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Het zoude, onzes oordeels, nutteloos zijn,

het oud gebruik, en de groote nuttigheid der

Geestelijke Gezangen en Liederen, breedvoerig

aan te toonen; niet alleen, omdat zulks van

zeer vele voortreffelijke Mannen, die wij niet

verbeteren kunnen noch willen, is voor ons ge

schied is, en het door de Heilige Zangstnk

ken en Psalmen, - in des Heeren onfeilbaar

Woord voorkomende, buiten bedenking is ge

steld, maar ook, wijl elk Godvruchtige bij

ondervinding, het nuttig gebruik derzelver kent,

waarom van tijd tot tijd vele van zoodanige,Ge

zangen en Liederen, door Mannen van verschei-,

dene talenten (de Vrouwen niet vergeten zijnd )
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in de Kerke Gods zijn te voorschijn gekomen,

die met veel stichting en zielsnut allomme in

gebruik zijn.

Hier benevens laten wij ons niet in, om het

noodig bestier te geven tot het regte gebruik van

zoodanige Gezangen en Liederen, noch ook om

elk te waarschuwen, van zich toch wel te wach

ten van de Heilige Psalmen daardoor eenig gezag

te ontrukken, of dezelve te stellen achter hetgeen

van feilbare menschen is voortgebragt, en gave

God! dat door de minvloeijende berijming van

gemelde Davids Psalmen, daar geen aanleiding

toe gegeven wierd, gelijk de Heere van Till, en

bijzonder ook D'outrein en andere, voorheen

daar al over geklaagd hebben. Doch wij melden

daar nu niets van, omdat al hetgeen tot het regt

gebruik van die Gezangen behoort, van gemelde

Opstellers mede overvloedig vertoont is , behalve

dat het kleine bestek dezer voorrede zulks niet

zoude toelaten. - - - - -

- ,
-

: Insgelijks achten wij het onnoodig, u lieden

te zeggen, dat dit Bundeltje van Geestelijke Ge

zangen, daartoe het licht geenszins zag, noch

ziet, om de Gezangboeken, waar het uitgetrok

ken is, ten gebruik te maken, maar alleen, otra

degenen die tijd en geld ontbreekt, hierdoor

eenigzints te hulp te komen.

'Dat nu dit Bundel je niet onaangenaam zij

geweest, blijkt uit de veelvuldige vernieuwde

uitgaven van hetzelve, in weinige jaren voorge



- v o o R B ER 1 GT. vr

vallen; gelijk het nu wederom voor de zestiende

maal te voorschijn komt. '

Wij zouden nog wel vele andere Gezangen hier en

daar kunnen uitgekipt hebben, maar dat zoude

het oogmerk van een klein Bundeltje te buiten

gegaan zijn; zoo is het ook dat de Aanhangsels

om de goedkoopte appart zullen worden uitge

geven.
'-'

Wij kunnen dan niet nalaten, om elk Zang

lievende, maar vooral elk Godvruchtig Zanglie

vende Lezer, (want deze laatste zullen 'er bij

zonder hun voordeel mede kunnen doen) te noo

digen en op te wekken, tot het gebruik van dit

ons Bundeltje, daar zoo vele dierbare stukken,

betreffende het ware wezen van onzen Godsdienst

en het innige Christendom, bij wijze van Gezan

gen en Liederen, in vervat zijn. Hierin zult gij

vernemen wat de Drieëenige God, uwe Verbonds

God, van alle eeuwigheid gedaan heeft, en wat

Hij door de tijd heen tot in alle eeuwigheid doen

zal, tot volmaking van uw geluk. Hier zult gij

Jezus in ontdekt zien, de lust, de rust, het

vermaak, ja eenig al uwer zielen. IIier zult gij

den ganschen pligt eens Christens en waren

Bondgenoots, ja allerlei, en dus ook uwe ge

stalten, hetzij droevig, hetzij blijde, enz. Ie

vendig in vernemen. Maak er derhalven, onge

schikt aan Davids dierbare Zangstukken, veel

uw gebruik van. Zoekt den Heere, hetzij al

leen, hetzij met malkanderen te zingen, liet
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veel aangenaamheid in uwe harten. Tracht het

te doen met veel heilige aandacht, inspanning

en ijver, onder een opzien tot de zielverheffende

bewerking van des Heeren Geest, dien gij tot

het wel zingen, niet nin als tot het wel bidden

noodig hebt. Wierd deze heilige en heugelijke

werkzaamheid in deze dagen veel behartigd en

betracht, gewisselijk zoude er meer van God

gekend, ondervonden en vertoond worden; men

zouden meer den zaligen Hennelingen gelijkvor

mig zijn, meer van den Hemel genieten, en

meer voorsmaken van dien eeuwige Hallelujahs

ontvangen. De Heere doe zulks in deze duistere

geestelooze dagen in velen openbaar worden

Anuen, het zij zoo. -

R. S.
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MoRGEN-BEDE-zANG.

Psalm 63: 2. o Godt, gy zyt myn Goat, ik zoeke u in

- den Dageraad.

Stemme: Als een uitgestorten Balsem.

Of: Ziele die geneigt tot licven.

Of: Menuet de Proscrpine.

'k Zie de Zon bestraalt de kimmen

Met zijn heuglijk Morgen-licht,

En verdrijft uit ons gezicht

Nare nachts stik donk're schimmen

Och mijn logge ziel ! dit 's stof

Tot des Heeren dank en lof.

2. 'k Kom mijn Morgen-offer leggen

Op die goude Reuk-Altaar ,

Dat het Godt gevallig waar !

'k Kom u dank, o, Vader zeggen,

Dat gij mij weer hebt bewaakt,

En uw goedheid nieuw gemaakt.

3. Nooit en sluimeren uw oogen :

Trouwe Hoeder, dat uw Volk :

Als door Vuur-kolom en Wolk

Veilig, zeker slapen mogen ; ,

Mits u zorg hen zoo bewaard

- Dat geen kwaad hun wedervaart.

4. Briesch den Duivel om ons henen ;

Sluipt de pest in duisternis,

Zo 'er bange nacht schrik is :

Al dat onheil is verdwenen,

Als gij met u oog maar wenk;

Wijl geen: dan naakt of krenkt.

5. ô Mijn ziel, wilt steeds erkennen

* Al wat u de HEERE doet;

Dat gij hem geen kwaad voor goed

Mogt vergelden maar gewennen -

Zoo aan hem en zijn gebod,

Dat Hij weder zij u GODT. -

- A Im
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G. Immers had gij, Heer, regtveerdig

Weggenomen, onverwagt,

Mijne ziel voorleden nacht,

Ja 'k beken, ik was het weerdig,

Dat mijn deel was in de kuijl.

Vol van knersing en gehuijl.

7. 't Is nu dag, dies moet ik werken,

Eer de nacht des doods genaakt,

Als men het werken eeuwig staakt,

'k Moet nu tijd en stond opmerken:

'k Moet zoo bezig zijn, dat Gij

Nooit vind dat ik ledig zij.

8. Op dat werken volgt het rusten ,

Op die rust het werken weer,

. Tot den dienst van onzen Heer,

Met vernieuwde kragt en lusten,

In den dag der eeuwigheid,

Daar men nimmer nacht verbeid. . . .

9. 't Is nu dag, 't past dat mijn handel

Nacht en duisternis verzaak',

. Dat ik nugt'ren ben en waak':

't Past nu dat mijn ganschen wandel

Zij gelijk een kind van 't Licht,

Altijd voor Gods aangezicht.

10. Leev ik onder duisterlingen,

Onder kind'ren van de nacht,

Bij een krom , verdraait geslacht;

Sterker moet mijn licht doordringen,

En zoo schijnen meer en meer,

Dat het strekk' tot 's Vaders eer.

1 H. Laat derhalven doch U stralen,

Zonne der geregtigheid,

Die genezing van U spreid,

Innig in mijn Ziele dalen :

Morgenster ga op in mij,

Dat ik ligt in U meé zij !

42. Dat uw Geest mij leid' en leere,

- - * -- Naº

/
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Na den regel van u woord:

, 'k Ga van ligt tot ligt dan voort :

'k Zal mij nimmermeer dan keeren,

Van het regt en enge pad,

't Welk ons brengt ter Hemel-Stad.

15. 'k Wil tot mijn Beroep nu treden,

Om in 't aanschijns-zweet mijn brood ,

t Eten, zoo gij eens gebood :

Geef mij weer mijn nooddruft heden,

En vernoeg mij met mijn deel, *

't Zij het weinig is, of veel. -

44. Vorder mijner handen werken,

Zegen Heer al mijn bedrijf,

Dat het in uw gunst beklijf,

Laat dog uw genâ mij sterken,

Willen, werken, geef het al,

Dat het aan U welgevall'.

13. Laat U Eng’len mij zoo dragen,

Dat mijn mond, of hand, of voet,

Aanstoot, strik, nog kuijl ontmoet:

Dat ik vrij blijf van de plagen,

Die mij anders onverwagt;

Treffen zouden eer ik 't dagt.

16. Laat geen zonden mij verrassen ; t

Hoed mij, Heer, voor schaad en schand;

Dat mij met de regter-hand , -

Laat U Loon mijn schuld afwassen,

Dat ze tusschen U en mij

Nimmermeer een scheidsmuur zij.

17. 'k Zal dan dezen dag beleven,

Als een dag van Zaligheid ;

Onder û getrouw geleid',

'k Zal U dank en eere geven,

Zoo Gij HEERE, waardig zijt.

Deze dag en alle tijd.

18. 't Geen ik heb voor mij gebeden,

Laat dat ook geschonken zijn, -

A 2 - , ' Aan
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Aan al d' Uwen, en de mij :

Want wij zijn malkanders leden.

Stort alom uw zegen : ja

Gun mijn vijand zelfs genâ.

19. Die gij 't roer van Land of Kerken

Hebt gegeven in de hand,

IJder na zijn Ampt en stand:

Laat uw Geest hen zoo bewerken,

Dat ons heil gestadig groeij'

En in vaste welstand bloeij.

,20. Bouw doch Zions schone muren,

Breek de Poorten van de Hel :

Babels spitzen nedervel :

Laat u Kerk het al verduren

Wat met herte, mond of hand,

Tegen uwe Schaar zich kant.

21. Doet het bloedig zwaard opsteken ?

Water, honger, pest en brand

Weer van Huis, en Stad en Land.

En wat meer ons mogt ontbreken ,

Bidden wij U al te zaam

Om U Zoons wil, in zijn Naam. Amen.

- cARoLUs TUINMAN.
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M 0 R G EN - GE ZANG.

- Psalm 5. vers 4.

's Morgens, HEERE, zult gy myne stemme hooren, 's Morgens

zal ik (my) tot u schikken, ende wagt houden.

Op de wijs : Van den 77 Psalm.

Of: Poliphemus aan de stranden.

Heer hoe zal ik 't U vergelden,

En met lof genoegzaam melden,

't Goede dat mij dezen nacht

Door u hand is toegebragt !

Jesu Christe, Heer der Heeren,

'k Zal U prijzen, U vereeren:

Want
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Want gij na u goedigheid, , ,,

Mijne Rots, en Schuilplaats zijt.

2. Gij beschermt de Israeliten,

Die laat gij u gunst genieten,

's Morgens, 's Avonds en bij Nacht,

Houd gij over hun de wagt,

Gij weet hun voor ongelukken,

Te bevrijden, weg te rukken;

Uit des Satans looze strik,

En des doods benaauwde schrik.

5. Gij laat over hun niet komen,

Dat des Werelds kind'ren schromen,

In het donker zijt gij haar -

Ligt, en als een Beukelaar.

Gij wilt uwe Eng’len geven

Hun tot dienaars in hun leven :

Want hun doch de Zaligheid -

Is belooft en toegezeid.

A. 'k Had mij tot de rust begeven, '

En gij zijt mij bij gebleven,

Gij hebt over mij de wagt

Naauw gehouden in den nacht:

Uwen arm is mij een wapen,

Op dat ik gerust zou slapen,

Gij hebt tot mij in die tijd,

Uwen vleugel uitgebreid. -

5. Gij waard aan mijn regter zijde,

Als ik mij te slapen leide, -

Jesu 's morgens vond ik dij

Onderscheidelijk bij mij : -

Gij droeg over mij de zorge,

In het duister, en verborge,

Nu zie ik het Morgen-ligt,

En met een U aangezigt. -

6. Och ! wat zal 't een zoet ontwaken

Voor mijn zijn, wanneer de zaken

Zullen worden opgeregt,

A 5 . . . Als

5
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Als uw woord ons heeft gezegt:

Als ik werden zal verzadigd,

En ten vollen begenadigd,

Door uw heerlijk aangezigt,

In wiens ligt ik zie het ligt.

7. Heere Jezus, hoog geprezen,

'k Zal dan Eeuwig bij U wezen,

Dienen U daar gij nu zijt

In volkomen heiligheid.

Ach ! hoe voel ik het verlangen

Mijne ziel gedurig prangen

Na dat schone Koningrijk,

Nergens is 'er zijns gelijk.

3. 'k Moet een kleine tijd nog wagten,

Weinig dagen, weinig nachten,

Evenwel 't valt mij zeer lang,

't Valt mij bitter, 't valt mij bang :

Nogthans wil ik U na waarde

Eeren t wijl ik ben op aarde,

't Werk dat gij nog hebt voor mij

Wil ik doen met herten blij.

9. Een ding wil ik maar begeeren,

Wil mijn Bede niet afweeren, -

Merk op het geen ik tot U zeg,

En met smeeken voor U leg:

Laat geen ongeregtigheden

Mij verlokken, nog vertreden,

Doet mij mijden alle kwaad,

Volgen uwen wijzen raad. *

10. Gij die zijt zeer goedertieren,

Wilt mij in uw' wegen stieren,

Gij zijt doch mijn heerlijk lot,

Mijn heil is in u bij Godt;

Wilt mij doch ten besten raden,

Leiden op u zoete paden,

Gij zijt bij mij voor en na,

Waar ik zit, of waar ik sta.

- Houd
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11. Houd mij af van mijne zonden,

Zoo werd ik oprecht bevonden ,

Maak mij nedrig ende zacht,

Na uw voorbeeld, door uw kracht,

Geef, dat ik in 't licht kan wand'len,

. In opregtheid alles hand'len,

ik zal dan zijn in u verheugd,

Springen op van enkel vreugt.

12. Als gij mij zult kragt toezenden,

Zal geen zonden mij meer schenden,

'k Wensch te treffen haren kop ,

Dat ze nooit meer stonden op:

'k Vind mijn ziel ook zeer genegen,

Tot u Wet, en tot u wegen, -

Dit is bij mij vast gezet,

Naauw te letten op U wet.

15. 'k Wil U geven al mijn kragten,

All' mijn woorden en gedagten, - -

t’ Uwer eer, ik wil op u staan,

Kleven u gedurig aan :

Geef dit mij en al u kind'ren,

Van de meerd're tot de mind'ren ,

Die u vlijtig roepen aan, f

Om in uwe Wet te gaan. J. KoELMAN,

-» «s-->><-->:-*:-*--*:«--><--><

AW OND -GEB ED. -

Psalm 4 : 9. Ik zal in vrede t' samen nederliggen ende

slapen, want Gy, ô Heere alleen, zult my doen zeker wonen.

Op de Wijs: Van den 116 Psalm.

1. O groote Godt ! die alles wat er leeft,

Door uwe macht en sterke band behoedet,

En ook zeer mild met drank en spijze voedet,

Ja alle goed naar ziel en lichaam geeft.

2. Wij danken u voor uwe goedigheid,

Vermits gij ons (onwaardige) gestadig,

Door uwe gunst en zegen zeer genadig,

Als schaapjes, in de vette weide leid,

- - A 4 Want
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5. Want gij, ó Heer! hebt ons nu dezen dag,

Voor ongeluk bewaart en ook gegeven,

Dat wij te zamen in goede vrede leven,

Zoo dat (door U) geen vijand ons vermag.

4. Dog wij, in plaats van ware dankbaarheid,

UW goede gunst met zonden steeds belonen,

Waar door wij ons aan u ondankbaar tonen,

En zeer vertoornen uwe Majesteit. -

5. Maar treed, ô Heer! met ons niet in'tGerigt,

Wilt met u Geest doch nimmer van ons scheiden,

Laat die bij dag ons in u paden leiden,

En ook des nachts ons zijn een heilig licht.

G. Wij bidden u, bewaar ons dezen nacht,

Voor alle kwaad, voor ongeluk schade,

En overdekt ons steeds met u genade,

Houd over ons doch altijd goede wacht.

. . 7. Op dat wij dan, als ons de slaap verlaat,

Met alle vlijt weer ons verfriste leden,

Tot lof en eer van uwen Naam besteden,

Die ons zoo mild met alle goed verzaad.

3. Inzonderheid waak over onze ziel,

Op dat zij niet, door list van haar vijanden:

Gebragt werd in des Satans felle banden:

Of in der zonden grondelooze wiel.

9. Weest gij, ô Heer ! de laatst in onze zin,

Op dat wij nu in goede vreede rusten,

En onze ziel zich in uw gunst verlusten,

En komt daar morgen vroeg al weder in.

10. Zoo zullcn wij in alle ware deugd,

U heilig Woord, en uwen Naame vrezen,

Laat dit ô Heer ! ons hoogste vreugde wezen,

. Dat onze ziel zich in U Heil verheugd.

11. Ziet ons, ô Godt ! in Christo Jesu aan,

En wilt ons doch voor ijdelheid bewaren,

Op dat wij hier zoo eenen schat vergaren,

Die met ons mag tot u ten Hemel gaan.

ROBERTUS IMMENS

Avond
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Tot de Zone der Gerechtigheid.

Stemme : Psalm 92.

1. Het dag-licht is verdwenen,

Vermits geen Zon meer straalt,

't Naar avond donker daalt : -

Gaat gij doch nog niet henen,

O Zone der Genade :

Ach ! blijf, blijf bij ons, Heer!

Zoo 'k U maar niet ontbeer',

Vrees ik geen struikel-paden.

2. 'k Zal bij u ligt dan wand'len,

Tot 't geen nooit oog hier zag,

Dat maakt den nacht en dag,

'k Zal als 't daglicht hand'len:

En 'k zal dan nimmer wijken

Van 't regt en enge Pad,

'Ter hooge Hemels-Stad:

Ja zelfs ook licht doen blijken.

5. Is blijdschapszon aan 't zwigten :

Is droefheids avond daar :

In rampen en gevaar,

Laat maar u aanschijn ligten.

Of 't schoon dan noch zoo duister

Aan alle kanten ziet;

'k En schroom, 'k en dugt dan niet,

Blijft gij maar met u luister. -

4. En zoo 'k geen licht aanschouwe,

En gansch in 't donker ga ;

Laat mij op u gena,

ô Heilzon dan vertrouwen.

Gelijk gij eens deed schijnen

Het Licht uit duisternis,

Doet zoo van mijn gewis'

Die nevel damp verdwijnen.

5. Egijptens Duisternissen

Bedekken 't over al:

Dus stoot zich wis den val

A 5 Al
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Al wie u licht moet missen.

Blinkt gij maar met u waarheid,

ô Licht-Bron ! 'k weet dat dan

Geen leugens hel-rook kan

Bezwalken Hemel-klaarheid,

6. Loop 's werelds dag op 't ende ,

Is d'avond van de tijd,

Zoo zij maar bij ons zijt,

Geen zonden, geen ellende,

In 't droesem van de dagen,

Nog 't slopen van 't al,

Hoe maar, hoe vreeslijk, zal

Ons krenken of verzagen.

7. Is 't dagperk van mijn leven

Ten avondstond gespoed,

Wanneer ik sterven moet :

Ach ! wilt mij niet begeven,

Ziel-zon met u geflonker :

Als mij u glans aanblikt,

Dan ga ik onverschrikt

Door 't doodsche schaduw donker.

3. Wat zal dan eens opdagen

Een zalig glorie-licht,

Voor die u aangezicht

Hier in een Spiegel zagen.

Maar dan zien 't aller uuren

Geen avond zal daar zijn;

Die dag en zonneschijn

Zal onverduistert duren.

EEN

CAKOLUS re: Man, -



EEN BENAAUWDE ZIELE klagende , tot

Godt, over haar drie Dood-vyanden: en den

Heere om hulpe en bystand aanroe

w pende tegen dezelve.

Op de Wijs: Van den 66. Psalm.

Of een Vers in twee gespleten. -

Stem: Revelje vous. Of, De Tien Geboden,

1. Hoe werd mijn ziel zoo zeer besprongen

Van mijn Vijanden boos en kwaad;

Jk werd van haar tot zond' gedwongen;

Zoo dat het mij aan 't herte gaat. "

Hoe komt de Duivel door zijn lagen

Mij altijd 't goede af te raan ?

Ach Heere ! ik kan zijn list niet dragen !

Nog zijne boosheid tegenstaan.

2. Daarom, ô Heer ! wil mij versterken,

En helpe door u sterke hand: -

Op dat ik tegen 's Duivels werken

Mag hebben goeden onderstand.

De wereld vol van vuiligheden,

Komt mij ook met haar boos fenijn,

Bespringen al mijn zwakke leden,

Op dat ik ook mogt werelds zijn.

5. Zij toond mij al haar zoet vermaken,

Of zij mij daartoe krijgen mogt,

Dat ik mijn Heere ging verzaken,

En dienen al dat aards gedrogt.

Wil mij, ô Heer ! dog kragten geven,

Om haar te konnen wederstaan,

Op dat ik steeds in u mag leven,

En van de losse Wereld gaan.

4. Mijn eigen vleesch wil ook niet rusten,

Maar komt mij met haar gantsche macht.

Bespringen met veel boze lusten,

Alzoo werd ik tot zond'. gebragt.

Ik heb ô Heere ! door haar steken

Wel menigmaal voor U misdaan,

En ben bijna van u geweken,
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En een verkeerden weg gegaan. -

5. Ik ben zeer vol van zwaare wonden,

Waar door mijn ziel lijd groote smert,

Dat zijn mijn snoode vuile zonden,

Die mij zeer drukken aan het hert.

Maar ik wil mij tot Christus wenden,

Die mij alleen genezen moet,

Hij is 't die al de zwaar elenden

Van onze ziele wijken doet.

6. Op hem alleen wil ik dan leunen,

Hij is mijn Burgt en sterke Wal:

. Hij zal mijn zwakheid ondersteunen,

Hij is 't die 't al verzoeten zal.

O groote Godt zijt mij genadig-,

Dat ik in Christo nacht en dag

Mijn eeuwig heil en troost gestadig,

En al mijn vreugde zoeken mag.

7. Wil mij om zijnent wil vergeven

Mijn zonden die ik heb begaan,

Op dat ik mag op nieuw gaan leven,

En altijd u ten dienste staan. -

Als dan mijn ziel van 't vleesch zal scheiden,

Neemt mij mij ook op in uwen Throon,

Op dat ik mij daar mag verblijden,

En alzoo eeuwig bij u woon.
e ROBERTUS IMMENS,
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Klagte en Gebed tot Jesus, in het naderen

tot zijne H. Tafel.

Op de Wijs: ô Heilig Zalig Bethlehem.

Mijn waarde ziel hoe dus ontstelt ?

Wil doch niet langer blijven treuren,

Die zonden last die u nu kwelt,

Zal immers JEZUS van u scheuren,

2. Al zijn u eigen kragten zwak,

Wil uwen nood aan JEZUS klagen,

Bezwijkt gij onder 't zonden pak,

Vertrouwt
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Vertrouwt op hem , hij zal het dragen.

3. Hij nodigt u nu aan zijn Disch !

Waarom dan zoo een rouw bedreven ?

Steun maar op hem, Hij zal gewis

U ook wel verder kragten geven.

4. Met recht, mijn ziele zijt bevreest,

Tot deze Heiligheid te naken,

Laat vrij uw zonden, minst en meest,

U droevig en bekommert maken. .

5. Maar laat geen droefheid meester zijn,

Wend u tot Gods Barmhartigheden : -

Wat zegt der zielen. Medicijn ?

Hoort dog zijn Woord en zoete reden.

G. Hij roept ze niet die zijn gezond,

Maar wil der Ziele Herder wezen ;

Heeft u de zonden dan gewond,

Die JESUS zal u weer genezen.

7. ô JESUS ! 's herten troost en vreugt,

Nood gij de zielen vol gebreken,

Op dat gij, zoo de zieken meugt,

Door u bloed wassen en opkweken,

3. Al is mijn ziel dan zeer bemorst,

Nog wil ik evenwel niet schromen,

Tot U, ô Lieve Vrede Vorst,

Tot u mijn Heiland toe te komen.

9. Gij hebt, ô Heer ! uw liefd en kracht,

In u vernedering bewezen,

Als ieder, die hem tot u bragt,

Door uwe handen wierd genezen.

10. Wilt ook alzoo mijn zieke ziel,

Met allerlei elend beladen, -

Optrekken uit de modder-wiel,

En in u bloed , ô JESUS baden. -

11. ô JESU, CHRISTE, DAVIDS Zoon !

Ja zoo een arme blind geboren,

Buig mij voor u Genade-Throon

Laat mij nu uwe stemme hooren,

Tot



i4 Klagte en Gebed tot Jezus, enz.

12. Tot het goede ben ik doof en stom ,

Ach wilt u over mij ontfermen, -

, Mijn hert is koud, ô JESUS ! kom,

Wilt mij door uwen Geest verwermen. .

15. Ik ben ook kreupel, zwak en lam,

Om iets tot uwe eer te werken,

Och, of u kragt van boven kwam,

Om mijné zwakheid te versterken.

14. Was ik alleen maar krank en zwak :

Maar 'k vrees dat ik ben dood in zonden,

Dog JESUS, die 's dood prikkel brak,

Mijn Heiland, heel ook zulke wonden.

15. Doe Lazarus begraven lag,

Kwaamd gij hem, JESUS, weer verwekken

Wil ook alzoo mijn ziele, ach ! -

Nu uit het graf der zonden trekken.

10. Ook was de gantsche wereld dood »

Eer gij haar kwaamt in liefd' aanschouwen :

Zou dan mijn ziel in dezen nood,

Op u, mijn HEILAND, niet vertrouwen ?

17. Tot wien zou ik doch henen gaan,

Bij u alleen, bij u is 't leven.

U zoete JESU ! kleef ik aan,

Aan u wil ik mij gantschlijk geven,

13. Ik steun op u, ò sterke HELD !

Die Dood en Duivel hebt verwonnen,

Ja al de Helsche magt geveld :

Gij zult mij doode 't leven jonnen.

19. Ik ga dan na u vreugde-feest

Maar, och ! daar zijn nog felle troepen,

Die al haar kragten onbevreest,

Om mij te stuiten, t' zamen roepen.

20. Mijn eigen vleesch, zoo vol bedrog,

Komt mij aan alle zijden kwellen,

Waar bij zich ook de Wereld nog

Vervoegt met 't boos gedrogt der hellen.

21. Al is 't dat niet gantsch mijn hert -

- - Van
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Van u, mijn Herder konnen trekken,

Zij konnen echter zware smert, 2.

En ongeneugt daar in verwekken.

22. En weten door een looze schijn

Mijn zinnen zeer in 't warr' te brengen;

Om dan alzoo haar boos fenijn, -

Door all' mijn leden te vermengen.

25. ô Trouwe HERDER ! sta mij bij,

Ach ! wil u over mij ontfermen,

En voor die wreede wolven mij,

Door uwe sterke hand beschermen.

24. Ik heb geen kragt, en weet geen raad,

Hoe ik hun tegenweer zoud' bieden,

• Gij zijt mijn troost, mijn toeverlaat,

In uwe armen kom ik vlieden.

25. Mij kragt is niet als ijdel kaf, -

Een riet waar op men niet kan steunen ;

Gij zijt mijn sterke stok en staf,

Op u, mijn HEILAND, wil ik leunen.

26 ô JESU ! het gekrookte riet

Wilt gij doch immers niet verbreken,

Het rokend lemmer zult gij niet

Uitblussen, maar veel meer ontsteken.

27. Mijn 's herten lamp is zonder vlam,

Wilt doch die olie daar in gieten,

Die uit u eigen herte kwam,

Van 't hout des kruizes tot ons vlieten.

23. ô Eeuwig Licht, ô klare Zon;

Wil dog mijn herte nu bestralen, "

Laat uwe stromen, Vreugde-bron,

Toch binnen in mijn ziele dalen.

29. Ik arme worm komt dan, met u,

Tot u, ô zoete JESUS ! kruipen,

En nevens 's vijands Leger nu : -

Aan uwe Liefde Tafel sluipén.

50. Mijn trouwe HEILAND, laat mij ach !

Maar onder uwe Tafel wezen,

Op
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t

Op dat ik daar de brokjes mag,

Gelijk de hondekens, oplezen.

51. Ik ga dan heen, mijn HEILAND, kom

Wil mij met uwe vlerken dekken,

Ik ga, maar wil mijn BRUlDEGOM

Mij met u Liefde-koorden trekken.

52. ô JESU ! grijpt mij bij de hand :

Zet toch mijn herte gretig open,

Op dat zoo zonder tegenstand,

U Balsem in mijn Ziel mag lopen,

55. Ach ! geef nu toch een wormke kragt,

Laat uwe magt in zwakheid blijken,

Komt in in mijn ziel die op u wagt,

En wilt daar nimmermeer uit wijken.

ROBERTUS IMMENS,

Ziels-worsteling en Overwinninge na het

genieten des

H. A V 0 ND MIA A L S,

Ziende op de woorden van de

BRUID EN BRUIDEGOM.

- Hoogl. 3 en 5. Psalm 18 : 5, 6, 7,

Banden des Doods hadden my omvangen, en de Beken

Belials verschrikten my.

Banden der Hellen omringden my, strikken des Doods be

jegenden my.

Als my bange was, aanriep ik den Heere, ende riep tot

mynen God , hy hoorde myne stemme uit zyn Paleis, en

myn geroep voor zyn aangezigte kwam in zyne ooren.

Op de Wijs: o Kersnago schoonder, enz.

1. Eijlaas, wat ramp, och wat ellende !

Waar ik mij keer, waar ik mij wende,

't Is niet als droefheid en verdriet,

Mijn vijand heeft mijn dood gezworen,

Nu moet mijn arme ziel versmoren,

Om dat mijn Liefste van mij vlied.

- - Waar



Ziels-worsteling en Overwinninge, enz. 17

2. Waar zal ik mij na toe begeven ?

Ik kan doch zonder hem niet leven,

Nu 's Hemels spijze van mij wijkt,

Zal ik van dorst en honger sterven

En moet nu alle bijstand' derven,

Ach mij ! mijn droeve ziel bezwijkt.

5. Want ik geweest ben van de Gasten,

Die ook al in de Schotel tasten,

En dronken van de zoete Wijn,

Doch zonder reine Bruilofts-kleeren,

Haar tot des Konings Maaltijd keeren,

Maar moet nu uitgeworpen zijn.

4. De Koning zond wel zijne Boden,

Die mij ter Bruiloft kwamen nooden,

En zeiden mij mijn pligten aan : . .

Ik meende dat wel na te komen,

Met mij voor die tijd in te tomen,

En dan den ouden gang te gaan.

