in be Breſſe ſtellen;
t ga boon mijn Opperheyd, -

#erſcheuren haar 25elepb/

cºnſoo haar magt 25eteug'len/

aBat ſp bebeeſt ban &cijgiſt /

5 àiet borſten boen/ mijl fit

ijl behten met mijn Vleug'len.

V. - -

#mijn hand regeert bat 3ijn heeft ente 3Leben/ . . .

# ſoum is dan niet uitonnen Voedzel genen/
diën boot be H2agt ban mijne Mogentheden,

4Bantg. Vaderlijk met# u Bekleeden?

*,

\ 1

C



196 Geeſtelyke Gezangen en Gedigten.

#l2et aanbagt eeng beſiet

JPe Lelien, bie niet

25erepben bunne hleeben;

5?ogtang mag 3Pabibg Soon,

12ol luyſter, niet ſoo &choon/

2: In al 3ijn He:#eden.

%h fal mijn Eet, ban hulp aan ti te ſchenhen/

32iet baten laten/ nog mijn trouwe henhen;

Blaijn Doen en ſal mijn Doen niet tegenſpºehen/

GEn mijn Verbond en ſal ik nimmer breken,

2lch! meeſt ban niet bebgoeft;

2ll 't geen bat gp behoeft/

&al ik u niet onthoumen/

#l2aat het u gunnen / gp

itunt onbehommert / imp

Illup 52ooben ";#touwen.

heb ik mijn 12olk behommert boben maten/

312el in haar 3Boot vergeten of verlaten?

# boou ift baat/ bie mp in maarhept 192eeſen/

ſet tot een Helper en Behouder meſen ?

- dP ! #ft ljeb #Pimmermeer /

3Pat bolh/ bat tot mijn Eer

2,In ſlPaarhept moube leben/

32eracht/ 19erſtooten/ neen/

#lft hebber nog geen Een Hebr: 13: 5.

Verlaten ofb:

Blåijn## fal u Raad in alleg geben/ -

Pe Wet bie 'h in um lºerte heb geſch?eben/

# u een Leyd-ſtar om u boog te Lichten,

n 't geen gp 3Laten moet/ of mag 19egrigten;

dlaaaht op mijn Woorden ſtaat /

«En breeg niet boog 't Hºtmaat/

g... 3Pan bupſent&egenſpoeben;



Geeſtelyke Gezangen en Gedigten. 197.

49f ſchoon u 't 49mgebal

alBil treffen / 49 ! ik ſal

ill boog mijn R:behoeben.

#ſh ſal u bocn boog mijnen (5eeſt beſchoumen/

ºpoe 't ig um HPoſt/ in Stilheyt en Vertrouwen

(ſPp mp te magten; op bat gp in 't mibben

&Per ſtampen/ nog mijn Wegen3ult?Wanbibben;

2a tupgen 't ig mp 45oet/

3Pat iſt boo? (@Legenſpoet/

&oo moet 4Pmbangen meſen:

Jehova! ſent mp toe/

&ijn 1Baberlijhe Roe,

&Pp. Dat ift Heem# bgeeſen.

'Rºch Vader! laat ſh in um Doen beruſten/

GEn laat mijn 3iele bupten u nietg luſten/

Soo Homt ſp baah be (Legenſpoeb te boben/

«En ſal u teebet Vreeſen, Lieven, Loven:

2lcij! Lupgt hier toe mijn lºert /

OP! 49! mp bunkt het buerb

12an alle 122eeg ontheben;

d? Heylaud 3Lief! hoe han

13et tbmijf'len meer baat an/

GPf gp 't um n: ſult gebell.

1Dergeeft mp / bat ik ume Trouw botſt figenäen/

JPoo! al te laag ban uupe Hulp te benhen;

«En laat mijn 3iel gebittiglijſt 25eſchoubben/

#oe 3alig 't igf op u baat te Vertrouwen;

(@Lot 45p baat uit bit dal

3Per Tranen brengen 3al/

&Paar nietg haar âan 49ntruſten/

JIPaar ſp in eeuunige Vreugd,

qſºn in bolmaakte Peugb '

#aat mag in#y" 's *

. *

v,
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A Op Matth. VI. vs. 9.

Onſe Vader, die in de hemelen zyt.

&tem: Als 't begint.

- n Vader bie berheben 3ijt- M" gin Majeſteyt 3ijt /

| gEun Heerlijkheyt,

| ra- 32er boben alle Lof,

3Pie fit ben Hemel moont/

zºete in ben Hemel buoont /

GEn baat uun g?oote Heerlijkheyt,

45antg Luyn: UCtt00llt.

| #Ieert mp b?pmoebig in uub Soon,

(@Lot uuben Troon

(@Le ſtomen/ ſchoon

gh bihmilg het beroerf/

#5oo bat ik mijn bemoet/

#5oo bat tft mijn 65emoet!

den ſtlagte ſtopt in umen ſchoot,

45elijſt een ki: ºoit

dPnepmbig booge Hemel - Heer,

5íet op mp neer /

#Pat'h tot um Eer,

GEn in Ootmoedigheyt,

aſpoo? Kinderlyk ontſag/

JPoot Kinderlyk ontſag/

Boot u/ gelijft een Kintje paſt /

G5eſtabig wººnwas -

d? Leydsman ban mijn teere Heugt!

3Lepb mp tot Peugb/

s - «En mate 192eugb;

2 % . GEN
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GEp Vader lief! mp 3Leer

H?oe ik u âDelbehaag/

#oe ik u HIBelÜehaag; -

«Beef bat iä uan um Mond afhang/

«En u om Raat ſteetg bgaag.

V.

25emaart mijn Ziele boo? bat kwaat,

3Pat ih uun Raat,

&P002 ſlàonb of Paab

&ou tegenſpreken ſtout;

JIBaar boet 45elooben mijn/

illàaar boet 45elooben mijn/

Slaat Die Weg bie gp met mp houb/

#l?p 3al ten beſten 3ijn.

V I.

&chenht mp um Hinberlijken Geeſt,

QEn onbebeeſt / -

ſlaet hint3e 192eeg /

II Abba Vader toe

(GZe roepen / geeft mp hragt/

(@Le roepen / geeft mp Hragt/

JPat ift uan u gelijk een hint /

?Alleen mijn Heyl per magt.

V II.

Göeeft bat ift inet GEerbiebigheptill?ijn Levenstijt, gijept/

42p 2 arbe ſlijt,

3Pat ik um Beelt bertoon;

- GEp maakt mp u 45elijſt/

GEp maakt mp u «Belijk/

gºn neemt mp Vader #t ball Daan/

25p u in 't Hemelrijk,

% D E
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gen

DE ZIE LE B E KOM MER T

Wegens haer eeuwig heyl, ondekt haer ſtaet aen

de Zoone Gods, en begeerd vermeerderinge

D E S GE L O O F S.

5tem: Iser nog, ô Groot Ontfermer!

49fte : Op de Wyſe van Pſalm 77.

Roote Jeſus ſtaat be ſPogen/

12an uur ſpob'lijft mededogen,

&Pp een tumijfelmoebig leart /

Gºer 't bergaat boo? angſt en ſmart;

't IPozb ban alle trooſt begeben

#tieſt be Dood ſchier boo? het Leven,

4IPijl boog meen'ge Hºelſche liſt/

't GEeubuig welijn buozb betuuiſt.

lhebt gp mp niet uytgekoren?

&#n kragtdadig meer - geboren?

dPoen ik op het onb0023ienſt/

afbier gebzongen umen Pienſt/

2lig uun itmegt/ te onberſch?ijben;

'Ét âBou en 3ou be uwe blijben:

"Heeft um ooge niet geſien/ .

't HIBillig turnen#n De finien ?

19onb tft mp niet gantg genegen

dem u / 3elfg/ in barbe megen/

2ll 3ou mp, be maerelb ſmae'n,

2lan te klenen / na te gaan;

dBf heb ift ietſ untbebougen / .

aaoe mijn 3iele mierb gedrongen,

2eerbet ban op eenen ſtonb / .

antegaan met u 't Derbomb.
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IV,

'h meiſt bat mijn genoel hon 3Liegen?

't Liftig ſperte mp bebliegen/
aPaarom 3ep ift &#eng en dſl2eet / w

ditoetſt en proeft mijn Nieren #eet;

offin miſt op in al de bochten/

#Ban mijn hert / nauäeurig 3othen/

daf'er ig/ en ſchuplbe nog / -

eeu'ge 3weem van Zelfs-bedrog

V.

âmeſſt mp ban 3inmenbig toomen/... »

iPat gp mou mijn Ziel beh2oonen/ .

#Laet um blije Goetheyt, bpijl * *

#h niet epg ilen kan um Heyl,

ciëeum'ge Liefde 5al fit p2ijſen/

Zoo gp mp bergunb 25emijſen/

aPat gp / Algenoegſaam God,

Zijt mijn eeuwig Deel en Lot.

V I. *

5choon bat um getroume knegten,

#ſlap bertrooſten/ onbegregten /

Hüpt uw Woord, het baet mp niet;

opp bie alleg meet en 3iet/ - -

Gy alleen hunt mp maar helpen,

JPoo? @Benabe oberſtelpen /

abou gp maat/ het ongeloof,

Etteeg mijn 3iele# ºm roof.

Jeſu! Jeſu! boont mijn &meehen/

@P! Daar mee ben ik 25e5umehen/

't ſemgeloof dat Belb mp meer / »

gk be5mijäe / Han niet meer;

33mberſteunt / help Heer der Heeren,

ebp moet het Geloof bermeeren: º

(49 Zegt /

't

v
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zegt/ 2jk ben um Schilt en Loon;

#oogt imp Jeſu'Enszoon -

&al u/ 3egt bath alſ ben ººgonnen!

