Over dit boek
Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.
Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.
Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.
Richtlijnen voor gebruik
Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.
Verder vragen we u het volgende:
+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.
+ Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.
+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.
Informatie over Zoeken naar boeken met Google
Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web via http://books.google.com
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Tot opwekkinge voor een yder, maar
voornaam voor des Heeren Volk:
om God te danken en te loven,
en te bidden voor Land- en

Kerk, in deeſe naare tyden.
Opgeſtelt door
•

LAMBERTUS M ysER

**

As.

Litmaat der Gereformeerde Gemeynte te .
M I D DE L B U R G.

Te Middelburg, by M. en A. CALLENFEL&
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Geliefde Broeders en Suſters in de :
-

-

- - Genade.

--

-

Ik hebbe deeſe Liederen, voor myn
eygen opwekking, en tot U lieden op
wekking en ſtigting, laten drukken in
die form, met dat oogmerk, om die

te konnen agter in myn Werkjens te
laten binden. Ontfangt dit als een laa-,
ſte liefdegifje: bid veel voor Land- en
Kerk, in deeſe naare tyden. Belieft het

de Heere tot ſyn heerlykheyt en onſen

w,

nut te ſeegenen, dat is myn wens over
'-

U lieden Amen..

-

g,

U Broeder in Chriſto

LAMBERTUS MYSERAS.
Middelburg den 14.
April '74:S&N
&
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M. o R GE N-G E SAN G.
Op de wyſe van de Tiengeboden.

of anders: Dit waren eertyts breede weegen,
I.

-

O Herder trou! wiens waakent oogen:
Romtom de wyde weerelt gaan, •

Wiens hooft tot ſlaap: nooyt ſy geboogen;
Eén Aartworm komt u ſpreeken aan.
II.

Ag wie ben ik dat ik ſoud ſpreeken?
Met God ik ben maar aart en ſtoſ;

Siet niet ô Heer na myn gebreeken;
Maar neemt in

d: #y" herten lof.
I.

Myn hert heeft luſt

om u te loven,
Dies ook myn mont ſig openmaakt,
Om dat gy deeſen nagt van boven;

Voor my ſoó trouw'lyk hebt gewaakt.
Gy hebt gewaakt ik heb geſlaapen: .
Hoewel den Leeuw romtom my gaat;
Ik weet hy kan my niet betraapen;
Als gy voor my oyde wagt ſtaat.

Myn arme ziel die was verſlonden;
Myn lichaam waar in 't ſtof geleyd,
-

A 2

-

4.

Mo R GTE N - G E s A N G.

Soo uwen Geeſt niet waar geſonden;
U vleuglen over ºy geſpreyt.
l.

Ik leef alleen door u genade;

Die alle Morgen myn verblyd,
ô! God wat is den Menſch een maade;
Dat gy hem ſoo
ſyt.

##

Den duyſteren nagt die is geweeken;
Den ligten dag verſcheenen is,
Wilt door uw magt ô Heer verbreeken:
De groote magt

##ydemir

U gulde ſon is opgereeſen:
aar door de Weerelt wort verligt,
Laat ook myn Siel verligtet weeſen;

Met ſtralen van u aangeſigt.
Heer wilt my met u oogen leyden;
En met u Hand my ſtueren voort,
Laat uwen Geeſt nooyt van my ſcheyden;

Ontrekt my niet u

## Woort.

Geeft dat ik gaan als in den daagen;
Al ſtaand altyt in u geſigt,
Op dat naar u goet welbehaagen;
Myn doen en laten ſy gerigt.

Heer wilt myn uwen trooſter geven;
62
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Bewaart myn voor des Duyvels ſchigt,
En laat my na dit droevig leven ;
Met u bewoonen 't Eeuwig ligt.
-

-

XII.

Laat ik myn daden ſoo vol dueren;
In uwen dienſt en tot u eer,

Geeft my myn daden ſoo te ſteuren;
Tot uwen lofô waarde Heer.
XIII.

Geeft my myn Naaſten ſoo te ſtigten:
Tot nutte van myn eeven Menſch,

Dat ik in deugden voor mag ligten:
Dan zal ik krygen mynen wenſch.
Tot dat ik door den doot ſal komen,

By u ô Heer voor uwen troon,
Om met de Engelen en Vrome,

Te ſingen Haleeluja ſchoon.
XV.

Om 't Liet van Mooſes daar te ſingen;

Met al 't gekogte volk te ſaam,
En met des Hemels Ouderlingen:
Te loven uwen grooten naam.
XV L.