5. Ik zal nu Hemels spijs verwerven ,

Sprak ik, maar wou geen wereld derven,

Die lag mij al te zeer aan 't hert: ,

Ik wilde wel Gods zegen smaken, *

Maar 't was eijlaas ! het , aards vermaken,

Dat van mij meest gekoestert werd.

6. Ik had mij in mijn eigen oogen

Wel opgeschikt na mijn vermogen,

En ook mijn plicht zeer wel volbragt:

Maar ach ! daar waren troetel-zonden,

Die meest mijn lieve ziele wonden,

Daar ik niet eens op gedagt.

7. De Tafel droop van heil en zegen,

Mij docht ik had Gods gunst verkregen,

Maar hoorde doe dit naar geluid, -

Komt hier Gast laat uw herte breken . . . . .

Daar uw beminde zonde steken, ... : o

Die moeten met de wortel: uit. "

3. Ik was hier door in duizend vreezen,

B Het
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Het dacht mij al te hard te wezen,

Mij zoo door dezen strengen band,

Van 's werelds vreugde in te tomen,

't Kon in mijn ijdel hert niet komen,

Te missen zoo een waarde pand.

9. Ik wilde dan zoo naauw niet letten,

Maar ging mij slechts aan Tafel zetten,

En door mijn ongewassen mond ,

Die zoete zielen-spijs genieten,

En olij op mijn herte gieten,

Dat ongevoelig was gewond.

10. De BRUIDEGOM was nog genegen,

Mijn steenig herte te bewegen,

En sprak, wil nu doch voor u zien :

Zult gij de zwijnen van u jagen,

En zult gij niet hun drek uitvagen,

Zoo zal ik moeten van u vlien.

11. Hij sprak nog eens kom doe mij open,

Maar neen, ik liet hem henen lopen.

Nu is hij weg, ijlaas ! wat raad ?

Ik wilde nu wel na Hem hooren :

Maar al mijn hoop is nu verloren :

Ach ! ach wat dezolaten staat !

12. Waar dat ik kom 't gaat alles vlugten,

Een ieder sluit nu voor mijn zuchten,

Zijn ooren toe, en stiet mij heen !

Ik hoor al roepen weg met dezen,

Zou die in ons gezelschap wezen ?

Hij mag de aarde niet betreen.

- I. - RUST E.

15. Maar ach ! het zwaarste nog van alle,

Gods gramschap is op mij gevallen, -

Die gansch geen mensche dragen kan ?

De Satan komt nu vreeslijk tieren, -

En om mijn arme ziele zwieren ;

Waar zal ik hulpe zoeken dan ?

14. Zou Godt nog niet genadig wezen?

: : - Och
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Och ja ! ik heb het wel gelezen,

Doe Petrus zoo gezondigt had,

Hoe hij des Heeren gunst en zegen,

Door tranen heeft weerom gekregen,

Wanneer dat hij zoo kragtig bad.

15. Ach kond ik ook eens bitter weenen,

En uit de grond mijns herten steenen !

Want 't is een regt verbrijzelt hert,

Waar door des Heeren ingewanden,

Van teere menschen liefde branden ?

En zijne gunst verkregen werd.

16. Doe JESUS, liet zijn oogen vallen,

Op PETRUS, zijn de sterkste wallen,

Van zijn verharde hert geveld,

Men zag toen uit zijn oogen komen,

Een grooten vloed van tranen stromen,

Hij was gelijk een ijs dat smelt.

17. Wou mij de Zon ook eens beschijnen,

Hoe zou dien dikken dijk verdwijnen, -

Die ik door mijn onachtzaamheid,

En door 't verachten van Gods gaven,

Heb ik mijn zwakke ziel begraven?

Ja tusschen mij en God geleid,

13. Hoe zou mijn harde her: dan weken,

Wat zouden daar al waterbeken

Uitvlieten, ô dat Tranenbrood,

Zou nu mijn regte spijze wezen,

Dat zou mijn zieke ziel genezen,

En helpen uit dien zwaren nood.

19. Dat ik nu ook (als DAVID dede)

- Met tranen mogt mijn Legerstede

- Nat maken, dan zou door dien vloed,

Mijn ziel (gelijk op ligte baren)

Tot haren TROOSTER henen varen,

En tot haar heil en hoogste goed.

20. Weg Wereld, ik wï u verlaten,

Uw vreugde kan mij gansch niet baten,

B 2 Nu
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Nu ik mijn Liefste missen moet !

't Is uwe schuld, ô ! ijdelheden,

Dat ik zoo droevig moet gaan treden,

Gij hebt mij al dit kwaad gebroed.

2 1. Ik wil bij u niet langer blijven,

Mijn koude ziel zou voort verstijven ;

Ach! ik moet na de warmte toe :

Ik wil mijn Liefste weer gaan zoeken,

In alle straten in alle hoeken,

Ik ben dit ijdel leven moe.

22. Mijn Liefste, ach ! mijn Welbeminde ,

Wanneer zal ik u daar weer vinden,

Zie toch mij arme aard'worm aan :

Dat ik u eens mogt weder krijgen,

Ik zou niet na de wereld hijgen,

Of ook u zoo niet laten gaan.

25. Wie zie ik hier in deze wijke ?

Het is mijn Lief, Ach ! ik bezwijke,

En moet van flaauwte vallen neer,

Zou hij mij nog met troost verzaden ?

Daar ik hem ging zoo stout versmaden !

Neen, ik krijg zijne gunst niet weer.

24. Daar komt Hij aan; ach, hoort hem spreken,

Wel hoe mijn Lief waarom bezweken ?

Kom staat doch op, ik zeg u kom,

U zal geen straf maar gunst gebeuren,

Daarom wilt doch niet langer treuren,

Kom kust mij uwe BRUIDEGOM.

25. Ik wil den dood niet der Zondaren,

Maar wil ze door mijn Dood bewaren :

En wissen al haar schulden uit,

Ik heb gehoord uw droevig kermen,

Daarom kom ik met open ermen,

Om u 't omhelzen als mijn BRUID.

II. R US 'T E.

n 26. ô ! BRUIDEGOM, ô mijn Beminde,

5 ! BRUIDEGOM, die mij bezinde,

- - - Komt

v
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. Komt gij hier in uw Heiligdom

Om mijn misdaat met heil te loonen,

Hoe kost gij mij meer liefde toonen !

Ö ! Alderliefste BRUIDEGOM.

27. Ach dat ik had nu hondert tongen,

Die uwen lof te zamen zongen,

Nu gij mijn ziele zoo verzaad,

Nu gij mij komt zoo vrolijk maken,

Hoe laat gij mij uw liefde smaken,

Mijn BRUIDEGOM, mijn Toeverlaat !

23. Ach ! Liefste had ik tranen-plassen ,

Om daar uw voeten meed te wassen,

Die door mijn zonden zijn gewond ;

Hoe wierd mijn ziel hier door bewogen !

Ik zou ze met mijn hair afdrogen, -

En kussen ook met mijne mond. . .

29. Laat doch de stromen van Genaden,

Waar meed'- mijn ziel is overladen,

Eij ! laat de zoete Hemelsvrucht,

Toch binnen in mijn herte trekken,

Om steeds mijn ziel daar op wekken,

Tot uwe Liefde en alle ::

50. Nu gij mijn hert hebt ingenomen,

Ach ! laat 'er nu geen Wereld komen,

Die mij zoud trekken van u af.

ô JESU ! maak al mijn Vijanden,

Mijn Zielen-Moordenaars te schanden,

Uw Geest bewaar mij tot in 't Graf.

51. Ik smaak nu regte Hemelspijzen,

Die mij een zoete vreugd bewijzen,

Nu is mij 's Werelds vreugde laf.

Het is een pil met goud bestreken,

Maar als er dat is van geweken,

Zoo is het niet als zwijnendraf,

52. Ik wil dan 's Hemels-spijze minnen,

Dat 's Goud van buiten en binnen,

Dat is dien Wijn en zoete Most, --

B 5 Waar
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Waar van men voedsel kan verwagten,

Want hier door krijgt de ziele krachten,

Hoe lieflijk is die Hemel-kost.

55. Maar Lief, ach wil mij steeds aankleven,

Want zonder u kan ik niet leven,

Zoo niet u Geest steeds in mij leeft,

Zoud ik mijn nieuwe Kleed beslijken,

Ja al mijn kragt zoud' van mij, wijken,

Als iemand die geen hoofd en heeft.

54. Gun mij, mijn Lief, deez' laatste bede,

Neem over al mijn herte mede,

Bewaar het tot den laatsten dag,

Op dat ik bij Gods Lievelingen,

(Als zij verheugd en vrolijk zingen,

Ook dezen lof-zang brengen mag.

53. ô! Heilig, Heilig, Heilig, Heere

U zij alleen de Lof en Eere,

ô Driemaal groote Majesteit !

Dat ik hier met de reine Scharen

Mag uwe Heerlijkheid verklaren,

ô ! Heilig, in der eeuwigheid, Amen.

->>>&-->><<<<--ze，9é&e-->>>)@e- --&@---26ee-->>(@e-->>2@e

De lieffelijke Vreugde van een verzekerende

Ziele, smakende de zoetigheid van de
Liefde Christi.

L. U C E I. vers 46.

Op de Wijze : Van den 38 en 61. Psalm.

Of: Poliphemus aan de stranden,

1. O mijn ziel, wat zoete tijden :

Tot verblijden,

Om in God te zijn verheugd, -

Nu mijn hert wilt doch opspringen, Ik zal zingen,

Want ik zwem in 's Hemels vreugt.

2. Niet in zotte ijdelheden,

Daar met reden,

Vrome zielen 't aller tijd, Al



De lieffelijke Vreugde, enz. 25

Al des Satans booze werken , In bemerken,

En hoe dat hij haar benijd.

5. Hij komt nu alweder loeren,

Om te voeren,

Mijne ziele van dit pad,

En mij uit de hand te wringen, Deze dingen,

Die mij zijn zoo waarde schat.

A. Hij zoekt nu met al zijn razen,

Uit te blazen,

Al mijn helder Hemels licht,

En met vele schone vonden, t' Allen stonden,

Weg te nemen mijn gezicht.

5. Om mij in den strik te vatten,

Toont hij schatten,

Zeer dedrieglijk toegestelt,

Maar wanneer Gods Geest komt schijnen,

Zoo verdwijnen

Zij, gelijk als Was dat smelt.

G. Weg dan Satan, uw genugten,

, Doen mij zugten,

Weg ook Werelds Duivels strik,

Weg mijn vleesch, uw boze lusten, Moeten rusten,

Al uw vreugd' is mij een schrik.

7. 't Is mij al door Gods Genade,

Drek en schade, -

Wat niet na den Hemel smaakt,

Nu dat ik des Heeren zegen, Heb verkregen,

Is 'er niet dat mij vermaakt.

3. 't Zijn alleen de Liefdepanden,

Die nog branden.

In mijn ziel en mijn gemoed,

JESUS is 't die mij verheugde, Zoete vreugde,

JESUS is mijn hoogste goed.

9. Die Fonteine der Genaden,

Kan verzaden,

En verkwikken zielen-dorst, - -

En met hare reine plassen, Ook afwassen,

A 4 Zie
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Zielen door de zond' bemorst.

10. Hier uit heeft mijn ziel bekomen ,

Zoete stromen, -

Die zoo deerlijk was verdord,

Maar nu weer begint bloeijen, En te groeijen,

Zoo dat zij weer levend word.

1 1. Mijn Verlosser, groot van waarde,

Heeft op aarde,

Steeds geleden druk en pijn :

Hij den gever aller krachten, Moest versmagten,

Op dat ik mogt vrolijk zijn.

12. Ik ellendig en onaardig,

Ben niet waardig,

Deze gunst is al te groot,

JESUS, die mij eens zal geven, 't Eeuwig leven,

Koestert mij hier in zijn schoot.

15. JESUM wil ik eer bewijzen,

Ende prijzen,

JESUS is mijn zielen-rust ;

Op hem staat al mijn vertrouwen, Ik benouwen,

JESUS is mijn herte lust. - -

14. JESUS is een Vorst des Levens,

Daar benevens

Is hij ook die klaare Zon -

Die mijn komt in 't herte dalen, Met zijn stralen,

JESUS is mijn Vreugde-bron.

15. Ach in deze Welbeminden,

Is te vinden,

Al wat tot mijn leven dient,

Zoud ik nu dan droevig wezen, Ofte vrezen,

Neen hij is mijn liefste vriend.

16. Ik wil dan op JESUM steunen,

Ende leunen ,

Want hij door zijn sterke hand, -

Mij zal van de Bokken scheiden, En geleiden,

In mijn lieve Vaderland,

ROBERTUS IMMENS.

Een



Een Ademhalende Ziele, uit het midden van

hare, zoo Ligchamelijke als Geestelijke

bezoekingen tot Godt vliede, en op

haren Vader lieffelijk leunende.

Op de Wijs: Van den 62 Psalm.

1. Wat is 't mijn ziel hoe dus ontstelt?

Wat onheil is er dat u kwelt ?

Wat druk doet u zoo innig zugten ?

Wat angst , wat smert heeft u omringt ?

Wat is 't voor droefheid die u dringt ?

Waar heen mijn ziel, waar wilt gij vlugten ?

2. Wat vreeslijks doch is 't dat u jaagt?

Waarom mijn ziel nu zoo verzaagt ?

Is Godt dan niet uw trouwe Vader ?

Wat u dan kwelt, en wat gij mist?

Of dat gij zoekt ? mijn ziel hier is 't,

Hier is de volle Heils-Springader,

5. Zijn niet Gods wegen u bekent ?

ó ! Ja mijn ziel, gij zijt gewent,

Die naauwe Paden tei: »

Heeft niet de groote Majesteit !

U , nu al menigmaal geleid,

In bitterheid en tegenheden?

4. En heeft ook niet zijn sterke hand,

U altijd goede onderstand

Ook midden in den druk gegeven?

Was niet het einde altijd goed ?

En heeft u al de tegenspoed

Niet nader tot u Godt gedreven.

5. Of is er nu een zwaarder smert,

En ongeval, dat u het hert

Weer als voor henen komt benaauwen ?

Of ziet gij nu zoo niet verligt,

Om in den druk Gods aangezicht

Met troost en blijdschap te aanschouwen.

G. Staat op mijn ziel, houd echter moed :

s. . Ook deze storm en tegenspoed,

Komt uit uw's Vaders ingewanden,

B 5 - Die
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Die (hoe 't ook zij in u gewoel :

Al waard gij zelve lauw en koel)

In teere liefde tot u branden. -

7. Gij zult nog zien met groote vreugd',

Schoon nu de zwaare ongeneugd,

Doet üwe herte Tranen vlieten,

Hoe God nu ongemeene smert

Ook ongemeene troost in 't hert

Van zijne Kinderen wil , gieten. ,

3. God is toch immers uwe God.

U heil, u troost, u deel, u lot,

U hoog vertrek u vast vertrouwen,

U sterke Rots, u vaste Borg,

U Vader die steeds voor u zorgt,

ô Ziel, zoud gij dan nog verflaauwen?

9 Trouwe God ! 'k beken mijn schuld,

Vergeef mij toch mijn ongeduld,

Ach wil mijn zwak gelove sterken ! -

Op dat, hoe dat gij 't ook voegt,

In uwe wil steeds zij vergenoegt,

En altijd prijze uwe werken. -

10. Ik leg mijn hand dan op de mond

Gij zijt het die mij heb gewond,

Uw doen, mijn Vader, is regtvaardig:

Doet maar mijn God wat u behaagt,

Ik weet dat uwe hand mijn draagt,

En niet en straft na ik ben waardig.

1 !. Ik zit dan neer en ben gerust,

Want als 't maar u, mijn Vader lust

Mij uit de droeffenis te trekken:

'k Weet dat uw macht is onbepaald,

En dat ook aan uw gunst niet faald;

Gij kond en zult weer vreugd verwekken. .

12. Maar ook mijn Vader is 't u wil

Nog niet te redden ik zwijg stil ;

Ik weet gij zijt mijn wijze Vader:

En dat ik door dien druk en pijn,

- Als
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Als door een Hemels-Medicijn,

Mij vaster troost en vreugd vergader.

15. Wilt gij mijn God, uw aangezicht,

Mijn ziel en troost, mijn eenig ligt,

Ook voor een tijd niet laten schijnen,

Maakt maar mijn Vader dat altijd,

Die onvergenoegde tegenstrijd ,

lDoch verr' mag uit mijn ziel verdwijnen.

14. Op dat ik zoo al meerder leer

Door deze midd’len u mijn Heer,

Niet om uw gaven slechts bezinnen,

Maar (hoe gij 't Heer ook met mij maakt)

't Zij dat mijn hert het prijst of laakt,

Dat ik mag u om u beminnen.

i5. Als ik dat heldre ligt dan mis ,

Leert mij maar in de duisternis,

Dan evenwel op u nog hopen !

Op dat ik 't zij met vreugd' of smert

Nog echter met mijn gansche hert,

Tot u mijn Vader heen mag lopen.

16. Hoe 't dan op aarde Inet mij staat,

Of 't na of tegen wenschen gaat,

Leert mij dat ik alles willig dragen,

Zeg gij maar tot mijn ziel, weest stil,

Mijn Kind, want dit is zoo mijn wil,

Dit is uw's Vaders welbehagen,

17. Op dat ik zoo met meerder kragt

Steeds na mijn Vaderland betragt,

Om na mijn Vaderland te varen,

Daar ik van de zond' bevrijd

Ja ook van alle moeit en strijd :

Zal eeuwiglijk uw roem verklaren.

ROBERTUS IMMIENS,

- Lief



Lieffelijke Ziel-dwang, of innige Hartstogten

tot den Heere JESUS.

Over de Woorden, 2 Corinth. 5 : 14.

De Liefde CHRISTI dringt ons.

Op de Wijs: Hoe schoon ligt ons de Morgenster.

1. O Jesu ! wat is 't dat u dringt?

ô Lieve Jesu ! dat u dwingt ?

Een wormke zoo te minnen,

ô Liefste Jesu ! door wat magt

Word zoo een teere ziel verkragt ?

Om mij, mij , te bezinnen ;

Zoud' 't zijn, dat mijn

Reine ziele, u beyiele,

En tot liefde, -

Zoo u lievend hert doorgriefde.

2. ô Jesu ! neen, Genade-Zon !

Zoete Jesu ! Liefde-bron,

't Is enkel uwe goedheid:

Zoete Jesu die u dringt,

Liefste Jesu die u dwingt,

't Is enkel lief en zoetheid !

Hoe goed, hoe zoet !

Hoe doordringend', hoe ziel-dwingend' !

Ach hoe heerlijk ! -

Is u liefd', 's is ongrondeerlijk,

5. Een brette zonder eind of maat ,

Een lengte die veel verder gaat,

Als Hemel ende Aarde !

Een diepte zonder peil en grond,

Een hoogte die nog oog nog mond,

Bereikt nog roemt na waarde,

Ach 't is, gewis !

Zoo een goedheid, zoo een zoetheid;
Daar met lusten : '

Kan mijn ziele zoet in rusten,

4. ô Liefde ! Liefde overgroot !

Mijn arme ziel was levend dood, -

Doe Jezus mij kwam trekken : J

8.

-- *

ô

:
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Ja zig geheel ten besten gaf, -

Zijn leven zelfs, om mij uit 't graf

Der zonden op te wekken :

Hij riep: Ik sliep !

'k Sloot mijn ooren, 'k Wou niet hooren :

Maar hij drong mij

Door mijn hert, zijn liefde dwong mij.

5. Proef toch, mijn ziele, wat een goed;

Smaak, ziele, wat u Jezus doet: -

't Is Jezus ! ziel u Heiland !

't Is Jezus die 't u alles geeft,

Die niets voor u te kost'lijk heeft;

U hulp, u troost, u bijstand,

Proef toch, zoek nog »

Meer hoe heerlijk en begeerlijk

Die beminde

Jezus is, gij zult het vinden.

G. Maar ach mijn Heiland, waarom is 't ?

Dat doch mijn ziel zoo verre mist,

In u met al mijn zinnen,

En overal en 't allen tijd,

Gelijk Gij 't Heere waardig zijt,

Zoo innig te beminnen :

Daar Gij 't: Doch zijt,

Die mij 't leven, Heb gegeven !

Gij alleene

Zoete Jezus ! anders geene. -

7. Ach ziel ! Hoe zoo verkeerd en blind,

Dat gij niet meer die Jezus mind !

Dien Heiland , ô dien Broeder !

Ach wat mag 't zijn ? of weet gij niet,

Dat u Broeder Jezus hiet,

En is uw trouwe hoeder :

Hoe dan ; zoo dan :

Zulk een hoeder; zoo een Broeder !

Afgeweken : --

Voel toch, ziele, ach Wilt toch breken.

Ik
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3. Ik voel, ik voel, mijn herte brand :

Ik voel, ô Jesu ! 'k voel u hand.

Mijn ziele gansch doorgrieven ;

ô Zoete Jesu, ach, hoe zoet :

ô Lieve Jesu , ach ! hoe goed,

Hoe zoet is 't U te lieven,

Komt gij ; streel vrij :

Gansch mijn herte ; dat met smerte :

Nog blijft hangen

Aan mijn vleesch, daar 't zit gevangen.

9. Neem gij mijn hert, het komt u toe,

Het is der vreemde Heeren moé,

Jesu, mijn Heer, mijn Koning !

Kom doch mijn Heiland, komt er in,

Gebied en stier het na u zin,

Als in uw eigen woning,

Ach Heer, hoe zeer , - . -

Perst en dringt mij, Ach hoe dwingt mij,

UW teere -

Liefd en goedheid, Ach mijn Heere !

10. Daar is mijn hert geheel en al,

Of 't wil, of kan, het moet en 't zal,

't Moet u mijn Heiland minnen,

U lieve Jesu : u alleen,

U zoete Jesu anders geen ;

En wil 't niet, dringt er binnen,

Dringt het, dwingt het ,

Doet het zwigten, door u schigten :

Al zou het scheuren ;

Dringt er in, en 't zal niet treuren.

11. 't Is liefde dwang , 't is zoet geweld ,

Die niet en deerd, dat niet en kweld :

Houd gij het maar gebonden,

't En vreest niet voor de slavernij :

Want uwe banden maken 't vrij,

Van het harde juk der zonden ;

Waar van, 't niet kan,

Vrijheid
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Vrijheid krijgen , of 't moet hijgen :

En verlangen

Om van u te zijn gevangen.

12. Daar van, mij Heiland ! grijpt 't aan ,

En doet 't in de boeijen gaan, -

't Moet u gevangen wezen :

Daar zoete Jesu ! 't vreest geen dwang,

Hoe hart gij 't berst, 't en is niet bang :

Uw wonden is genezen,

Grijpt 't, nijpt 't: -

Toch zoo innig; vrij wat vinnig:

ô die ::p -

Zijn zoo zoet, 't zijn liefde grepen.

15. Daar dan, mijn Heer ! daar is mijn hert;

Daar is mijn ziel, die door u werd

Om u, tot u gedrongen ;

Al zeid Gij houd voor u een deel,

Ik zou niet komen, 't werd geheel

Door u tot u gedwongen,

U drang ; u dwang :

Is zoo lieflijk, schoonste dieflijk,

Steelt mijn herte ;

Ja vermoort 't zonder smerte. *s-,

14. 't En vreest nog list, nog geen geweld !

Of gij het streelt of nederveld,

Het wil u niet ontloopen ;

Al voert Gij 't weg, al slaat Gij 't dood,

Of 't leeft, of 't sterft, 't is in u schoot ?

't Zal in de dood nog hopen :

Geen nood, dien dood,

Zal het geven, 't regte leven,

Want hierom, och !

Roept het steeds, ó Jesu ! komt doch.

15. Wanneer mijn Heiland, ach mijn Heer!

ô Zoete Jesu , ach wanneer,

Zal ik u eens hierboven,

Bevrijd van al dien wreden dwang,

' Die
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Die mij hier valt zoo hard en bang,

Met uwe Kind'ren loven:

ô; Daar, zal maar

Eeuwig schaat'ren, helder klaat'ren,

Liefde dwingt ons

ô De Liefde Christi dringt ons.

ROBERTUS IMMENS.
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G E B E I) T 0 T JE S U S.

Op de Wijs: Van den 77. 'Psalm.

1. Liefste JESUS, mijn beminde,

In u Heer is regt te vinde,

Groot vermaak, en 's herten rust

Heel de hope van mijn lust .

ô Gij schoonste aller menschen,

Laat mij nooit iets anders wenschen ,

Als te hebben u mijn Godt;

Want dan heb ik 't beste lot.

2 Wilt mij dan uw' gunste geven ;

Die is beter dan het leven ;

Ja uw gunst is meerder waard,

Dan den Hemel en de Aard ;

Mag ik maar uw gunst verwerven,

O! dan wil ik geerne sterven,

Geef mij dit maar ô mijn Heer !

Dit is al wat ik begeer.

5. Dan zal ik mij, Heer, verblijden

En verheugen 't aller tijden,

Meer dan over eenig goed.

ô! Gij wensch van mijn gemoed.

Wil mij ook een Herte geven

Dat altijd voor u mag leven,

Laat ik met mijn gansche ziel,

Steeds doen dat u wel beviel.

4. ô Hoe ligt kon gij het werken,

En mij door uw Geest versterken?

Als
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Als 't u maar belieft, mijn God !

Kracht te geven bij 't Gebod :

Nu mijn Heer sterkt gij mijn krachten ?

Want mijn oogen op u wagten :

Mijn hert heft zich op tot u,

Wil mij maar dan helpen nu ?

5. Wil mij doch uw hulpe toonen :

En genadelijk verschoonen,

Als een Vader en een Vriend!

Zijnen Zoone, die hem diend:

Goede God ! weest niet verbolgen

En wil mij ook niet vervolgen; .

Om het kwaad van mij begaan ;

Aan uw' Majesteit gedaan.

3. Ik verlange vroeg en spade ,

En zie uit na u genade :

En na JESUS heilig bloed,

Neig: herte en gemoed ! .

Laat mij daar de kracht van voelen,

Tegen al het zondig woelen,

Dat daar doch is in mijn hert,

Tot mijn leed en groote smert. '

7. Dat zal hier mijn hemel wezen;

Wilt dus mijne ziel genezen ?

ô! Gij oorsprong aller deugd,

ô! Fonteine aller vreugd;

Mag ik dat van u ontvangen;

Nergens zal ik na verlangen:

Dan dat ware dankbaarheid,

U van mij, mag zijn gezeid,

3. Dan dat ik mijn gansche leven ,

U ten dienst mag overgeven;

Dan dat ik mijn leven lang
U mag: lof en dank : Nu.

Dan dat ik mij ook verbinde; .

O Heer JESUS mijn Beminde :

Steeds te leven na Wet

Die gij mij hebt voor gezet. M. van DER DELIEN.

- G - Het



Het vermelden van den NAME des HEERENg

PSALM•20 : vers 8.

Wy zullen vermelden den Name des

HEEREN OnzeS GODS.

Op de Wijs: Van Repicavan.

, 1. O Nooit, ò nooit, ô nooit volpresen Heer

Wanneer zal ik u zien ? wanneer u zien ? .

Wanneer zal ik u zien ? wanneer u zien,

Wanneer zal ik mijn onverzade ziel ?

In 't rond verliezen, dat gij zelve zijt,

In 't rond verliezen ;

In 't rond verliezen, dat gij zelve zijt.

2. Ik heb gezien van uwe Heerlijkheid :

En van den onbegrijpelijken glansch,

En van den onbegrijpelijken glansch:

Die uit uw lieflijk aanschijn nederdaalt:

En het vermeerdert mijn begeerlijkheid,

En het vermeerdert

En het vermeerdert mijn begeerlijkheid.'

5. Onzienlijk ligt : En doch alziende ligt,

O! eewig leven zelfs, schoon onbepaald: ,

O ! eeuwig leven zelfs schoon onbepaald:

Geheng doch nimmer dat ik wezen mag

Bij 't licht geblinddoekt, en bij 't leven dood ; -

Bij 't licht geblinddoekt, * - - - - - - -

Bij 't licht geblinddoekt, en bij 't leven dood.

4. Alleen volmaakt, en algenoegzaam Heer,

Wiens hoge wegen, onnaspeurlijk zijn :

Wiens hoge wegen, onnaspeurlijk zijn:

Eij geef 't geloof mij steeds te wezen tot

Een Verrekijker, daar 'k u meé beoog:

Een Verrekijker, -

Een Verrekijker, daar 'k u meé beoog.

5. Almagtig Heer ! Van d'hooge Hemel-stoel,

Die schittert van uw flonk'rend Majesteit:

Die schittert van uw flonk'rend Majesteit :

Is 's werelds luister maar een schaduw van,

Kom groote Koning bij mij wonen in, K

- Onr:
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Kom groote Koning - v

Kom groote Koning bij mij wonen in.

6. Gij zelve zijt d'Eeuwige Werkzaamheid,

Die uit een niet 't Heel-Al hebt opgebouwd:

En uw volmaakt bevel steeds onderhoud :

Gij schepper zelfs zijt aller schepsels zout :

Uit uw :: Heer ! werkt het alteunaal.

Door uw alleen, Heer ! -

Tot uw alleen, Heer, werkt het altemaal.

7. U Naam is Raad, om dat gij 't vast verstaat,

Gij zelfs zijt een waarachtig God:

U Woord is waarheid van 't begin tot 't slot.

Gij zijt getrouw tot in der Eeuwigheid:

Daarom wie slegt is, loopt uw Wijsheid na :

Om raad die regt is:

't Woord, 't geen gij zegt is waarheid voor en na,

1;. Alwetend wijs, en wijs alwetend Heer !

Die 't listig het t alleen doorgronden kan:

Die 't listig hert alleen doorgronden kan :

Beadem mij van hoog zoo met uw Leer

Dat ik mag kennen, wie en wat gij zijt ,

Dat ik mag kennen,

Dat ik mag kennen, wat ook in mijn leid.

1. R U S TE

9. ô Weerdigheid ! ô Gelukzaligheid,

ô Englen wellust! blijdschap, wijsheid, kracht,

ô Vreugde ! van 't menschelijk geslacht

Werd toch tot mij, of ik tot u gebragt:

In 't aardsch gewemel lust mij niet als u ;

In 't aardsch gewemel
Ja zelfs in d' Hemel lust mij niet als u. ar

10. ô ! Onbevlekt, ô Rein, ò Zuiverheid ,

ò ! Duive van oprecht. Eenvoudigheid,

ô ! Bundel van volmaakte Heiligheid; .

ô ! Mogt mijn mond uitblazen nimmermeer

Met d' Englen 't Heilig ! Heilig is de Heer.

Met d' Eng’len 't Heilig ! - -

-- C: 2, Met
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Met d' Eng'len 't Heilig ! Heilig is de Heer.

11. Rechtveerdig Heer ! -

Wiens toorn ondraaglijk is ,

Als een verteerend vuur, en heete gloed,

Als een verteerend vuur, en heete gloed,

Waar meé gij op de stoutte zondaars woed;

Met grimmigheid gansch onverzettelijk,

Met grimmigheid, Heer

Miel grimmigheid gantsch onverzettelijk.