'g leerntig buuſte ouerſtroomen?

jeeen die lieden hennen meer/ -

35p beoimbing van gaat Heer;

dè ! jaar bert mogo ineer verbroken,

dEn tjaar 3iel moao meer ontſtoken, -

geoo! het vuur bau Heyligheyt:

319ig gp hebt uw:s migieit. .

aPog maar toe bit morloog Aéugten?

Ziel milt na uuo Jeſus blugten/

ſtijgt hem boo? 't Geloove aan/

#Laat hem nietſ met Jacob, gaan/

3eoog dat liep u heeft Gezegent,

ofºn in 45unſt u heeft bejegent,

Worſtelt tot ben dageraat,

3Pat t# 19eplig va: uun &taat.

Jeſus, laat 'h u beplig buningen/

gſºn in uwpe Gunſt mp b?ingen/

5aeemt mp/ Zone iPauſb3/ aan;

##'t u niet een bijbe Naam,

ãeat gp Doode boet Herleven?

ziPat gp milt Genade geben ?

GEn bat um bergebent Bloet,

3Doo? De armewºrs Boet?

'k heb u gantſch en al ban noobel

Grºot Verſoening, en ih &lloobe /

ga ſenrepue ſonbaat/ hon /

&#ot u 3eifg/ al hom ik om 1

't #g nog Heyl boog u te 3Ptellen; &#
- * * * I:
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«En dat 3eher boot te nement ,

d2m niet ban uw Throon te gaan/

(Lot gp mp in «Bunſt 3iet aan,

XII.

Haopt 3ijn be ontbloote 3ielen/ -

iPie boog u ter 32eber bielen /

gn ootmoedighept/ verſmaat

Ban uw teebie Goetheyt; laat ,

#ſlap um Heyl ban ook gebeuren/

&topt be 25gon ſoo ban mijn GLreitren/

alBierb een 3iel bie u berbepb/ .

«Eeng boog":" berblijb.

2lig een ſtart na âIPaterbehen/

Heygt en ſchreeuwt, bpma bezweken;

JPoo! bat het ben #ager &laagt/

g 't bat ooh mijn 3iele #laagt/

m bat ſp baat niet Han 28aben/

n be Sroomen ban Genaden,

ijl ſp alg gebleben/ iPliet 3

39an u / niet":# geniet.

gLaat um GBunſt mp oberromp'ſen /

alPilb mp in um Bolhept bomp'len/

3Pat ift niet um Geeſt bebgoef/ -

#laaat um uponb're «Bunſte proef,

dEn mozb blijkbaar Puerreben/

RPat gp boo? mp hebt Geleden,

qEn bat um bergebeub Bloed *

3Boog mijnzang#f. Geboed.

'K Laat ban niet in aan te kleurn/

'k HIBſi maat om en boon u lenen/

# t# ## jert'w b/

gon het niet beuJuft en U32，0 /h 49 2. 39;tt
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aPat het ig ban u Gekoren,

gÈn um Geeſt mp heeft Herboren,

ga ſchoon GBp mijn 3iel Berſtoot /

#Bil '# u 3oeften tot mijn &Poob.

BE GE ERTE DER ZIE LE,

Om alle verkeerde Liefde tot de Schepſelen te
verzaken, en alleen w

JESUS TE BEMINNEN.

stem: Als een uytgeſtorten Balſem.

; TT Eſus bie ik heb behooren/

(dLot het Doelwit ban. De min/

Häeerſt/ regeert/ en Ziel en Zin;

3IPfit be balſche liefbe ſmooren,

Zoo 3al blijken bat 'ft alleen/

Al benuin/ en anberg geen.

) II. -

alPſſt mijn ziele 3go beroeren/

3Poo? uun teeb're Liefde, Dat

&Jh u na uum Waarde ſchat;

gÉn mp niet meer laat berboeren

33an u Senter uan mijn Ruſt,

dPoo2 bemen:vids HLuſt.

3Laten tulpe Dierbaarheden,

ſlàp tog Lokken naar u toe /

'ft 25en mijn 3onbig Dwalen moe :

2lcij! matig het lang geleben/

3Pat mijn 3tel buier ºngelept /

En uuu Algenoegſaamheyt. A

Iv.
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- IV. - - - -

- en e- - - - - - - - - - - 'Ach!

'# 25en niet alg fit##n/

-
-

•

'h meſt u Lieben 1 u 39 --

# een#nt
aat 3Liefmaatne Jeſus,

&og ge5et op ume Min,

aafsmat in hun wat in en

!, het ſoum,t Hemel meent
v## u re##f 1/

2lcij! beſtraalt mp Ziele-Zon,

at fä beo: um Hoogheyt opeeſe;

# buieng Magt ## äliefs/

en er mººi aan te
geoet mp in um 3Liefbe blahen/ .

2#lg een tuneebe Seraphyn; ... :

'h Jllºoet boo? u 25emerht 3ijn; .

&al iſ, uue Liefde ſmahen/ . . .

ZSto2t haar upt ban in mijn bert/

qter 't voo! "En" ban ſmert.

'# @Lupg mijn Jeſus, 'k ben 42nmaerbig/

't Iainſte blifje ban um (Ltoutm /

&choon gp 't nopt mp ſchenfien mou/

25leef/ en mag gp nog Regtveerdig

#hun G####tſmaat/

aſt het bat 1Berloren gaat.

van uit dat Ern gaat

iſlaaat nuj Liefde blijft étanbbaſtig/

dBmtrent um Gekore ſchaat/ .

lgoe ber 't opt 1Berballen maar /

3Biel ſp meer uur# laſtig/

dBm een bgohje ban Gena,

&ttah humam haar uuu Hulp te &ta.
- d? 3 ! ' - ' IX
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h heb ban u Afge5mogueu / .

# € 211# #aj
aPat 3ig ban Den Heather ſpoet /

ga het gantg en gaat betDo2pen/

âaat gp mp tot sieraab gaf/
IPoo? get wagºn ban u af. -

web: wilt u uw Liefde sulligent
dBoer 't geen ik heb ſl2igbaan /

. Doet mp meer u ſchoumen aan/

3Laat ſit meer / ô Jeſu! Hrijgen

't Been uur Geeſt met eet tup gaf
GEp ſlaat niet# Bede af. T

3Laat ift met u benHen/ fpgehen/ .

apoo! um Leven leeft in mp /

3Pat ſit alg gewortelt 3p

gu u/ ô! ban fal 'h mn meeſten/

, ſºmberſteunt boo: une Hant,

2lan ſoo mag,#n 1epant. "

ºach! mogt ik nu door u ſchtrijen/
apat ik u ſon heb, betert / .

ofjn met een berbaijſelt hert /
e

gebet u mijn ſchult beleijen/

dBmber 't Oog bat alleg ſiet/

aat eplaag! Dat Han tft niet. -#l? - ip X I II - ,

'à moil ban egter blijven fugtent
#schoon iſ ongenoelig ſmeeſt

GLot het harde leert moºb meeft;

dP! bail ſal ift mebet blugten /

&Lot u mijn Verloſſer, HIPpl.

&bp be Rots 5pt ban mijn gepl. x IV
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- en uum boen ig Heerlijkheyt.
* -,

- '; * X I V.

Jeſus lief! ºp miſt niet magten; -

n het ſchenken ban um Geeſt,

an bie ſoo angſtig i92eeſt/

gaat gn 3ijn verſtopbene aragten/

3àoot be blijhen ban gedult,

5aiet meer levend maken suit. -

XV. -

ſiPaarom milt gp t1 berbergen .

3Boon mijn broebig Ziele-oog?

't gá of mp mijn hert beb?oog/

3Laat ih bſt ootmoedig bergen/ .

39an um Mededogentheyt,

€5unt mp 't Heyl bat in u ſept.

XVI, -

&Pfbertoont mp bat ubp Wegen,

#ooget ban be inijne 3pn/ '-

'h Poel berſagten reetg mijn ppn;

52u iſt heb 't ge3igt gehtegen / | | | |

& Pat um &#eunuig Raats-beleyt,

(

XVI 1. *----

'k Zal getrouw mijn pligt betragten,

gln berimagting bat uun ſtant/

. ,,Eilap 3al innig boen bpſtanb/ - - -

GEn berleenen 52ieuube htagtell;

ieaat boa, 't opgewacht memoeb/ .

19an be aatb naat boben ſpot0.

- XV III. -

#zoo het egter mogt gebeuren

69! 5oo moouuu ik nu nog buel/

Koning, Vorſt, lmmanuël,

19oo! uum Heyltroon teeber treuten;

49 4 (Zupa
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**

@Lupgen baat met Ibert en Paab/

"Boemp &mert het Zonde-kwaat.

- , XIX.

RPan merb utme gunſt geveyzeld,

3 aan mp in ben hoogſten ºpgaab / .

2ºlg mijn 3iel/ aig blipten fiaab

3legt / bro? u ter meer Verbryzeld;

GP! Dan fie ih eerſt ben 132pg .

19an um Soenbloet, na ben GEpg.

XX. 1

(Zot ilt u 1Polmaakt beminne /

#n um eeuunig Glory Ryk,

#ofn mijn Jeſus Ijaeſtelijk -2

(GLot mijn 3iel; en laat mijn 3innen

5?opt ietg ſlâinnen op ber 2larb/

«Bp 3ijt al mijn Liefde IPaarb. .

r

E E N GE L O o v 1 G E

Door de Noodigende ſtemme van de Heere Je

ſus opgewekt, vind zig bereyd en gene

gen, om te verſchijnen aan zyn ,

v E R B o N D s-T A FE L.

stem: Te Vliſſingen leyt 'er een Jagtbereid,

oefte: O ! Heylig Salig Bethlehem. :

D# mp ban ben Koning noob / .

42m mijne botre 3iel te Poeben/ .