Daar 't altyt Dag is ſonder Nagten;
Vol glans en Heerlykheyt ſeer ſchoon,

En daar u Kind'ren my verwagten;
Met d'Eng'len Eeuwig voor den troon.

A3

XVII.

Morgſe N-G es a s G.
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XV II.

Om Eeuwig daar by u te woonen ;
En d'Engelen te ſingen na,
Met ſeer verheeve hooge toonen;

Haleeluja, Haleeluja.
A

A V ON T-GE SAN G.
v

Op deſelve wyſe als vooren p. 3.
I.

Goe gunſtig Godt genadig Vader;
Die deeſën dag my hebt bewaart,
Die voor veel rampen my genadig
Tot deeſen dag my hebt geſpaart
II.

ô Heer ik koom u name loven:
Erkennende u goedigheyt
Die met veel ſeegen my van boven;
Seer ſagt en vriend'lyk hebt geleyt.
-

III.

Ik ben ontfangen en geboren?
In ſonden en in walglykheyt,

En door myn ſonden ganſch verloren;
Veroordeelt voor u. Maajeſteyt.

Door u genade ô Ontſermer !
Dcor uwe liefd en goedigheyt

Hebt gy vrymagtig ó Erbermer

U

A von T-GE ; A N G.
: U vleuglen over

7

# geſpreyt.

-

Gy hebt ô Vader my verkoren ' .

-

Voor s Weerelt gront van eeuwigheyt,
En door u geeſt my weergeboren
Geroepen tot de ſaligheyt.

-

-

Gy hebt de ſaligheyt verworven,
ô Soone Godts voor al u volk
Gy ſyt voor my den doot geſtorven;
liefdens kolk.
ô Diepten van u VII,
w

Gy hebt ô Geeſt myn afgeſcheyden
an Weerelt ſond' en Duyvels rot,

En door genaa my onderſcheyden
Geleyt ten dienſte van myn God,
VIII.

Drieënig God mogt ik myn leeden
Opofferen in dankbaarheyt,

En Ziel en Lyf en tyt beſteeden
Ten dienſte van # Maajeſteyt.
-

X.

Wilt my daar toe genade geven
Van nu af al myn dagen lank;
Dat ik myn dagen mag beleven
Tot uwen Lof en roem en dank.
X.

-

Tot dat ik eens hier na dit leven,

In Heerlykheyt dan
A 4vroeg en ſpa s

• -

-

-

*
l

,Met

A v of T-GE s A N G.
Met d'Eng'len voor den troon mag ſweven ;
8

En ſingen mag Haleeluja.
X I.
en

Bewaart my deſen nagt van boven,
Geeft my een ſoeten ſlaap en ruſt
Dat ik u in den morgen loven;
Lieven en dienen mag met luſt.
XII.

Leert my myn dagen overdenken,
Wat goet gy my al heb gedaan
Wilt my u gunſte verder ſchenken,
Na u beloft' van u ontfaan.

XIII.

Wilt gy myn dagen nog verlengen
Blyft by my helpt my in den noot:
Wilt my ten Hemel binnen brengen,

Door een heylſaam en ſagte doot.
XIV.

-

Wilt my voor ergernis bewaren
Voor ſonden Weerelt duyvels liſt
Dat ik my daar door niet beſwaren
Mag trou aan u
myn kiſt.

#ver

Tot dat dit lichaam eens ſal vallen

En ſterven door een ſaal’ge doot
Sal opſtaan en heerlyk met allen
U

W# ruſten in Abrams ſchoot.
XVI.

Om voor u troon eeuwig te ſweven

A v o N T - GE s A N G.
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En u te geven heerlykheyt,
Volmaakt ſalig voor u te leven
Tot in een ſaai'ge eeuwigheyt.
Laat ik in 't oordeel van u hooren,

i

Komt in geſeegende by my '
Beërft dat Ryk myn uytverkoren,
Voor u bereyt, eeuwig en bly.
D E

P R E N T E

van een Gelukkig

M E N s C H.
Op de wyſe van Pſalm 86.
-

L

E En vernieuwt gemoet van boven,
'- Regt bequaam ſyn God te loven;
Weergeboren om op 't meeſt
geeſt.
God te dienen in

#

Die om Jeſus bloet en wonden,

Vrygekogt is van ſyn ſonden
Vry gemaakt van ſchult geheel,
Door 't geloof dat ſchoon Juweel.
IIL

ro

DE Pá 1 N T E van een
III.