12. U oogenwenk, de Eng'len beven doet;

En als een wind van uw neuze raast,

En als gij ook uit uwen monden blaast;

Zoo dat het siddert al, en drilt , en beeft ,

Laat dan mijn ziel staan onverschrikkelijk,

In uwen naam als -

Een sterke Toorn onverwrikkelijk. -

15. Wat is dat groot, een ongehoorde liefd'

Die om een doode hond zijn Zoone dood,

Die om een doode hond zijn Zoone dood,

En aan den vijand boezemd' uit zijn hert ;

Voor deze liefde alle liefde wijkt

Voor deze liefde,

Voor deze liefde alle liefde wijkt.

14. ô Liefde zelfs, ô ongemeten liefd' ;

Een afgrond diep, een grondelooze Zee :

Een afgrond diepg, een grondelooze Zee:

Wie zoud' Geest'lijk niet verlievet zijn ?

Op zulk een Liefde, die oneindig is ;

Op zulk een Liefde, -

Op zulk een Liefde, die oneindig is.

15. ô Vader-liefde, Rijk in langmoedigheid,

Vol ingewanden van barmhertigheid;

En wonderlijk vol van verdraagzaamheid ;

Ik hijg, en haak' en zugt na uw gena,

Wanneer 'k in zonden bloedig op den weg ?

Half dood van wonden

Vuil onverbonden, walg'lijk nederleg, -

r Kos
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16 ô Kostelijk Goud, ô onwaardeerb're schat

ô ! Mildheid die nooit uitgegeven is,

Aan die voor u bereid te leven is !

Ik zal het zetten op een beed'len aan

Tot hem daar niemand ongetroost komt van :

Hier 's rijker niemand :

Hier is milder niemand, als die rijke Man.

II. R U S T E.

17. ô Goedheids Zee, En ook voldoende mée,

Die maar alleenlijk draagt de naam van goed,

Die niet alleenlijk zegt, maar waarlijk doet,

Wie kend u die niet meé dit zingen moet ;

Hij is bestendig in zijn goedigheid,

In- en uitwendig,

Aan die ellendig zijn, in eeuwigheid. -

13, ô!Schoonsteschoon, schoon onveranderlijk

Wiens aanschijn is met minlijk blank en wit,

Met hair gekruld, en schijnen zwart als git,

En wonderlijk bevallig rood vercierd:

Laat m in u baden eer 'k van liefd' versteen,

Want uw genade,

Die trekt mij na de schoonheid zelver heen.

, 19. Heer gij zijt God, Ja gij zijt zulk een God

't Gelukkig, onbegrijpelijk, Eeuwig al, -

En ik het zondig Niet, door mijnen val :

Gij boven woont, maar ik in 't aardsche dal :

't Schoon mangel van uw heerlijk Heerlijkheen

Kost mij mijn gang wel,

En al den rang wel, van mijn deerlijk heen,

20. Vlied schepsel vlied,

Buiten God lust mij niet, " ,

Gij zelfs alleen zijt mijn begeerlijkheid ,

Volmaakte nooit volprezen Heerlijkheid :
Ö: Koning, Meester , Liefste Vriend,

Mijn ziele Woning

Niet als uw Honing-vloeijend aanschijn dient.

21. Zit ik of sta, Trekt mij in, 6 Hcer ! .

C 5 Kom
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Komt tot mij in, komt tot mij in ô Heer !

En zijt gij eens gekomen en keert nooit weer,

Gaat nooit of :: een haastig wederkeer ,

Ach komt doch nader tot mijn ziel bezwaard,

ô Heils-Springader, -

Of trekt mij nader tot uw Hemelwaard.

22. 't Zien in 't duister, zal daar verandert zijn

In 't zien den luister van u zoet aanschijn ,

En 't kenloos kennen waarlijk kennen zijn :

jn *t ': rond van uw Eigenschappen,

k Sta op de stappen van uwe eerst besluit,

Doet m overtrappen : -

Doet m' overtrappen, dan is 't zugten uit.

25. ô JEHOVAH, 'k Zing vast d' zaal'ge na,

Om dat ik al in hoope zalig ben;

En ik op aard' iets van den Hemel ken,

't Is tijd dat ik mij aan dit werk gewen;

'k Zing vast Hallelujah, de Englen na ;

Hier Halelujah -

Daar Halelujah : steeds Halelujah.
w. L'oRvILLE,

- 2e--ee ex---->ee--exx---&--&2€3，-----&--><é

Den Hemelsche Arend, zijn vlugt spoedende

na 't doode Ligchaam.

Matth. 24 : 8. Alwaar het doode Ligchaam zyn zal,

zullen de Arenden vergadert worden.

Op de Wijs: Van den 77. Psalm.

1. :i: vind ik vol ellende, -

Waar ik buiten God mij wende,

Alles is een blinkend niet,

Daar mijn ziel u niet en ziet ,

Maar gij zijt alleen begeerlijk,

Gij, gij zijt oneindig heerlijk:

Algenoegzaam is uw goed,

Onuitsprekelijk uw zoet. - -

2. 't Wonder van uw liefdens volheid,

Heeft mijn ziel door liefdens dolheid;

Zoo
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Zoo ontstoken en verzet,

Dat mij ieder een belet ;

Die niet, van de wereld eenzaam,

Spreekt alleen van u gemeenzaam ;

En van uw beminn'lijk licht,

Dat 'er vloeid uit uw gezicht.

5. Hoe meer dat ik u begeere, ::

Hoe 'k meer in mij voel vermeeren

d'Onverzadelijke lust, - -;

Die alleen kan zijn gebluscht :

Met u eens te zien veel klaarder

Als tot nog toe en u naarder

Te beschouwen eeuwig een ;

Als met mij te wezen een.

4. 'k Ben wel zwart en zeer onlieflijk ,

Maar mijn zwart is eehter lieflijk ,

Als met JESUS bloed gewit:

Witter als het witste wit,

Wilt mij in dit bloed zoo domp'len:

Met uw Geest zoo overromp'len,

Dat g' als ik ga voor u staan,

U mogt zelver schouwen aan.

5. Zet op mij uw Godsheids-stempel,

En bewoon mij als een Tempel;

Laat ik geener vreemden zijn,

Ik ben: eij wees gij mijn !

Druk u Liefde in mij neder,

En ontvangt mijn Liefde weder,

Laat het haast'lijk zijn de tijd,

Dat ik regt ken wie gij zijt.

6. Sint ik u heb leeren kennen,

Wil ik graag mij laten mennen, -

Waar uw Geest mij leiden wil, * -

'k Vind in u 't gezogte stil; -

'k Zie in uw de schoonste Schoonheid ,

Ach was die steeds mijn gewoonheid,

'k Zoude vinden meer en meer,

C 4 In,
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In uw nooit volprezen Heer.

7. ô ! Alleen beminlijk voorwerp,

Na wiens wetten ik mijn oor scherp ;

Doe mij horen in de stilt.

Alles wat gij van mijn wilt;

Laat vrij uw genade komen,

' Als geheele Waterstroomen:

Deze drie, ziel, oog en keel,

Zeggen nimmer 't is te veel.

3. Maar verlang 'k te zijn ontbonden,

U te zien, verlost van zonden,

In het helder klaar omhoog,

Daar gij nooit gaat uit het oog,

'k Zal daar vinden dat u klaarheid,

ls baarblijkelijke waarheid:

Ja ook nog oneindig meer,

Als ik nu verwagt ô Heer.

9. Lost mij haast lijk uit dees Kerker,

ô Volmaaktheids wijze werker,

Dat u levenswel op borst

Om te stelpen mijnen dorst !

'k Krijg verdriet in 't aards gewemel,

'k Hijg en zugt vast na den Hemel ?

't Schip geballast met u min,

Blaas uw Geest ten halven in.

10. 'k Zie aan mijnen lust geen tomen

Voor dat ik tot u mag komen,

Wilt gij geen verlangen meer;

Laat het heden zijn ô Heer !

Dat mijn ziele meé mag naad'ren,

Daar die Arenden vergad'ren,

Tot het levend doode:

Daar ik op verslingert blijf.

w. D'oRvILLE.

it
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Op de Wijs: Van den 19. Psalm.

1. Wanneer des Tijd-Gordijn

Zal weg geschoven zijn,

Van voor de Heil'ge Schaar:

En dat het Hemels licht, haar geven zal gezicht:
Om te beschouwen daar, • .

JEHOWAHS wezen aan, En in de Zee te baân,

Van zijn oneindigheden,

Dan zal 'tGod-dorstig volk, Gezonken in die kolk,

Eerst wezen regt te vreden. -

2. Dit onbepaalde goed, Van onsbepaald gemoed

Hier op der aard' bevat,

Is als de sterkste wijn, Die zoo ligt dronken zijn;

Gantsch overstelpt en mat;

Ja 't eindeloos eeuwig maakt,

Dat d'eeuwig' ziekte raakt

Als onder 't volk ontstoken,

En die dit Euvel heeft, Die sterft terwijl hij leeft:

En leeft in 't Graf gedoken. -

5. Ik sterfaleer ik sterf, Om dat ik 't eeuwig derf

Mijn Koorts neemt daag lijks toe ;

Eij stel niet langer uit, Mij hier te helpen uit;

Ik ben de tijd al moé:

O Eeuwigheid kom ras, Och dat ik bij u was,

'k Zugt na u onverdroten,

Hoe is 't ôEeuwigheid! Datgijzoo wenschlijk zijt

Al zijt gij nooit genoten.

4: Als ik uw ommegang. Heb eeuwigheden lang,

Wat zal het dan wel zijn?

Dan zal ik weten wis, Wat eeuwig leven is:

Ja zelver eeuwig zijn :

't Is best dat ik in spijt, :: tijds mijn tijd verslijt

Met d' eeuwigheids gedagten : -

En mij daar aan gewen, Eer dat ik daar in ben:

Door een gestaâg verwagten. , , *

5. Och! datdetijdzijn tijd, Haduitgedient, en wijd

Van ons verhuizen wou
C 5 Of



A2 Het Eeuwigheids-Lied.

Of ons opbreken liet , Uit dit ellendig niet,

Naar 't eeuwige gebouw, . -

Daar zal voor 't naar gekwijn, ".

Ons glorie eeuwig zijn,

Cm d' Eeuwigheid te aanschouwen,

En worden alles kwijt, Behalven d' Eeuwigheid,

Die w” eeuwig zullen houwen.

6. Daar zullen w' Eeuwig zijn,

Bij 's Leyens Heil-Fontein !

Bij 't Algenoegzaam goed,

Bij 't onbegrijpelijk licht,

. Daar alle glans voor zwigt

Bij hem die alles doet,

Daar zullen w' Eeuwig zijn !

In BRUIDEGOMS aanschijn ,
En hebben vrij genieten, a

En na een weinig zien, Zal ons het eeuwig zien

Van hem nog niet verdrieten. "

7. Daar zullen vrij van pijn :

- Wij eeuwig, eeuwig zijn !

En dat vo::
In wijs en Heiligheid, In schoon en Heerlijkheid

Niet meer veranderlijk:

Maar zijn in d' Opperzaal,

Met d' Heil'gen altemaal,

Om eewig daar te blijven,

En in dat Hemels IHof, In des JEHOWAHS Lof

Te helpen d' Englen stijven,

3. Ik wil ô Eeuwigheid, Ten afscheid zijn bereid

Van alles om U min,

Wat hier op Aarde is, Als ik ten erfenis

U namaals eeuwig win :

Dusikvan hier beneén. Nad'Eeuwigheid vaststeen

En wagt op geen genezen,

Tot dat ik uit de tijd, Gebragt in d' Eeuwigheid,

Met God vereent zal wezen. ,, *

en w, L'olivILLE.
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Onder den Lommer van 't Geboomte.

Op de Wijs: Van den 16. Psalm.

1. Heere JESU Leven ! Licht, ja eenig Al :

ls dan uw hert voor mij gantsch toegesloten !

Mijn ziel doold om en doet vast val op val,

Ik leef als van u aangezicht verstoten; -

Nogtans zijt gij alleen mijn heil en Vrede,

Ö Bron van Troost en Zee van zaligheden.

2. MijnJESUSkom! Eij kom doorzoek mijn hert,

Terwijl 'k alleen zit hier in 't groene lommer,

Van 't dicht geboomt, vrij, eenzaam, niet verwert

Door eigen zorg, die 't hert bezet met kommer 1

De zagte koelt' lokt u met 't lieflijk zuissen,

De storm van 's schepsels drift doet u verhuizen.

5. Ontledig doch, ontledig doch 't gemoed

Van al wat mij belet eens recht te sterven

Aan eigen kracht en wijsheid, die mij doet

U zuiver licht, bestuur en sterkte derven ;

Op dat ik nu ook niet en kom te krenken,

Mijn zwakke ziel, door zonder Geest te denken.

4: Gij die 't gekrookte Rietje niet verbreekt;

Maar ondersteund, op dat het niet bezwijken ;

Die 't zogend Lammekensteedt draagt en kweekt;

En aan een Wees doet u ontferming blijken:

Die 't rokend Vlaswiek nimmer uit zult blusschen,

d'Amechtige sterk gij met liefde kussen.

5. Kom goede Herder, wiens beproefde zorg

Verdiend dat men zig u geheel vertrouwe:

Gij zet u Woord, u Eer, u hert tot borg;

Neem, neem mijJESUS, 't zal mij nooitberouwen.

Mijn Zoon, mijn Schild mijn Koning, kom ver

't Geen over mij u wil 'tgebied beletten. (pletten

6. Het rommelen van 's Vaders ingewand

En hielt niet op zig over hem t' erbermen:

Die tegen al 't vermanen aangekant,

Ontvlugte 's Vaders Huis en liefde ermen;

Ontleer mijn ziel doch eens dit droevigd": :

- C11 :
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*,

Ach ! JESU kom, kom, kom mij wederhalen.

7. Hebt gij van Eeuwigheid op mij gezien,

Op mij gezien met 't oog van vrije liefde !

Belet mij dan steeds van u af te vlién,

Mijn JESUS, die de hardste Rotsteen kliefde,

Gij die verzagten kund de steenen herten !

Die uw gedugte Hoogheid durven terten.

B. Hebt gij nooit zegel op mijn hert gedrukt,

En zijn daar nooit geen:: ingeschreven

Door uwe hand is 't mij nooit gelukt,

Aan u Verbond mijn woord en hert te geven ?

Of was 't dan als een blinde, die verduistert

Verlangt na 't licht door onmacht als Gekluistert.

- I. R U ST E.

9. Zie neder van uw hoog verheven Throon,

ô Milde Gever van uw goede gaven;

Mijn kragt verteert, 'k ben uwe naam tot hoon

Ach ! wil mijn dorre ziele doch eens laven,

Verkwik mijn Geest en laat mij niet versmagten

In 't ongeloof, maar op u blijven wagten. , ,

10. Volmaak zijt gij in goedheid groote God !

Fontein van liefde, afgrond van Genade :

Door hen, die gij het geeft op uw Gebod,

Zig in u volheid, Heer 1 te komen baden :

Gij overwint 't herdnekkig wederstreven,

En doet het hert in vreed' en vrijheid leven.

11. Mijn algenoegzaam, groot en heilig Heere?

Almagtig. Heerlijk, Eeuwig, vol van Waarheid

Alwetend, Wijs, Regtveerdig, die uw eere

En Majesteit in onbesmette klaarheid

Yolstandig liefd, uw Hoogheid komt de Wetten

Als d' Oppermagt aan al uw schepsels zetten.

12. Hebt gij behagen om een zondig niet , .

Een Maad een Worin uit grond'loos mededogen

U t onderwerpen? Hebt gij geen verdriet

In 't zaligen, en werd gij niet bewogen

Door iet, in 't schepsel? ja die zig onttrekken

Door

3,
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Door ongeloof, U grimmigheid verwekken,

15. Wel aan dan Liefde zonder end' en maat,

Verhef uw glorij , hebt gij lust tot wond'ren,

Hier ben ik Heer, volbrengt uw vrijen Raad :

Vertoon uw kragt in voor u af te zond'ren,

Mijn gantsche hert, trek, trek mij tog na boven,

Doe mij u kennen, vrezen, lieven, loven. .

14. Gelukkig Volk dat zich JEHOVAH kiest

Tot zijn bezitting, eewiglijk verslonden -

In d' Oceaan der Liefde, daar verliest

Zich ieder hert, dat JESUS komt doorwonden,

Daar leeft de ziel, gezuivert, en bevredigt

Door'tbloed desLAMS, en van haarzelfs ontledig.

15. Ach ! Scheidsmuur, droev'ge Scheidmuur,

die mij scheid , -

Van JESUS af, mijn God, ach ! kom doch nader

Maak mij eenvoudig, teêr in al 't beleid

Des herten, mijn verstrooide Ziel vergadert ;

Dat zoo uw Magt, en Godheid eens beklijve

Op dit gemoed, dat ik steeds bij u blijve.

16. Ach! schepsel, schepsel door een ijd'len waan

Hebt gij mijn Ziel al lang genoeg bedrogen !
Gij i: mij al te schandelijk verraân ;

Weg Satan, weg bedrieger, 't is gelogen

Al wat gij inblaast, ach ! wie zal mij zetten

Op effen baan, en vrijen uit uw netten.

- - II. R US T E. -

17. Ach ! eigen ik ! ach ! eigen zin en lust,

Ach ! eigen wijsheid, sterkte, werk en levenAch ! eigen eer en agting, snode rust • "

In 't eigen ach ! wat heb gij mij gedreven

In mijn verderf, ik hoop het zal u rouwe

Door de overwinning van het zaat der Vrouwe.

13. Mijn gruwelijk, naar en duister ongeloof

'k Heb lang genoeg gezeten in uw boeijen;

Ach ! waar ik voor uw helsche reden doof,

Hoe zoud mijn ziel door kragt van waarheid groei
w (jen? Hoe
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lIoe zoud ik JESUS dierbaarheid erkennen,

Hem nemen aan en steeds aan hem gewennen.

19. Ach ! JESU lief, 't is bij mij buiten raad,

Maar gij hebt dierb're Balsem in uwe Wonden

Doorzoek en zie het innigst van mijn kwaad,

Ach! kom mijn hert en nieren doch doorgronden.

Verbreek, bouw op, verwond en heel mij weder,

Uij zijt alleen bekwaam getrouw en teder.

20. Almagtig Koning, grijp mij bij de hand

En maak een eind van al mijn dwazen wandel

Door eigen Geest, en denp aan alle kant

Mijn eigen leven, op dat al mijn handel

In waarheid zij, in Liefde , in Gelove.

Ontfonk door 't Hemels vier, verligt van boven,

21. Vernedert mij, vernedert mij 't gemoed ;

En leer mij als een kindje aan u kleven,

Sagtmoedig, stil, zeer buigzaam, klein en goed

Dat zig aan u beleid wil over geven,

Dat zig wil dragen naar zijn kleine krachten,

En d' ijdele eer blijiimoedig kan verachten.

22. Op dat ik JESU hang aan uwe borst,

En door u kracht voorspoedig op mag wassen;

Gij zijt mijn wortel, foei mij dat ik dorst

U mijn Fontein verlaten, doe mij passen ,

Op u beleid en 't wenken van u oogen,

Naar uwen raad en wil alleen gebogen. -

25. Op dat een ziel, die 't alles heeft verbeurd,

Zoo trouweloos, dwaas, zoo schuldigen onmagtig,

Die 't lieflijk jok onbandig heeft verscheurd;

Noch werd in u, in uwe sterkte kragtig

Om als een Held al juigend 't pad te lopen;

En geef haar nieuwe kracht die op u hopen.

24. Ach Heer! de schaamtbedekt mijn aangezicht

ik monster, de rampzaal'ge; zoud' ik komen

'Tot Gods Gemeenschap, onbedachtzaam wicht

Zoud', u, u, u, Gods liefde overstromen ?

En zal ik zien in wien ik heb gesteken ;

En
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En wilt gij Heer door liefd mijn hert verbreken?

25. Verheven Koning doe zoo 't U behaagt ;

Wilt Gij een armen worm dan overstelpen

Met vrije gunst , daar gij niets in hem zaagt

't Geen U, ô Heer ! bewoog om hem te helpen?

En heb gij lust u schepsel te beschamen :

ô God der Liefde ! Halelujah ! Amen.

- f. VAN BOEKHOVEN.

ZIE L EN-ZU GT T 0 T J É S U S.

Op de Wijze : van den 79. Psalm.

1. O Zoete JESU, wanneer zal het wezen

Dat gij mijn Kranke ziele zult genezen ? -

ô JESU, zal die gij hebt uitverkoren

Onder 't bedroefde pak der zonden smoren ?

In deze Wildernissen, . . -

Zonder beweegt te zijn,. In ongevoel'ge pijn,

Uw lieff'lijk aanschijn missen. \

2. ô Zoete JESU, hebben dan n wonden

Haar kragt verloren, dat ze niet mijn zonden

Afwassen konnen ? of hebt gij besloten

Mij voor altijd uit uwe gunst te stoten ?Ach ! JESU , ach ! mijn ziel v

Schijnt in een Tuimelwiel

Te wezen heel verdronken !

Och roepz' in grooten nood, Ik leg geheelijk dood

In deinzingen verzonken. -

$ 5. Wel, zoete JESU! heeft u Geest zijn kragten

Verloren die mij te verkwikken plagten ?

Of heeft u gunst, die gij mij liet bekomén?

Haar woonplaats uit mijn ziele weggenomen?

Wat is dat dan, ô Heer !

Dat nog nijn ziel zoo zeer

Werd van u weg gedreven ?

Of is dit u besluit? Of is u goedheid uit?

Of hebt gij mij begeven !

6 Neen
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4. ô Neen ! die ziel verkwikkende Fonteinen

Uws Wonders kracht zal nimmermeer verdwij

Nog u besluit, ô JESUS! zal niet falen: (nen:

Ofschoon u Schaapjes kwamen af te dwalen :

Schoon dat het aardsche dal

Verandert werd, en al

De Bergen wierden krachtig

Met groote magt beroerd, En in het hert vervoert

Der Zee, ô Heer Almachtig.

5. Maar 't is 't gedrogt en tovermacht derHel

Dat t samenspant om mij ter neér te vellen, (len

Daarom, ô JESU ! laat uw Ingewanden

Door uwe liefdevlammen tot mij branden :

Want zonder uwe kracht, Kan ik die groote

Van al mijn vijanden ; (macht

In 't minst niet tegenstaan, Zoo hevig komen z'

Nog al haar wrede tanden. (aan;

G. Op, op mijn ziel, waartoe dit droevigklagen

Waar toe in klagt versleten gansche dagen,

Zie hier, zie hier u HEILANDS armen open

'Tracht maar (al konje niet) daar in te lopen.

Waar toe zoo lang gedraalt, uw schuld is al be

U HEILAND heeft geleden, (taald:

Neem aan wat JESUS geeft, - -

't Is lieflijk wat hij heeft :

Hij heeft voor u gebeden.

7. ô JESU Lief, wanneer zal ik hier boven,

Met duizend Engelen u stadig loven?

Als mij in steed' van dit mijn droevig schrijen ;

Dat eeuwig Halelujah zal verbleijen !

Ach JESU, JESU Lief, Kom heim'lijk als een

Steel gij vrij heel mijn herte; (dief

't Komt ú ô JESU toe ! .

't Is nu van 't hijgen moè,

Ontbind gij 't van zijn smerte.

A• VAN VIERS.

Lied



LIED VAN HET IK. -

- Stem : Repica.van. .

1. O IK, O IK,

Voor mij zoo schadelijk: -

Behoeftig Ik, maar in uw oogen rijk :

In boosheid is er niemand uws's gelijk,

Ik moet om uwent wil mijn Jezus derven?

Gij zult van hem noch nu, noch nimmermeer

Pardon verwerven, Ik, gij moet sterven :

Ik, moet zijn niet meer. -

2. Dat Ik, en mijn, is oorzaak van mijn pijn

Dat maak dat Ik, na Ziel en Ligchaam kwijn,

En dat Ik als een schaduw verdwijn;

Dat doet u, ô Heere zoo verr' vertrekken :

Dat is een voorhang en een dikke muur: .

Eij wil die hekken, Om verre trekken;

En werd mijn gebuur. -

5. ô Ik, zoo trots, bedrieg'lijk en snood,

Verwacht in uwen boezem schoot op schoot:

Ik zeg u aan in Jezus naam de dood,

Den nek en beenen zal hij u verbreken,

Den nek en zenuw van onbuigbaar staal,

Die zal hij breken, en u doen spreken

Haast een ander taal.

4. Vijandig Ik, zoo vriendelijk in schijn,

Gij zult eerlang aan 't Kruis genagelt zijn ,

Daar zult gij sterven met een langen pijn:

U Vonnis :: Ieid al, leid al gestreken;

En dat besluit is::

Heer op u spreken, of op u teeken;

Zoo werd lk een lijk.

5. De bitterheid ! Die wijkt van deze dood :

Hij noodigt 't Ik, te rusten in zijn schoot :

Eij machtig Heer ! Geef 't Ik de laatste stoot !

Laat het eigen Ik ten grave nu maar dalen,

Of buig en breng het op een ander dreef,

'k Wil duizend malen, Dit woord herhalen.

Sterf Ik, Jezus leef - F. van over:
- - an -



Aan een Ziele die niet en durft naderen tot het

A W 0 N D M A A L.

Stem ; Van den Lofzang Maria.

1. JEsUs. O Twijfelende Maagt

Hoe komt dat gij vertraagt

Om tot mij in te komen

Indien gij zijt belust, Na vrede, Troost en Rust

Wel kom dan zonder schromen.

2. zIELE. ô Heer ! ik kan niet staan,

Veel minder tot u gaan :

Want ik en heb geen voeten; -

Mijn ziel is dom en grof, Zij doet niet als in 't

Gelijk een Mol te wroeten. (stof

5. JEsUs. ô Ziel ! kom evenwel ,

Met al dat vuil gestel;

Ik zal u wel versieren : -

Ik zal u leeren gaan, Op deze Levensbaan,

Mijn Geest die zal u stieren.

4, zIELE. Hoe zoud' ik durven, Heer!

- Die alles noch ontbeer,

Naakt ben ik en ellendig :

Van alle goed ontbloot, De schaamte maak mij

Uw Woorden zijn bestendig. (root

5. JEsus. Kom binnen, als Vriendin ;

Woon in mijn Huisgezin,

Of wil daar veel verkeeren :

Kom zet u aan den Disch, Daar overvloedig is

Al wat. gij mogt ontbeeren. -

6. zIELE. Ik vrees mijn stout bestaan,

Zou mij niet wel vergaan; -

Met reden mag ik schromen ,

En Heer ! gelijk gij weet;

Ik heb geen Bruilofts-klee

Om aan uw' Disch te komen.

7. Jesus. ô Ziele ! kom maar naakt,

Hier ben ik meé vermaakt ,

Ik zal u kleeren geven, .
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Gij moet eerst zijn ontbloot

En aan u zelven dood:

Zoo gij met mij zult leven. -

3. zrELE. Wel aan dan Heer ik kom !

Ik werd U Eigendom :

Gij spreekt mij na mijn herte,

Gij zijt mijn Medicijn ;

Mijn Kleed, mijn Brood, mijn Wijn :

Gij stilt en streelt mijn herte.

9. Jesus. Maar ziel weet dit vopr af,

Zoo ik uw lust niet gaf, -

Wilt daarom niet verschrikken;

Maar zijt hier in verblijd,

Dat ik u op mijn tijd

Genoegzaam zal verkwikken. r

10. zIELE. Ik kom dan op U woord
Tot binnen in de poort

Van U Paleis, ô Heere !

In plaatse van een roê,

Reik mij U Scepter toe;

Zoo zal mij niemand deeren. J.

11. JEsUs. Hoe zijt gij noeh zoo schuw ?

Ik ben geneigt tot uw,

Schoon dat gij niet kund' voelen;

Sta maar een weinig stil,

En laat u eigen wil

Niet meer zoo driftig woelen.

12 zIELE. Mijn lust, mijn wil, mijn drift

Schenk ik U tot een gift; -

Eij kom die gansch verpletten;

Ach waar ik niet meer. Ik,

Maar Heer U wijs beschik

Schrijv' ik voortaan geen wetten.

P. VAN SORGEBTe

D 2 ZIELS



ZIELS-VERZUGTINGEN.

Op de Wijs: Van den 8. Psalm.

1: O Groote Herder der verdwaalde Schapen

Die t eenemaal verloor'ne op komt rapen

Uit d' afgrond van het grond'loos zondig niet,

Daar 't hoop'loos leid zoo gij geen hulpe bied.

2. Beschouw mijn ziel zoo jammerlijk verzonken

En in een poel van schuld en smert verdronken

Begraven in het nare duist're graf;

Daar nooit de zon haar helder schijnzel gaf.

5. Ik wil zomtijds eens pogen u te klagen

ô Jesu Lief! maar als ik zal gewagen

Van mijn elend, ontbreekt mij tong en hert,

Mijn ziel die is rampzalig zonder smert.

4. En schoon ik weet dat uw alziende oogen,

Vervult met u vrijwillig mededoogen,

Doorgronden 't innigste van mijn gemoed,

Gedoog nochthans dat ik u val te voet.

5. Om door u hulp mijn diepe herte plagen,

(Zoo verr' als ik die ken) u voor te dragen ;

ô Boom des Levens, wiens gezegend blad,

Der, Heid'nen heil alleen in zich bevat.

6. Gij weet helaas, dat ik mijn gantsche leven

Heb aan mijn eigen zin en wil gegeven ;

Het hoog gebied van ligchaam en van ziel,

Die mij ook dreven daar het haar beviel.

7. Vervreemd van 't hoogste goed, de ware ruste

Van 't reed'lijk schepsel, ging ik mij verlusten

In 's werelds ijdelheid, en gaf mijn vleesch

Zijn vergenoegen , vreemd van uwe vrees.

3. 't Gezelschap van de dert'le wereldwigten

Was mijn vermaak in plaats van Godsdienstplig

Mijn hovaardij in 't sierlijk gewaad (ten ,

Was toenmaals niet 't minste van mijn kwaad.

9. Al wat hetschepzel schoon hadd' en beminn'lijk

Al wat tot voedsel strekte van het zinn'lijk;

Van wellust en van hoogmoed, was mijn wensch,

Als een van U vervreemd onzinnig mensch.

- - :- In

& e
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- I. R US T E. - V

10. In 't midden van deez' afgrond van ellende !

Kwam zich U Geest in overtuiging wenden;

Voor zoo verr' tot mijn dwaas verblind gemoed,

Dat ik voor ô Heer ! erkennen moet. ' s

11- Dat in mij vind een afgrond van Godd'loos

Een t'zamenknopinge van enkel boosheid, (heid,

Een bitt're gal, en huilende woestijn ; ;

Een zondig niet, bezoedeld als een zwijn.

12. 'k Vind mijn verstand, de leidster van mijn

Vol duisternis, waarom mij nooit beviele (ziele,

De Majesteit en glans van 't Heilig Woord,

Waar door U Geest 't verlicht gemoed bekoort.