3ſlaet Boeoſet ban het Hemel - Brood,

3Pil ift imp ooit ter & Zafel ſpoeben.

I I.
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II. -

«En 't paſt u ziel bat gp Bebenht/

&ijn Lijden boo? @beloobig &#ten/

«En mat al #epi bat/ Dat u ſchenkt. - **

Om tloopt fijn Goedheyt te bergeten. . . . . . . .

- I II. -

'Pen 12aber op ſijn Liefde-Throon, : : :

&oo bol ban Lupſter neergeſeten/ '- , , -

dPie roep u toe / daar is mijn Zoon,

3TBilt hem alg 't Brood des Levens eten.

IV. •

leet mag mijn ſeſſie boot be @Lpb/ : : : " **

3Pat bp uuo Zonben-ſchulb ſoub b2agen - º -

2tlg 't boogmerp / mijner Grimmigheyt, ,

&Pm te bolboeren mijn Behagen. . . . . . . .
V. - n

gh liet hem boot een wreede vuyſt,

3 Bel naft aan 't heylloos Moorthoud klinken;

lipp upierb om ument mil gehrupſt/

«En moeſt ben Kelk mijns Toorens bginhen. | | |

V I.

aPe 25oogjept ban ben Helſchen Draak,

HII?oeſt hp oun uune 2Booghept ſmaaken!

lpet 12uur ban mijn getergde Wraak,

312oeſt boog u in ſijn 250eſem blahen.

V II.

illuj apoen bat mag mijn ſpaam tot Hoon,

dPog 'k heb mijn G5oebhept opgebep3elb

In d'hoogſte Graad, mpi #ft mijn Zoon/

«Pm uut Zouben heb verbryzeld. . . . . .
- &P 5 V I II."
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3Pen 2oon bat mate Offer-Lam. - E)

GLupgb baar ik mier boog u Verbroken, p

3UPijl ik um Zomben op ſlap nam / »

Aboo mierb baat Schuld op mp Gewroken. . -

IX,

Emaijn zondaars Liefde boot be ſtºpb/ | | | | |

iPie heeft tot 31Belboen mp gebgeben/
â hebb' bp ſBobg geregtigbept/ •

oog ume 3onben Borg gebleven, ... ... ?

X. -

't meag vrye Gunſt maar boo, ik leed,

# bat mp bieper 't Bert booeggiefbe/

lg een Det"# 5 àagelg beet/

3TBag Liefde, Liefde, enkel Liefde.

xl. ' -

glä mier Geſlagtet, en Gedood, >

jiaijn 1eleeg dat mierb ban een gereeten/ -

diep bat gp ſlap alg Hemel Brood * *

&oum ſien berepb/ en leeplſaam eten, . . . . . .

XI I.

ſtom milt um Honger-fugtig Hert, . -

Hilaet 't vlees ban 45obeg Zoon TBerſaben/

#Elg bebt gp beelmaalg mp Soetert /

ſpier roept een Afgrond van Genaden.

X l II,

ſtoum Smaakt en JP2inſit mpn Offerbloed,

aPat u ban Bloed-ſchuld b2p mottum ſpreeken /

oEn laaft ben 3Po?ſt ban um “Bemoet/ ?

Zabaab u in beg Leevens Beeken. XIV *

- , v. ( * o

t
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XIV.

God Heylige Geeſt toont 3ig berepb/
49m u ſil#ban #ielen-bloegen /

zijn agebe/ en be zalighepb/ #

2,In 't Bloed van Jeſus toe te voegen. * * *

XV.

#p míl boog u 't Geheym -vertrek,
12an Ziohs ## ontſlupten/ .

&Pm baar u in een Ziels- geſprek :

#lºet 450D/ te boen um Sugten upten. *

- xv I.

#tom treeb ban boo: 't Beloobe toe, -

2 In ſterbieb met ootmoedig &meeſten/ ::

GEn bgeeſt niet 'g geeren gamme Roe, .

«Bobt mouuo uuo Schuld op Jeſum bozeehen. - '

-X VII.

maar laag! mijn zielig nog bedeeſt,"
&p meent bie hope 3at haar miſſen;

GP! immerg moun baat 's Heeren Geeſt,

zean 'g gemelg Gunſie vergewiſſen. ' 3

XVI II.

312el maatom 3ijt gp ſoo belaa'n

EIaijn 3iel? mat Han u gaan berbinb'ren?

illaeent gp/ mp ig niet aangebaan -

#een Bruylofts-rok ban Ziong hinb'ren. -

* * * X IX.

heeft u ben Beeſt ban niet boen fie'n,

H#oe bat gp in u ſelfg 1Berlooren /

2ilan Jeſu moeſt ubu I#erte bie'n, * *

om ſoo te vlie'n begisteren toren? -

XX, -
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- XX.

3TBanneer ijp u beſchoumen biet / .

b'49ntelb're beelbept umer zonben/ .

Haam gp toen in 't 45eloobe niet ,

geen Toevlugt tot beg Heylands wonden?

XXI.

3TBag 't niet um Hemel alg gp U, - . . . . .

Blaogt na 3ijn Heyl'ge Wet gebzagen?

âDie maaltten u boo? Zonben ſchu,, ! -

«Pm ben Jehova te behagen? - - - - ,

XXII. •

alPaar Homt ban baan bie in geſmert? . -

&elfg ober onvolvoerde Zomben ? ,

oEn maar bie GP2oefhept/ bie uur lºert g: -

zeoet ſchuplen in ben geplanbg nionben?

- xx III. -

2lig gp um Ziels- Vriend niet en ſiet/. . . . . .

alBaat bloepb ban upt bat ſpraakloos klagen?

«En maarom Hunt gp altijt niet

teem even vierig 't Igert opbgagen? . . .
XX Iv. w w

s 't zijn immerg blijken dat ben Geeſt, . .

11 3aiigmakenb mouuu 25emerken;,

ampel miſt ban 12 p/ en 42nbeuleeſt/ .

met Hemels Manna u eerſierhen.

#om treeb maat in be Bruylofts-Zaal,

25ibo bat ben Beeſt u miſ gelepben/

qEn tragt u boo2 bit Avondmaal,

23in Geeſt, en Waarheyt te berblpben.

-

XXVI.
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XX VI.

3Pat ſtremt u nog in 't Heylſaam gaan, *

3Poen u / uun Troetel-zonden beben? *

G5ebenk een ſjert met ſchulb belaân,

319ilt hier ben gepland ruſte geben.

XXV II.

ier bloepb een bolle ſtroom ban Bloed,

pt d'Oceaan ban Göobg genaben /

ilàaat in 3ig 't ſchuldige 45emoeb

ſlaag Reyngen, domp'len en Baden.

XXV I II.

ſlap bunát ben Koning ſtaat gereet /

qPm u te ſchenâen ſbeeſt en ſleben/

mbien gp maat 4.5eloobig eet,

met Den Beet, hem 't Hert milt geben.

3 XXIX.

%|ft ſal ban tot ben Koning gaan /

«En ben 25elijben mijn ſbebºeken/

H#p mil een 3iel met Zonb' belaân, . . .

qEen moogb ban Trooſt, ban Vrede ſpreken.

Naſang, aan Jufvrouw N. N. op haar

Landen in den Hemel.

1Bopg: Pſalm XVI.

H#bug192inbin?ſoo baah ben ſtrijb bolſiteén?

lºoe! ig be Ziel/in?tbgamgfcboot gebgagen

G#n in @Iriumpb/ ben hemel in gereén?

GB002 fulſt een Poobt; bie alg een Elíag bmagen

& beagt moet 3ijn:meum G5obt ſoo gaaum beloonen

blup & Peugt; om bie met 'g 31ebeng ligoon te"Er -

IREIN, -
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't3Dag vaſtgeſtelt/boog Bob/inb'eeum'geraabt

oe lang ben 4Beeſt in'taarDſchel#upg ſouuulepen/

n mijl ten einde liep uun 'g Hlebeng b2aab/

&oo moeſt be Ziel Doo? HLugten ſlPoihen 5boeben

&I en hemel op ſ om #ert en Abtein te meng'len

(Lot 'g 4#eeren vorm," 3ijn gehore «Eng'len.

3Polmaakte Ziel/ onlangſ nog bp malhaar

3IPp maren/ Doe mp ban Göobg boegen p2aaten/

H#oe nu omringt met een berligte &chaat? -

H#ebt gp omlaag uuu Çrfgenoot gelaaten?

512e bunfit fit boor u met de #emelingen / .

9p boogen toon/ be lealeluja'g 3inigen,

VIV.

€5eheel berheerlijkt/ boben 't Sterre bah/

Göelliet gp G5obt/ en bat genoegſaam bueeſen!-

# nu bolmaakt um Peel: dP! nopt en ſp?aft

e &Long het upt/ #ehoba ig te leeſen/

## ill geheel / en 3ijneg HBeſeng trekken/

fjn in um beelb/alg @bobtheibg beelb t onde Rhen

V

# een enge 25anb mijn 45eeſt niet bont

en't logge bleeſch/ijp ſoubuſig op maargfpoeijen/.

GLot bp hem met u/ noo! ben &Ib!oon bebont/

#Baat't mijg beſtelleerb hem 3ijn meng beſnoeijen;

3TBant amberſing boie 50uuo uit 'taatbg geboemel/

&ijll looine Ziel niet #van boen ten l#emei? -

5 àtt ig 't bat gp niet meer beſtreden met

3Boo: D'Igel / nu gaat hem #efug noopt berbergen

1Boon 't 3iele 4Pog/ nu komt geen 30nbig lºert ,

UPe 49pperheet 3ijn #oogbepù oopt te tergen;

- ſlàaat
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iſ daar handen dºeeft 't beminnelijkſte meegen

enolehbaat/ hennen/ liepen/ louenj bleejen.

VII.