Die door Seegels ligt en panden
Van den Geeſt als onderpanden
Leeft verſeekert en gewis,

Dat hy Chriſtus

## is.
I

-

e

Die met Moſes in ſyn leven

Heeft ſyn keus aan God gegeven,
Weet voorſeeker en gewis
is.
Dat hy Goodes

#ring

Die van hoogmoet afgeſondert
In ſyn God hem meeſt v#ndert,
Soekt ſyn blyſchap dag lyks meer

In nabyheyt met

# Heer.

*

Die in ſtilheyt en betrouwen
Al zyn hoop op God kan bouwen
En in leven en in doot

Wagt zyn

zalig: #eer groot.

Die in liefde en in vreede

Vergenoegt in goede zeeden,
Met God en zyn volk te ſaam
Kan grootmaken Godes naam.

t

-

VIII.

Die voor arremce bewaret

En met rykdom niet beſwaret -

Middelmatig is van ſtaat,

A 5

Daar

Gelukkig M E N•s c H.
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Daar door veel onheyl ontgaat.
IX

-

Die ontgaan kan groote ſlommer
En met niet te groote kommer ,

Vergenoegt, in blydſchap leeft
Met het geene dat hy heeft.
-

-

X

Die kan maatig need'rig leven
Met geen quade ſugt gedreven
Na Godts wil en na Godts Raat,
Wandelt door het goed en quaat.
XI.

- Veel tot eer van God te werken;
Veel de naaſten te verſterken

Doet aan allen goet dog meeſt
Aan die regt den Heere vreeſt. .
XII.

Die leeft dankbaar en ootmoedig
Deftig Heylig en ook goedig
Buyten en ook in ſyn Huys,
En is Lytfaam in ſyn Kruys.
-

XIII

Die het quade aan ſyn Herte,
Niet te veel en is tot ſmerte

Om dat God met Jaabes maakt
Dat het niet te bitter ſmaakt.
XIV.

Die in voor en tegen ſpoeden
En in ſeegen en in roeden
-

-

-

-

-

-

Door

e
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DE PR 1 N T E van een

Door het geloof weet gewis
Dat het hem ten goeden is.
X V.

Die den toegang vroeg en ſpade,
Tot den troon van Godts Genade

Heeft en daar door looſt ſyn ſmert
Die hem

digykºw, aan t'hert.
VL

Die den doot niet heeft te vreeſen

Om dat hy bewuſt kan weeſen,
Dat ſyn eynde vreed ſal ſyn

Vry van ſond' van ſmet en pyn,'
XV II.

Die hier ſoekt met Liet en Pſalmen

Goodes Lof veel uyt te galmen,

Hier te roepen. Hoſanna!
En hier na Haleeluja.
XVIII.
Die hier leeft met veel bedaren

In dees Weerelts ſtorm en baren,

En gelooft dat Saligheyt:
Van God hem is toebereyt.

XIX,
Die krygt Antwoort op ſyn ſmeeken;
Door Godts Geeſt in ſyn gebreeken
Die God ſoo na 't herte ſpreekt

Daar door hem geen trooſt ontbreekt,
XX.

Die met ſyn deel wel te vrede
IS
-

Gelukkig M E

x sc

H.
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Is in ſyn gemoet beſneden
Soo
zynen wenſch,
Dat 'skaneenkrygen
ſeer gelukkig
menſch.

-

W

PSA LM C X L V I II.
•

.

Op de wyſe van Pſalm 86.

H# looft God kragtig
I.

ik

Die door ſyn bevel Almagtig
Schiep Hemel en 't Aardſchepleyn,
Door ſyn Woord # Geeſt alleyn.
I

-

Hemel Geeſten wilt God loven;
Uyt den derden Hemel boven,

Myn Siel looft en pryſt den Heer
Roemt hem dankt

#n geeft hem eer.

III.

Son en Maan en Sterren boven,
Helpt ons onſen Schepper loven
Engelen van grooten kragt
En der

Heren: magt.
IV.

Looft hem Lugt en Sterren Hemel,
Wolken en denderden Hemel,
5.

Looft den Heer gy Paradys,
Looft hem Watt'ren met het ys.

Looft den Heer die alles kragtig

w

P s A L M. cxtvIII.

H4

Onderhout door ſyn hant magtig,
En regeert bewaart gewis
Eeuwig alles datter is.
VI.