15. Dit 's d' oorzaak dat d' aanbiddelijke schoon

En liefde, die voor 't Heilig oog tentoon leid; (heid,

Voor mij tot hier toe nog verborgen zijn,

Want 't Geest'lijk van geen onherboren brein.

14. Den afgrond uwer Algenoegzaamheden,

Uw Goedheid, Wijsheid, ò oneindig reden,

Uw' Macht en Hoogheid zijn mij onbekent,

Hierom is 't hert van U zoo afgewend.

15. Dit houd mij Jesus dierbaarheid verborgen

Zoo komt het dat mijn ziele zonder zorgen

Nog vast houd aan het hatelijk verblijf;

In zonden en haar walgelijk bedrijf, -

16. Mijn wil dien volgens vind ik gansch afkee

Van 't hoogste goed, in tegendeel begeerig. (rig

Na 't schoon en zoet dat 't schepzel aankomt bien,

En 't geen 't wellustig oog daar in kan zien.

17. 'Ten besten is het enkel voor mij zelven

Dat 'k leef en wil mij schikken om te delven

. Naar 't eeuw'ge goed, de schat van Zaligheid,

Waar toe mij schrik en eigen liefde leid.

18. Maar Jesus schoonheid en beminnelijkheden

En lust om met mijn gansche hert te treden

In Gods gemeenschap, als mijn hoogste goed,

Dit heeft geen kracht op mijn onttaard genuoed.'

D 5 Dit
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II. R U ST E. -

19. Ik vind al mijn bewegingen verdorven,

't Geloof en regte Liefd en vreez' verstorven,

Verwond'ring, hoop op God, uit 't hert geweerd

Van hem tot 't schepsel en mij zelfs gekeert.

20. Mijn leven zoud' ik ganschelijk tot boosheid

Besteden, als 't Wapentuig der Goddeloosheid.

Zoo uwe hand mij niet en wederhiel,

En inbond het kwaad van mijn verwoeste ziel.

21. Oneindig Heer! in liefde ongemeten ,

Schouw aan, op Genadestoel gezeten;

ln Jesus wonden 't vijandelijke hert,

Dat door dit alles niet verbroken werd.

22. Verandert doch U langmoed in genade,

Ontmoet een ziele die geneigd ten kwade ;

Niets doen kan, als hoereeren van U af,

En zich verzaden met der Zwijnen draf.

25. ô Teed're Jesu vol van mededogen,

Vrijwillig in uw liefde, sla uw' oogen

Op 't: verdervend schepsel, neem 't geweer

Waar meé het gaat zijn eigen ziel te keer.

24. Laat u niet sluiten van de macht der hellen,

Eij kom de hoogtens haastig nedervellen ;

Die zich ô Heer! verheffen tegens Dijn , ,

Kom lok mijn hert van u zoo bijster schijn.

25. 't Hovaardig zelfs, 't verstand mijn vijandin

't Gemoed zoo ongeneigt om U te minne; (ne ;

Verandert door U Goddelijke kracht,

Kom Jesus toond u Koninglijke macht.

26. Vloei in mijn ziel, Fonteine van de hoven

ô Kristalijne Beeke daal van boven ;

Met 't levenswater in de modderkuil

Mijns herts tot reiniging van 't zonden-vuil.

27. Laat d'oogenzalf 't verblind gezicht besmee

Dat mij u Wijsheid dwaas te werden leeren; (ren

En maak mij Heer ! tot een ootmoedig kind,
Dat nergens rust als in u boezem vind.
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III, R U STE.

28. :aarach! wat zeg ik 'k voel het wederstre

Mijn gantsche wil, wil zich niet overgeven, (ven

In Jesus hand, om blindeling zijn stem

Te volgen en te luisteren naar hem.

29. 't En wil niet sterven aan het zondig eigen,

Maar eigen zin en wil vind ik te neigen ;

Om zelfs te heerschen tot mijn eigen rust

Te disponeren naar het haar gelust.

50. Maar groote Jesu, Triumphante Koning

Maak van u vrije liefde een vertoning

En dwingt mijn ziel om tot u in te gaan,

Ontsluit mijn hert, eij ! blijf niet buiten staan.

51. Blus Satans vier ge pijlen, breek zijn netten,

Wilt hem 't Bloedorstig opzet doch beletten,

Maak maak mij Heer meest van mij zelven vrij,

Op dat ik de uwe nu en eeuwig zij.

52. Schenk mij oprechtheid, geloof en vrezen

Voor uwen Naam, en kom mijn ziel genezen

Van onverloochendheid, in alles dat -

Uw Wijsheid voor mij schadelijk bevat.

55. Laat mij ô Heer! in eeuwigheid verdrinken

In Jesus bloed, met schuld en smert verzinken

In d' afgrond van zijn wonden, maak mij rein

Met 't levend water uit de Heil-Fontein.

54. Ach ! Heere, Heere wil u toorn doch stille

Als gij niet helpt, wat kan ik als u wille

Steeds wederstaan, genade Heer ! gena

Geef dat een stoppel door u gunst besta.

55. Ach! ach! mijn God, bekeer uws vijands herte

Bevrijd een hellewicht voor d' eeuwige smerte;

Wascht, wascht met IJsop in 't bloed van 't Lam

't Onttaard gemoed, blust wellust heete vlam.

56. Als ik dan zien zal uwe vrije liefde,

En wien mijn boosheid't dierbaar hert doorgriefde

Dan zal mijn ziel verteeren in het vuur

Der Liefde, die u Jesus, stond zoo duur.

- D 4 Dara
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57. Dan zal ik mij u Heer ten offerhanden

Op d' Altaar van de Liefde laten branden :

Kon Jesu, kom, kom ruk mij uit 't verderf,

Leef eeuwig in mijn ziel, op dat ik sterf.

* * * IF, VAN BOEKHOVEN,

-2，6%-->，6%----&---26 ee----2&---exee-->，，ex---*: eeee

Z IE L S - O E F EN I N G

In zeer diep verval, en vervreemheid van

den HEERE, -

By gelegenheid van des Heeren

A W 0 N. D M A A L.

Op de Wijs: Van den 40. Psalm.

1. De tijd genaakt nu weer mijn doode ziel,

Dat men u roept tot 't Heilig Feest,

Daar Jezus Bloed met Jesus Geest,

Werd aangeboön voor niet, aan die 't geviel:

Om naar Gods vrij ontfermen,

Dien Heiland te omermen ;

Tot zoen ons voorgestelt :

Om van hem melk en wijn,

En ziele Medicijn, -

Te kopen zonder geld.

2. De Hooge Priester van het nieuw Verbond,

Die roept daar met een luide stem,

Een ieder die gelooft in hem; -

Om toe te treén met hert, met ziel en mond,

Om tot de zuiv're stromen,

En volle Zee te komen;

Daar 't water dorst verwekt,

Door 't drinken en de vloed

Het hijgende gemoed

Gedurig tot zig trekt.

5. Aan 't hongrig volk werd hier vol opgedist

Van Jesus vleesch, des Levens Brood,

Hier vrijd men 't leven van de dood

* -- D00r
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Door deze spijs, die 't herte regt verfrist :

Hier mag de ziel op teeren, -

Dit doet haar kracht vermeeren ;

Hier heeft zij zuiv're Wijn,

Dit vette vol van merg .

Op Godes heil'ge Berg

Zal 't beste voedsel zijn. :

4. Hier is Bethesda daar het laauwe bloed,

Van Godes Lam de Badstoof is,

Daar t' zijner tijd de ziel gewis . .

Genezen werd, die wachtend is gemoed.

De wond is nooit te deerlijk,

Nooit ziekte te geveerlijk, , …"

Voor die slechts tot hem gaan,

Als men nu hooploos leid,

Dan is 't voor hem de tijd ;

Om hand aan 't kwaad te slaan,

5. Hier vind men 't al, 't geen ooit een ziel

Die ledig maar tot Jesus kwam, (ontbrak

En 't alles uit zijn volheid nam ; " ,

Hoe diep zij ook in haar ellenden stak;

Die zig laat overtuigen,

Dat hij hier maar moet buigen

Aan Jezus wil en woord,

• Voor al zijn ongeval

Geen hulp ontbreken zal,

Zoo hij deez' stem maar hoord. -

6. Waak op, waak op, waak op mijn lustloos

Wat legt gij op u droessem neér, (hert

Hoor naar de stem van uwen Heer;

. Want buiten hem gij nooit geholpen werd,

In hem is licht en klaarheid, -

Het Leven en de waarheid ,

Der Liefde zuiv're Bron,

Al 't Heilig van hem daalt,

Niet heerlijks of het straalt

Door 't flikk'ren van dees Zon. , ..

D 5 'k Zie
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7. 'k Zie groote Heer ! 't Is dwaze zotternij

Dat ik blijf zwerven buiten U, -

't Is Satans list, die maakt mij schù,

Wanneer gij roept, komt wend u maar na mij:

Als ik ga 9verleggen,

'k. En kan hiet anders zeggen:

Als dat het ongeloof

Mij al dit onheil brouwd

Mijn ziel gebonden houd :

En voor u stem maakt doof.

3. Hier leid de grond van al mijn ongeval,

Dit broed mij uit de bitt're vrucht

Van zond' op zond', ach schiep ik lucht !

't En zij mijn ziel hier eindelijk smoren zal :

't Zijn wederspannigheden,

Die al mijn onheil smeden ;

Ach oorsprong van mijn kwaad,

't Hert is als overheert ,

En om, en omgekeert

Dit steld mij buiten raad. -

9. Ik zwerf vast heen en weer geheel verblind

Meest altijd troebel, nimmer stil,

Vol eigen liefde, zin en wil, * *

't Geen mij de kracht verteert en geest verslint:

Deez' plagen van mijn herte * *

Geeft ongevoelde smerte,

Een rotting in 't gebeent,

Een kanker in 't gemoed , -

Die steeds haar werking doet,

Schoon men 't 'nog vo:it nog meent.

10. Dit jok van eigen ongerechtigheên

Is m' aan gebonden door u hand,

'k Leg als verslagen en vermand, -

Den vijand heeft m op d' aard ter neér getreën:

Mijn dwaasheên mij kastijden, -

Mijn boosheén mij bestrijden,

Met heimelijk geweld,

- Mijn
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Mijn misdaad grijpt mij aan,

En doet 't gezicht vergaan;

Mijn Geest en Kracht versmelt.

11. Een nare doodslaap heeft de ziel verkragt,

Hij heeft mijn wegen afgewend,

En maak zijn pad mij onbekent ;

'k Ben als verwoest door Satans looze macht

En 'k leg ter neér gezonken,

In zonden als verdronken,

Verslingert in 't gewoel.

Van wellust en van vleesch,

Ach dat mijn ziel verrees

Uit deze modderpoel.

I. RU ST E.

12. Langmoedig Heer! verdraagzaam zonder

Hoe tergt het schepsel u geduld (end

Regtveerdig word zijn ziel vervuld

Met wraak en toorn en gramschap onbekent :

Hoe Heilig zijn u wegen,

Wie kan u spreken tegen ,

Wie heeft u zin doorgrond,

Wat klaagt dan nog de Mensch,

Als 't hem niet gaat na wensch?

Ach ! sluit mij doch de mond.

15. Al Is'rels kwaad vloei van hem zelven af,

Had maar mijn ziel na U gevraagt,

Maar ach ! het en heeft haar niet behaagt,

Te zien den raad, die mij u Waarheid gaf;
Om dood in vuile zonden, w

Vol striemen en vol wonden;

Verstokt en zonder God,

Verstandeloos, rebel;

Naar Jezus evenwel

Te vlién, op u gebod.

14. Om met die klomp van 't stinkend zondig

Wanschapen, bloedig, walgelijk, (nist

En weggeworpen in den slijk;

Te
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Te gaan naar hem die al mijn dwaasheid ziet,

Heer opend mij de oogen,

'k ben lang genoeg bedrogen ;

Door 's Duivels looze list,

Die u genade werk . . . . .

Wil stellen paal of perk,

' Zich: vergist.

15. 't Is waar ik zie dat al wat in mij leid,

Verdorven is door Adams val,

Dat ik rampzalig blijven zal ;

'Zoo niet mijn ziel van elders werd bevrijd :

Ik kan niet als verzwaren -

Mijn onheil en vergaren

Een schat van helsche smert ,

Hoe 'k langer hier verblijf,

Hoe 'k meer in 't kwaad verstijf;

Tot 't eens gebroken werd.

16. Maar 'k heb ook weér een goed gerucht

Hoe Jezus, naar Gods Raadsbesluit, (verstaan,

Komt roepen 't Jaar van vrijheid uit;

Voor die zijn stem en roep wil gade slaan:

En hoe de Vader mede,

Wil maken vaste vrede ;

(Zijn woord blijft 't onderpand)

Met die deez' liefdestem ,

Gehoor geeft, en aan hen

In Jezus trekt de hand.

17. Geen voorbeding geld in dit vrij Verbond,

Genade alleen is hier de voet

Waar op men toetreed, Jesus bloed

En voorspraak stelt alleen den vasten grond:

't Geloof, geeft Heiligmaking,

En regte zelf verzaking ,

Ook aan 't weerhorig volk ,

't Help blinden aan 't gezicht,

- Hier krijgt de duist're licht ;

Die stamelen. Taal en Tolk.

*.

* -

Hier
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13. Hier juicht en bloeit het uitgedroogde

't Geloof haald water uit den Rots. (Veld,

Van 't steenig hart, en breek den trots

Van hovaardije, zoo werd ter neér geveld,

- 't Geen Jesus voor geen Koning

Wil kennen, nog de woning

Van 't hert hem ruimer in,

En 't sterk gewapent hoofd,

Werd van zijn kragt beroofd;

t En zijn vermeind gewin.

19. Een ziel die zig van alles vind ontbloot,

En dat in 't Vleesch niets goeds en woont,

Maar dat kwaadaardig hert vertoond !

Te zijn in zond' en misdaad geestelijk dood,

Die moet hier komen wachten,

Met uitzien en vernachten

Al wakend aan de poort

Der Wijsheid, dit 's de plicht,

Die van mij dient verricht;

En tot 't geloof behoord.

20. 't Is waar mijn ziel die is zoo zeer ver

Aan 't geen mijn dwaas gemoed verlokt, - (knogt

'k Ben als den Diamant verstokt ,

En onder zond als vleesselijk verkogt,

'k Werd met geen lust bevangen,

Hoe moest het hert verlangen - --

Naar Jezus komst met macht,
Om eigen Heerschappij, g:

En Satans dwinglandij -

Te plett'ren door zijn kracht.

21; Maar niet te min, gij proeft Alwetend'

Mijn hert, 'k betuig voor U, ik wensch (God

Dat al u vloek op d' oude Mensch

Ter nederdaal om dat hij met u spot,

't Is waar mijn gansche leven,

Schijnt U te: - -

Maar Heer volvoer. U werk, --

- Met

v. *

*

**

** * *

*
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Met Wet of Liefde-dwang,

Kom maakt het mij vrij bang;

En werd mij zoo te sterk.

22. Ik vind mij Heer dat 'k U vijand ben

Door mijn geboort' als bloedverwant

Van Adam, 'k leg nog steeds de hand.

Aan 't Heilig recht, dies ik mij schuldig ken,

Maar Heer u vrije liefde,

Die Jezus 't hert doorgriefde;

Werd in haar glans beseft,

Wanneer haar vier ge schigt,
Het allerslimste wicht

Uit 's Konings haters treft.

II. R U S T E. -

25. 'k Leg mij dan Heer voor u Genaden

'k Zeg Amen tot die zaal'ge vond, (Throon

Waar door gij heil om niet toezond;

Voor die zig spoed tot U gekruisten Zoon :

Doe m' uit de dood verrijzen

En 'k zal U goedheid prijzen,

Men looft U niet in 't stof,

Noch 't nare duist're Graf:

Der zonden, eij verschaf

m' Een Mond voor uwen lof.

24. Maak door U bloed en geest mijn hert

Geef wijsheid aan mijn dom vernuft, (gedwee,

Dat nu door onverstand verzuft,

Bedaar cmijn ziel en stil de woeste zee

Van ongestadigheden :

Kom Prins van Heil en Vreden,
Eij kom zachtmoedig Lam, ga

En maak mijn ziel bevrijd,

Van toorn en zware nijd,

Blust wellust heete vlam.

25. Wanneer ook dan mijn ziel weer kom te

Dat ik nog dorst nog honger speur, (voor,
Noch mijn verlooren staat betreur; w

- , - Ik

-
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Ik te vergeefs bij Jezus zoek gehoor :

Dat snoodheid noch ellenden,

Mij nooit moet van U wenden ;

Die Hoer en Tollenaar,

Ja 't geen verloren was,

Kom zoeken en genas

Van doodelijk gevaar.

20. 't Is waar uw werk moet eerst zijn voor

Voor al d' opregte oefening, (gegaan

Dewijl geloof is uw bedwing,

In 't Heil-Verbond, maar ach ! wie zal bestaan

Om hier te onderzoeken,

In hoe verholen hoeken ;

Dat zaad kan zijn gezaait,

Wie weet wanneer 't gezwind

Geluid van 's Geestes wind

Zijn Hof mogt zijn doorwaait !

27. Dewijl 't voor mij in 't eerst een dwaasheid

Dat zig voor u een doode hond, (scheen,

Ter neér lei, om u met den mond

Als zonder hert te smeeken zoo verdween

De lust tot alle plichten,

'k Dacht 'k zal doch niets verrichten

't Geen uit Geloove spruijt:

Mij docht 't mogt niet gaan,

Tot Jezus 't was maar waan,

Maar 'k wou eerst wat vooruit.

28. Een Syrisch Veldheer spot met den Jor

En met het water, 't geen zoo ras (daan

Hem van zijn smert en kwaal genas,

Als knechten raad hem daar nog in deed gaan:

Zoo is 't met ons gelegen, -

Wij willen uwe wegen

Gaan doorzien, en de vrucht

Eerst smaken onder schijn

't Zou enkel stoutheid zijn ,

Dit maakt 't gemoed bedugt.

- - Voor



G4 Ziels-oefening in diep verval,

29. Voor 't laatst vergun mij Heer een open

Een zugtend hert, om Zions leed : (oog

Gelukkig die zig zelf vergeet,

En voor 't gemeen tot U zijn knieën boog.

Gij schijnt ons te begeven

't Ontbreekt aan geest en leven ?

Wie roept niet Icabod,

Nu Zions Heerlijkheid,

In d' asch bedolven leid,

Tot hoon van Israels God !

50. Het kost'lijk volk, daar Jesus beeld in

Schijnt levenloos als uitgeteerd, (blonk,

En van den Springbron afgeweerd,

Daar 't Geest en uit Jesus volheid dronk.

De Bruid kan 't pad niet vinden,

Waar of zij haar beminden

Wel eer 't ontmoeten plag,

Hij vlugt haar uit 't gezicht,

En met hem liefd' en ligt:

't Word duister op den dag.

, 51. Ach Zions Koning ! ach Immanuël !

't Aemechtige Volk de droeve schaar

Kirt als een Duif in doodsgevaar,

Gij vlied vast heen en zijt haar veel te snel,

De Satan als ontbonden,

Die geeft ons diepe wonden ;

En raast gelijk verwoed,

Ontwaak kloekmoedig Held,

Ruk ons uit zijn geweld,

Vertoon u Leeuwenmoed.

52. Omgord u zwaard, doe Babel aan zijn val

Geraken, wreek eens al den hoôn -

Uw's Naams, vergeld haar dubbel loon

Voor 't uitgeplengde bloed, ach ! wanneer zal

Die grooten dag genaken,

Dat gij bekent zult maken

Uw Koninglijke Naam.

Aan
*
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Aan 't blinde Jodendom !

Ach ! Jesus ! Jesus kom !

Roept Geest en Bruid te zaâm. - -

55. Helaas! wij zien geen tekens meer voor

Bekleed u Priesters meer met heil, (taan,

En maak u kooi een rots ten steil

Voor wolf en zwijn, die nu haar lust verzaân:

Doet Koningin hun Kroonen,

Hun Scepter en hun Thronen :

En al hun Heerlijkheên :

Voor Jesus rijk en eer, Als Zions Op

Volvaardiglijk besteén. (perheer,

54. Giet water op het schier verdorve kruid,

Uw Geest die Noord en Zuiden Wind,

Doorblaast u Hof, en doe gezwind

De specerijen weder botten uit?

Doet trouw en waarheid bloeijen,

Laat liefd' en eendragt groeijen,

Onz Liefste blank en rood,

• Keer om, werd als een Ree

Beschrik u Zion vreé,

** . Werk 't leven uit de dood.

- - F, VAN BOEKHOVEN,

•o &e--->é%--->&-->ë)% --->&-->>6®e-->>>é&e--me, Gºes

ZIEL -ZU GT IN G EN.

Op de Wijs: Van Repicavan.

1. O Heil-fontein ! Van 't klaare zuiv're sap,

Dat uwen Hof bevogtigt en besproeid,

ô Put van 't levend water, kom ! eij spoeid

Tot mij u stromen, maak deez' zoute grond,

Tot vrugtbaar land, en doe deez' dorre boom

Met kragt herleven, en vrugten geven,

Aan uwe volle stroom. -

2. Ontwaak, ô wind !

Uit Zuid en Noorderhoek, (Hof,

Doorblaas, doorblaas deez gansch verwoesten

E - Op
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Op dat zijn specerijen botten uit:

Kom Geest van God, oneindig groote kracht;

Stort neder op mijn diamanten hert,

Kom breek deez' rotsteen , kom breek deez'

Geef mij liefde-smert. (rotssteen,

5. Het kost'lijk bloed - - -

Van Gods geslachten Zoon,

Dat nooit geen schepsel mooglijk heeft veracht,

Gelijk wel dit rampzalig hellewigt, -

Dat roept nu nog oneindige genaad'

Voor zulken schuld, en d' algenoegzaamheid

Zal eeuwig blijken, zal eeuwig blijken,

In haar heerlijkheid.

4. ô Morgenster, ô eeuwig schijnend ligt!

ô Zon van waarheid en gerechtigheid,

Bestraal dees gansch verblinden duisterling,

En doe hem zien op u, ô Eenig Al,

Op dat hij al zijn heil bij u alleen

Doch kome zoeken, doch kome zoeken,

ô ! Bij u alleen. - - , a

5. Schenk hem 't geloof, aan u belofte stem ,

En dat u Woord doch treffe zijn gemoed !

En dat hij bevend nad're tot den throon

Van vrije liefde : rukt hem uit den kuil

Van vleesch en schepsels dienst, van hovaardij,

Van Satans lagen, en 's herten plagen ;

Maakt mijn ziel doch vrij -

6. God die gezegt heeft, dat het held're

Zou schijnen uit de dikke duisternis, (licht

Bestraal doch dees mijn nare donk're ziel ;

Op dat ik het lieflijk aangezicht ,

Van Jesus zie de Heilge Heerlijkheid

Van hem, wiens goedheid;

Wiens trouw en waarheid,

Duurt in eeuwigheid s . . . .

' 7. Die goed'ren van, Zijn zalig Heil-verbond

Die dalen neder op mijn doode ziel,

- - ' - Want

-,
-
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Want daar mijn onmagt en verdorventheen

Zich 't meest vertonen, zal d' oneindigheid

Van zijn genade 't heerlijkst blinken uit;

Van zijn genade, van magt en liefde,

't Heerlijkst blinken uit.

8. ô Sterke God! buig maar mijn booze wil

En dwing mijn ziel om tot u in te gaan,

En overweldig 't ongeloovig hert,

En breek de mond op, op dat Geest en bloed

Mijn ziel doorstromen tegen schuld en smet,

Mijn ziel doorstromen, Mijn ziel doorstromen

'Tegen schuld en smet.

- I. · R U S T E. * -

9. Ach, Jesus ! kom , kom breekt de koop're

En 't ijz're slot mijns herten, dat veur (deur

Van u genaad' mij komt zuiv'ren uit,

Maak 't ingewand ontroert om uwent wil,

En doe mijn ziel doch uitgaan achter u, .

Doe mij met zugten , en droevig kirren

Uitgaan achter u.

10. Behoed mij Heer, voor eigen werk en

Laat mij nooit op mijn eigen beenen staan, (deugd,

Maat mij tot niet en werd gij Jesus 't Al,

Den Dagon van de zelfs Gerechtigheid;

Stort neder van zijn hoog verheven throon,

En kom verpletten, De magt en wetten

Van de vreemde Goôn. -

11. 't Is zeker Heer, hier legt ons herte kwaad,

Hier wil u vijand, 't boos verstand niet aan

-Ach ! dat omhelzen van u vrijen Raad : -

Ach! toon mijn Heer, wat mij doch wederhoud,

Dat ik niet bewillig in 't Genabesluit,

Van 't lieflijk leunen, En 't vruchtbaar steunen,

Op 't Genabesluit. ) ,

12. Ruk uit, ruk uit, de wortel van dit kwaad,

Gord aan u zweerd, ach ! kom kloekmoedig

Gij kent mij vijand, en zijn boze list, (Held;

E 2 - Bevrijd
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Bevrijd mij voor zijn heimelijk geweld,

Ach, help mij !, daar u hulp het meest ontbreekt,

Daar mij de doorn en de scherpe angel ,

't Diepst in 't herte steekt.

15. Ontledigt 't hert, van alle eigen waan,

Dat 't in hem zelfs niet als gebrek en ziet,

Verzegeld doch dat God waarachtig is,

Ach groote Koning ! maak mij doch opregt,

En leer mij beven voor u aangezigt :

En u bevelen, en u toebetrouwen ;

Al mijn ziels gewigt.

14. Vernedert mij, vernedert mij 't gemoed,

Op dat ik u vrije handeling

Voor goed keur, en de hand leg op de mond

Voor de afgrond van het eindeloos verstand;

't Alleen wijs, goed en Opperst'. Albestier:

Ach ! leer mij bukken, Grootmachtig Koning,

Voor u Albestier. -

15. Leert mij met vlijt, te wagten op u heil.

U geest bestier mij in een regten gang,

En leere mij verkiezen 't regte pad,

Waar op ik uwen zegen mag, ontfaan,

Wat gij mijn hand, laat mij niet van U gaan,

Wat gij mijn hand doch, vat gij mijn hand, laat

Mij niet van u gaan

16. Verligt mij 't oog, verhemel mij de ziel,

Op dat ik stel al mijne heerlijkheid

En lust daar in dat Jesus Koningrijk

Werd uitgebreid, dat Vader, Zoon en Geest

Van eeuw tot eeuw, als 't eenig eeuwig Al.

Werd lof gegeven, gedankt, verheven, -

Als het eenig Al. -

- - - F. VAN BOEKHOVEN,

- DEN



DE REGTEN PLIGT EENS CHRISTENS.

Op de Wijs: Van de 10. Geboden.

Ofte: Revelje vous. -

1. Zeer Heilig, Heerlijk, Wijs, Alwaardig,

, En Algenoegzaam groot en goed,

Almagtig , Trouw en ook Regtvaardig,

Waarachtig leven minnelijk zoet.

2. Ja van en voor u zelfs en allen,

Die u regt kennen zijt gij Heer,

En al wat in het hert kan vallen,

Zijt gij en nog oneindig meer.

5. Zoo zijn ook alle uw besluiten,

U daden en u gansch beleid ,

De aard en: hoort men uiten,

Al 's Heeren doen is heerlijkheid.

4. Al was 't dat : mij woud doden

Voor eeuwig, gij blijft even goed, ,

De wil omhelst, maar 't vleesch zeer node

Al wat u wijsheid met mij doet. •

5. Kom dan, ô Heer ! gij zijt de Hooge,

Doe alles met mij dat uw lust,

't Zij met of tegen mijn vermogen,

. U vrij beleid dat is mijn rust. .

6. Hebt gij meer eer in 't ander leven,

Ziet Heer hier ben ik, dood mij vrij !

Laat uwe eer maar zijn verheven,

Want dat is goed ofschoon ik lij. -

7. Dit weet ik, Heer ! 'k heb dit verkoren,

Dat eens van wil met u te zijn, -

Geen teeken is van een verloren,

Maar van een die zal zalig zijn.

3. Al wat op aard' mij dan kan beuren

Van uwe hand 't is mij al goed.

'k Wil over u beleid niet treuren,

Heer ! al u bitter is mij zoet.

9. Wilt gij mij laten onder zonden,

Zoo 'k strijden mag dan is 't mij wel,

Wilt gij mij slaan, ja diepe wonden,
- E 5 Of
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Of leiden dobaeen zwarte hel.

10. Wilt gij dö, 't duister mij doen treden,

Of brengen in een dorre woestijn,

Ik ben met uwen wil te vreden,

U doen zal mijn genoegen zijn.

11. Hoewel ik zond' en boze daden,

Als vleesches werk gedurig haat, -

Ook lijden, dorheid en veel kwaden ;

Mij om haar zelfs niet aan en staat.

12. Maar wensch van al te zijn ontslagen,

Zoo verr' het kwaad en zondig is.

Ik ben ook willig om 't te dragen

Als het mijns Heeren wil zoo is,

15. De tijd, de maat, en ook de wijze

Laat ik vrijwillig aan u, Heer :

Gij blijft, gij komt, ik wil u prijzen,

. In al uw wegen even zeer. * -- .

14. Al wat u hand mij toe komt zenden,

Dat, en niet anders ik en wil, -

Gij zijt 't begin en ook mijn ende,

Ik wagt om u en zitte stil.

15. 'k Wil u in alles heilig roemen,

U lieven, loven, prijzen vrij,

U goed in all' u daden noemen,

In alle staten t' aller tij.

16. Dit is mijn wensch, ô God genadig!

In mijn gewrogt door 's Geestes kragt;

Ik hang van Jesus af gestadig -

Van en door wien ik alles wagt.

\17. Ook dit om dat te blijven wenschen

In wensch en wil steeds voort te spoén,

Tot dat ik kom daar zaal'ge Menschen

Haar wenschen verwisselen met doen,

J. SAPPIUS.

LIEF
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Op de Wijs:- Van den 103. Psalm. .

1. Mijn Jesus zoud' ik u voortaan niet minnen

Met al de kragt van ingespannen zinnen; ,

Daar ik u heb in 't Heiligdom aanschouwd

Gelijk een Zon van hemelsch helderheden,

Een bron van troost, een zee van zaligheden,

Een edel part van 't blinkend Hemel-goud.

2. U schoon gaat dat van Absalom te boven,

U glans kan die van Absalom verdoven, . .

't Verdwijnt, 't verbleekt al wat ooit blonk.

Nooit kwam uit 't oog zoo zoete liefde stralen,

Geen kus en mag bij uwe kussen halen,

Daar uwe gunst mij vriend'lijk meé beschonk.

5. Dewijl ik dan uwe liefde heb genoten,

Zoo plotsling in mijn herte uitgegoten,

In 't midden van devote oefening,

Dewijl mijn geest met heil'ge innigheden,

Zich loosden in Godvruchtige gebeden,

En zoo gevoeld u zoete troeteling.

4. Och ! mogt ik nu aan uwe voeten leggen,

En snikkende vast zonder spreken zeggen,

Hoe diep u min mijn ziel zoo ingeprent !

Mijn ziel was leég om met u min te vullen,

Nu is ze vol van liefde, daar ze in gullen,

Gemoed u al haar achting waardig kent.