't Perſiann ban alle geupſterhepb onbaan/

&#n bino 3ig in het benken niet berlegen/

#oe dat het bit of dat 5al merken aan; -

&2: 'thent nu bobt/ en alle fijne megen/ -

Jaie bp bebouben heeft / of nog 3al boumen /

3Dplºtb'eeuw'geſtaab/onruibbelijkmag*#
w Woen,

4 V III.

SPieg kent gp ban 45obtieaber/ zoonen eBeeſt/

0e bp ig Natief en nogtang dºen in buee3en;

a bp bie 3ijn 5al/ mag enig gemeeſt/ '

# in uun 25ecib f 49 moonbet! 5elfg te iee3en:

&Pe meg bie GBobt heeft met u ingeſlagen/

39erheerlijkt gpſ en looft ſijn meſbehagen.
ve -

A IX. ::-

#au 3ieb um Pog um HLoſſet bannabp/

#bient gp 't Lam/ nu eert gp #jong koning
32olmaakt/ bp bie ban ſtraf u maaltte b2p / 7

ºn upt genaab/ bermo?f beſe moning/

#a boo: u heeft be libel en ſpoot perſonben

«2! ſèceaan ban Liefde niet te gronden.

X

Ulm miſ met bieber (5obbeïb gang beteent/

à laort alieg u na umen uieng geluhhen/ -

&Pntbaan ban 't hert / bp mpſe ſoo perſteent/

qPat 't 3ig niet ooit na âcljepperg mille bufthen/

3 Bant boot be bood ig b'oube iſlaeng geſtoppen,

«En met ben tomp alg in 't gaaf geboinen,

-
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xi.'

4Bobg heerlijk 25eelt / perſaab nu uu gemoeb/

&#n boet u nu in 5ijne 3Liefbe blaaften/

# b2uát# upt gp meugt het hoogſte goeb

nmibb'lijft in de bolſte nabzuſt ſmaahen;

leier bouun ik ſtil / mepl moo?ben mp ontbreeken/

QPet ſºng'len tong en han 't 3elf# niet ſpeechen,

* * X II.

Ilbo TLiefbe hier een 12onh/ ig baar een blam /

12olmaakte ſlain bol ſuiuere melluſten?

(Lot 45obt alg @Bobt/ en tot 't berbeerlijät 3Lam/

Göeen umonder. Dat ſp bag / nog nagt/ niet ruſten

dBm boog benthzoon Hebobag?oot te maken/ Op.

JPie in een gloeb banſulfi een 3Liefbe blaken. 4:8.

XIII.

1Bermonbering (baat 't alleg boonber ig)

lgeeft u berbult met 3Luſt om 45obt te ſloben /

qºn egter met de minſte UPuiſternig :

GP Bemeling? 49 mag ih bp u boben!

&Pm ook met u bolhome 122eugt te erben;

&chaijft / 3egt be Göeeſt/ ben 3alig bieſo ſterben.

tº Openb. 14:13.

GE B ED TO TJ Es U S.

AStem: Hoe ſchoon licht ons de Morgenſter.

O# lief! 25eheerſt mijn hert;

#Baaht bat het innig gaande boerb/

49m maar boog u te leben/ &
00
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5oo 5ai'it u b?eeſen Opperheer,

een uur berſchulbe/ Roem en Eer,

Abtaag brengen toe / en geben

* * ſºlit ſtof/

49m Lof/

11 te geben/ . . . . .

&#n te 3boeben/ -

1/lpt 't gememel/

12an be ?larbe ma: ben I#emel.

álPantlaag! mijn5iele heeft geen haagt/

UPat 3a De minſte 3Pligt betragt/ .

'Soo ig haar 252ijn berbupſtert;

&Be & onbem heeft mijn hert berraſt/

GEn mijn Begeertens 3ijn te baſt

?lan d'Ydelheyt geklupſtert:

&h han

* iſ ! ! ! #hiet man

' b"?larbe 3 menen / .

GEn mp genen

'--+. (9p / boog blerken

1Ban 45eloof/ ar: 3uläg âBerken/

O Heylſon Jeſus ! mp beſchijnt/

GBp bat bie bupſterhept betbmijnt/

#Baaft 3Log mijn bert en 3innen/ .

TBan al bat 2larb en IBaerelb biet; *

ht ſtan/ ih Sal/ fft ſl3il ooit niet/
aat meer alg u 25eminnen: r

#Been / buant

emnant ,

g 5oo ſlèeerbig/

3Pat'it bienſtueerbig

- H#ein foum moefen/

#lg u / bie De Eng'len vreeſen.

35 - IV,
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IV. - - ' - - *. .

mijn beet / hoe Po: ooit heeft geen tuſil
#tig het 5ig niet in u 1Berluſt/ - Lºº

# # #t omö geen mate 122ebe;

jiaijn 3iel/ of ſchoon het geleeſch ſoo mil/

#t nog uw Dienſt niet in Berſchil/

#at tupgem haat Gebeden ;

#laaar 't aan - - - r

-. ſlap balt, - - - : ... -

b"Alarb niet heffen/

A :: 3Laatſt beſeffen, ºf

* Hoogſte Weeſe, ' zº
25p beming uur vier , ºf

' - " " V. gr. J. . . . .

'Alch Heere Jeſus! belt ter netthº iſ

#Bat niet Beoogen moit uur Eer 34

## 3iel#h g b

ch ! maakt mp oan 1 aterg b?#Boo! ume Opper-heerſchappy » p/

«En wuilt alleen Regeerenſ,

ſlâijn hert : \ 2. -

GB f 't uuert te ºmſi

à ontnomen /

't Htan ontkomen | | | | |

. HPiet de banden . . . .

na in EeranaatI . . . . . . . . .

ſºnlaag ! een## 19erſtanb 1

#en engen ſpil bie is gehant/ -

#egen uur Opper-Wetten;

"En ſpant ſoo ſamen met de bell
#a burft be Opper Hoogheyt mel /

«Baumel ! palen ſetten;

#iet ban - -

-- 3Pit
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RPit 45eſſagte / .

alſ##m
ll upfſpreken7 »

3dBilt u op mijn# meehen.

Banebert mp/ ſºch dat mijn ziel !

#n tech're Gºotmoef nebernici

#2002 umen Throon, en meenbe

#oo lang tot gp jaat Heyl toe5p/

ºn in Den boſſen #Babyuh / mp

Licht en Geloof herleende,

- (49 ! Dat

#g bab
“beeſt en Bogen/

Jlaet Bermogen/

«Pmt'aanſchoumen

il / om op u te#wen.
1 - 'V I II.

9 Jeſus ! bol ſlºeboment t/ .

2lcij! laat und#en
JPijn 3iele onberbinten/

#900? Dat ºp haar boot u neemt In,

#n ſg 3ig han/ boot teeb're Min 2

#n &#gt aan It Verbinden:

- 25enºp

Pog mp

#oo? be 5onben/

#Biet te g: onben
w #g be Goetheyt

13an u / jie one: Goed 3ijt.

#unie Tegenwoordigheyt, .

#ar dat um Hand of Raad mp ſepb/

iPijn. 3iel boo? oogen ſtellen;

19erlicht en opent mijn 1Betſtant/ -

3P 2 dêri
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dEn laat ik elke 2iel-bpambl

aBeo: 't zweert beg Geeſtes bellen!
Gºot ſtºp/ .. - we
HEan 192p / , , 's-

#2an een ljette) - C

3Pat u (@Lette/

o&#eng ſal maſtenl .

Qlig ik in uur Liefd' 5al blaken.
-e-

z 1 E L s GE K LA G.

stan : Hoe riep het vleeſch verbaaſt.

O 3Plage ban tuijn hert !

J âDat maakt gp mp beruett/

aleat boer gp nup niet verbali Jeſus af; .

45elijk be Wind uerſtropb het nietig kaf:

dºptnaakt mijn 3iele 2öliub en Abtollil .

#p muuutb mijn 3Pegen toe man ronumento.nl/

#p #unetſt mn en gn 3Bonn my battáemert;
© 250og ontepn ! º: van #ert ! .

aat 5it iſt alg @Deboept/ .

jl)ijn 3iel ſchijnt baſt geg20ept

2lan 25lintſjeptſ## en aan Poobigbept/ -

fºgg als een land dat Zaat nog Water bept/

«En lept Doodbrakent baat tet neerl .

jº et alg vloek weerdig poo? baat cygen Heer;

& buyiende en borre Woeſteny !
dDat 3ijn illu van Eijk b00? luip.

&Bn maakt mp âDalchgelijſt -

Doo! ſjob ) en 4520uujelijſt ; J.

#oep mp dat ik u in mijn #oran blaad/
#n it niet gamtſch upt mijnen 319eg en baag!

- #38i3e 2
w,

7
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----

Benen / benen / benen upt/

lºpt mijne 3iel gp Afgrond, helſche Spruyt:

dPch ! Dat ift u maar mag geſjeelijſt hºmijt !

O Ouden Menſch ! ſjab iſt u afgelept.

IV.

El?aar ach ! ik heb geen haagt/

# mp en ig geen magt/

egen 't G5eboelb en ggoote ſiaſermp;

JPijn 3iel ig boo? haat. Aanvallen onbgp/

qen merb 3eer jammerlijſt geplaagt/

«En alg een Velthoen blugtig/ omgejaagt

JBet ſmert/ al 3boerbeube bupten God,

acnmerbuerteerttoo, Ween, algboo, een Mot.
V.

&Paar ſta ik 5oo alleen/ - -

«En ga 3oo (Ireurig been/ (132eugt/

#l?ijn 3iel bie heeft nog 3licht/ nog (@Trooſt/ nog

3Paar 3itgantſchoten3aam ſomber #ertg geneugt/

“En 3merft 5oo âmijnent &mertelijſt om/

# b?eeſe boo? bit Kwaat te ſtomen om:

# Elent, en onbehembe Smert !

itterheyt ! bie maar kent 5oo een hert.