-

Looft hem die voor s Werelts gronden

Na ſyn raat heeft uytgevonden,
Dat hy eeuwig eens beſluyt?
Voert hy door
Almagt uyt,

# I.

Na dat Perk moet alles werken

Al ten goede voor Godts Kerke,
Selfs de Zee bepaalt door 't ſand
Wort beſtuert door Godes hant.
V III.

-

Walleviſſen Sederboomen
Libanon en waterſtroomen,

Vee en vogels in het Wout

Looft ſyn Naame mennig fout.
-

IX,

Hagel vuer ſneeu damp en Winden
Wilt u al te ſaam verbinden,

Om te toonen Godes magt
En de ſterkte
kragt.

ſyne:

Zee viſch vogels die op Bergen

En in hoolen u verbergen;
Looft Godts Name die gewis
.

-

Heer van Aard en Hemel is.

XI.

P. s A L M cxivrit.
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XI.

Heuvels

-

Bergen vrugtbaar Boomen

Met die daar geen vrugt van koomen,
Wilt gedierte looft te ſaam

Synen hoog verheven Naam.
XII.

*

Rigters Koningen op Aarde
Prinſen vorſten groot van waarde;
Geeft Godt eer en Heerlykheyt
Looft ſyn Groote Maajeſteyt.
-

XIII

Jongelingen friſſche Maagden
Jonk van Jaren en bedaagde,
Pryſt hem looft hem al te ſaam
En maakt ſeer groot ſynen Naam.
XIV.

*

-

Looft hem die u heeft verheeven

Boven alle die daar Leeven, -

In den Hemel en op Aard
Want ſyn hoogheytv# het waart.
X

Kind'ren Jacobs Worſtelaren
Iſrael Overwinnaren,

Die ook Godes volk nu ſyt
Looft hem met herten verblyd.
XVI.

-

Looft hem met een Liet of Pſalmen

Wilt ſyn Roem en lof uytgalmen;
Die u Hoorn verhoogt te ſaam
W.

.

-

-

Tot

I6
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Tot grootmaking van ſyn Naam.
X

#y

Looft hem al ſyn uytverkoren
Die van God ſyt Weergeboren,

Pryſt hem en ſyn lof verbreyt
Looft hem tot in Eeuwigheyt.
XV III.

Looſt hem die u heeft verheven
Tot ſyn Kind'ren in dit Leven,

Looft hem die in Heerlykheyt
Nu volmaakt ſyn lof verbreyt.
XIX

Gunſt genoten die nu ſweven

:

Voor den Troon en by God Leven
Looft en Singt de Eng’len na
Het Eeuwig Haleeluja.
XX.

Haleeluja wilt Godt loven
Haleeluja hier en Boven;
Haleeluja voor en na

Haleeluja vroeg en ſpâ.

EEN DANKSEGGING en GEDED,
Wegens de ſeegeningen en ſlagen, die

God aan Neerland gedaan heeft.
s

Op de wyſe van ae 1o Geboden.
I.

Neyndig God, door u hand kragtig,
Hebt gy ons Vaderland geplant,
Door

EEN DANKs EGGING &c.
i7
Door wond'ren groot ô God Almagtig:
Ons Vaderen gebragt in 't Lant.
II.

Gy hebt aan Neederland gegeven,
Twee Suylen van ons Kerk en Lant,

Waarheyt en Vryheyt, daar beneven;
Veel ſeegeningen door u hant:
I II.

Gy hebt door Wond'ren ons doen groeijen,
En groot gemaakt door uwe kragt,
Door eendragt hebt gy ons doen bloeijen;
Te ſaam verbonden

#or u magt.

IV.

Waar door ons Neerland is verheven,
Ten top in ſeegen en in magt,
Om vry en bly voor u te Leven,
En u te Loven
u kragt.

ve:

Aan ons beſteed, en door veel kragten,
Ons vyanden te meer gevelt,
Ons Wapenen en onſe Magten,
Doen triompheren met gewelt.

De ſeegen ſtroomen van het Ooſten
En Weſten Ryk ons toegebragt,
U Woort en Geeſt, om ons te trooſten

In noot en doot door uwe kragt.
VII.

Ons Leeraars in een groote ſchaare,
Syn
-

,
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EEN DANKsEGGING
Syn ons geſchonken door u hant,
On 't Heylig Woort ons te verklaren,
Ten goede van u Volk in 't Land;
V III.