5- Neen Heer ! 't en zijn geen hertelooze woor

In zuiv're trouw met hegte liefdekoorden, (den

Wil ik aan u ge echt zijn en gehegt,

Wat moet ik doen of lijden, hoe mij dragen

Om door bewijs van liefde u te behagen:

Spreekt lieve Heer, want ziet ik ben u knecht.

G. Ik heb geen wil, z' is aan u wil gebonden,

Geen zinlijkheid, z' is in u zin verslonden,

't Is zoet, 't is goed, wat gij gebied of doct:

Beproef mij maar, het zij in doen of lijden,

In vreugd of druk, in droefheid of verblijden,

Zoo 't u belieft, 'k ben alles wel gemoed.

E 4 - Zijt
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7. Zijt: 't niet Heer die mij eerst komt te bin

Als na den slaap mijn opgewekte zinnen (nen,

Zien 't Morgenrood den versche dageraad?

Zijt gij 't ook niet waar in ik mij verluste !

Des Avonds laat op 't bedde mijner ruste,

Wanneer mijn ziel zoo met u slapen gaat.

3. Als ik den trein van mijn verschulde pligten

:: ansche dag naar u bevel wil rigten;

iet dan mijn oog gestadig niet op u?

't Is al mijn lust te doen u welbehagen,

Van ergens in mij zelven te misdragen,

Ben ik, ô Heer! uit grond mijns herte schü,

9. Zoo mij nogtans mijns vleesches snode broos- .

OfDuivelslist, of's wereldssnode boosheid, (heid,

Ten val verrukt door kwade toeverzicht,

Ik heb geen rust, voor dat ik aan uw voeten

Mijn misval kom met heete tranen boeten,

Het wroegend hert word dan eerst regt verligt.

10. Maar zoo gij nog uw's gunstes liefde-stralen

Te rugge houd, en niet laat nederdalen

U Aanschijns licht op 't knagende gemoed,

Zoo is (gelijk de Bruilofts Kind'ren treuren,

Als hun 't gezicht des Bruigoms niet mag beuren)

Mijn ziel in schrik, in angt, in hellegloed.

11. Wanneer dan om mijn droeveziel te troosten,

Dat lieflijk licht weer opdaagt uit het Oosten,

En dat ik slechts een schittering daar van,

Een glimp, een blik, van ver mag aanzien komen

Dan is er voor 't verligt gemoed geen schromen,

En niets dat zoo mijn ziel vermaken kan.

12. 'k Ben echter zoo gezet niet op die zoetheid,

Of ik wil nog wanneer u wijze goedheid?

Mij die onttrekt, met u te vreden zijn :

Ik min veel eer den Gever van 't gegeven,

En hoe gij 't maak 't is mij vast om het even,

Als ik maar weet, gij zijt en blijft de mijn

15. En schoon ik dat ook nimmer hier zou weten,

- - - Zoo
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% Zoo is nogtans mijn ziel met min bezeten,

Dat zij zich zelf geheel aan u verbind,

Al zou ik nooit u goedheids zoetheid smaken :

Al zoud' ik nooit tot dit genot geraken,

Gij zelfs verdiend om uwent wil bemind.

14. Ik min niet blood mijn lust, mijn rust, mijn

vreugde : * *

Nog God daarom slechts dat Hij mij verheugde,

Dan was het niet dan eigen interest :

Neen ! God als God, van zelfs zoo overheerlijk,

En in zich zelfs ten uitersten begeerlijk,

Dit hoogste goed te lieven dat is best.

15. Och ! kond ik al mijn zinnen t' zamen hou

Om u in uw volmaaktheidaan teschouwen, (wen,

En dat u Geest in die bespiegeling,

Het oude mij ten vollen kwam ontleeren,

En naar het beeld uw's heiligheid formeeren,

Mijn God ! hoe lief was die verandering.

1G. Dan zou ik mij om uwent wil beminnen,

En blij zijn, dat op aarde hier mijn zinnen,

Iets vonden , 't geen u liefde waardig is,

Een ziel die door 't aanschouwen uwer waarheid,

En wezendheid van klaarheid, word tot klaar

Verandert naar u Evenbeeld gewis. (heid

17. Dan zou ik voorts u u Liev’ling gunst bewij

U haters zijn mijn grouwelijk afgrijzen, (zen :

Ik ben der wer'ld en die an mij gekruist,

Maar al mijn lust zou tot de vromen wezen,

Waar in ik u gelijkenis kan lezen, -

En zien het beeld uw's heiligheids gehuist.

H, WITZIUS

E, 5 ZIELE



Z I E L E - Z U G T,

van een verlegen Christen om Gods Genade

lijke vertroostingen.

Op de Wijs: Psalm. 6. en 77.

Of: Poliphemus aan de stranden.

1. Is er nog, ô groot Ontfermer !

ls 'er voor een nare kermer,

Voor een schrijer nog gehoor ?

Is 's nog een open oor ?

Mag een mond vervult met zonden,

Mag een ziel vervuilt met wonden,

Die van etter bloeijen, mag -

Die nog uiten haar geklag !

2. Kan 't erbarmelijke wenen,

Kan het ingekropte stenen

Van een gansch verbrijzelt hart,

't Welk gedurig smart op smart

Van uw hand werd ingeschonken,

Dat schier dronken, ja verdronken

Leid in zoo een tranenvloed,

Nog vermurwen uw gemoed ?

5. Is 'er, Heer ! nog eenig hopen ,

Staat de deur uw's goedsheids open

Voor een zondaar, die de meest

Ligt van alle is geweest ? -

Wilt Ge zijn geschrei nog dulden

Die voor zoo veel duizend schulden

Bij u aangetekent is, -

Schenk g hem wel vergiffenis ? -

A. Of hoort gij met de doode ooren

Die nu roept, maar korts niet hooren

Wou uwč: stem ,

Als gij, tot zijn vesten, hem

Uit zijn zonden slaap kwam wekken?

Gaat Gij met zijn beé nu gekken ?

Spotten in zijn ziels-verderf,

Tot dat hij van wanhoop sterf?

-

r-p •

't Zij

-
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5. 't Zij hoe 't zij, mijn droevig oogen ,

. Laat uw springbron nooit verdrogen :Houd van schrijen nimmer mat , w

Steeds mijn wang en leger nat:

Wakker nu gewonne klagten,

Vergezelschapt heele nagten, *

Heele dagen mijn getreur,

Tot mijn hart aan stukken scheur.

. 6. Is mijn God nog te bewegen ?

Hemel ! wat groote zegen ,

Zoo maar de: straal,

Van zijn liefde, t mijwaarts daal;

Of moet ik zijn gunst nog derven,

't Zal mij troost'lijk zijn te sterven

Voor de voeten van mijn Heer;

Strekt het zoo tot Zijner eer.

7. 't Is nog altijd zoet te steenen,

't Is nog zoet te leggen weenen,

Zoetste Jesu aan uw schoot ;

En aldaar zijn ziele-nood,

En aldaar zijn stoute zonden,

Oorzaak van die harde wonden

Uit te storten, 't ligt het hert

Nog een weinig in zijn smert.

3. Immers ik wil liever treuren,

Liever, ja mijn harte scheuren,

Liever in mijn cenigheid, -

Met een zoete bitterheid, -

Al mijn kwaad voor God beschreijen,

En hem door mijn tranen vleijen,

Om een schult-vergiffenis :
Door een schult-bekentenis: •

9. Als van aardsche vreugde dronken !

En in wereld-lust verzonken, . .

Buiten al gevoel van pijn,

Met de wereld vrolijk zijn :

Tranen van verslagen zielen

Altijd
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Altijd beter mij bevielen,

Dan verniste Wereld-vreugd,

Die geen Hemeling verheugt.

10. Op dan, op mijn treurig harte,

Klaag uw God uw droeve smarte,

Mooglijk dat uw pijn wat stelpt,

Altoos 't klagen zelfs dat helpt.

Maar Heer ! 'k mogt u eerst wel vragen,

Waar mee zal ik komen klagen : -

Waar meé koom ik u te voor,

Dat u allerminst verstoor.

1 1. Zal mijn tong met jammer Psalmen

Uwen hemel doen weergalmen,

Maar dit tong heeft menigmaal.

Door een valsch onnut verhaal,

Door zoo menig ijd'le woorden,

Die u, ô mijn God ! verstoorden,

Door een onbezonnen praat,

Mij veroorzaakt uwen haat.

12. Ach ! die tong, die steeds moet spreken

Uwen lof, die was ontsteken -

Van de hel, en stak voortaan

't Rad van mijn geboorte aan :

En ik die met open monde,

Uwe waarheid moest verkonden,

Heb mijn tong u wel ontzeid,

En geleend tot ijdelheid.

15. Och, die tong die zoud u tergen,

Zal ik 't dan mijn oogen vergen,

Datze voor een naar getraan

Mijne klagte doen verstaan?

Heer ! zoud gij die oogen drogen ?

Zijn het niet dezelve oogen,

Die met dertele spijt vervuld

Troosten uw misbruikt geduld !

14. Zal 'k dan zwijgend , zonder schrijen,

Mijne handen uit gaan spreijen? -

Kloppen op een: borst, Die
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Die geen woorden uiten dorst !

Bei,: en hart en handen,

Over vol van zond en schanden,

Werktuig van verboden doen,

zouden hinderen : ZOene

15. Heil'ge God ! hoe zal ik nad'ren

Uw troost-rijke vreug-ad'ren

Daar nog tong, nog hand, nog oog,

Zig verheffen durft om hoog!

Daar het hart met zoo veel zonden

Overstelpt, vol zeer ge wonden

Niet dan stinkend offer-werk

Brengen kan tot uwe Kerk :

16. Was ik nu eens Ravens jongen,

Die met een redelooze tongen

Haar geroep kon doen verstaan

En tot in den Hemel gaan,

Als z' in haare barze ouden

Voelt het liefde vuur verkouden

Om dat uit haar teere huid

Juist geen zwart geveerte spruit.

17. Evenwel ik moet het wagen,

't Ga, zoo, 't wil, ik zal nog klagen,

Och !! mijn liev' en droeve :, -

Voor den Heere neder-kniel.

'k Hoop, ik zal dien God nog loven;

Ga ik dan niet ver te boven

Duizend Ravens en nog meer

Die verhoord zijn van den Heer.

13. Heer wilt gij mij eeuwig haten?

Zult gij mij altoos verlaten?

Zal altoos uw straffe hand

Blijven tegen mij gekant ? -

Och ! waar blijft dan al 't ontfarmen

Al dat kussen, dat om-armen ? .

Al dat lieffelijk geklag

Dat uw volk te troosten plag?

Is
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19. Is dat nu geheel verdwenen :

Zijn die liefde-vonken henen !

Word dat vuur zoo uitgeblust?

Is 't nu lang genoeg gekust?

Blijft er niet voor mij dan zuur zien ?

Zal ik nooit een zoeter uur zien ?

Zal er nooit een Vredewoord ? "

Worden in mijn ziel gehoord.

20. Heb gij dan, ò Heer ! vergeten

Hoe gij voormaals plagt te heten?

Of en is uw eigen naam .

Uw niet langer aangenaam ? -

Heer ! die mij nu schijnt te doemen,

Hebb ik u niet hooren noemen,

God vol van Barmhertigheid,

Rijk van Goedertierentheid.

2 1. 'k Hebb', 't is waar, wel grof gezondigt,

Maar hebt Gij mij niet verkondigt

Van u Zoone, die de zoen

Van des werelds zond' zou doen ?

Hebt Gij niet u Geest beschreven,

Als een die van troost te geven

Aan een ziel die tot hem klaagt

Zelver zijne Naame draagt.

22. Is uw eigen Naam MEWAARDIG,

Is u Zoon voor ons REGTVAARDIG,

Zoo uw Geest de Trooster is

Tot der droeven lafenis ;

Waar aan mag het dan nog falen,

Dat wij naauw'lijk adem halen

Uit een afgeschreeuwde mond,

Van uw goedheid wierd gejond? -

25. Komt dat al van mijne zonden,

Wel maar Heere ! de gezonde

Hoeven die de Medicijn ?

Waar past balzem ! dan bij pijn . . .

Waar zal bloed aan uwen Zoone

Beter
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Beter doch zijn krachten toonen,

En behalven grooter eer, » -

Dan in dit verettert zeer
-

24. Eij vergunt uw groote goedheid,

Eene die voor u te voet leid , T -

Dat hij met een vrij geklag

"Zijne reden uiten mag : " ,

"iteer : zoo woud ik u wel vragen,

Waar toe mag het u behagen, -

Dat ik roep , maar geen gelioor, . .

Ach! wat hebt gij met mij voor ? .

25. Gaat gij zoo mijn ziel bestrijden,

Cp dat zij dan zoud' belijden,

Dat gij doch verwinner zijt; -

In uw oordeel t' aller tijd! -

Maar waar toe doch zoo begonnen

'k Geef, ik geef het u gewonnen,

Ja gij wind het, sterke Heer !

'k Leg voor u de wapens neér. '

26. 'k Zal dat allezins betuigen,

'k Wil mij onder u wel buigen.

Gij zijt Heerscher, ik u knecht,

Dien Gij onder hebt gelegt.

Ja schoon gij mij woud verdoemen,

Noch zal ik u billijk roemen:

Want ik mij zulks waardig ken;
Snoode zondaar als ik ben.

27. Maar gedenk, gedenk doch Heere 3

Zal dat strekken t' uwer eere ,

Dat gij zoo een niet verwind ? -

Vechten helden met een kind ?

Zal God, als hij is verbolgen,

Droge stoppels gaan vervolgen ?

Is het dan voor u noch wat

Te verbrijzelen een blad? -

23. Is een mensch doch Gods gelijke ?

Of beoogt Gij dat zal blijke

- d'Eer
». «

,"

-
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d'. Eer van uw rechtvaardigheid

Als mijn ziel in d' helle leid?

Moet mijn dood uw lof verkonden

Wijl mijn leven vol van zonden.

U onteert, mijn naast ontsticht !

Schaft de duisternis dan licht ?

29. 'k Zal en moet, en wil 't ook dragen!

Behaagt het u, 't moet mij behagen,

'k Zeg en meen het: gij doet wel

Schoon wierp Gij mij in de hel.

't Is wel hard, maar 't is rechtvaardig

Ik ben schand, Gij eere waardig

Zijt gij met mijn doen gedient,
Zoekt uw eer : ik heb 't verdient.

50. Zoo een schuldig mensche echter,

Spreken mogte tot zijn Regter,

Wensch ik dat dit eenig woord,

Eerst noch van u wierd gehoord,

Kon u wel ooit één betalen ?

Och ! wat eer zult gij dan halen,

Als gij mij gevangen ziet;

'k Lijd wel, maar voldoe u niet.

51. Moet nochtans u recht betaalt zijn?

Maar Heer ! zoud gij dan verdwaalt zijn ?

Als gij zonder mij te doön,

Zocht betaling bij uw Zoon?

Geen gewin is in mijn bloeden

Wil hij voor mijn zonden boeten?

Hij is 't die betalen kan :

Zeg wat schade lijd' hij dan ? .

52. Ja Heer ! dan zal ik u roemen,

En niet slechts Rechtvaardig noemen,

Maar te zamen straf en zoet,

Hart en zacht, gestreng en goed;

Dubbel zult Gij zijn geprezen,

Dubbel zal dan d' inkomst wezen

Van uw groote Heerlijkheid,

Daar
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Daar al 't werk doch henen leid.

55. Maar ik blijf vast in mijn smarte,

Heer ! hoe mag 't u van het harte,

Van dat Vaderlijke hart

Dat het mijn, zoo lang benart,

Zoo vol schrikken, zoo vol zorgen,

Van den avond tot den morgen,

In zoo kommerlijke staat,

Troostelijk daar henen gaat ?

34. Zoetste Jesu, mijn vertrouwen

In dit bitterste benouwen,

Heugt u dan niet langer, hoe

Gij ook voormaals waart te moé,

Toen de kelk, u ingschonken,

Tot het grondsop toe gedronken,

En (zal was 't u groote pijn)

Evenwel geleegt moet zijn !

55. Is 't u niet heel vergeten

Dat gij nat, : uitgekreten

Afgemattet, in den Hof,

Laagt al wriemelend in 't stof?

Is u nog niet heel vergeten

Al dat klam en bloedig zweeten,

Toen gij in zoo bange nood ,

Laagt en worsteld met de dood?

36. Is u niet geheel vergeten,

Hoe gij aan het Kruis gesmeten,

Klaagdet schier, als buiten raad,

Waarom of mij God verlaat : ,

Denkt Gij noch aan allen dezen ?

Denkt dan hoe 't met mij mag wezen,

Nu mijn teér en zwak gemoed
't ::::::::::: drinken moet..., -

57. Denk dan, trouwe Menschen-hoeder,

Denk aan u geringe broeder ;

Denk nu in uw vreugd aan mij,

Die dit bitter lijden fij,

E Heere
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Heere Jesu ! voer mij nader

Tot den throon van uwen Vader,

Toon hem mijn bescheiden leed
Toon hem 't geen Gij voormaals leed'.

58. Zeg hem, zoete voorspraak, zeg hem,

En met reden onderregt hem,

Dat de reden niet en duld

Dubb'le straf voor eene schuld.

God is immers d' opper-reden

Zoo de borg heeft straf geleden,

Is dan niet de schuldenaar

Zelver buiten straf gevaar,

59. Toont uw Vader dan de roede,

Nog geverft met uwen bloede, --

Toon hem met uw gekroonde hooft,

Dat nu wel de glans verdooft

Van een alderklaarste klaarheid

Maar dat eerst, in duist're naarheid,

Was met toorn-tuig gehult,

En met bloedig zweet vervult.

40. Toon den losbrief u gegeven,

Die met martel-inktg:

Op zoo schoon spierwit satijn, . . -

U kan tot getuigen zijn : -

Dat uw Vader heeft beleden,

Door het geen Gij hebt geleden,

Zich in all's te zijn voldaan,

Bid dan dat hij mij laat gaan.

41. Heere ! woud Gij hem dat zeggen ?

Waar meed' zoud' hij 't wederleggen ?

Kon hij toonen in die beed

Iets dat tegen reden streed?

Zeker God die is regtvaardig;

Niet onbillijk, eer meéwaardig;

Nimmer eischt hij al te straf,

Voor een zonde dubb'le straf. r

42. Dit zal voor een ieder klaar zijn ;

Een
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Een van beiden moet dan waar zijn;

Of dat 't geen dat ik nu lij,

Eigentlijk- geen straffe zij;

Of dat Christus niet geleden

Heeft, dan voor zijn rechte leden;

Die in 't boek des levens staan,

Maar voor mij niet heeft voldaan.

M5. Zoud' dan 't geen ik leid in dezen,

Geen vervloekte straffe wezen

Van mijn Gods rechtvaard'ge hand

Grimmig tegen mij gekant ?

Gaat den Heer mij zoo bedroeven,

Slechts maar om mij te beproeven ,

Of ik hem nog hange aan,

Als hij van mij schijnt te gaan ?

A4. Wel, zoo wil ik niet meer schromen

Laat dan vrij maar alles komen,

Wat er van komen wil of kan,

'k Vrees 'er niet veel hinder van.

Die beproeving zal mij sterken

In geduld, geduld zal werken

Ondervinding: die dan weer

Vaste hoop op God den Heer.

45. Vaste hoop zal niet beschamen !
Gods beloft' is Ja en Amen. w

En zijn liefd' gestort in 't hart

Zalft en zacht daar alle smart.

Och ! kost ik dat maar geloven!

'k Kwam dan alles wel te boven.

Geen verdriet mij hier verdriet,

Lijd' ik in Gods toorne niet. * * -

46. Of ben ik geen uitverkoren ? *

Zoud ik God niet toebehoren ? .

Christe, u, vergoten bloed . -

ls dat voor mij al te goed ? :

Dat, och dat ik al mijn duehten, .

. Al mijn steenen, al mijn zuchten,
t .. p: 2 Ja
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Ja dat is den ganschen dag . . .

d'Oorzaak van mijn naar geklag.

47. Zoo veel afgetreurde uren

In mijns huis besloten mnren,

En mijn natte legersteé,

Zijn getuigen van dat weé.

Als ik ingekeert na binne,

Alles evenwel bezinne,

- En mijne zaken overloop ;

Schep ik noch een weinig hoop.

40. En ik wil in dit benouwen

Tegen hoop en hoop vertrouwen, ,

(Hemel geef dat ik niet mis)

Dat mijn naam geteekent is

In de rij van die ten leven

d' Hemel-Heer heeft opgeschreven,

r, Die hij, na 't vernielend Heel-Al,

Eens met Christus trouwen zal.

49. Mogt mijn oog verlichtet wezen,

'k Wist nog in mijn hart te lezen

Eenig schrift van uwe hand, * * . *

Dat gij mij tot onderpand '

Van uw gunste heb gelaten,

Toen wij in mijn kamer zaten,

En mij van uw zoete mond

Wierd een liefde-kus gejont.

50. Doen ik aan uw hals bleef hangen.

En met nat betraande wangen,

(Doch van vreugd) met blijder tong,

U een lied der liefde zong. '

Toen ik riep, mijn God, mijn leven !

Daar 's mijn hart, dat 's u gegeven:

'k Ban daar heel de wereld uit,

Kies mijn ziel maar tot u Bruid. -

51. Toen Gij weder, vol ontfarmen,

- Mij zoo lieflijk ging omarmen ; * *

Kussen, strelen, vleijen, ach !”

, e-, rs 1. . . . . . . . . * - - - Met

e
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“ Met dien alderzoetsten lach

Die 'k mijn leven hebb' , vernomen,

En nooit uit mijn zin zal komen: ' s . . .

Zoo ik eenig heugenis , . . . . . a.

Houd van 't geen verleden is. ,,

52. Toen gij tot mijn ziele zeidet t

Kom mijn Bruid, mij toebereidet: ,，

Kom mijn liefste, Gij zijt mijn . . . . . .

En ik zal de uwe zijn.

Eeuw'geliefd' verbind ons beiden, ,

Dood nog leven mag ons scheiden: -

'k Weet Gij hebt ons wel bezint

Maar ik hebb' u eerst bemind. . . . . . .

55. Zijt gij noch niet van die liefde,

Dien gij toen in 't harte griefde;

Eenig overblijfsel, Heer ! , ,

Ziet gij daar geen letters meer,

Die gij zelver hebt geschreven ,

'Is daar alles uitgewreven; .

En geen indruk van omhoog,

Zelfs voor u alziende oog. - . . . . . . .

54. Vind gij daar geen liefde-panden ? :

Schouwt dan doch uw eigen handen, ,,

Daar blijft alles overzeert

Daar is mijn naam in gegraveert : : : : ...

Is 't niet waar, volstandge nimmer ? .. . . .

Och ! Hij knikt; Ik blijf verwinner;v. , ,

Goede God ! geeft Gij noch regt b . . .

::::::::::::::::::::::::::. s . . .

55. 'k Kan mijn tranen niet bedwingen,

Zij beletten mij te zingen; . . . . .

Zij bestolpen het geluid;

Al te vol en lekt niet uit. ,, ,

eg nu wereld, welkom Hemel! de

'k Voel ik weet niet wat gewemel, ... . .

In mijn ziel voor dat deez' - ood, is ::: ,,t: * *

Och ! die vrucht is mij te groot. “

- - F 5 - Chris
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56. Christus kom met al zijn gaven,

Om 't verslagen hert te laven,

Ach ! hij schenkt mij Eng’len wijn,

Heere ! die moet nectar zijn: -

En op dat ik voor mijn sterven,

Niet meer koom dees vreugd te derven:
Wensch ik dat het U beviel

Nu 't ontkerkeren mijn Ziel.

Ja kom Heere JESU, Amen. H. w.

W R E U G D E - L I E ID.

Van een vertrooste Ziele.

Op de Wijs: Van den 8. Psalm.

1. Lustj eenig hart ontleeg van alle kommer,

1n God verheugt, beschaduwt met het lommer

Van zijn genaad', die 't hart vol vreugde propt,

En al wat drukt of droefheid heet, verschopt.

2. Lust eenig hart, wel eer van God verstoten,

Nu met de stroom zijns goedheids overgoten,

Dat van het leed dier droeve steurenis,

Niet ende heeft dan blijde heugenis.

5. Lust eenig hart wel eer in d' Hel gezonken,

Maarnu metwijn van Hemel-vreugdbeschonken,

't Welk ziende zich met Christus ondertrouwt

In liefds-genot nu met Hem bruiloft houd.

4. Lust zulk een hert een vrolijk lied te zingen,

Dat klimt met mij ver boven alle dingen !

Mijn zwangere vol vreugden-rijke galm,

Baart door mijn dees dank en vreugde Psalm :

5. Hoe zoet is 't Heer ! hoe zoet is dat men

Tot aan de beek van uwe goedheids ader (nader'

Een drup daar van op onze tong gesprenkt,

En druk en smert en alle leed verdrenkt,

G. Hoezoet is't dat, hoe zoet is 't dat men drinken .

Die plassen mag, die gij zoo mild gaat schinken

Ter boorde toe , aan uwe liefde disch,

Waar aan mijn ziel nu neergezeten is:

'- - -- Hoe

- ---
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7. Hoe zoet is 't dan, hoe zoet is 't dan noch dron

Ter keele toe te leggen als verzonken, (ken

In deze stroom , ja zee van opper-goed ?

't Is groots , en best, en alderzoetste zoet.

8. Laat eenig Mensch zich zoo hij wil, verblijden,

Als hij zich ziet omstulpt van alle zijden,

Met eer en goed, en als hij vaten kuipt

Voor al de most die van zijn parsse druipt.

9. Wanneer hij ziet zijn lastbaar draag-vee hijgen;

En dat van 't koorn , zijn volle zolders zijgen.

Door overvloed die d' een d' ander drukt.

Kortom als 't al hem na zijn zin gelukt.

10. Maar ik, ô God ! wat vorder begenadigt,

Met uwes huis weergaloos goed verzadigt,

Op U vol-op ik nu verlekkert ben,

Dat 'k buiten u geen vreugde-stoffe ken.

11. Geen ding op aard' of 't schaft ons niet dan

In U alleen bestaat der zielen wellust. (kwellust

Het hart en ziel en al van vreugde breekt.

Als Gij maar eens een woord vrede spreekt.

12. Laat vrij een Mensch aan 't ziekbed zijn gena

Op wien de smert van alle kanten hagelt, (gelt

Zoo dat de ziel van weemoed zij geparst :

En 't doodzweet door 't verkrompen velle parst.

15. Laat vrij een Mensch ter feller dood verwezen,

De dood zijns ziels noch voor het meeste vrezen,

Ja laat hem reeds de vrede-staak zien staan,

Waar aan de vlam 't onschuldig vleeschzal braân.

14. Laat ja een Mensch vrij aan een paal gebon

De vlammen zien in zijn verschopte wonden: (den

Zoo dat des houts met strooi gestookte brand

Het ligchaam blaakt en roost van alle kant.

15. Mag dan de ziel slechts in Bethesda baden?

Dat is in 't bad der Hemelsche Genaden ;

Een drup daar van gestort op 't kwijnend hart,

Verzacht, verlicht, verjaag daar alle smart. '

16. Het zick-bed word een Paradijs, een Eden,

F 4 Nooit
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Nooit zeid de ziel: was 't mij zoo wel als heden :

ô Zoet, ô zoet, ô wonder zoete stond !

Nu God mij 't licht van zijn Genade jont.

17. De weg na 't vuur schijnt dan de weg ten He

Der kijkers drang der Engelen gewemel. (mel ! .

Dan heeft de ziel voor tormenten schroom ;

Maar juicht luidkeels, Mijn zoete Jesus koom.'

18. Geen grootervreugd kon inhet hertegroeijen,

Van die gecierd ter Bruiloft-stacie spoeijen,

Als in 't gelaat van Christus dienaar blonk,

Toen hij een drup van zijne gunst hun schonk.

19. Haar beulen doen vergeefsche wreedheidblo

De kolen vuurs die schijnen schoone rozen (zen !

Waar op de ziel geruste blijdschap smaakt,

Terwijl de vlam 't gemartelt ligchaam blaakt.

20. Bind vrij de hand, 't gemoedstrekt zichnabo

Wurg vrijdekeel: deziel zalGodnochloven. (ven.

Snijd af de tong: 't hart maakt een blij geschal.

Wat wonder toch, God is hen al in al.

21. Al-rijke God! waar zal ik woorden vinden?

Hoe 't zoet genot aan rijm of mate binden,

't Geen in de schoot van u Genade vind

Uw teerst, uw zwakst, uw alderminste kind.

22. Gij rukt mijn ziel uit 't diepste van de helle,

En maakt dat het noch dood of duivel kwelle,

Geen schrik, geen angst, geen magt der duisternis

Wat dood, voor mij, zoo God mijn leven is?”

25. Gij doet mij in u Zoon rechtvaardig noemen; .

Die voor mij spreektals 't hart wil mij verdoemen. s

En 't scheelt mij niet wat mijn beklager zeidt:

Mijn Jesus is doch mijn gerechtigheid. *

24. Mijn dorstig hart dat gaat Gij, Heerellesschen,

Met 't heilzaam vogt van uwe Liefde-flesschen:

En kwijnende verschaft Gij 't laaffenis;

Mijn God alleen mijn drank en spijze is,

25. Zoo veel de leegt van mijne ziel kan vatten,

Stopt Gij haar vol van uwe Hemelschatten ; '

Nooit

*

i

3 -

, w

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



E-E-E -- -- - -

van een vertrooste Ziel. 39 -

Nooit hadd' de rijkst' zoo uitgelezen lot, ,

Mijn rijkdom is de al-bezitter, God !

26. Gij eert uw knegt, als waar hij uwen Zoone ,

Gij zet uw slaaf op Goddelijken throne.

Hoe slegt hij is; Gij maakt hem aller Heer; -

Niet dit noch dat, maar God is al mijn eer,

27: Is mijn gemoed met nare druk bevangen, .

Gij wischt het nat van mijn bekreten wangen;

Verkwikt mijn ziel met app'len van genâ,

God is mijn vreugd ! vreugd zonder wederga. --

23. Al wat mijn ziel als wenschlijk komt te bin- ;

Al wat ooit kon bedenken of bezinnen, (nen,

Al wat of wensch of minnenswaardig is, - .

Dat alles is in Gods bezit gewis.

29. Hij is alleen de Heer en heerlijkste,

De schoonst', de rijkst', de zoetst, de liefelijkste.

De maar 'k beken 't, 'k en weet niets wenschlijks

Weet iemand het ? 't is alles in den Heer. (meer.

50. ô Die, die God maar mag in 't harte dragen,

Hoe ras verciert, vergeet die al zijn klagen? *

Gaat klieft zijn hart, ik wed gij vind 'er niet,

Dan een met goud beschreven vreugde-lied."

51. De wijze die van 't ver gelegen Oosten,

Hen eene reis na 't Joodsche Land getroosten,

En volgen 't spoor van 't Godd'lijk ster-geleij,

Dat met Gods Woord, hen Godgeboort-plaats zij.