VI.

&B faagt GBp op mp neer /

- @Bntferremembe Heer !

#laaah log be nare Banden mijneg hals, -

Berbleef. Dat gohſ 6 Magtige Jacobs ! alg
&#p beeb in poogtijb Media'n,

QPat mijne 2 iele 5oo mag b2p log gaan; *

&#n hennen/ en erhemen u mijn God,

(ſbeeft mp in u te roemen alg mijn Lot.

- 4 V II.

&P Jeſus ! meeſt mijn Licht,

«Beeft geeſtelijk ſpe5igt/ -

- 3? 3 En
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«En geeft bat ik u kenne in utn Schoon ::

dºm Heerlijkheyt, alg Gods geboren Zoon; -

G2mbcht u in um Minnelijkheyt, . . . . . . . .

Genoegſaamheyt enb Gewilligheyt; - - 2

GEn trekt mijn ſjerte bog 5oo naar u toe,

319ant 't om wetten hun 3iele moe. -

- 1 :

JEn ſteekt mijn 3iel in bgamb/ . . . . . . . .

&Boo? ulue Regterhand, . . . . . .

# herte treffend met een Liefde-pyl, a .

d? Liefde ! brand : Dat mag mijn 3iele #ept;

3Pat mag ben Balſem boo? mijn fmert/ .

gaan mag gantſch mech mijn Boob en Epſigbert,

GP ban 5oo rogt mijn 3iele nog in fleur/

'tlDag leven boogm# / uuo Liefde-geur.

'â âDeh u / ô Liefde ! op / .

q ºp hoogb mijn #Zielg gerop, . . . . .

GBntmijft / ontuuijft niet langer mijne 3iel/ .

69 bat het u nu Jeſus mel-gebiel ! - - -

Gle homen tot mijn 3iele in,

«En baat te ſtorten Licht en Liefde in; -

gºp ſtelt/ ep ſtelt / en ſtelt niet langer upt | |

lim 3elfg te geben min:5iel ten Buyt., zº.,

gh wil be uwe 3ijn/ - -
GEp meeſt ſºp ooſt be mijn)

3Paar tg mijn bert / buht baar uur Zegel in/

6Lot een beubijg. Dat gp mijn 3iele iſlain;

«En mijft mp bog niet ban be hamb/ . . .

gn mp te geuen Licht en Liefde-brand:

#eenſ meen/ verhoogt be 25ee ban illujen knegt)

JBie baat 3ijn hert toe#" open legt.

e2 3Iebembe Fonteyn ! -

45eopent boo? 't Onreyn, âPaſcht

:::

. . . . .

/ -
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T- - -

3dBafcht mijne 3iel ban Schult en Smet bog af/

d? ! ſaat um Bloet en Geeſt mp ſtepnhept gafj

ontheft oan boofe Heuplighept)

32an Blindheyt en ban Ongeloovigheyt;

62 ! Hogt fit foo mijn 3elfg geheel eeng ſimijt

&Boo? u / Dat mag ":# tot 3aligljept.

&#p baatb mp bog eeng aan/

9f amberg blijf ik ſtaan/ -

2öp beſen poel van mijn Verdorventheyt,

4Pfig mp unde Hulpe gamtſch ont5ijt?

«En ig mijn 3iele bit ten Beel/

(IZe meſen aan mijn 3elfg geheel/

Zboetben bupten ubu Gemeynſchap om ? . .

49 neen/ ô neen ! e## lief ! #p kom.

oºp kom ! &#p kom bog in !

&Loont mp bog ume iſlain ;

GEp meeſt ! @Ep meeſt bog mijmer 3ielen 192ienb/

1lpt b2pe ontferming ! 45untſe onberbieub/

jl 2aalt mp boo? ubue Liefde higanſt/

QEn laat dat buureu Ceulmigheben ſamſt;

32ertoeft/ nog magt) nog ſtelt niet langer upt!

#Baat ſtopt um Lich:#efde in mp uyt.

eſu 45p bueet mie 'ft ben) -

ie nietg berrigten hen/

«En ſomber ſtaagt / en ſomber ſleben leg/.

&Lot bat gp / leeft in uwuen Bloede, 3eg;

3Bel laat ban ban um Kragt uptgaan / .

Pan ſal mijn 3iele upt beeg 3Poob opſtaan:

Aeemt Licht, femt Waarheyt, Liefde in mijn 3iel/

49 bat um Ooge baar# op mp biel !

«ºp zegent 5oo mp Heer !

'ft IBengbupten u niet meer/ 3? 4 ſheeft
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45eeft mp uun &elfg | gelijk gp u aanbieb/, '-

4TBag gp be mijn) mech mag mijn 3ielg-merbgiet;

q ºp beeſt um ſelben aan mp mee ! - 2

ZBoet mp Geloovig 3inſten in bie Zee , ' ,

32an uus Gena, en Leve, Liefde, Ligt,

&oo merb Geſaligt een Poob beſlemigt. . .

J E S U S,

De GE N E SE R der Zielen.

Volgens Exod. XV. vers 26.'

Ick ben de H E ER E uwe Heelmeeſter.

stem: LievePhilisaanhoortmyn klagt,

Iel-genezer ſtaat mp toe /

Z_,3Pat 'R mag boo? u nederbuygen ;

Ziel-genezer ſtaat mp toe) - ----

JPat ilt u mijn Klagten boe/

ſlot gene5ing ban mijn fimert)

tºpie ik u moet ſpraak loos tupgen/

Soo fal fit ban Blijdſchap jupcijen/

tipt het innigſt van mijn leert. "

Ach ! ach , - * .

'# #tan nietá ban uum Schoonheyt 5ien ) ,

23ep mijn oogen 3ijn berſtupſtert/

'H Hºtan niet# ban um Schoonheyt 3iem/

gPm mijn leert u aan te biên;

Hſl haar alg ban natuure blinb | - --

oEn aan Dwaasheyt baſt gekluyſtert, ,

alBozb um Glans ban mp ontluyſtert,

g#n 45p niet ban mp beminb. -

Ach ! ach ! ach ! I II.

- :
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-

-----

I II. -

2lch herſtel mijn zwak gezigt !

GPp bat ik u kan beſchoumen:

2lch herſtel mijn zwak gezigt !

&Pp bat ik beſef mijn pligt/

qEn um Oppermajeſteyt,

ºm het Zonde-quaat te ſchouwen/

ga om beplig te hertrouwen/

gap um Goedertierentheyt.

Ach ! ach ! ach ! -

- IV. .

“Daar bp ig mijn (Jong geboeyt,

'ä kan niet ban um. Wegen ſp;eeken/

aPaar bp ig mijn @Long geboeyt, '
H#oe mijn 3iel# oöh betinoept/

©m eerbiebig Davids Zoon,

ijl met hyagt ban ſteén te ſmechen/ . .

3einb ſp haar be Spraak t'ontbgechen/

qºn oerrigt nietg boog um Throon

Acht acht tºt - -

25!echt be Banden ban mijn & omgl.

Tiaat # u 3Looen ) roemen / $meefien;

25,echt be Banden van mijn (Long/

dat bat ſp u 3Pſalmen ſong/

apoot een aangenaam gelupt/

#ot dan Yver ; 't mag een teken

aeat gp beeb een ſtomme ſpreken!

dam iſm dºet te galmen upt.

Ach ! ach ! #!

GEn um Euangely-ſtem,

Bol oan haagt kan ik niet hooren/

oEn um Euangely-ſtem ? -

heeft niet op mijn herte filem/
19 s ſpijt
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aeijl ik bie niet aan uitſlaan/
zijnbe boof aan bep De Ooren,

#an ſp ook mp niet aanſpooren/

GPm op 'g Levens weg te gaan.

Ach ! ach ': !

aPieg berfteelte van 't Gehoor, »

#oet 'h mp moo: u neber merpen/ -

öBieg oerſteche ban 't Gehoor , .

25ib ik u boogboogt mp 't G20? /

alPijl mijn ziel ig al te doof,

cBm met pleit het oog te ſcherpen)

5Pa 't 45ehlamft bet Hemel-herpen;

#tch ! vermeerdert mijn 45eloof. -

Ach ! ach ! ach ! . . . . .

- V I II. - ,

gh miſ met ten hemel gaan/,

dºm um ſtoem te hooren klinken,

gh muil meſ ten Hemel gaan l.

@m beg Levens-kroon t'ontfaan;

Emmaatſ ach laagcp ! al mijn hoop /

5eoel ik t'effeng mp ontſinhen/

âBijl ik boom een kreupel hinken,

5?iet bolboeren kan mijn loop.

Ach ! ach ! ach ! -

IX.

JPieg alg kreupel aan be voet,

3Loog iſt boo, u mijn ſbcbeben/

dBieg alg hreupel aan. De voet,

25uh ik ooo? u in @otmoet,

«En genoopt boog in'ge. Smert »

ſitung ik laatſt met radde ſchreden,

d2g ben Weg des Levens treben)

aPoet mp hupp'len alſ een lºert. -

Ach ! ach ! ach ! - - -- -

* *

t

d

X.
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*,

-

--

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

&Poſt en heeft mijn ziel geen kracht,

G2m 3ig tot u op te beuren/ - -,

42oit en heeft mijn ziel geen kracht,

G2at ſp een geſpligt betragt/

3Bant aan d'ydelheyt geboept/

#an fp/ (mogt ik het betreuren)

Zig niet ban. De aarb opbeuren/

&elf# hoe bat ſp haar bermoeit.
Ach ! ach ! # !

- I. . . . .

alch ! herſtel mijn zwakke hand,

'##al in umen Wyngaard merken/ .