Ons Overheyt ſyn als een Ceder
Op Libanon geplant ſeer ſchoon

En groot gemaakt van kleyn en teeder,
In ſterkte als een Eyken-boom.

-

IX.

-

Gy hebt lankmoedig ons bewaret,
Geholpen in ons ſwaare noot,

Als teegen ſpoet ons heeft beſwaret,
Ons trou bewaart in uwen ſchoot.
&

e

Tot hier toe ſyn wy nog gebleven,
In vryheyt in dit goede Land,
Gy laat ons nog in vrede Leven,
En onderhout ons met u hand.
X I.

•

Wy danken u ô God en Vader,
Voor uwe trou en goetheyt groot
Aan ons gedaan tot hiertoe nader,
Aan ons
-

grºeien: #t u ſchoot.

d

II.

Dat wy u Volk u mogen t'ſamen,
Loven en dienen in dit Land;

Verlengt ons welſtand ô God Amen.
In ons geſeegent Vaderland.
-

«.

-

PAU-.

o

en

G E B E D.

19

PAU SE
X IIL

k

ô God wy ſyn van u geweken,
Seer ſwaar door # ſonden groot,
Het geen aan ons nu is gebleken,
Waar door wy ſyn in grooten noot,
XIV

U ſlagen drukken ons en ſtygen 2
Ons Lant en Kerke is in druk
Ons groote ſonden plagen dreygen,
Regtveerdig weert # ons geluk.
X

In voorſpoet hebben wy 't verdorven,
Door hoogmoet weeld en overdaat

Syn wy verdertelt en bedorven,
ô Heylig God die ons nu ſlaat
-

XVI.

U tegenſpoet heeft niet verbetert,
Nog ons Bekeert tot u ô God;
Waar door wy vreeſen ſoo 't niet betert,
Veel ſwaarder ſlagen tot ons Lot.

-

XV II.

Wy Bidden u wilt u ontfermen,

Vergeeft ons dog ons Sonden groot
Ey wilt u over ons erbermen,
En helpen ons uyt onſen noot.
XV I II.

Verhoort. o Vader uyt Genade,
Om Chriſti wille ons verhoort,
'

-

B 2.

Neemt

GO

EEN DANKs EGGING

Neemt weg u Oordeelen en quade,
En geeft een ſeegen van nu voort,
Stort Geeſt uyt over uwe Kerke,
In ons geſeegent Vaderland,
Wilt ons daartoe te ſaam bewerke,

En ſeegend ons door uwe hant.
XX.

Ey ſpaart u Volk, en geeft u erve,
Aan geen verwoeſting over Heer;

En ſpaart ons dat wy niet en ſterven,
Hout ons in 't Leven goeden Heer.

len bewaren,
Wilt ons voor onheyXXI.

Y.

Voor Honger en voor Waters noot,

niet beſwaren,
Door 't Qorlogs Sweert onsdoot.
Voor Peſten en een felle
XXII.

Behout ô God ons by het Leven,
En ſpaart ons in dees naare tyt,

y ſyn u Volk, ey laat ons Leven,
En blyft by ons in deeſen ſtryt.
XXIII.

nog blyven,
goede
in 'tKinde
wyonſe
atMet
rs,Lant
om te ſaam
Met Land en Kerke te beklyven,
En om te Loven uwen naam.
XXI V.
-

Dat wy in vree ten Grave dalen,
Hier

j

v

en

G E E E D.

l',

Hier roepen helpt ons Hoſanna

iſ,

Om met u Volk in s'Heemels Salen,
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Te ſingen het Haleeluja.
E E N
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Op geſtelt om voor Land en Kerk te
Bidden, in deeſe naare benauwde

º

:

tyden, om voornaam Godts volk
daar toe op te wekken.

•

O Almachtige eeuwige God, gy hebt on
ſe vaderen in ons lieve vaderland, in

dit Land geplant, en door uwe Almagtige
hand, verloſt van onder een ſwaar Jok en
Tirannie, en hebt het tot een vrye Republik
gemaakt , gy hebt ons onſe ſuyvere Waar

heyt geſchonken, en onſe Vryheyt, die twee
diere Panden, en gy hebt onſe Proventien
te ſamen verbonden ; wy erkennen daar in
uwe goetheyt , en danken uwen grooten

naam. Daar en boven ô goed gunſtig Godt
hebt gy onſe Vaders geſeegent, en dit Land
door Wonderen groot gemaakt, en in 't Oo
ſten en in 't Weſten onſe ſeegeningen uyt
gebreyt, en ons gemaakt tot een Wonder op
de Aarde, en uwe ſeegeningen doen uyt

dyën, dat het als Been3 Caanaän geweeſt is:
ww7
-

n
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wy Loven u ô God - voor al u goetheyt;
bovendien hebt gy ons in dit Land ſtaande
doen blyven, door alle ſwarigheden , Oor
loogen, Peſt onder Menſchen en Beeſten,
Watervloeden, Duere tyden en andere Oor