52. Verblijde zich met overgroote vreugde

Die ziel en hart, en tong, en mond verheugde,

Als elk van haar alleen de plaatse zag,

Daar 't Hemelkind in slechte luren lag.

55. Maar als de ziel zoo word van God vereeret,

Dat hij in haar als in zijn huis verkeeret,

In haar als in haar eigen 'Tempel woont, …

Daar hij niet min zijn heerlijkheid vertoont.

54. Daar hij niet min doet zijn genade voelen:

En al 't gespan van 's Menschen geesten woelen :

Als toen. Hij eerst in Zion nederkwam,

F 5 En
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En plaatse in den zichtb'ren Tempel nam.

35. Hoe mag die dan vol heil'ge vreugde springen,

En 's harten vreugd betonen met haar zingen,

En juichen om haar lief'lijk snoerenlot,

Als God in haar, zij weer woont in haar God.

56. 't Legt zoo bij mij, kwam met Gods hand daar.

Het was geenzins in mijne oogen wonder, (onder

Dat zoo een ziel dier vreugd onmagtig wier,

En ongetemt, ja gansch onzinnig schier.

57. Alwijs zoowel als alvervreugend Heere,

Ging uwe hand niet wonderlijk regeere

(Ons hart is voor de sterkte al te broos)

Wien maakt die vreugd op aard niet zinneloos,

53. Wel moet ik dan den Hemel noch wat derven,

Maar'k derfze niet) en moet ik noch wat zwerven,

Hier,op der aard in 't zond' en tranen-dal,

Doet : u knecht, mildgever, ten geval :

59. Laatdoch die vreugdmijnshartesterkte wezen,

Leer mij daar door noch Hel noch Duivel vrezen,

Noch iets ontzien dat tegen U zich steld,

O ! Die zoo is geharnast houd het veld. ,, (pen.

40. Laat voor mijn tong van aangenaamheid drui

Op 't kwijnend hart, en vol vertroosting sluipen

Ten boezem in, die schier ten grond gezakt

Na 't heilzaam nat van deez' verfrissing snakt.

4 1. Of zal ik eens (gelijk ik ligt kan gissen)

Het zoet vol-op weer van deez' vreugden missen,

En is 't mijn lot dat 'k achter Jesus treé

Van Thabor af tot aan Gethzemané.

A2. Zoo zij het : want wie kan u beperken,

In 't vrij beschik van uw genade-werken ?

Geef dat ik mij ook hier in gansch verzaak,

Mijn zaligheid hangt niet aan dit vermaak.

45. Laat ik nogtans voortgaan in u te loven;

En laat uw knecht niet ziende zelfs geloven,

Maak mij in vreugd en druk u bij getrouw,

Tot ik bij u eens eeuwig Bruiloft houw. H. w.

AAN
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Op de Wijs : Courant Montery.

1. Mijn dwaze ziel laat u doch lokken

Door Jesus stem ,

Ach! waarom wil gij dus u herte verstokken !

Luiter, maar na hem. . . .

Hij zal u vuile ziele maken

Witter als de sneeuw,

En het steenig hert gedwee,

Door hem zult gij geraken

Tct de eeuw'ge vree.

2. Verdoolde Schaap houd op van dwalen .

Langs berg en dal,

Loop, loop na hem, die u weerom wil halen,

In zijns Herders stal: -

Hij zal u na zijn vrij ontfermen

Dragen in zijn schoot,

Ter hulp zijn in de nood,

En lieflijk u om-ermen,

Midden in den dood. . -

5. Hij is een zon en schild bevonden

In groot gevaar, -

Een rotsteen, om te schuilen te allen stonden,

Drukt u 't lijden zwaar,

In hem is waarheid, licht en leven,

Uw's hertenwensch bevat

Wil hij u rijklijk geven

Uit zijn volle schat.

4. Keer om dan ziel, laat u bekoren

Van 't hoogste goed,

Ach spoed u, ziele ! of gij gaat verloren,

Ach verstaald gemoed !

Het vuur van liefde doe verteeren

Eigen wil en zin, , ,,,,

En neem mij ganschelijk in,

En dat wil ik nog leeren,

Schatten voor gewin.

f

Fe v. *.
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OPWEKKING VAN EEN MOEDELOOZE

- - ZIELE. . . .

PSALM 146 : 8. De Heere rigtet de gebogene op, de Heere

heeft de Regtvaardige lief.

Op de Wijs: Hoe schoon ligt ons de Morgenster

1. Wel hoe, mijn ziel ! hoe dus ontsteld?

Wat is het dat u steeds zoo kweld?' -

Zijt niet zoo neérgebogen , . . . . .

Grijpt moed, daar is nog hulp en raad,

Gij weet dat God geen worm versmaad,

Zijn hert is vol meédogen : -

Hoop dan, loop dan - -

Na dien Heere, wil toch leere, . . . .

Op hem wachte, hij zal u nooit doen ver

2. 't Is gij zijt zeer monsterlijk, ' (smachten.

Een Athëist in u practijk, -

Een terger van u maker : . . .
Doch evenwel, mijn waarde ziel ! A

Hoe menigmaal dat gij ook viel,

Al waard g een Godverzaker,

Steun maar, leun daar

Op dien rotsteen, hij versmaat geen

Ledig herte, maar hij rukt dat uit zijn smerte.

5. Zie maar eens op dat heilverbond, -

Dat voor de tijd al was gegrond,

Dat zal, nog kan niet liegen ;

Beschouw maar eens dat schoone bloed,

Dat doode ziele leven doet, -

Die kracht kan nooit vervliegen :

Leef aan, kleef aan -

Al die woorden, en die koorden,

vol van liefde, die zoo menig hert doorgriefde.

4. Wat vrucht doet u dan moed'loos zijn,

En wat een smert en droeve pijn, … .
Doet u dat nare zuchten :

* - " , - . . . . - r te zes - ,
ee - v ... . . . . . . . . . . ''i - - -

Kom aan mijn ziel, kom uit den drek, - ’,
-- f: * * * *

** - - 'Wat lijd gij honger en gebrek,

Wil maar naar Jesus vlugten: * .

s - Die
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Die vriend, die diend

Zich u steeds aan, wil maar toegaan,

Met u zonden, hij giet balsem in u wonden.

5. U dekt, 't is waar, een duist're wolk,

Opwekking van een moedelooze Ziele. 95

Die neer kwam over Godes volk;

Dit zijn Gods wijze wegen. ' ,

Aanbid u Scheppers wijzen, raad,

Het morren is doch inderdaad,

Zijn deugden te onteeren :

Kom hert, ontwert -

Uit die strikke, en die dikke - - - -

Nevel-vlagen, wil u zelfs niet langer plagen.

6. Mijn ziel gedenk eens aan die tijd,

Wanneer dat gij wierd aan gevreid,

Van de allerschoonste Jesus, "

Brak hij doe niet in u met kracht?

Verwon bij u niet onverwagt?

Door invloed zijnes Geestes;

Min dan, zin dan -

Dien volmaakte, die u raakte ; -

En bekoorde, en u minnelijk, doorboorde.

7. Wat zocht gij doe, mijn lieve ziel?

Was 't Jesus niet die u geviel ? "

Kont gij het alleen stellen,

Riep gij doe niet, kom Jesus , kom ?

En zijt mij tot een Bruidegom , -

En wilt met kracht neérvellen,

In mij, dat gij

Kwaad :: vinden ; wilt verbinden

Al die tochten, ô die vuile wangedrochten !

3. Waar hebt gij 't op gezet, mijn Geest?

Is 't niet op 't heilig Woord het meest,

Wilt gij Gods beeld niet dragen ?

Is 't niet om na bij God te zijn ?

En dan zoo teeder en zoo klein,

Na Jesus steeds te vragen; | | |

Dat 's goed, en zoet, -

'' ,, ! - - - Hij
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Hij zal komen, met strowen,

Van genaden, zal hij u geheel verzaden.

9. Ei! strek het hoofd eens vrolijk op,

Gods Liefde gaat den hoogsten top

Der zonden veel te boven ;

Daar 's hulp genoeg bij dezen Vorst

Val neder op zijn lieve borst,

Gij zult hem nog eens loven,

Gij zijt, verblijd

In dien sterken, hij zal werken, -

Wie zal keeren, en zijn vrije Liefde weeren.

-ee à®-->)@s----29é&---2@ex--&éééé-->(@e-->=2&e-->>>)@se

Overleg van Heerlijkheid en Genade, ofte za

menspraak van de Verheerlijkte Kerk in

den Hemel, met die op aarde.

Tusschen een Thriompherende, en een Gelovige.

Op de Wijs: Psalm. 68.

T H R 1 o M P H E R EN D E.

1. Verheft u ziel , zie daar Gods troon,

Daar Vader, Geest en Vaders zoon -

Zijn Majesteit verklaret. -

Zie daar den troon van 't heerlijk Lam,

Dat, na het van den Vader kwam,

Zich daar heeft g'openbaret:

Ziet daar den stoet van d' Engelenschaar,

Zie hoe de Chirubijnen klaar,

Zich dekken voor haar Heere,

Terwijl haar stemmen roepen uit,

Met Hemels aangenaam geluit,

Jehovah zij de eere.

2. En heffen telkens weder aan,

Den eenen lof is pas gedaan,

Ten einde uit haar monden,

Of daar is weder nieuwe stof !

Om aan te heffen eenen lof,

Die hem werd toegezonden:

't Is Heilig ! Heiligt Heilig Heer ! 't I
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't Is Heilig! Heilig geef Hem eer,

Want Hij is groot en heerlijk , k

Zoo , dat de posten bevend staan,

Als 't heil geluid komt zetten aan,

Is dat niet zeer begeerlijk?

5. Voor u ô ziel ! die zijt op aard,

En noch met 't ligchaam zaâm gepaard,

Sla opwaarts uwe oogen, -

En zie het maar als met een vaart,

Want 't is voor u als noch bewaard,

Maar zijt eens opgetogen,

Neem eens een smaakje van dat zoet,

En proef eens van die overvloed,

Dien nectar uit de schalen

Van 't goed geschonken aan zijn schaar,

En alle die het ook met haar,

Hier na eens zullen halen.

G E L. o v 1 G E.

4. ô Vriendin ! 'k durf het niet bestaan;

Zoud ik mijn oogen laten gaan,

En zien 't ontzigbaar Wezen ?

Zoud ik beschouwen daar Gods troon :

En zien daar Vader, Geest en Zoon ?

ô Neen! 'k begin te vrezen :

'k Heb God door 't Woord aan mij gehoord,

Het heeft mijn herte al doorboord,

Nu zie 'k hem met mijn oogen,

Die 'k onbedachtzaam met een blik

Opsloeg en met zoo kwam de schrik ;

Des ben ik heel bewogen.

5. Om mij te buigen voor den Heer ,

En hem te geven lof en eer ,

Indien ik maar kan spreken:

Ik, vrienden ! ben maar stof en aard,

Daarom verfoei ik mij onwaard,

Hij mogt mij heel verbreken.

't Is mij genoeg hier buiten aan,

- - Mij
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Mij stil en laag te bukken gaan,

En 't zoet geluid te hooren,

Dat 't Hemels reij zoo wakker uit,

'k Vergenoeg mij dat ik het geluid,

Mag smaken in mijn ooren. "

6. Terwijl mijn hart met blijdschap schoon,

• Ook toestemt 't geen zoo voor Gods troon

Geschied tot u vermaken :

Mijn Geest en kracht verkwik daar van,

Ei laat mij slechts hier buiten aan,

Wil verder pogen staken :

Want, vriend ! ik ben zwak en teér,

Ik buig, ik buig mij stil hier neér,

Ei laat mij maar wat rusten :

• Laat mij maar in dees buitentrans,

Vergenoegt met God alleen en gansch,

Mijn stillen Geest verlusten.

T R I O M P H - E R E IN D E.

7. ô Neen, ô neen gij hebt op aard,

Zoo dikwijls hert en stem gepaard,

Ja zelfs 't gespel der snaren, -

't Geluid van orgels ook daarbij,

Als het gezelschap op een reij !

Zich bij u ging vergaren :

Wel zoud gij nu maar buiten aan,

Zoo verr' en laag daar stille staan,

Het zoet geluid slechts horen?

ô Neen ! Gods vrind, gij zult nu hier

Aan ons ook geven dat plaisier,

En streelen ons de ooren.

3. Ei zegt ons wat 'er u dunk van ?

Woud gij ook niet van nu af aan

U hier gaan nederzetten ?

G E L. o v 1 G E.

Wel, Vrienden Gods, wat dat aangaat,

Ik acht zeer heerlijk uwen staat;

Maar laat ons hier op letten,

Gij
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Gij zijt volmaakt en voor Gods troon,

En God die geeft u nu een kroon,

Op 't hoofd voor hem te dragen;

Dat zal ook worden eens mijn deel,

Als ik Gods wil : d' aard geheel,

Volbragt heb met behagen. -

9. 't Is met uws Hemels Heeren wil

Te volgen, en zoo voort en stil,

U daar maar in te baden : *

Is dat daar niet u Hemel zelf?

Gij zijt in 't Hemelsche gewelf,

Met vrucht als overladen. M

Wat is u wil, u lust, u vreugd?

U spijs, u drank die u verheugt

Is 't niet Gods wil te kennen ?

Is dat niet 't zoet van 's Hemels staat

Dat gij daar telkens henen gaat,

Die voor den Heer te erkennen ?

10. Is dat niet u gemeene stof,

Om zaâm te geven lof op lof

Ter eere voor den Heere ?

Uw kroonen, die gij voor hem draagt,

Waar laat gij die, 't werd u gevraagt?

Zoekt gij uw eigen eere ?

- T R 1 O M P H E R E N D E. .

ô Neen ! ô neen, ô neen onz' vriend,

Zulk doen of denken hier niet dient,

. Men neemt die in zijn handen»

En legtze neder voor Gods troon,

Van 's Heeren eigen lieven Zoon,

Als dierb're liefde panden. -

11. En dan is 't straks met kracht weër aan,

Dat 's nieuw, dat 's oud, want 't moet zoo

Gij zijt alleene waardig, (gaan;

ô Koning Jesus aller eer,

Den lof en prijs zij U, ô Heer !

Zoo maakt : Geest ons vaardig:

G Te

e"
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Te roepen uit met grooter kracht,

Gij hebt ons zamen hier gebragt

Uit allerleije talen, -

En volk'ren, Heer ! U zelfs tot roem,

En grootheid van U Heiligdom,

Op dat U lof niet faale. -

12. En ginds zoo berst dan weder uit,

Een wonder schoon en groot geluid,

Der zaden uit de stammen, -

Der duizenden der stammen veel,

Die God verzegelt tot zijn deel,

Door 't bloed van 't Heilig Lamme :

Terwijl nu een veel grooter lof

Zich op komt geven uit het stof,

Uit allerlei geslachten,

In 't wit met takken in de hand,

Der palmen, Gode triomphant,

Zoud gij wat grooters wachten ?

G E L O V I G Ee

15. Neen, vrienden Gods, dat is vermaak

Dat is het wezen van de zaak,

Alleen maar voor den Heere,

Onz God te zijn, dat 's 't beste deel,

Dat maakt den Hemel uit geheel;

't Moet al zijn 't zijner eeren.

Dat is 't ook, dat ik waardig acht,

Van mij te worden steeds betragt. »

Voortaan hier op der aarde,

ô Ja dat is mijn Hemel hier,

Ik acht nu verder niet een zier,

Van d' allerminste waarde. -

- 'T R I O M P H, E R E IN D E,

14. Gij vat dan recht, dat is u lot,

Aan u geschonken van u God,

Om maar voor hem te leven;

Ei vriend, het is een dierbaar deel,

Dat God uit vrije gunst geheel

- - Dus
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Dus aan u komt te geven,

Wij zijn 't is waar in 't vol bezit,

Wij hebben 't lang bedoelde wit

Nu eindelijk verkregen

Het is ook wel, wij zijn voldaan,

En na Gods raad van d' aard gegaan,

En Hemelwaarts gestegen. - -

15. Met onze Geest die nu is vrij,

Van 't vleesch en zondig slavernij !

Om dus volmaakt te wezen;

Te zwemmen in dien. Oceaan

Te zinken zonder te vergaan,

In Gods oneindig wezen ;

Maar 't ligchaam is geheel tot aard'

Dat is met worm en stof gepaard,

Dat kan nu God niet prijzen:

De dooden, die nu in het stof

Zijn, zouden die ook 's Heeren lof

Uitspreken voor 't verrijzen.

, 16. Ö Neen, ò neen ! maar gij die leeft,

Kondt ook verrigten, 't geen God geeft,

Aan hem u op te dragen,

Dit is u deel, dit is u lot;

U opgelegt van uwen God,

Dus zijn voldaan onz' vragen:

Ga, ga dan voort ons metgezel,

Ga, ga bestel u zaken wel,

Ga arbeid voor den Heere,

Breid uit Gods Rijk, bestrijd de hel,

Ontdek haar listen boos en fel,

Betracht alleen Gods eere.

17. En zijt in 't geen gij zijt getrouw,

En waar dat God u :: zou ' *

Noch willen henen leiden ;

Blijf trouw, opregt, ga vlijtig aan,

alle kracht in 's Heeren naam, F

Om alles te voleinden, -

- -- G 2 - Al
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Alleen zijt ned'rig, waarde vriend, .

Geen hoogmoed u in 't minste dient

In 't hart te blijven steken;

Want dan van u veel zónd' geschied,

Gevolgt van kwelling en verdriet,

Wijl trotsch gaat voor 't verbreken.

, 13. En daarom is ons wenschen nu,

Dat God met zijne Geest in u,

Gestadiglijk wil werken ,

Op dat u weg zij wel gerigt,

U hart bewaard, u oog verlicht ;

Jehova wil u sterken,

En zoo u weg, u loop, u strijd,

Ten einde brengen t' zijner tijd,

Om u dan op te halen , .

Bij hem, bij ons, bij al deez' schaar

Daar gij, en wij , en alle gaâr

Bewand'len 's Hemels zalen. -

- G E. L O V I G E.

19. Mijn vrienden, 'k dank U voor 't be

Doch meer Jehova voor 't gezicht (rigt ;

Nu hier aan mij gegeven :

Ik blijf vernoegt nog op dees baan !

En tragt maar vlijtig voort te gaan,

Na 't eeuwig Godlijk leven:

Want dat is doch door 's Heeren hand,

Zeer diep in 't reine hart geplant,

Wie zou dat konnen breken ? -

Als God zelfs troost en nectar schenkt,

Wie is 't die ons dan kwelt of krenkt,

Of droefheid toe kan spreken ?

20. Dus buig ik, vrienden ! mijne wil

Geheel tot God, ik ben ook stil,

Zoo lang 't genot te derven -

Der Heerlijkheid als 't God behaagt,

Zijn doen wordt van mij niet beklaagt,

'k Leef voor hem , en wil sterven

Voor hen als hij mij roept en leid , En
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En eindelijk eens tot mij zeid,

Kom, kom, ik wil u leiden . .

Na 't strijden, loopen, uit dit pad,

Tot mij in 's Hemels vreugde-stad,

Van waar gij nooit zult scheiden.

2 1. Alleen, mijn vrienden! noch een woord;

'k Weet dat gij niet zult zijn gestoord,

Dat ik u noch iet vrage: -

Als ik mijn loop zal hebben uit

En ik mijn oogen vast toesluit,

En zoo kom op te dragen . . .

Mijn ziel aan &:, die ;'k heb gekent,

Geliefd, gelooft, zoo 'k was gewend

In hem mijn lust te boeten :

Wilt gij dan wel, ô burgerij !

Op 't woord van God als op een rij,Xf : mij ontmoeten? • ,

22. En leiden op na dit rtaal

Des Hemels, daar 't zoo helder straal',

Ja meer als 't oog kan vatten :

Om mij op 't woord van d' Opper-Heer,

Te zetten naar mijn rang daar neer,

Om ook van uwe schatten -

Te deelen met u na mijn maat,

En roeping der genaden-staat,

De portie mij gegeven,

Als ik noch was met strijd bekneld,

En God mij zijne hulp besteld

Had, om voor hem te leven.

T R I O M P H E R E IN D E.

25. ô Ja, onz' vriend, en maakt vrij staat

Daar op terwijl gij u nu gaat

Uit ons gezicht onttrekken , *

Dat; als Jehova ons belast, . . .

Dat op u ziele wordt gepast, -

Wij ons op zullen wekken,

Om met een groot geluid en zang,

G 5 - Zeeg
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Zeer vlijtig en met groot gedrang,

::::"s:
En leiden op na 's Hemels hof,

Om u tot 's Heeren eer en lof,

Ook vrolij : begroeten.

24.: - * - -

Tot gij den Hemel heel te maal,

Zult kennen, en bij dez n "

U voeren voor Jehova's troon,

Daar,Vader, Geest en Vaders Zoon,

Dat hoogst aanbidd'lijk wezen

Zich aan ons, toond en maak bekend;

i

Want, vriend, dus zijn wij doch gewend,

De heil'gen te ontvangen,

Die van deez aard en uit deez' strijd,

Na ons toekomen uit deez' tijd?

En die daar naar verlangen."

Halelujah, Amen.

OPWEKKING VOOR EEN TRAGE ZIELE.

Hebr. 12; 42. Daarom regt weder op de trage handen

- en de slappe knieën,

1. Wel op, wel op mijn trage geest,

't Is lang genoeg zoo laauw geweest;

Ontdoe u eens van 't aards gewoel,

Die modderpoel, -

En stel u voor een ander doel.

2. Gij zijt te éel en hoog van bloed !

Dan dat gij als de mollen wroet,

In 't nietig stof en enkel wind,

Zoo dwaas gezind,

En past geen Opper-Konings kind.

5. Zult gij zoo ledig zijn en stil,

Om niet te doen uw Meesters wil,

En denk met ernst aan uwen pligt,

't Is van gewigt, - -

Dat gij uw daden anders rigt.

::::al tot zaal,

wilt
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M. Wilt gij nog langer zweven heen ?

Daar Jesus u zoo heeft gebeén,

Komt tot mij van den Libanon,

Ik ben een zon, . -

En schilt voor u en levens-bron. -

5. Is 't werk niet schoon en aangenaam?

Wat sterveling is doch bekwaam, -

Om uit te drukken dat genot,

Van zoo een God

Te hebben voor zijn deel en lot. -

G. Ach ! ach ! 't is waar ik heb misdaân ?
Ik zal weer tot mijn Vader gaan, r

En zeggen Vader, goedste Heer ,

Hier ben ik weër, ,

En buigen mij ootmoedig neér. .

7. Ei! geeft mij doch eens een gezicht !

Van uwe gunst, ô zalig licht ! -

Gij zijt doch een medoogend Vorst,

Om al wie dorst, -

Te drinken uit een lieve borst.

3. Ik ken u hart en ingewand,

Hoe dat het steeds van liefde brand

'Tot een die met een moede ziel,

Voor u neér viel, -

En niet met zoeken op en hiel. r

9. Wel zou ik sterven voor u troon,

Voor uwe voeten Godes Zoon, » * *

Dat 's niet geschiet, 't is niet verstaan,

Dat die vergaan,

Die u tot Koning nemen aan. -

10. U bloed, u bloed, dat diere bloed,

Ei ! spoei mijn ziel tot in die vloed,

Dan word ze zuiver en in staat,

Om inderdaad , - -

Te leven na u zin en raad. - -

11. Zie daar, zie daar, mijn waarde borg.

Aan u geef ik voorts al de zorg, "

G 4 " ' Zoo

- ;

* *

g,
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Zoo over Ligchaam als mijn Geest,

Gij wordt doch meest

Van mij met ernst en trouw gevreest.

12. ô Wat mijn hand, ik kan niet staan !

Dan zal ik in uw wegen gaan, - -

Ei ! ga mij voor met u aanschijn, -.

Dan zal ik zijn - -

Veel vrolijker, als van de wijn.

-exe-->&--&--»e - ex--sw--woes--meer

ZIE L S - U I TG A L M IN G.

Van een gansch ontbloote Ziele, die zonder Jesus

niet doen kan; legt haar voor Jesus volheid

neder, en smeekt hem als ontfermer.

Op de Wijs: Van den 77. Psalm.

1. Ach mijn Borg ! mijn uitverkoren, .

Woud gij na een wormken hooren,

Die in 't eenzaam van de nacht,

Op u vreije goedheid wacht:

Dit zou mijn begeerte wezen,

't Zou ook al mijn druk genezen,

Dat al waar ik ging of stond,

Ik mij digt bij Jesus vond.

2. In al 't geen ik doe of late ,

In al dat ik min of hate,

Dat mijn oog maar op u zij,

En u oog altijd op mij :

Zonder u kan ik niet werken,

Zonder u ook niet opmerken,

Zonder u en kan mijn oog

Niet gelovig gaan omhoog.

5. Zonder u kan ik niet lijden,

Zonder u kan ik niet strijden;

Zonder u kan ik niet stil

Onderworpen zijn u wil:

En wijl mijn ziel is onderdrukt,

En onder last als gaat gebukt;

- KoR
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Kon ik u al mijn verdriet,

Zonder u ook klagen niet.

4. Zonder u kan ik door zuchten,

Niet van hier na boven vlugten; .

Zonder u niet zijn verblijd,

Schoon gij goedertieren zijt;

Zonder u wierd noch mijn ooge,

Noch mijn herte niet bewogen ;

Zonder u mijn eenig leén,

Ben en blijf ik als een steen.

5. Zonder dat gij mij komt voren,

Kan ik niet aandachtig hooren;

Zonder u kan ik niet zien,

Wat ik doen moet of ontvliên ;

Al ben ik in duizend nooden,

Ik blijf liggen als de dooden,

Zonder u en kan geen traan

Om u, tot u henen gaan.

G. Zonder dat gij mij bestralet,

En mijn hert na boven halet,

Ben ik duister, 'k ben haast moé,

Wat ik denk of wat ik doe.

Wilt mij, doch u hulpe zenden,

Uw hand tot een kleine wende,

Zonder u kan 'k doch niet gaan,

Op de Koninglijke baan. * *

7. Waar dat ik mij keer of wende,

Mij beschouw aan allen ende,

Zonder u mijn eenig zoen,

Kan ik niet met allen doen:

'k Zal mij voor u voeten leggen,

En u zonder woorden zeggen ?

Want ik schier niet spreken ken,

Die als een arm wormpje ben.

3. Jesus lief! op al mijn wegen ,

Ben ik steeds om u verlegen !

Zonder u lust mij 't hier niet,

G 5 't Is
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't Is mijn ziele maar verdriet:

Zonder u, kan 'k niet beginnen;

Zonder u, u niet beminnen;

'k Ben om dit alleen bedroeft,

Hebt gij niet mijn hert beproeft ?

9. Gij die 't zuchten hoort der armen,

Wilt u over mij erbarmen; -

Dat ik u niet langer mis,

Die mijn ziel zoo dierbaar is:

Ik zal u in alle hoeken -

Met mijn gansche harte zoeken,

En daar u mijn harteleed,

Klagen, hoewel gij 't wel weet.

10. 'k Kan mij zonder u niet roeren,

Noch mij zelfs niet henen voeren ;

Daar ik boven 't zigtbaar leef,

En in 't duister u aankleef:

Mogt ik u eens nader vinden !

En mij vaster aan u binden ;

Dat mijn oog u klaarder zag,

Als het ooit te voren •

11. 'k Weet, ik kan door al mijn klagen,

Jesus lief u niet behagen,

Maar 't bedroeft geparst gemoed

Vind in 't klagen het nog goed:

ô Die ziel die 't zoet geproeft heeft,

Zeker als zij 't minst bedroeft leeft,

Die gesmaakt heeft wat het is,

Als zij eens nabij u is, -

12. 's Nachts wanneer ik lag te slapen,

Plagt ik in u vreugd te rapen,

En bevond des morgens klaar, -

Dat mijn ziel nog bij u, waar :

's Daags scheen mij u licht rontomme,

En 's nachts als een vuur-kolomme,

In dees dorre wildernis, -

Daar ik nu u goedheid mis,

**

Maar
--
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15. Mij elend'ge boven maten,

Wilt mij doch niet heel verlaten ;

Jesu lief, ach waarom is 't ?

Dat gij met een wormken twist?

'k Weet ik ben dit lijden waardig,

Gij in al u doen rechtvaardig;

Want u doen is Majesteit,

Ja 't is enk'le heerlijkheid.

14. Waren 't niet uw liefde panden,

Die gij 't maaksel uwer handen,

Hebt in mijne ziel gedrukt;

Of is het mij nooit gelukt,

Of heeft mij mijn hert bedrogen,

Doen 't voor u alziende oogen,

In u tegenwoordigheid,

Zich op u heeft toegeleid.

15. ô Getrouwe Zaligmaker,

Waar zijt gij mijn God mijn maker ?

Die mij Psalmen gaaft bij nacht,

Hebt nu op mijn klagen acht;

't Schijnt gij houdt u steeds verborgen,

Van den avond tot den morgen; -

't Hart is mij gansch afgemat,

En der tegenheden zat. '

16. 't Scheepje rondom in de klippen,

't Water komt vast op de lippen; "

't Wordt aan alle kant gewond,

't Anker spoeld schier van de grond;

Ben ik dan alhier beneden,

Voor u oogen afgesneden ?

Ik ben uwe, doet met mij,

Zoo het u behagen zij.

17. Evenwel zoo lang ik leve,

Kan ik niet mijn zaak opgeven

Om dat ik weet voor gewis,

Dat uw naam Ontfermer is :

Daarom zult gij niet verstooten,

't Roe
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't Roepen van een gansch ontbloten ,

Die gedurig dag en nacht,

Alleen op u goedheid wacht.

13. ln u, ô mijn ziels-beminde,

Is alleen mijn troost te vinden,

Zoo ik u noch langer derf

Zal ik kwijnen dat ik sterf,

Immers hebt gij veel ontfarmen,

Over wezen over armen ;

Zonder u ben ik het bei;

Hoord mijn treuriglijk geschrei.

19. 'k Ben bezweken van verlangen,

Om van u eens te ontvangen,

Dat 'er tot mijn ziel een woord,

Van u mogte zijn gehoord,

Ja al zou 'k nooit antwoord krijgen

En gij op mijn kermen zwijgen,

Laat mij dan maar zien om hoog,

Met een half gebroken oog. -

20. Ei laat mij, ô Heer ! geprezen ! :

Als een buigzaam leem maar wezen ,

Dat zijn maker maakt en breekt,

Zonder dat 't denkt of spreekt,

Laat ik u mijn smart vertellen,

Maar u nooit een perk gaan stellen,

Wijl u doen of Majesteit,

Ja 't is enk'le Heerlijkheid.

Lof der Geestelijke

Z I E L E - Z U C H T E N.

PSALM 38: 10. Mijn zuchten en is voor u niet verborgen.

Op de Wijs: Van den 77 Psalm.

Of: Philidaatje hoe lang is 't geleden,

1. 't Lezen van deez zielen-zuchten

Gaf mij daad'lijk deze vruchten ;

Dat ik als ten Hemel steeg

*

En
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En straks lust tot zuchten kreeg

Och Heer ! dacht ik, of gij maakte,

Dat ik eens aan 't zuchten raakte ;

Als u dienstknecht doet alhier,

Met zoo innig Hemels vier. .