2lcij ! herſtel mijn zwakke hand,

3Pat'ft u kan aangrijpen/ mant

Jalemant miſt het doen alg gp) -

&#n mat kan um Magt beperken?

#ch ! ach ! miſt haar ban oerſterken,

&et haar kragt en leven bp. - -

Ach ! ach ! ach !

X II. " .

300 3al 3ijn mijn ziel geſond,

3Pie nu# lneet Han leben/

Aboo 3al 3ijn mijn ziel geſond,

&Pf ſchoon Dodelyk genoomb/

3UPijl gp haar |in ſppt bet bel/ . . . . .

3Boum um Dierb're Balſem geben/

&#ot ſp miet ban Jazuh ontijenen/

Heelmeeſter ban gſraël.

Ach ! ach ! ach !

Op den vroegen Morgen

&tem : Als een uytgeſtorten Balſem,

W# alle bonh're ſchimmen/
D t lift
2b mijn leert een gelihon / #ºu
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-w

#au be 25ſepbe ogtent Zon/

@Iragt hun toppunt te beklimmen /

qEn bor HBoog'len 3oet gelupt/ ' '

's Hemels Goetheyt gal'men upt.

II. -

alerijf be Baakluſt upt be ſPogen/

52u be 32ſeren altemaal/ -

dPp hun mijg / en in hun (Laal/

ſtoemen Scheppers g?oot 13ermogen / .

albijl fijn Woord hen magtig Schiep,

qEn oan Niet, tot Weſen riep. - -

I II. - -

dºpber toont 3ig eben Beerbig/ 3

(lºot ben Roem ban hunnen Heer, is

b'Gene min / b'anb're meer /

1ſtoept u toe bat Godt ig Weerdig;

2II hun pogen l al hun boen/

aeijſ fijn Magt hen moum behoén,

- IV. ' '

ga ſp ſpannen alle t'faamen/

m ben rebelijken ſteenfch/

gn fijn 3?ogen / in ſijn 42enſch/

5Boo! ijun #ber te beſchamen;

alBijl ſp roepen eben 5eer /

#l mat abemt / Looft uw Heer,

V.

Ihunne aangename klanken, -

Epie ten hoogen Hemel gaan / -

aïeijſen mp / ſchoon ſp?aak'loog l aan/

treat ift moet mijn Maker danken,

g#n ban Yver 3manger gaan /

om hem 't Hert te bieden aan. ,,
* * * . -

Sugt
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Sugt om Jeſus Lief te hebben.

- &tem : Pſalm 103.

G# Jeſus gp 3pt Çeubnig bueerbig/

3Pattotum Roem,enTong,en Hertig beerbig)

OPm in 45eloof uïn Lof te galmen upt; . .

g?/ bat um Geeſt, um Heyl mp beeb 25eſeffen/

3Pat3oum mijn 3ielum Schoonheyt niet perheffen/

GBn 25ibben aan/ ubu #wig Raadsbeſluyt.

Jſlâijn herte Iept in Budaagbent alg gebompelt/

WEn b'onnuagt heeft mijn 5iele oberrompelt/

&oo bat fft u nog 3ien/ nog liebe Ham;

gEn nog beel minder mp op u bertroinnen:

2lch Jeſus ! laat ik u men Glans beſchouwen/

HPeemt mijn berfoeft upt b2pe Goetheyt an. .

I II. -- * *

&P ! Laat mijn hert in ume Liefde blaften/

&P! Laat mijn hert/um bierbye Goetheytſmaſten/

«En gunt aan mp uur. Tegenwoordigheyt;

62p bat mijn 3iel/ met opgemeſite 2 hmen)

3?iet amberg tragt alg u/ alg u te ſl)innen/

«En ober mint het geen# ban u ſchepb.

/ - - -

gIk heb nºp lieber 't Lieve, ban 't 3Leben/

2lch miſ aan mp ume Genade genen !

@Bat bie mijn leert doortintelt met um Min,

GIen epube 3p mijn GLogten mag beſtieren/ .

dBm aan 't Dleeſclj ben @Leugel niet te bietenh

2lcij! neemt / tot uugen Dienſt, mijn Ziele in,

V.

2lch! Iniet mijn 2iel) geſtlupſtert en gebomben

2lan Ydelheyt, ontſlagen man be Zonben/

GÉn maat 25eheerb boog üboe dierb're Min 'oat
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3Pat 5oum op 2larbe mp een #emel meegen:

#toom groote Koning, laat uun bierb're Vreeze,

#lan ubuen Dienſt verbinten H#ert en Zin. -

V I.

?lch ! eygen Ik, mier ift ban u ontſlagen/

«En mogt iä mopt mijn eygen zelfs beij ; -

âDag Jeſus maar alleen Heer ban mijn ſjert/

HIPat 5oubo mp bat in gulle 1??eugb Doen baden:

2lch Jeſus Lief! ik magt tot um Genaden, -

«En teb're Gunſt aan mp gegenen mert. --

. . . . v 11.

Gº ! hon mijn ziel boo? umen Throon bemeenen/

gaat ºp aan't Vleeſch opb moum gehoo! nerleenen/

&P ! mag mp bat tot inm'ge Ziele ſmett !

'Ach Koning ! wil 't 25ooſe# -

?lcij! 'ſáát mijn bert niet meer tierfſingert blijnen/

op 't geen bat uw Gedugte Hoogheyt tert,

': '#ff: ' t V I II. . . . . .

«En boet mijn 3iele ma um Beelt gelijke/

&Pp bat foo aan um 45unſtelingen blijhe/

aPat 45p in mp um Beelteniſſe buit;

«En ift met regt u# mijn Koning noemen/

&Pp bat ift mp ten ooſten kan beroemen/

iſlaet utoe Kinders, in haar groot Geluk.

- ii ſ , IX. ,,

(Lot bat ift eeng ban alle 35onb' ontſlagen/

GBnmibbelijſt u 3al volmaakt behagen/ .

«En ſtemmen u/ foo alg 45p mp nu ftent;

©m eeumig u te lenen onberijinbert/ . -

#h meng maar batbe (Lijb haar tijbuerminbert/

«En bat De 3TBaerelb epnbigt u jaar ent. -
- • . - Op



O P DE

ZIELSWORSTELING IN

BEKOMMERING.

ST EM : Pſ. LXXVII.

1.

ſtooten (gplant bie behagen

lgeeft in het ootmoedig álagen

Ban een arm en ſchuldig iſ?tet /

SNSEEST UPie 3ig (#pl gn l#ulploog 3iet;

GEu uur ſchulben en elenben/

Iſfabeloog 3ig tot ll boenben;

Zult gp nooit een bo? HPoeſtijn

#12aar een 25gon ban 3Leben 3ijn.

2. -

dP! gp 3iet ook libeer mijn bltrgten

(@Lot ll / en mijn ſp?aahloog 3ugten

«En inijn tranen 3ijt gement.

q9 gp 3iet en hoort mijn Hlagen/

GEn mijn roepen en mijn b?agen/

3Piäupfig bol ban b?ee5e nog

3Boog het pſelijſt 3elfg beb?og.

3

Heeere geſug ig mijn komen

ſlot u niet alg al De 192omen/

25en ih boog de regte baan

geoh niet tot in b: gegaan?

kan
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#tan ik niet mijn hert berrenen/ .

#lºet baat bie 't in maatljelt meenen /

#g het mp mpel bºemt berhaal

: ?lig 3p ſpºefien Canaang taal.

, 4•

2g mp bat HPerborgen 3Ieben

âPat g'ill Gºrfbeel hebt gegeben/,

gÉn be ſlPerelt niet en Hent / ’ s .

3Boo, il GIroon ubel ongement:

3ltag 't II ſlaagt niet bie mp boekte

GÉn imp aan mp3elfg ontbchte /

gEn teeb 3ien hoe dat mijn ſtaat

Zomber ll buag bupten raat.

- 5. - . . .

3Bag 't Il ſjeeſt niet bie mp toombe

JPat in 1mp geen goet en moonbe/

Jilºaat bat ih lag in ben boob/

3èol ban ſcijuit en gang ontbloot;

qºn bat pligt / of 250?ger 3e.be/

32coit mijn &iel geen mate ogt.be

#onben geben/ ban alleen

«Tºp #tet 23eſug/ amberg geen. **

- 6. " - - t

3Pie mp toombe it ſº enaben/

13002 een 30nbaar gang belaben/

gºn bat gp alleen berbult , '

2ll haar lebigbeſt en ſcijuit: . . .

#lonh bat bpoogt mp niet in b'ooren/

3Bent u tot mp gang berlooren/.

#tomt ja homt berblij3elt hert/

lgier ig 25alſem boog u ſmert. "

7.

3TBag bat 3ugten en berlangen /

Paat ik boog aan il bleef hangen/ g;

,

t

º
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«En bat plijten op it 25loet

ilhet een toegekeert gemoet;

QEn bat roepen hebt ontfermen /

«En dat blugten in Il ermen/

«En bat merpen b002 il neer/

Jaſet boog il gemerkt / 49 geer!

8.

alDag 't niet iſ beminnelijkheben/

3Pie mijn ziel. 3oo obegreben/

#a 5oo b?ongen om geheel

lºl te hfe5en tot mijn beel;

#ton iſ, boen mijn Ipert Muel houmen / .

@Loen ik ll 300 hon beſchouuren/

#n het 49uerbierbaar Schoon

1Ball ill/ 49 4500g eigen Zoon!

- 9.

Hiton ift boen niet onberſchapben/

3Pat 'ſtijl eigenbom mouuu blijuen/

. Hºu en tot in &#euunigheit ?

&#g 't niet mare lºgeiligheit/

2ſt mijn heil en meng bebonben;

&#g het ſterben aan be 3ouben)

«En het g?oepen in be beugt/

3Piet mijn 3ugt/ en luſt/ en b?eugt.