-

deelen, en gy hebt ons tot hier toe bewaart; . . .
maar ô Groote en Heylige God , ons Land
is door al uwe zeegeningen verdertelt, en

den hoogmoet en zondige weelde, is tot al
le grouwelen uyt geſpad ; wy zyn trouloos
en goddeloos van u afgeweeken, en uwe ſla

gen hebben ons niet verbetert ô Onſaggelyke
Regtveerdige en Heylige God, wy belyden
dat onſe ſonden uwe Lankmoedigheit ge

tergt hebben , en dat gy regtveerdig ſoud
weezen: als gy ons beliefde door uwe ſlaan
de hant te ruywyneeren; maar wy Bidden om
genade: ô Ontfermenden God, erbermt u
over ons, om ons nog te verſchoonen na u

we groote goedertierentheyt en barmhertig
heyt, doet het ô goede God, om uwes naams
wille, en om uwes Volks wille, die nog al
in een groot aantal, door u goetheyt in on
ſen Lande ſyn , en die u nog daagelyks in
het een ſame en met malkanderen te voet val

len; het is waar ô God, u volk heeft het ook
verdorven , het fyne Gout is verdonkert ;
maar ô Ontfermer, geeft aan u volk Ge
nade en geeſt, om het te verbeteren, en om
-

-

w

weer

ºn

-

-

-
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weer te keeren , en geeft aan de Natuerlyke
W -

r)

Menſchen Genade tot bekeering, en belieft

het u na u vrymagt ô vrymagtig God, geen
Saligmakende Genade haar te geven , geeft
haar wederhoudende Genade, om ſoo niet
uyt te ſpatten, op dat onder haar een uyt
wendige bekeering geſien worde, waar door

h

ô God, Ninivee nog is verſchoont, op datter

verbetering geſien worde: uwe ſlaan de hand is
opgeheeven en drukt ons, een ſwaare bitte
re Winter, daar op gevolgt is duerte en weg
neemen van veel Granen, veele zyn verärmt

en worden dagelyks gedrukt met Arremoede
en ſchaarsheyt , ô God wy worden vermin
dert en vermagert, de Zeeworm in onſe Pa

len drukt en dreygt ons: uwen zeegen wykt

van ons, uwe Oordeelen drukken en dreygen
-

ons, ô Heere bewaart ons voor het Sweert des

- '

Oorlogs; voor Peſtilentie,voor Hongersnoo
den en reynigheyt der Tanden, en andere ſwa
re Oordeelen die wy vreeſën; belieft het u ô
Ontfermer, laat nog een zeegen over, en
weert van ons alle welverdiende drukkende

en dreygende plagen, en laat ons nog in dit
, goede Land blyven, wy met onſe Kinderen
na ons, en laat ons met vreede ten graave
daalen ; wy Bidden u , weeſt genadig onſe
Overheeden, onſe Leeraren, onſe Hoofden,

en het ganſche volk : ontfermt u over uwe
B 4

lie
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lieve Kinderen die in den Lande ſyn, be
waart ons blyft by ons, helpt ons uyt on

ſe nooden, en ſeegent ons als in de dagen
van outs: op dat wy in dit goede Lant mo
## blyven tot in lengte van dagen, om u
goede God te dienen te lieven en te ver

heerlyken alle onſe dagen, met ons Saat na

ons, ô Algenoegſame God, ſtort dog den
Geeſt der genade en der Gebeeden over ons
uyt, na uwe belofte : dit Bidden wy u ô
Heere, die u volk zyn , en de Schapen u
wer weyde, en roepen ſpaart u volk , en

geeft uwe Erfeniſſe niet over tot verwoeſtin
ge, 6 Heere hoort o Heere verhoort, o Hee

re merkt op, doet het en vertrekt het niet o
vader aller genade, om de weerdige verdien
ſten en voorbiddingen van uwen lieven Soon
onſen Heere en

# Jeſus

door den Heyligen Geeſt Amen.
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