2. Van vernedering en vertrouwen,

Zonder stilstaan of verflaauwen

Met zoo geestelijk een hert,

Als 't mij hier gewezen werd,

Dat eens zoo mijn ziele-tochten;

Anders niet als u maar zochten ;

'k Achte, dat ik 't alles won,

Als ik zoo maar zuchten kon.

5. 't Is u werk de ziel t' ontsluiten.

't Vleesch en kan geen zuchten uiten.

Al mijn zuchten is verkeert,

. . Als 't uw Geest niet heeft geleert;

Maar als die mijn hart doet spreken,

Laat dan 't helsch gedrocht vrij spreken;

Dat het gansch geen leven heeft,

't Zuchten toont nog dat het leeft.

4. 't Zuchten kan dan kracht en leven

Aan mijn ziels-off'randen geven :

Ja als 't alles mogt ontgaan,

Neemt gij noch mijn zuchten aan,

Zie ik veeltijds zoo geen vruchten

Mijns geloofs, dan kan het zuchten

Om die vruchten, in dien staat

Wezen mogt mijn toeverlaat.

5. Zal ik meer van 't zuchten spreken ?

't Zuchten kan u harte breken,

Zelfs u Hemel is een vrucht:
, Van een reine zielen-zucht: W

Laat mij Heer ! dan nooit verdrieten

Dit profijt'lijk hartvergieten *

Die nooit zucht wordt nooit verblijd,

Hier is 't noch mijn zuchtens tijd;

- - Tot
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G. Tot dat ik na al mijn zuchten,

Een beërf mijn zuchtens vruchten,

En voor uwen troon verschijn,

Daar al 't zuchten uit zal zijn.

*. G• GALDENUS.

-na 68-->，6"--*--*--*--*
--*--*sen

M E D IT AT IE N.

Over het Heilig Lijden en Sterven van

onzes Heere en Zaligmaker,

JESUS CHRISTUS.

1. Waarde ziel 't is heden tijd

Dat gij zijt ! Van de Menschen afgescheiden;

't Is geen dag van vreugde meer,

Wijl de Heer, zich tot sterven gaat bereiden,

2. Heeft het vrolijk Bethlehem

Ons van hem, onlangs blijdelijk doen zingen:

Zoo wij hem nu volgen na, Golgotha

Zal ons haast tot tranen dringen,

5. Laat dan 's werelds losse vreugd

Aan diejeugd, die noch in den vleesche woelen :

En in haar verstokt gemoed, noch den gloed

Van een Hemels vuur niet voelen.

4. Dies gij mij mijn ziel geneest,

Laat u Geest, mij zoo naar u Kruize drijven;

Laat dat (ô mijns harten wensch) d' oude mensch

Eens daar aan gehecht mag blijven.

5. Ja geef dat ik t eenemaa

Als verdwaal, in u dood en bitter lijden:

Op dat ik uit traan en zucht, schep de vrucht

Van een geestelijk verblijden.

6. Doch waar was 't aan menschen brein

Ooit gemein, recht u lijden te bezinnen ?

Dus wat ik niet uiten kan, geef daar van

Aan mijn ziel 't gevoel van binnen.

7. Weg dan blijdschap en gelag

Deze dag, eischt van mij veel beter vruchten:

- Zou
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Zou mijn oog hier zonder traan, blijven staan,Daar ik hoor den Heiland zuchten. w

3. Neen 't is reden dat ik treur,

En de deur, van mijn kamer blijft gesloten ,

Daar ik zuchten en geween, maar alleen

Houden wil tot speelgenoten.

9. Foei hem, die nu onbedacht

Reld en lacht, en door zijn verijdelt spreken,

Ja met woorden vol van spot, zijnen God

Nog gaat kruissen en doorsteken.

10. Denk doch, ô verijdeld wicht,

Zal u plicht, u niet krachtig overtuigen,

Dat gij schent die waardst' naam, voor wie t'

Alle knieën moeten buigen. (zaâm

11. Ach ! wat waar doch van ons al,

(Na den val) waren wij niet zoo gebleven

In oneindelijk verdriet ? zoo ons niet

Dezen naam en was gegeven.

12. Zoetste naam daar ik voor kniel,

Die mijn ziel, voor de straffe zult bevrijden:

Ei verleen mij dat mijn hart, door u smart,

In 't geloof met u mag lijden.

15. Doe mij als een Christen held,

Met geweld, 't rot der zondige gedachten,

Zoo bestrijden in u naam, dat ze t zaâm.

In mijn liefdens-gloed versmagten.

14. Ruk mij heel als buiten mij ,

Dat ik zij, (als in droefheid opgetogen,)

Naar Gethzemané gevoert, gansch ontroert,

Vind een cedron in mijn oogen.

15. ô ! Dat dan geen snoode lust

Mij ontrust, Noch mijn stil gemoed komt kren

Op dat ik van voren aan, mag bestaan (ken ?

X: u lijden t' overdenken.

16. Als den Heiland nu den dag

Naken zag, van zijn dood en bitter scheiden,

Zend hij naar Jeruzalem, daar men hem

't Laat

:

V.
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't Laatste Pascha moest bereiden.

17. 't Lust hem ! eer hij lijden zal,

't Lief getal, (tegens ramp en ongelukken)

Te vertroosten in die nacht, en de kracht

Van zijn dood haar in te drukken.

13. Dies hij haar met wijn en brood,

Zijnen dood, tot zijn weérkomst leert verkon

En te houden voor gewis, dat hij is (den :

't Eenig offer voor de zonden.

19. Dat hij ons voor 't helsch gekwel,

't Eeuwig wel, door zijn lijden heeft verworven !

En weer, door zijn vleesch en bloed, leven

Die in Adam zijn bestorven. (doet,

20. Na dat hij haar moch veel meer,

Door zijn leer, had verrijkt met Hemels schatten,

Treedt hij naar dien hof, daar hij 't stof

Met zijn bloedig zweet zal natten. -

2 1. Daar hij angstig en benaauwd,

Schier verflaauwd, en mij luider stem moet kla

Dat zijn ziel in deze nood, tot 'er dood (gen,

ls bedroeft en zeer verslagen.

22. Daar hij langs de aarde kruipt,

Bloedig druipt, en in d'alderhoogste schromen,

Roept : ò Vader ! mag het zijn, laat van mijn

Deze beker zijn genomen. -

25. Maar al eer hij noch besluit,

Roept weér uit, Uwe wille moet geschieden;

Leer mijn ziel, uit zijn geduld, hoe gij zult

U aan hem gehoorzaam bieden.

24. ô Mijn Jesu ! is u hart

Zoo vol van smart? druk u zoo des Vaders toorn?

Pijnt u zoo aan ziel en lijf, ons bedrijf,

Dat gij laat dees klagten horen.

25. Doch is 't wonder? neen, ô neen !

Gij alleen, hebt (voor ons) op u geladen,

Alles wat van eeuwigheid, was bereid

Tot een straf der boze daden.

't Over
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26. 't Overtreden wetten-boek

Met zijn vloek, al wat Adam door het eten,

Voor ons allen had verdiend, menschen-vriend,

Heeft U doen zoo bloedig zweten.

27. Dus moest 't allerwreedst gekwel

Van de hel, u in ziel en ligchaam drukken:

Op dat gij 't verdoemt geslacht, weer de mag
Van den duivel zoud' ontrukken.

23. Geeft (Heere Jesu !) dat u strijd,

Mij altijd, tegen 't zondig vleesch leer strijden;

Dat ik dit u bloedig zweet, nooit vergeet,

En 't verboden steeds mag mijden.

29. En als ik met Simon, dan

Niet en kan, in gebeden met u waken;

Zend dan uwe Geest, ô Heer ! tot mij neër,

Die mijn ziel komt wakker maken.

50. Maar ziet hier met groot gedruis

't Wreedgespuis, die met fakkels, stok en zwaar

Komen vallen op het lijf, (wat bedrijf) (den,
God des Hemels en der Aarde. -

51. Kust gij zoo Iscarioth,

Uwen God, komt gij hem nog Meester noemen?

Die gij schandelijk verraad ; ô wat daad,

Zoo zijn ziel te gaan verdoemen.

32. Booswicht, breekt u herte niet;

Daar gij ziet, hem zoo vriend'lijk tot u komen,

Is dan u vervloekte zin, van 't gewin

Zoo vermand en ingenomen ?

35. Gaat vermaledijde gast »

'k Zie den bast, naar u strop alreed' verlangen:

Daar gij, om 't onnozel bloed, heden moet,

U door wanhoop, aan verhangen.

54. En gij, ô verwoede schaar !

Had voorwaar, hem (daar hij met u verkeerde)

Zonder moeiten (in de stad) ligt gevat,

Als hij in den Tempel leerde.

55. Maar gedenk, ô boos gebroed !

H Wat
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Wat gij doet, kan dit min als Godheid wezen :

Die zoo 't afgehouwen oor, als te voor

Kan herstellen en genezen. -

56. Daar , daar leid men hem een strik,

(Ach ik schrik) om zijn handen en zijn armen;

O ! daar slepen zij hem heen: en met een

Toont zich over hem 't erbarmen:

57. 't Lief getal wijkt verr' van hem,

Nu de klem, van de nood begint te nijpen:

Zelfs de stoutste zijn vervaart, die het zwaard

Eerst zoo moedig aan dorst grijpen. -

38. Dus verlaten en bedroefd

Door 't geboeft, zoo gekluistert en gebonden,

Wordt des Hemels Opperheer, heen en weer

d' Overpriesters toegezonden. . . . .

59. List, bedrog en leugentaal, -

Altemaal, gaat men onder een vermengen.

Ei! wat werd er niet bedocht, en gezocht,

Om hem maar ter dood te brengen.

40. Dies hoe valsch men hem betijgt,

Ziet, hij zwijgt, d onschuld laat haar overtuigen,

't EeuwigWoord dat zwijgt hier stil, 't is zijn wil,

Onder valsch gericht te buigen.

41. O Gij ! die, zoo vol geduld,

Zonderschuld, voor u onschuld niet wilt spreken,

* Spreek mij bij u Vader vrij : en laat mij

Daar u voorspraak niet ontbreken.

42. Maar wat zoekt gij Priesters noch

Meer bedrog ? zelfs de leugen staat verlegen :

Cajaphas, ziet hoe u list, heeft gemist,' Kan u dit noch niet bewegen ? r

45. Neen, u hert (vol booze nijd) -

Berst van spijt: zijt gij dan GodsZoon geprezen,

Zegt 't ons? (vraagt hij,) of gij 't bent: hij be

Dit zijn eigen naam te wezen. (kent,

44. Hier meed' schijnt het al gezeid

En bepleit, wat hoeft men noch meer te zoeken,

-- Roept

g
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Roept een ieder evenzeer, die den Heer

Als een lasteraar vervloeken.

45. Ieder (waar hij 't ooge wend),

Smaad en schent, hier de Priesters, daar de knech

Iedereen die spuwt en slaat, even kwaad; (ten:

Om den Heiland te bevechten. '

46. Ach ! hoe droevig werd dien nacht

Doorgebragt: wat doch moet hij niet verdragen?

Daar men u (ô eeuwig licht) in 't gezigt

Heeft gespogen en geslagen.

47. Hij, voor wiens magt al wat leeft,

Schrikt en beeft: Hij, die 't eeuwig slaanmoetwee

Leid hier van de snoodste hand, die den brand (ren,

Van de helle mogt verteren.

48. Maar noch is 't niet al gedaan

Met dit slaan; 't zwaard van Juda weggenomen,

Heeft de magt van 't dooden niet; 't Roomsch

Doet hem tot Pilatus komen. (gebied,

49. Daar weer valschlijk aangeklaagt,

Werd gevraagt, naar zijn leer en naar zijn leven:

Dies den regter tot de schaar, zeid voorwaar,

Hij en heeft niets kwaads bedreven.

50. Wilt gij dan dat ik hem nu

Schenk aan u, wijl het Pascha is voor handen ?

Neen, is d': stem, weg met hem,

Barabas ga uit zijn banden. -

51. Zie een moordenaar, een guit ,

Raakt hier uit, hier een roover van 't leven.

Werd gekozen voor die geen , die alleen

Ons het leven weer komt geven,

52. Maar hoe zijt gij zoo verblind,

Jacobs kind ! heeft u satan zoo bezeten?

Is er geen gedachten meer, wat wel eer

U gezegd is door Propheten ?

55. Is hij 't niet (verkeert geslacht)

Dien gij wacht? doet hij niet Messias werken:

Ziet gij niet. Emanuel, Israel; » -

H 2 Kond
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Kond gij niet zijn Godheid merken ?

54. ls geen mensch dan hieromtrent -

Die hem:: is er niemand van de scharen,

Die hem met zoo weinig spijs ? (wonder wijs)

Zag zijn Almacht openbaren ?

55. Of en hebt gij niet gehoord, -

1Hoe zijn woord, weer de doode op kon wekken ;

Hoe hij uit Nephtunus veld, kon het geld,
Uit den mond der visschen trekken ?

56. Hoe de stomme spreekt en zingt,

Hoe hij springt, die zoo kreupel was geboren?

Hoe de ziekte van de maan, is vergaan;

Hoe den doven weer kan hooren.

57. Hoe hij heeft gestilt de zee, -

En het weé, van de koorts en jichtig kwellen;

Hoe den duivel voor hem vloog, : bij 't

Van den blinde kon herstellen. | | | | (oog
« | 53. Is 't vergeten al dit goed ? •

Boos gebroed ! wat leeuwin gaf u de borsten:

Wat serpent heeft u gebaart ? tijgers aard,

Om zoo naar zijn bloed te dorsten , * * *

59. Naar het bloed, dat u duur , 3 :

En zoo zuur, nog naar dezen op zal breken :

Dat men tot aan 's werelds end, u ellendo,

Niet genoegzaam uit kan spreken.'

G0. Zelfs den regter (hoe hij dreigt) ..

Is geneigt, hem onschuldig vrij te stellen:

lin den droom aan hem verklaart, is bezwaart,

't Vonnis tegen hem te vellen, r &

6 1. Hebt gij niet genoeg 'misdaân, -

Hem te slaan, te bespotten en te schelden !

Acht gij dan zijn onschuld niet? (ô verdriet !)

Zal 't hem nu nog beter gelden. -

G2. Ja, ô ja ! ik zie 't geloop -

Van den hoop, hier zal 't rot der beulen woelen:

Ach ! hier komt (ei mij) wat rouw, zweep en

Met zooveel doorweekte roeden. ' . . . (touw,

| | { :: Schand

* *

- *
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G5. Schand en smaadheid overgroot, , ''

Jesus bloot, werd aan een pilaar gebonden:

Hij, die 't alles heeft gemaakt, staat hier

Om te dekken onze zonden. (naakt,

G4. Die den hemel met een span . . .

Meten kan ; hij, die zon en maan doet loopen,

Staat geboeid aan voet en hand, om den band

Der verdoemenis t' ontknoopen.

G5. Hij die 't alles richten zal,

Staat voor al; Hij, als Meester voor zijn knechten,

Leid hier als een slaafsche knecht, om het recht

Van zijn knecht weer op te rechten.

66. Wat gespan, wat al gerekt,

En getrek, ach! hoe gaat men het ligchaam tem

Op dat ieder slag en neep, van de zweep, (men:

En de roed' te meer zou klemmen.

- 67. Daar meed' valt de eerste slag,

Ai mij ach ! 't is alreeds te veel geslagen;

Ach ! daar springt het bloed daar uit, wreeden

't Schijnt gij neemt in 't slaan behagen. (guit,

- G8. Och ! of een der slagen viel

In mijn ziel, En 't gevoel daar van mogt duren,

Op dat ik altijd bedocht, en doorzocht,

Wat gij voor mij woud bezuren. , •

69. Beulen zijt gij noeh niet moé ?

Zie de roë, is ontbast en afgesleten;

Neemt gij nog een ander weer : ei niet meer,

't Lijf is over al vol reten,

70. ô Wat slaan, wat slaan is dit !

't Minste wit! is aan hem niet meer te speuren,

't Is als purper, bend en blaauw , ach hoe

Ziet men in diepe scheuren. (rouw !.

71. Ach ! hoe is dien rug gesteld, »

Hoe verveld, zijn de schouders zoo vol striemen :

Ei hou op ! hoe dus verwoed ; of hij moet.

(Zoo gij langer slaat) bezwijnen. :

72 - Wist gij maar (o wreed soldaat !) . . .

- - ll 5 VV ie
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Wie:: ziet de moed zou u ontvallen,

't Is den onbegrepen God, (beestig rot) .

't Is het leven van ons allen.

75. En gij, die dees wreedheid ziet,

Zult gij niet; deze beulen wederhouden;

Die niet langer (moed' van slaan) konden staan,

Schoon zij gaarne langer wouden.

74. Zoo maak los, maak los 't is tijd:

O die zijd' ! ô die armen ! borst en lenden !

o Mijn God ik schrik daar van, wie doch kan

Regt begrijpen u ellenden ?

75. Ach ! hoe treurig hangt het hoofd,

Hoe verdooft, is den glans der schoonste oogen :

Hoe vervuilt, hoe mat en lam, en hoe stram

Hangt dat lijf ter aard gebogen.

76. Maar mag niet het minste deel

Blijven heel ? mag hij niet den dood verwerven,

Eer dat gij tot u vermaak, door u wraak,

Hem zoo menigmaal doet sterven?

77. Moet hij nog tot meerder hoon,

Doorne kroon, 't purperkleed en rietstaf dragen?

Moet helaas! moet hij al weer, even zeer,

Zijn bespogen en geslagen ?

73. Ja zoo stijf, dat neus en mond

IBlaauw en bond: dat de liefelijke wangen,

Heel mismaakt door schram en buil, nu zoo vuil

Zijn met fluim en bloed behangen. -

79. Zoo vervallen en veracht

Was 't geslacht, dat in Eden wierd bedrogen,

Dat de Godheid hier op aard, zoo onwaard;

Moest bespot zijn en bespogen. -

80. Dikmaal prikkelt ons de wraak,

Om een zaak , die niet waardig is te melden;

En hier werd het minste woord, niet gehoord

Om de booze mensch te schelden.

81. O ! dat deze needrigheid

Zij beschreid, wiens gemoed en zal niet breken;

- Zal
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Zal hier eenig Christen, oog, blijven droog

Dat van tranen niet zal leken ? *

32. En gij , ô mijn steenig hart !

Laat zijn smart, u eens smartelijk doorwonden:

Ween om 't lijden van u Heer, maar veel meer

Ween, en ween om uwe zonden.

35. Zie hier, hoe dat bitter zoet

Werd geboet, leer mijn ziel, en leer dan mijden,

Ja, verfoeijen met 'er daad, 't zondig kwaad,

d' Oorzaak van dit droevig lijden. - -

84. Ach ! hoe komt den lijder voor,

'k Meen ik hoor, hoe den regter tot de scharen

Roept: wel is dit naar uw wensch, ziet den mensch,

Zal u bloedlust nu bedaren ? -

35. Zie, is niet een ijder deel,

Al te veel, van de zweep en touw doorsneden ?

Zie, hoe deze kroon zijn:: heeft doorklooft;

Heeft hij niet genoeg geleden? -

86. Lijdt dan dat ik hem ontsla,

Ei ! zegt ja : zoo Pilatus pleit ter degen:

Spreekt voor ieder wond en slag, maar ach ! ach !

Juda laat zich niet bewegen.

37. Juda dorstig na zijn bloed ,

Blijft verwoed: en gij, door'tgeroepen 't schreeu

Van de schare als verdwaast, en verbaast (wen

Werpt dit Lam zoo voor de leeuwen. .

33. Dies, ô regter wat gij wascht, -

't Vuil zit vast! 't is geen smet om uit te wrijven:

Die zoo d' onschuld laat in lij; op dat gij .

Cesars vriend zoud mogen blijven.

89. Helaas ! 't is waar al wat men ziet

Nieuw verdriet, zoo gevilt en zoo doorslagen

Werd zijn rug nog niet gespaard, maar bezwaart

Met zijn eigen kruis te dragen. .

90. Ach! daar stap dien Isaac heen;

Maar ô neen! 't zal hem meer als Isaac raken: . .

't Geen ontbreekt aan stier en ram, moet dit Lam

- H 4 Door

- +
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Door zijn offerhand volmaken.

-, 91. Waar is nu Jeruzalem ?

Uwe stem; het gejuich en kleederspreiden?

Ach ! is dit de laatste ecr, zoo u Heer,
Als een dief ter dood te leiden ?

92. Laas ! wat valt hem deze gang

Zuur en bang, ziet hoe dat zijn wonden druipen,

En noch pijnt men hem met slaan, om te gaan,

Daar hem magt ontbreekt te kruipen :

95. Wat noch, slaat gij 't bloedig vel,

Hoe dus fel, mag hij niet een weinig rusten?

Die ons d' eewige ruste brengt: en vermengt

Onze rust, met Hemels lusten.

94. 't Is al meer als 't bloote kruis

Joodsj: ! dat gij hem zoo zwaar ziet vallen,

U ondragelijke jok, hangt aan 't blok,

Met de zonden van ons allen.

95. Ziet hoe 't hart hem klopt en jaagt : ,

Hij vertraagt , ach hij valt hij gaat bezwijken ?

Helpt Sijrener, deze eer, is veel meer

Als 't bezit van Koningrijken.

9G. Ach ! na zoo veel bitter leed,

Bloed en zweet, ach : na zoo veel slaan en stoten,

Komt hij tot de droeve steé, daar zijn weé

Aan het kruis, noch moet vergroten.

97. Hij, die onlangs als de zon

Lichten kon : die op Thabor zich liet blinken:

Moet om onzen wil veracht, in den nacht,

Van de diepste smaad verzinken.

93. Zie des Vaders eenig Zoon !

Die zijn troon, heeft van eeuwigheid bezeten,

Werd geslingert en gerukt, meer gedrukt;

En zoo naakt op 't kruis gesmeten.

99. - Daar meed' treft het hand en voet,

oe verwoed, gaat gij beulen die doorboren :

- : dit knerst door vleesch en been, t' zamen

9: dat snijd door hart en ooren, (heen,

» Denkt
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100. Denkt hoe is hem nu te moé, -

Hoe, ach hoe! moetenhem deez' wonden smerten:

En nog drukt 't inwendig zeer : hem veel meer,

Zoo gaat hem ons heil ter herten.

101. Afgrond van genaad' en gunst,

Ei wat kunst ! wat vernuft, of wijze zinnen,

Heeft den onbegrepen schat, ooit gevat,

Van u nooit gehoord, beminnen.

102. Werd dit zelfs de moordenaar,

Niet gewaar? doch hoe zal ik verder spreken

Van u dood gewonde borst, van u dorst,

Daar de kragten mij ontbreken.

105. Ach ! u lijden waar ik kom

Maak mij stom, kon ik mijn gedagten uiten,

Droefheid maakt mij onbekwaam, die ik t zaâm

Zal met zucht en traan besluiten.

104. Zoete Jesu ik beken, -

Dat ik ben, d' allerschuldigste van allen,

Daar voor gij, zoo vol geduld, zonder schuld

In dit lijden zijt vervallen.

105. Sla dan nog , mijn ziel ! u oog :

Eens om hoog : zie daar hangt hij nu verheven:

Daar, daar vlied het levens-nat : 't heilzaam bad

Dat ons Aron niet kon geven. -

106. Ja, dit bloed en anders geen ,, .

Dit alleen: doet u 't eeuwig heil genieten:

Dit alleen betaald u schuld, en vervult

Dat het lange bloed vergieten.

107. Nu Heer Jesu ! 't is volbragt,

En de magt, van den duivel is verwonnen;

Hier door werd ons heil bekent, en volend

't Groote werk, bij u begonnen.

108. Gij alleen , Heer Jesu gij !

Stelt ons vrij, die den afgrond hebt besloten,

's Vaders toornigheid gezust, 't vuur geblust,

En den Hemel opgesloten.

409. Wet en zonden, hel en dood,

H 5 Zijn
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2.

Zijn ontblood, van verdoemelijke magten :

Heden werd ons zaligheid, toegezeid,

Dat wij door 't geloof verwachten.

110. Dies buig ik ootmoedig, Heer ! :

Voor u neér, laat, ei ! laat mij doch verwerven,

Dat de kragt van dit u bloed, in mij doet

d' Oude mensch der zonden sterven.

11 1. Leer mij, die onwaardig ben,

En u ken, d' eigen waardigheid verdoemen,

Dat ik eigenwil en kracht, gansch veracht,

Niet als in uw kruis mag roemen. -

112. Doe mij door ui:
Tot u gaan, en mijn liefde opwaarts zenden:

Op dat ik in vaste hoop, mijnen loop

Hier beneden mag volenden. *

115. Dat ik ook in tegenspoed

Wel gemoed, uwe komste mag verbeiden :

Wetend dat geen druk zoo groot, noch de dood,

Mij van uwe liefd' zal scheiden.

114. En als dan den tijd zal zijn, :

Dat gij mijn, wegneemt uit dit dal van lijden,

Ei verleen mij dan dat ik, niet en schrik

Om den laatsten strijd te strijden.

115. En als ik niet spreken kan, -

Dan , ô dan ! laat mijn ziel tot U nog snikken,

En laat dan, ô Heer! u Geest, allermeest

Mij met Hemels zoet verkwikken.

1 16. Neem dan u verkregen pand

In u hand, dat gij om u bloed vergieten

Schenken wil voor 't aards gekwel, 'teeuwig wel,

Dat wij door u dood genieten.

MAUarrs MAGwrTs
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om een inbreuk van de stroomen des

I, E W EN D EN WAT ER S.

Op de Wijs: Van den 79. Psalm.

1. Kom oceaan van ongemeten goedheid, .

Kom eind'loos diep van ongesmaakte zoetheid,

Kom opent u, verzegelde fonteine,

Doorwatert een aamechtige woestijne,

ô Zee zoo waterrijk,
-

Vloei over dam en dijk

Van onze hooge harten: .

Ach God ! gedoog het niet,

Wij doen ons zelfs verdriet;

En meenen u te tarten.

2. ô Levend water, dat den dorst kond stillen,

Dergenen die alleen maar drinken willen:

Stroom klaren vlied; gij schijnt bijna bevroren,

En dompel ons tot over hooft en ooren

In JESUS dierbaar bloed,

Dien kostelijken vloed;

Daar duizenden melaatzen

Haar plagen wierden kwijt:

Wij gaan ons nu ter tijd

Aan dit Bethesda plaatsen.

5. ô Volle stroom, een groot getal van toevers,

Op Zions heil, die leggen op U oevers

En gapen vast naar water, als de visschen

In 't gulle zand, daar zij haar hoofdstof missen:

Kom op U oever staan,

Zoo vol als de Jordaan,

Doe Josua die kloofden.

Wij waren straks gedrenkt:

Indien gij maar eens wenkt,

Of zoo wij maar geloofden.

4. Ö schrikkelijk, ô heilloos ongelove,

Word van dien vloed om uwent wil verschove,

ô Heer ! geef ons lantarens, om te zoeken

Naar
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Naar dit gedrocht in winkelen en hoeken:

Maak die het ons zoo bang:

Wij willen deze slang

In duizend stukken kerven , -

Wij kunnen langer niet "
- Het water van U vlied

Ontberen, of wij sterven. - -

5. Wij graven vast aan alle kanten grebben,

Als eens d' Egijptenaars: ach ! zal dit ebben

Zijn zonder end ! het is al tijd van vloeijen?

Ei ! doe op nieuw de dorre stammen groeijen?

En dragen vrucht op vrucht,

Kom heel de waterzucht -

Van u versmachte kind'ren,

Of leg haar aan de borst,

En laaf haar fellen dorst : *

- U volheid zal niet mind'ren.

HE R T - KA LMTE V A N E EN

L I E F H E B B E R J E S U.

Op de Wijs: Van den 91. Psalm.

1. Hoe dat het gaat of niet en gaat,

'k Laat Jesus nimmer los gaan,

Zelfs als het onderst' boven staat,

'k Laat Jesus nimmer los gaan,

Schoon alles is in roer en rep,

En t' zamen schijnt gezworen ,

Om nu gelijk met eenen schep,

Gods volk de rust te storen.'

2. Hoe dat de duivel vleid of woed,

En komt als leeuw of vos aan,

't Is al vergeefs al wat hij doet,

'k Laat Jesus nimmer los gaan,

Schoon hij mij somtijds opgesmoktVoorkomt met valsche luister, - f.

Op dat ik mede ingelokt
Zou
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Zou worden tot zijn duister. -

5. Of met een hooge eerenvloed,

Of met een go de zee aan , " . . .

't is al vergeefs al wat hij doet,

'k Laat Jesus nimmer los gaan,

Zijn eer en staat die ruimt met stank,

Zijn geld vervliegt met veeren, -

Al zijn beloften die gaan mank,

Men kan daar niet op teeren. -

4. Hij feilt de ziel op levering,

Heel goude berg-gewesten ; . . .

Doch als gij schult maant, niet een ding

Heeft hij als dan ten besten, . . .

Zijn gansche kraam met poppegoed,

Zijn een deel tuischelingen,

Zijn vrolijkheid verzuikert roet,

Drek zijn gewenschte dingen.

5. De Wereld houd hij in zijn schilt,

Daar ken ik dezen vos aan, -

Hij mag 't bezoeken hoe hij wilt,

'k Laat Jesus nimmer los gaan;

Als hij dan niet met list en jaagt,

Een schrik op 't lijf gezonden,

En mij voor Jesus aangeklaagt

Van schrikkelijke zonden.

6. Dus dondert hij met vuur en vlam,

Van laster op mijn ziel aan ;

Maar echter 't rood gebloede Lam,

Dat laat ik nimmer los gaan,

Dit laat ik heftig roepen uit,

Zoo lang ik hier moet zwerven,

Hij krijgt mij nooit ten prooi of buit;

In leven nog in sterven.

7. Schoon ik door u, ô snoodste wicht;

Word aan het Hemels hof van;

Gekweste Majesteit betigt,

Daar krijgt gij vrucht nog lof van ;
- --. *-- - - g' - -

g Als
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Als dat gij zijt der knechten knecht,

Der broederen aanklager

Een Engel die met vuiste vegt,

Haar pijniger en plager. * -

3. Wanneer hem dit ook is mislukt,

Komt hij de ziel aanranden ;

Met alles wat het ligchaam drukt ;

Met lijden, kruis en banden,

Daar kiest hij zijn suppoosten op,
Een volk niet om: -

En zift 'er uit de boosten op:

Om mijne ziel te plagen.

9. Dan wend hij 't over geenen boeg,

Dan weder over dezen, -

Hij kome laat, hij kome vroeg ,

Aan mij is geen belezen ;

Zoo lang 't den duivel niet gelukt,

Dat door zijn helsche klaauwen ;

't Lam uit zijn troon is afgerukt,

Zoo zal ik niet verflaauwen.