* - . IO,

## be 3onbe niet mijn bpant?

ſet gp 't roepen niet om bpſtant/ .

HI?et berfoepjing en met haat

(@Legen# 3onben âmaat?

#g niet nabp it te lenen/ ,

1II ſtantbaſtig aan te Hleben/ .

iſ het een hinderlijſt gemoet/

t'afenige dat mp bolboet. .
* * *, - - --

, ".- - - -
- -

----- (ſ? 2. II,

- - - - -
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II.

lºgoef iſt bat buel ber te 30ehen?

Zouben mijn berboggen boeken/

3Paar geen oog mp booten ſtan/

3Paar niet 3ijn getuigen ban

H#eugen/ mp met plaatg en ftenben/

3Paar ift het heb onberbonben/

gEn mijn hert 300 bomb geſtelt f

?lig iſ il ſjelj booggeſtelt. -

- I2.

'h %ombig alg ift bat onthenbe/

JBat ik mp 300 tot u menben;

#laaar iſ, neeg 't ig niet opregt/

3Dijl ik blijf ben ouben Hnegt;

3Paat 45obg 25ontgenoten bloejen/

GEn in 4,5eloof en @Bobb2ugt g?oejen/

QEll ban Deugt/ tot Deligben gaan /

&chijn iſt alg te blijben ſtaan.

I3.

2|lg iſt 3ie mijn hert en baben/

ſioep ik uit/ Han met 45enaben

Zoo beel 3onben nog beſtaan?

Zou in een / bie gp neemt aan/

Zijn een 2，iel nog 30o onmetent/

&Zoo bunaal3ugtig en bergetent /

2oo onbuigfaam en bermert/

2lg iſt bihuilg bint mijn ſjert.

14,

GP 'ft mij niet mp 3elfg miglijben/

dBf mp ongeg?ont berblijben/

JPoog te ſteunen op een riet

aPat mp in het einb berliet;

'ſ: âIPeng ook niet ill ſter t'ontrooben/

49f u beugben te berb00ben/

SPoo?
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3Poo? mijn ongeloo bigheit/

àBan u uberh in mp gelpt.

- I 5.

jàu gp useet het alieg ſlPeter / -

gſt mueet boo2 mp 3elfg niet beter /

GDf bat mo?ſt'ien en getraan

#g 300 in mp omgegaan; . . .

&Pog boo?5ocht en p?oeft mp #eere / .

«En milt boom it beeſt mp leere/

q2f 'er in mijn herte ooit nog , ,

#g een 3meem ban 5elfg beblog.

16. 's

'h 3TBeet |I ſlàoogt bat kan niet liegen/ .

3?og een 3onbaat 3ig beb?iegen/

3Pie 3ig in getrouunigheit : - - -

25p bien (GLoetſteen neberleſt:

'ft Lºeb ook menigmaal mijn toegen

25p bat IBeſlujoogt meer gelegen / .

«En th heb geen amber ligt/ .

dPf 't ig na bat alPoort gerigt. .

17. .

2iel maarom ban neerge5egen/

âlBijl bat u berbogge megen

#2a 45obg eige Boogſcij?ift 3ijn,

4Daarom ban in angſt en pijn

#Bog berſleten bele bagen/ - -

#ou gehoua Dat berb?agen / -

3Pie in ſDoogt nog «Eet nooit liegt/

3Pat 3ulſt eene 3ig #alent
I Ö,

#Been/ GP neen! Ijp blpft be ?lmen / .

#Pimmet 3al bie hoop beſchamen/

JPie op 't Hºeſ getuigenig -

#uiberlijſt geg?ontbeſt ig.

G? 3 GPp
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dPp milt ban 3ijn goetheit roemen/

een bem Bob en Baber noemen/

apie na 't Ipeilmoogt ban 3ijn ilàont/

Hij baagt in het Zout Berbont.

* I9. -

2Iller Ibeil en 3Lebeng ?lber/
zijt gp ban mijn bob en 12aber/

gig iſ toegenegen bett ,

#pan tot mp in b2eugt en ſmert;

d#p leert dat mp heel beſchoumen/

aſpoet mp hinberlijft bertrouuben

dBp 1 t/ maakt mijn #iele ſtil

GPfiber ll beſtier en Albil.

\ . . . . 2o.

gleert mp alg een hintje filagen/

2ilg een hintje na il n'agen/

2tig een hintje 3ijn verblijt/

d@nu bat gp mijn 1Babet 3ijt;

3ilg een hintje aan ill, fileben/ .

#tig een hintje boo, il lenen/ -

ziPät blpmoebig alg een hint

& Lut 3ijn 1Baber toegang bint. -,

- - 2 ºf ,

zijt gp geſu# 4lief mijn 250gge/

dPie op # naamt al be 2-0!ge

3Aan mijn lºeil en Zaligheit /

Hau en tot in &#eutuigbeit/

#ijt up al mijn liefde meerbig;

dà1 boet mp ſtantbaſtig beerbig -

25lahen in ijl JPienſt en ill?in/

#Beemt mp eeuunig boog l in.
- 22•

«Beeſt bíe booben boet herleben/

leebt gp mp bit lºeil gegeben/

* * *

-

& Pat
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23

49 gezie-eenig zalig 3Pe5enl

V

aPat gp mijnen 3Leitãman 3pt /

#a iſ ſtaat tot zaligheit:,,,,,

#ilt imp op be weg berhujifihen/

glºeit mp alle oogenbliftheu
op het bobbelijk Peugten ſp002/

3igt op d'enge meg mp: 000,-

3Laat ik Il eerbiebig ogejen/

of in beel manbelen in het 3Ligt

#Ban iſt unſenbelijk 2auge gigt: -

zeoet mp ueel met inbzult leden -

#an bat leeſt aan mp gegeben/apat elä bie mp 3iet nip hen - A * * *

zaat iä iſ berloſte ben, - , - -

alPilt mp het 45eloof bermeeren/

qEn miſt al bie b2ct5e meeren/

aele zoo blhumilg mpn geuort. -

#og ooo, il inkrimpen doet, -

#t ik nooitg met blptſchap rij5en ' -

#iaijnen meg/ Dat be bemijſen - - ; , ..."

#an it ſlain in mp geleit / -

#p oerhuoiääen in ben ſiteit. ,,

- 25

@Tot ſä eeng mo:b opgenoilet!
#n 't ge5elſchap ban be bloumen/

#ſe boſmaakt u boot in (ILtOOIE * * * ,,

glopen naaber / beeſt / en Zoon / -

areaat be ſtroomen «Eeumig olieten/

gin het Zalig Gºoi, genieten / -

#uurt een ronde ſteunnigheitl -

19:p ban hommer73ono7 en ſtrpt.

dà 4 3 vCLoDs. #EN
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DEN AAN K L EV EN DEN

Z O E KE R.

ST E M: Pſalm CIII.

Ontferment I#eer/ ô oo?ſp20uh ban mijn HIeben!

3Dat ig mijn Ziele ban u afgebgeben/

3Pat 5merft mijn bert van El 3ijn leerber af/

JIàogt tft illuj u?ieubelijä ?lanſchijn eeng aan

ſcij0uuben, r

dBing gp uuo ſtiefben-ſPil mp eeng ontboumen;

3Paſt mijne Ziel baat gp uuu (#eil aan gaf.

2

2ep G5p tot mp / ſh 5al u ſiuſte geben/

#Bint in mijn Zoon poot uitjet regt ten HLeben/

opin 3ijnenf mil / upil iH uur 12aber 3ijn;

3Pan nu boo?taan 3al imp uur |Bert 5oo noemen/

gEn in mp alg um hoogſte goed beroemen/

#n Ipem 3ijt gp van ſchult en ſmette bep,

so•
- *

39g! bat gp mp in gunſte moub ontmoeten /

OPín boor um ſtomſt mpn bitter te ber3oeten/.

(4Le 5eggen / ſtil / 49 %iel! ik ben um lºgepl;

2lan mijne hant 300 ig het buiten hopen/

gn ſchult en ſmert 300 leg if alg berſopen/

jl het breeg en regt tot «Eeuuuig #ielg onjepl.

4.

3TBat kan iä hoen ? @Pfumaar ijl tnee ontmoeten?

âDat 3al ſh geben/ om mijn ſchult te boeten?

&Pte niet en heb nog nietg begrigte han;

gEen blinbe #iel boo?troliſten ban be 3onben/

3?)panbig boog / berbuit met ſnoobe bonben/

ſpat boeting of boat rebbing ig baat an.
- * * j',
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:

5

&P neen! 'k heb niet te gebenboo: mijn TIenen/

'h ſlàoet il mijn ziel berloren opergeben/

«Bep?engt in ſomb en ſatang magt en regt;

g#n roepen geſug/ laat ik niet omhomen /

3Laat uun & Butferming tot mp neberſtroomen/

2ich! neemt mp op/ en in uuo armen legt.

6.

dam inp t'onbnagen/ in Tilm byp 42ntfermen/

iſ 2ijn 12pant/ neemt mp in uun 3Liefbe ermen/

âIBant anberg ig berloren mijnen ſtaat; * *

GEp ſºelper ban mijn rebbeloo3e 2iele/ * .

&Poet mp €5eloo big boot u nederhniele/.

45eeft dat mijn Ziele tot il ober gaat.

7. ſ

ſlBat mag 't mp goet / 300 in II neer te3inſten/

gÈn met mijn ſchuit en ſmette te berbzinken/

& In ill/ 4P uolle HLebeng lºeiſ- 3Fontijn!

GEp mag inp af/ 42 geſug! liebe 25onge /

JPoet mp beruſten in Ill 5omber 3onge / .

49! Dat mijn ziel in il mijn ſhotg mogt 3fjn.

8 -

m# 2lch ! mat moet ik b?oebig3ugtent booe

ell; - -

3TBat houb mijn l#eplant 3ig boog mp berholen

giën iſt alleen moet ſuftfielen buiten ſpem /

JBaat bunaal ih heen / ih arme 3onber lºerbet/

giëp 23efug laat ik bog niet bolen berber /

#eft op / heft op / uur | 2etberlijſte ſtem.

- 9. - -

9m mp tot uum ſbemeinſchap op te boeren/

EPaar mp geen upanbg liſte 3ou beloeren/

3Pat 3ou mijn #iele bp u neilig 3ijn?

- 42 5 'Ach!
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2lcij! mogt iſ: eeng in il mijn lºeilant ruſten/

«En in uur bobt/ alg 't unjue/ mp nerluſien/

&Bau mag 't gedaan met al mijn zielggehuuijn.

e D. K. K.

GE BE D To T JE SUM -

STE M : Wie ſleet beugelster dagen? -

&#fug. 3l3aarijeit / HIigt en HLeben/

320n ban urate Hºeiligheit /

iſBlit mijn 5iel oog htachten geben/

(9in geſtaag uun &Bierbaarheit/ -

3Pgo? 't 45elooue te beſchoumen;

?lcij mijn 2eſu#! laat iſ meer - - - - -

&Leeberlijſt op uur betrouugen ! -,

45unt tup Dit/ p?ijgboeerbig #2cer.

V 2. -

gig niet in um maarbe Hºeilant/ .

2Illeg luat mpn 3iel balboet?

lhulp / en &Lrooſt / en ligt/ en 25pſtant ?

3Pie berfilmthhen Han 't gemoet; -

JDat ban boºſt en honger ſterben

Zoum / inbien het il niet bonb;

gên gp niet liet trooſt bermerben/

&Poo? De huſe ball um ſlàonb?

3.

geſug bie ?Alleen 3pt meerbig/

3Pat men ll het herte ſchenſt/

G2m geſtaag betijt en beerbig/

312aat te paſſen op uw 319enſt;

-
/

ep
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gºp bult bog in mp niet tºeere /

aPat iſt anberg lief alg ill;

alPilt bog merelbg iLiefbe meeren

Illit mp / maaht mp Daar boog ſchuum.

4.

&choonſte Hºeilant / baat het ſchoone

19an de merelöt bp berbuJijnt /

31Bild u &choon bog aan mp toolle/

H#eil30n 24 e5ug imp beſcijijut;

âlPilb boog uube liefbe-firalen/

't liberte tot 11 trekheil iu/

gºn mp uit het ſtof ophalen/

ASchoonſte geſug boog uw ſlain.

5.

peilge gefug bie geen blehhen / . .
49f on5uiberbeit en hent/ - -- -

alBilt met Ibeiligheit mp behhen/

JPoo2 uur 45oetbeit 3onder ent;

alBilt u nu 25eelb biep in mp bguhhen / .

JBoet mp u 45elijken meer / . - --

âBilt met ſiragt oog uit inp ruſtäen /

&Pat niet puett b002 uu] &#er.

6.

3Pahliere gefug bol ban pber/

&P ! Dat uuje liefbe bbbang/

jl2p geſtabig uJag een brijber; -

SPat iſt al inpn leben lang /

2ll mpn Hragten mogt beſteben

@Lot uur UPienſt/ liefmeerbig lºgeer/

sºu mpn Ztelg- en 3Ligbaamg leben/

3Papeng ſtellen tot uuj Get.

7. #efug
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7.

gefug laat ik in mpn bmegen/

qºn al mat iH boe of laat /

illuj H#ert tot mp 3ien genegen/

3Dc2ſt 45p bier mpm (@Loeberlaat /

(Lot ik eeng bp ll 5al me5en/

JPaat ift ll tegt HLieben 3al /

gÉn gp #eilant nooit ſbolpreſen/

#Hap 3ult 3pn een GE &# ill3193 45 20 31.

Dort den 3 September 1728.p N C. W.

Raadt en Moetgevinge voor een arm

Verleegen ZONDAAR,

Die in 't Gezigt, en onder het Gevoel van zyn Zon

den gedrukt en gebukt gaat, en weenende is om

den HE ER E JESUS.
-

&tem: Geeft een Aalmoes enz.

O# mpn neergebooge herte/

J 3Pat na 23eſug. Liefbe blaakt/

“En geſtaag boog bluft en ſmerte/

#l deuoonb binb en getaaft;

%3p ben Ibeplanb ig ontferming /

12oot ben ?Erme/ een beſcherming

#Boo? een bie 3ig leebig 3iet/

#p muil hooren // #p miſ hooren/

32a een Ziel Die tot ſjem biiet, 2. âDel
- , El??
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tt

-

2.

3Pel boat ſtaat gp Dan te boagten /

gig ban geſug niet berept/

iBoog bie in haar b2uft berfmagten/

lºgeeft ijp ooit mel neen geſept?

(dIot een bie mag heel belaaben/

GEn 3ig nergeng hon ber5aaDell/

I#eeft bp u niet 3elfg gelaſt?

Hiomt maat tot mp // #tomt maar tot mp ]

Soo beladen en belaſt?

3.

3Butft gp 't egter nog niet bmagen/

3Penht gp meent ooh % efug mp?

3lPilt bat 3elfg ben #epland b2agen

19:agen immer ſtaat u b2p /

eeft bp u ooit uptgeſlooten/

24mant mei boo? 't hooft geſtooten/

H#p ig al ten goeben lºgeer/ -

GEp ſtom maagt het // &#p hom bbaagt get/

«En balt boo? 3pn boeten neer. a

4•

OPpenbaart hem utme 3onben;

(ILoont hem u berb2pſelt hert /

(GIragt te ſchuplen in 3pu monbell/

2Zoekt u b?eugben in 3pn ſmert/

3Boet aig Babet gacob beeben/

&trpb met hem in ben gebeeben/

300 ârpgt gp ben 3eegen mig/

3Bant 3pn naame // ſlBant 3pn naame/

3Bant 3pn iſ?aam ontfermet ig.

3.

3Penht be ſºananeeſche B2oume/

&loeg bp in het eerſt mel af/

iſlàaar hoe miſt 3p aan te houtme /

ſ&Zot bat ijp haar beebe" taf; . #

\ p
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H#p 3al u ooſt 5eſter hooren/

3l3ant bp laat niet gaan berlooren/ .

3Pie in maarheid om hem ſchgein/

«beeft geen moet op // «Beeft geen moet op /

3TBant ijp heeft het tota: po.

&ou een Schaapje gaan berlooren/
19?p gekocht boo? %jefug bloeb/ - w

H9eeft 45ob niet met «Eeb ge5uuooren/ -,

3Pat bp 't beel míl 3pn/ en goed -

12002 bie 3ig geſjeel migttoumen /

2lſ hun bepl op #efug bouujen/

q#p 3iet eenā na binnen 3iel/ -

&#g 't niet #eſug// #g 't niet gefug/.

dPie u lutaat alleen bebiel. -

- 7.

ſlBat getup.gen al bie traanen/

ijlptgeſto2t boo? 24efug @Lij2o011/

#toft gu 1Babet niet eeng manen /

Qin het heilgoeb ban 5pm #oon /

2Zou be l#eere u bergeten/

#ou hp ban u bzuſt niet moeten/

dſbaart hp ban be traanen niet /

gſm 3pn 3?leſſche // #n 3pn 3 leſſche? -

#ſa ijp meegt al 11 site:t. -

ſlPeet gp niet tot hem te ſtomen/

12gaagt het 24efug alg #92opbeet/

HIBaarom 30ub gp U002 hem ſchromen/

âDant bn 3elfg u bunaagbepb meet / : -

«Baat u aan 3pn boeten 5etten / -

HIBilt ſteebg op 3pn leering letten/ * * *

####f ,p geeft leffche // Hººp geeft leſſcljeſ

Dit de 3iele# : - ,

•

-

9. pint

:
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Binb g'een mobberpoel ban 3onben/

QPaar u 3fel alg in berfmoogt /

#pn het lang uerbuplbe uſonben/

3Bel mpn 3iel ºp Heuen hoogt;

#oog het 5ondig bitter al5em/

#eeft u He5u bell5aam bal5em /

'# ſlideen 5un oberbierbaar bloet/

@ Dat reynigt// 9 bat repuigt/

1l ban al u 3omben bloet.

IC.

#Baar ag! benht gp mpn bpanben/ .

Zpn 300 liſtig / ſterk en boog/

&Pie mp onberhoebg aanranden/

&Pupbel/ iPerelb/ bleeg/ 3o loog /

&#n iſ 2ïrme beb geen hragten) !

'fi bleef if 3al nog eeng berfmagten/
gËn 3p ober minnaar 3pn7 -

“En bat boet mp// En bat boet mp/

&cijier ber3inken in de ppm.

II,

SHampn5iel gp moogt met beeben/

3Bag'er #oning gefug niet/

&Pie mil moet en kragten geben/

GÉn haar helpen upt berbriet/

2ll u haterg moeten ſchroomen/

3efug tg be hulp bet boomen/

&#n 5oo be oberminning mig/ ",

2lſ u ſtrpben // 2lſ u ſirpben/

3In De âragt ban Cijgiſiug ig. - (45

- 12. GBp
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I 2.

«Bp 3ult nog eeng (Iriompheeren/

apat en Han u niet ontgaanſ

ſpant nu geſug/ umjen tºeeren/
19eeft Göoog regt ( en met bolbaan/

dºp 3ult nog eenſ 3egenp?aalen /

gán be rupine Igemel3aalen/

dºenmig tot 3pn ſtof en steel
#paatig 't ſeeiiig// Paat tºt 't 12eilig/

#inen/ Rimen/ 't 5p 300 leert.

E Y N D, E,
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