10. Zoo : de Koning Jesus is

'Ter regterhand gezeten,

Zoo ben ik zeker en gewis;

Dat hij mij niet zal eeten,

Mijn ziels: daar gehecht,

Zal steeds onwankelbaar staan,

Schoon dat de zee is hol en slecht;

'k Laat Jesus nimmer los gaan. --

11. In Jesus houd ik 't leven vast ;

In Jesus houd ik ligt op:

Door Jesus word mijn ziel ontlast ,

Hij tilt mij 't gewigt op:

In hem is wijsheid, liefde, vreé,

In Jesus zijn de paden ;

Uit Jesus:: schep ik meé

Genade voor genaden. --

12. Om dat ik woon bij Jesus in,

Zoe
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Zoo is mijn ziel onnaakbaar;

Al mijn verlies is nu gewin :

Op heden is mijn zaak klaar;

ô Jesus ! minnaar vroeg en laat,

Zal deze stem opklinken,

Tot dat gij mij antwoorden laat;

In de eeuwigheid verzinken. p

Mt, Hi, D ORVILLE

EEN GEZANG VAN LUTHERUS

Vertaalt uit het Hoogduitsch in het Neder

duitsch, door P. v. S.

Wijs : 's Hertogenbosch houd u konstand, enz.

1. Verheugt u lieve Christenschaar,

Laat ons van vreugd opspringen,

Gods troost'lijk woord wordt heden waar,

Ei laat ons nu eens zingen,

Wat wonder hij ons heeft gewrocht,

Voor wat een dieren prijs gekocht,

O ! 't zijn zeer groote dingen.

2. Als ik in 's duivels netten lag,

En in de dood verloren,

De zonde die bleef dag en nacht

Mij bij, mij ingeboren ;

Ik zakte altijd dieper in,

Mijn zondig hert en boozen zin;

En scheen daar in te smoren.

5. Mijn goede werken aan mijn zij,

Die waren: bedorven,

De vrije wil was Gods partij,

En tot het goed gestorven,

Dien angst mij tot vertwijff'len dreef;

Doen dood en hel maar voor mij bleef,

Mij was geen troost verworven.

4. Doen rommelde Gods ingewand,

Wanneer hij mij zag dwalen,

Hij
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Hij zond zijn Zoon dat dierbaar pand,

Om mij weerom te halen,

Hij wend tot mij zijns Vaders hart,

En red mijn ziel uit angst en smart

En laat mijn schuld betalen.

5. Doe sprak hij tot zijn lieven Zoon,

't Is tijd om mij t' erbarmen ;

Daald neder uit uw's Vaders troon ;

En weest het heil der armen,

En help haar uit zonden nood,

Sterft dus voor haar de bitt're dood,

En draagt haar in uw armen.

6. Wanneer de Vader dit gebood,

Zoo kwam de Zoon op aarde ;

Hij daalde in Maria's schoot,

Om vleesch en bloed t' aanvaarden ;

Hij was een Heer van grooter magt,

Maar scheen gering en zeer veracht,

Als hem zijn Moeder baarde. - "

7. Hij sprak tot mij, houd mij maar vast,

Ik zal u zeker leiden, *.

Of schoon dood , hel en duivel bast,

Zoo zal ik voor u strijden,

Want ik ben uw, en gij zijt mijn ;

En daar ik ben, daar zult gij zijn,

Ons zal geen vijand scheiden.

8. Men zal mij tappen af mijn bloed

Men zal mij 't leven roven ; -

En dat om uwent wil, gij moet

Dit vastelijk geloven;

Mijn dood die zal uw leven zijn,

Mijn onschuld maak u vrij van pijn;

U deel dat is hierboven. -

9. Ik ga nu tot mijn Vader heen,

En moet nu van u scheiden;

Maar gij mijn kind'ren zijt te vreen ;

Wil maar mijn geest verbeiden ;

we Die
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Die u in alles leeren zal,

En troosten in u ongeval ;

En in mijn waarheid leiden.

10. Wat ik gedaan heb en geleerd,

Dat zult gij doen en leeren ,

Op dat mijn rijke werd vermeerd,

Tot Godes lof en eeren ;

En wacht u voor des menschen vond

Want die is los en zonder grond;

Dit is de wil uw's Heeren.

19 Febr. 1675. P. V, S,

->><<ee-->><<-->>>)@-<>2@-->é@--&é®-<>>@-->x®

NIET DAN JE S U S.

Op de Wijs: Dichter die de blinde wereld,

1 Augustinus ging eens ziften,

En doortaste in den grond,

Seneca's vermaarde schriften,

Daar hij veel geleerdheid vond;

Schoonen lof van zededeugden :

Zedentroost in groot verdriet,

Doch 't en kon hem niet vervreugden,

Want hij vond 'er Jesus niet.

2. Dat gaf mij een groot vermaken,

En 't beviel mijn ziel zoo zoet ;

Dat ik ook in alle zaken

Zoek, of Jesus mij ontmoet:

Zonder Hem is niet ter degen,

Maar verdriet dat blijft verdriet,

Zelfs is zegen zonder zegen;

Want men vind er Jesus niet.

5. Is 'er krankheid, smert en lijden

Armoed, honger, dorst en pijn,

Oorlog, pest of dure tijden;

Of een innig zielgekwijn :

Jesus kan den troostkroes schinken

En verzachten al 't verdriet,

d k - - An
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Anders moest m' er in verzinken

Want men vind 'er Jesus niet.

4. Heeft men voorspoed, hooge staten,

Groote eer en magtig goed :

Ach : wat kan dat alles baten,

En wat geeft dat aan 't gemoed?

Mist men Jesus ondertusschen,

Dorst na meer heeft groot verdriet,

En 't en kan geen onluk blusschen !

Want men vind 'er Jesus niet.

5. Is er spel en dartel lagchen,

Wulpsch getier en vreugdgeschrei,

Hoort, wat van hetk:

- Eens de wijze Koning zei:

Gij ô lagchen ! zijt uitzinnig,

Dolheid en gij baard verdriet.

Och ! het steekt zoo bijster vinnig;

Want men vind 'er Jesus niet.

G. Ach ! wat is er in die wereld?

Vleeschlust, ooglust, zotte waan ;

Grootsche pracht, verguld, bepereld,

En dat lacht den dwazen aan :

Weg ô wereld : laat mij rusten,

Al u lust is mijn verdriet, -

Wat zoud mij de wereld lusten ?

Want men vind 'er Jesus niet. -

7. Schoodheid, sterkheid, frissche leden;

En gezondheids grootste schat,

Dat 's wel 't beste hier beneden -

Dat ooit werelsch mensch bezat ;

Maar is Jesus niet in 't herte,

Zoo en stilt het geen verdriet,

Maar het laat de ziel in smerte ;

Want men vind 'er Jesus niet,

3. Groote wijsheid, hoog geleerdheid;

Sneeg beleid in 't aards bedrijf,

Veeltijds wijsheid en verkeerdheid, *

och
-/
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Och wat heeft dat al om 't lijf?

Want veel wijsheid baart veel onlust,

Herteknaging, zielsverdriet,

Och ! de wijsheid is vol onrust,

Want men vind 'er Jesus niet.

9. Is er eerlijk goed vermaken,

Treft het al de middelmaat,

Dat en kan men niet wel laken ;

Want 't is in zich zelfs niet kwaad ;

Dat kan wel natuur verkwikken, --

En dat tempert aardsch verdriet,

Maar het stelpt geen ziele schrikken:

Want men vind 'er Jesus niet.

10. Leid m' een deugdzaam burger leven,

Matig, eerbaar, heus en zoet ;

Houd men al de weegschaal even ;

Als een eerlijk Heiden doet,

n men wil zoo 't heil bekomen

Tegen 't eeuwig helsch verdriet ,

Dat zijn zoete toverdroomen ;

Maar men vind 'er Jesus niet.

11. Is er ook Godsdienstig plegen

Na de wijze van het land :

En men loopt verkeerde wegen

In een ijverig mis verstand,

En men meent zoo 't heil te treffen,

Tot verlossing van 't verdriet,

Och ! dat is een dwaas beseffen ;

Want men vind 'er Jesus niet.

12. ô Gij Antichriftsche scharen !

Die zoo wijd van Jesus roemd,

Gij wilt overal vergaren -

't Heil ! daar 't niet van daan en komt,

Uit uw werken, bed'vaart , missen,

Aflaat, vagevuurs verdriet,

Ging dat naar u dwaas vergissen,

Zoo was Jesus 'Jesus niet,

I 2 . En
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15. En, ò gij Socinus benden,

Die Gods Zone smaad aandoet,

Want gij gaat zijn Godheid schenden .

En de losprijs van zijn bloed ;

Gij verloochend onzen Heere,

Tot der vromen hertsverdriet;

Want naar u vervloekte leere;

Jesus is in Jesus niet. .

14. Zoo men ook in regte klaarheid,

Van Gods heimenissen komt,

En men treft alzoo de waarheid;

Dat men valsche leer verdoemt;

Is m' in Jesus niet geheiligt ,

Door zijns lijdens zwaar verdriet :

Ook die weg is niet geveiligt ;

Want men vind 'er Jesus niet. -

15. Voegt m' er ook de Godsdienst neven,Na des Zaligmakers wet, r-4

Komt er bij een deugdzaam leven ;

Na de wereld onbesmet ;

Is 'er Jesus niet van binnen,

't Kan niet troosten in 't verdriet, -

God en kan geen schijndeugd minnen;

Want men vind 'er Jesus niet.

16. Meent men ook op God te bouwen,

Op dien onbezweken rots ;

Heef men al een sterk vertrouwen;

Hel en duivel tot een trots;

Zonder Jesus komt niet nader ,

Of die vuurvlam baart verdriet ;

Niemand komt tot God den Vader;

Komt hij 'er door Jesus niet.

17. Ach ! wat is er op der aarde,

Of in 's Hemels wijd gespan ?

Niets is er van zulke waarde;

Dat mijn ziel vernoegen kan ;

God alleen is boven aïen, r

--- Die
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Die kan helpen mijn verdriet,

Maar ook die zou mij ontvallen;

Wiel mijn lot op Jesus niet.

13. Heer ! wat zoud, gij mij doch geven;

Geef mij Jesus of ik sterf,

Zonder Jesus is geen leven,

Maar een eeuwig zielverderf;

Wil mijn ziel aan Jesus voegen, |

Dan bespot ik al 't verdriet.

Jesus is mijn zielsvernoegen,
Buiten Jesus wil ik niet. x

19. Heere Jesus ! kom doch nader,

Maak mijn ziel eens onbevreest,

Leer mij zeggen, abba Vader,

Leid en troost mij door u Geest,

Naar u brand mijn ziel met lusten,

Daarom voel ik geen verdriet,

'k Wil in mijnen Jesus rusten :

Buiten Jesus is 'er niet. ..

N. BARENTzoNIUs.

-exee-enee-zee zoo"-->ee: «--*-*- i

E EN GEB ED T 0 T J Es Us.

Van een zukkelende Ziel.

Op de wijs: Helaas ! mijn zuchten zijn om niet.

1. Ach mij ! dat ik zoo langen tijd

Een doode ziel moet in mijn boeze: dragen!

En zoo verslijten al mijn dagen

In donkerheid en ongevoeligheid !

Waar blijft gij nu mijn eenig al,

Mijn burgt in dit mijn droevig ongeval

Met uwe hulp ? of heeft in zucht en klagen

Uw hert vermaakt, .

Kan 't U behagen;

Dat ik van U raak.

2. Mijn JESUS ach ! mijn heil mijn rots,

I 5 Mijn
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. Mijn eer, mijnschilt, mijn hoog vertrek ! mijn Ko

Aanschouwt doch van 'thuis uwer woning (ning!

Hoe dat mijn ziele, van de vijand trots;

Gejaagt, gepijnigt word, en hoe

Mijn ziele hijgt en is door 't drijven moé !

Door 't drijven van de wreede Tijgerdieren:

S Die ginsch en weér -

Mijn ziel doen zwieren,

En benaauwen zeer, -

5. Hoor doch u duif die in de kloof

Der rotse zit, haar nood en droevig zuchten,

Doe al haar drijvers henen vluchten ;

En laat u duif niet blijven in de groef.

ô Koning ! voer haar ziele uit,

Wil haar de heerschers geven nooit ten buit;

Maarjaag, verslint ze doch, of doet ze zwich

Dood al haar magt; (ten,

En laat haar schichten

Wezen zonder kracht.

4. Aanschouw, ô JESU ! haar geweld,

Ontwaak ô held in uwe mogendheden,

Trekt sterkte aan en wil vertreden !

Rechtvaardig God, die u beminden kwelt ;

Laat doch 't geroep, 't geween, 't gezucht ,

In droevigheden schat'ren door de lucht :

Van die u minnen, en haar nood en pijnen

Voor uwen troon

Eenmaal verschijnen ; -

ô Gods eigen Zoon !

5. En laat mijn ziel in stilligheid,

En in U als het algenoegzaam rusten,

Demp gij mijn togten, driften, lusten;

Door het gewigt van uwe billijkheid;

Zeg, ô mijn ziel ! ik heb geen wil,

In JESUS wil en wijsheid ben ik stil,

En denk, wat JESUS doet, hij is u Koning,

Uw hert zijn huis; -

U
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U ziel zijn woning;

Zoet is dan zijn kruis.

6. Is JESUS dan mijn al in al,

En wat ik wensch, is JESUS mijn begeeren

Mijn rots, mijn hoop, wat kan mij deeren;

Waar wel, vaar wel, vaar wel dan schepsels al :

Waar toe dan nog mijn vrees mijn zorg,

Waar toe niet stil te zijn in zoo een Borg ?

Waar toe in nood zoo wankelbaar 't vertrouwen

Op hoop gesteld &

Op zand te bouwen, , ,,

En straks neérgeveld.

7. Is JESUS algenoegzaamheid

Niet groot genoeg? ó ziel ! om in te zinken,

En al u droefheid te doen slinken ?

In hem, in hem mijn schat verborgen leid:

Hij is wat mij ooit lust voortaan :

ô Dat na hem mijn zucht en togten gaan!

Na hem bij wien de volle volheid is, en

Die nimmer ent :
-

Hij kan niet missen,

Die zich tot hem went.

- 3. Zoo vlied ik dan, mijn heil tot U:

En dorst en hijg na die genadestroomen,

Laat uit u volheid tot mij komen ;

De minste blijk van uwe gunste nu,

ô Koning ! geef dat ik niet acht,

Dan u alleen mijn hoofd, mijn geest, mijn kracht!

Laat schepsels min nooit in mijn hert vernachten:

Doe uwen wil

Mij steeds betrachten,

Hou dert:ijnen stil.
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In zijne lievelingen volmakende, het geen

in haar ontbreekt.

- Op de wijs: Psalm 146.

Of : Philis kwam Philander tegen , enz.

1. Zoete Jesu, zuiv're zoetheid,

Deel mij van u zoetheid meé,

Mengt een dropje, door u goedheid,

In mijn bitt're zielen wee, -

Zalf daar meed haar doode wond',

Mij gegeven door de zond'. -

2. Heil'ge Jesu ! enkel Heilig,

Heilig mij door Geest en woord,

Op dat ik mijn leven veilig

En gerust, voltrek nu voort,

Dek met uwe Heiligheid

Mijne naakt ellendigheid.

5. Ach beminnelijke Jesu !

Wisse liefde, liefdebron !

ô Dat ik doch eens in deez' U

Well', mijn zieldorst lessen kon :

En dat eens haar vloeijing viel

In mijn uitgedroogde ziel !

4. Waarde Jesu dierb're Heiland !

Die ik hooger houd en schatt', -

Dan al 's aardrijks bouw en weiland,

En al 's werelds goud en schat;

Ei ! bekroon mijn nietigheid.

Met uw dierbre waardigheid.

5. ô Volmaakte Jesu ! gun mij,

Die gebrekkig en mismaakt

Ben , te worden (want dat kunt gij)

Daag'lijks meer en meer volmaakt,Tot ik ben gestegen op r

Der volmaaktheids hoogste top.

6. Sterke Jesu ! Held in 't strijden,
Judas leeuw die overwint n

k' Alle
*--*,---3of
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Alle die u tegen strijden,

Ik ben teeder als een kind ;

Maak mij met u sterkte sterk, ,

Dat 'k mijn geest'lijk werk volwerk.

7. Rijke Jesu ! sla uw oogen

Op mij arme bedelaar,

Wiens gebrek en onvermogen

U bekend en openbaar

Zijn; werd mij doch iet wat toe .

In mijn geest'lijk' arremoé.

3. Goede Jesu! goedheid zelve,

Laat u goedheid in mijn hert

Dien verdorven grond doordelven,

Die vol kwaad bevonden werd :

En verdelg dat dood'lijk kwaad,

't Welk u goedheid tegen staat.

9. Vriendelijke Jesu Christe ! -

Die de zondaars vriend'lijk nood,

Trek mij (die mij vaak vergiste

in 't bedrijf van zonden snood ;)

Door u zoete vriend'lijkheid,

Uit de zonden dienstbaarheid.

- A, G

-2&ss--> 2@----&-- exés -->，4 ee-- ex®es--> 2@e--><&e

Een ziel zijnde in het gevoelen van Gods liefde.

Op de wijs: van den 6. Psalm.

Of: Al brandent in den oven.

Of: De slechte duren tijd.

1. Ik heb nu eens gevonden

Een balsem voor mijn wonden,

Een middel voor mijn smart:

God door zijn Zoon bewogen,

Die slaat op mij zijn oogen;

En treft mij in het hart.

2. Zijn ligt komt mij beschijnen,

En doet de nacht verdwijnen;

I 5 - Hij
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Hij: mijn volle wensch ;

Hij kom om mij te helpen,

En mij gansch overstelpen ;

Ja God woont bij den mensch.

5. Ik zie den Hooggeprezen

Nu in zijn eigen wezen,

Ach ! wat een zoet vermaak;

Dewijl ik zelfs op heden,

Nu zijn bevalligheden ;

En zie, en voel en smaak.

4. De opslag van zijn oogen

Heeft straks mijn hert bewogen,

ô Goddelijke straal !

De zon met al haar luister,

Is bij u klaarheid duister;

Gij schoonder duizendmaal. . .

5, Gij streelt mijn hert zinnen ;

Gij dwingt m u te minnen :

Gij doet mij zoet geweld,

U oogen zijn als schichten;

Ach mij ! 'k zal moeten zwichten ;

Van u ter neêr geveld.

G. Al wat u kon verbeelden,

Zeer wijd van u ook scheelden ;

't En was niet als copij ,

Dit kan ons niet ontdekken ,

Die overschoone trekken ,

't En hadde daar niet bij.

7. Hier boven in de wolken,

Ilier in de diepe kolken ;

Zie ik zijn zoet aanschijn ;

Maar 't moet ook voor hem wijken,

't En kan naar hem niet lijken,

Haar schoonheid valt te klein,

8. lk hoor 't gevogelte kwellen,

Met duizenden van keelen,

En prijzen die haar schiep;

4. Ik
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Ik zie in haar zijn goedheid,

Zijn uitgestorte zoetheid

In haar oneindig diep.

9. En al wat in der aarden

Mogt zijn van grooter waarden:

Haar kostelijk metaal,

Haar planten, kruiden, bloemen,

Hoor ik haar Schepper roemen,

En spreken in haar taal. -

10. Hoe wijs en hoe langmoedig,

Hoe vol, hoe overvloedig,

Hoe heerlijk, hoe volmaakt ?

lHij heeft het mij bewezen:

Hij heeft mijn ziel genezen,

Hij heeft mij aangeraakt.
-

11. Mijn ziel die wordt schier dronken ;

Hij heeft mij ingeschonken

Zijn wijn en ook zijn melk ;

't Is nectar op mijn tonge,

Mijn hert als onbedwonge

Roept: wat een zoete kelk.

12. Ik ben ook niet bedrogen :

Ik zie hem met mijn oogen,

Ik rust nu in zijn schoot,

Ik kan mijn zelfs niet vinden,

Ik laat mij maar verslinden

Van deze zoete dood.

15. Ik kan niets meer begeeren,

En niets zal mij ontberen,

Want ik bezit het al :

Dit zal mij niet begeven,

Nog in 't toekomend leven :

Nog in dit tranendal.

14. Wie kan de liefde blusschen ?

Hij geeft mij kus op kussen;

't Is olie in de vlam :

Hij zag niet op mijn zonden, x

- Doe

-
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Doe hij mijn hert kwam wonden, -

En daar zijn woonplaats nam. -

15. Ik hou mij nu gansch stille,

Ik buig mij naar zijn wille;

En al wat hem behaagt,

Dewijl ik niets kan werken,

Ten zij hij mij komt sterken,

Dat doet hij ongevraagt.

19. De afgrond van mijn zonden,

Die had mij schier verslonden

De afgrond van zijn min,

Die trok mij uit die poelen;

Nu leef ik bij gevoelen,

Hij trekt mij tot zich in. -

17. Ik sterf daar en ik leef daar,

Ik vlieg daar en ik zwerf daar;

ô Wonderlijk plaizier : -

Wie kan dit oog bevatten !

Ja al des werelds schatten ;

Die acht ik niet een zier.

16. Ik kan geen woorden vinden,

Mijn schoone , mijn beminden ;

Zoo zoet als Hemels man :

Gij waard het die mij schaakte,

Mijn duive, mijn volmaakte ;

Mijn bruidegom en man.

19. Gij kust en gij omarmt mij,

Gij koestert en verwarmt mij ;

Ik mag nu bij u zijn :

'k Ben in u beeld verborgen?

Ik rust nu vrij van zorgen,

Want JESUS is ook mijn.

P. VAN SORGEN•

In
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WE R HE MIE L DE ZIE L E.

Om verlossinge uit deze aardschen Tabernakel.

Op de wijze der Psalmen 18 , 32 of h6.

1. Zeg Jesu, zeg, hoe lang moet ik met vrezen ?

Nog vreemdeling hier in dit Mezeg wezen ?

Moet ik nog lang in Kedars tenten zijn;

Hebt gij dan geen gevoelen van mijn pijn,

Indien ik heb genaad' bij U gevonden,

De ketens daar ik mede ben gebonden,

Laat die, als gij aan Petrus deed, ô Heer !

Zoo mede van mijn handen vallen neér.

2. Ja laat de ijz're poort van zelfs open :

Dat ik daar door tot U mag henen loopen :

De ijz'ren poort des doods, die henen leid:

Naar boven toe , daar gij verheven zijt :

Gij weet het wel, ô kenner der gewissen !

Dat ik een steenuil uit de wildernissen,

Een roerdomp meed' gelijk geworden schijn,

Om dat ik niet gestaâg bij U mag zijn.

5. Kunt gij nog langer U gezicht verbergen?

Daar Amana, Senius en Hermons bergen

Mijn woning zijn, daar 't schrik lijk wild ge

Met ijsselijk gebrul onmensch'lijk tiert, (diert

Of dooft dan uit mijn biggelende tranen ?

Dat z' U zoo sterk niet om verlossing manen,

ô Neen Alwetende ! Gij hoord het wel,

En U Alziende oogen zien het snel.

A. Moet nog het wreed gezelschap der leeuwin

Verwreed zijn door het missen uwer minnen? (nen

Laat bij u komen in gedachteniss' *

Dat mijne ziel nog bij de luijpaards is.

Wel roept, wel roept mij dan een tot u neder,

Ik luister vast, ik riep dan gaarne weder:

Op u geroep (kom van den libanon,

lk kom, ik kom , mijn bruidegom , mijn zon.

5. Ziet hoe u teere duif gestaâg moet zwerven:

- - Zij
-
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Zij kan helaas ! niet leven, nog ook sterven :

Zij vlugt en wedervlugt hier al beneén,

Rondom de barre watergolven heen :

Maarvind geen rustplaats opd'onvaste stroomen,

Laat u verbidden, doet haar tot u komen :

Ei ! minnaar steek u hand ter arke uit,

En neem voor eeuwig tot u in, U bruid.

->， <--->2%-->>)%*--****--*: @gºes--»ex gé--><gge--> 9%

Aan de blinkende morgensterre,

J E S U C H R I S T H

dat Hij zijn opgang verhaaste.

Op de wijs : van Repicavan.

4. O morgenster !

Veel blanker als de maan ,

Ga op, ga op, en wilt nooit ondergaan,

Kom boodschap dat de dageraad breekt aan,

Ei laat doch Uw klaarheid en blinkende stralen

In uw spelonk, U kerk, dat duister hol,

Eens nederdalen,

En sluit het dwalen,

Van zoo menig mol.

2. Rijst blinkend licht,

Rijst Jacobus hellester,

De vaderen die zagen u van verr'

Ei zie op mij, terwijl ik schier verwerr'

In ongebaande en duist're wegen,

Die nimmer menschen voet voorheen betrad,

Laat licht en zegen

Mij komen tegen,

Op dit nare pad.

5. Ei spoed U wat,

ô Lang verwachten dag,

Die nimmer oog, als 'toegesloten zag.

Wat blijf ik nog al in dit spinnerag

Van aard', van wereld en ijdelheid hangen;

Vergun ô JESUS, maar deez' eene beé,

Aan een gevange, Van
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Van d' oude slange :

Breek zijn kop aan twee.

M. Ik zie, ik zie

Maar ik en weet niet wat,

Iets diergelijk dat ik wel eer bezat,

Doe ik de wereld met voeten trad,

Mijn hert dat huppelt en maak zich vast vrolijk,

Het zingt en springt het maakt een helden lied,

Is 't waar dool ik ? -

Satan dien molik

Dunk mij dat al vlied.

5. ô Prinse van

De dikke duisternis,

Ik voel dat ik niet meer de bijstand mis
Des geenen die uw erfvijand is, t

Hij leert mijn oog al u diepten verspieden :

Hij wapend mij met ongemeene kracht ;

Gij moet nu vlieden,

Want uw' begeert, en

Gelt niet als het plagt.

G. De nacht verdwijnt,

Dat schoone morgenrood,

Verdrijft den slaap, de zuster van de dood,

En stelt ons al het zinlijkste blood ;

De zon die nadert, die nadert de kimmen :

Eer lange steekt hij 't hooft ter golven uit,

Weg, weg, ó schimmen, -

Daar komt hij klimmen,

Als een frissche bruid. P. v. s.
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Meditatie over den levenlooze en doode staat der

A L G E MIE EN E KERK E.

Op de wijs : van den 6. Psalm.

, Of: de slechte duren tijd,

1. O. dorre zielenlaver,

ô Groote doodegraver ;

va

Wiens
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Meditatie over de levenlooze

Wiens vaandel is het kruis:

U kerk (mag ik 't zoo noemen,

Of zonder te verbloemen,

'k Zeg 'er een knekelhuis.,

2. ls opgepropt van schonken,

Die overlang al stonken ;

Vermolmt en verrot ;

Vergeefs is al u snoeijen.

Dor houd en wil niet groeijen,

Geen doode wijnstok bot.

5. Maar dit is te beweenen,

Dat deze stapel beenen

Zegt dat ze levend is,

Gezond en wel te passe,

ô Stof, ô gruis, ô assche,

Gij zijt de waarheid mis.

M. ô Beenen, steenen, zerken :

Wel aan toont dan u werken,

In dien gij levend zijt :

Ach ! waar mijn zeggen leugen,

Wat zoud ik mij verheugen?

Wat waar Gods volk verblijd.

- 5. Wie of u op komt stoken?

O lijvelooze spoken !

Wie is 't die u beleest ?

Wie loopt in uwe schimmen ?

De duivel Godes simmen

En apen van zijn geest.

G. Die geest gedaalt van boven,

Die geest van 't rein gelooven,

Die geest die levend maakt:

En blijft niet meer verholen,

Als vuur of heete kolen,

Die branden wat haar raakt.

7. De leugenaars der helle,

Die zeggen dat haar vellen;

Volkomen lijven zijn.

;

Zij
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Zij hebben uw haar slaven !

De oogen uitgegraven,

En nu trekt gij haar lijn.

3. ô Jesu ! word gebeden,

En drijf deez' onbesneden

Eens uit uw Bedehuis.

Kom maakt geknoopte zwepen,

En stoot met rouwe nepen,

Naar buiten dit gespuis.

9. Of blaas eens op die schonken,

En strooi een handvol vonken

Op 't kerkhof van uw kerk;

Want al die bleeke dooden,

Die hebben geest van nooden ;

Ei Jesu ! toon uw sterk. -

10. Kom breek de graven open,

En wil de lijken dopen ;

Met water, vuur en geest ,

Ga been op been eerst wassen,

Ei wil het rif eerst passen,

En het dan zoo geneest.

11. Uw kracht is niet geweken,

O Jesus ! gansche beken

Trekt gij wel uit een rots.

Gij kond een stok doen bloeijen,

Gij deed wel eertijd groeijen.
Amandels aan een knots.

12. Zend regen uit de hoogte,

U akker splijt van droogte,

Een ieder roept op 't meest

Na U, ô zielenlaver!

Kom weid ons in de klaver

Van uw beloofde Geest.

g? - I P. 'V, G.

-

-

K. JESUS

4



- JEsUs TRoosTLIED.

Aan den klagende Beweender van den leven

loozen en dooden staat der

AL G E ME EN E KERK E.

Op de wijs: van den 6. Psalm.

Of: De slechte duren tijd.

1. Medogende Beweender,

Liefd'dragende besteender

Van mijn vervallen kerk,

Kom zet U aan mijn voeten,

Ik zal u druk verzoeten ; ,

En tonen levensmerkt. . -

2. In zeven duizend zielen, (1)

Die niet voor baal en knielen ;

Noch kussen zijnen mond: . . . . .

Mijn kracht is niet geweken,

Geen magt kan 't zegel breken

Van 't eeuwige verbond.

5. Al zijn de hellespoken,

Ten afgrond uitgebroken;

Zij s iïen ha: geweld,

Op allen die ten leven,

Van mij zijn opgeschreven,

En in mijn raad gesteld.

4. Zij die haar christenen noemen,

En op de waarheid roemen,

Dat uiterlijke volk,

Die maar de letter kennen ,

En haar niet laten mennen,

Door 's Hemels Heiligen tolk.

5. Die zijn wel doode rompen ,

Wel vormelooze klompen,

Wel lijven zonder kracht; . . .

... Maar ik zal haast verschijnen

Tot troost van al die kwijhen

Betrouw mijn volk en wagt.

(*) Rom. 11 : vs. 4, a - w

---- De
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G. De sprinvloed der genaden,

Daar 't aardrijk in zal baden,

Na 's vaders hoog bevel,

En kan, nog zal, niet komen, ..

Voor dat de hand der vromen,

Is weg, ziet Daniel. (1) -

7. En Moses, mijn Propheten, (2)

Die hebben dit geweten.

Dan zal ik Michaël

Een geest des levens zenden,

'Tot aan des-aardbooms ende ;

't Veld van Ezechiël. (3) - ,

::. 't Zal dan van menschen krielen ,

En weérgebaarde zielen, . -

Gevoed met 's Hemels merg,

Den Heidenen zal den Joden, (4)

Dan juichend komen nooden,

Tot mijnen heiligen berg. (5) : '

g: 9 Al schijnen zelfs mijn schapen,

's

3

* * * *

Met 't dwaze volk te slapen, (6)

Wagt haast een and'ren staat;

En 't blinken van mijn luister,

Het allerdroevigst duister,

Gaat voor den dageraat. - N. N,

-2，9&--& &-- 23%-->&é-->x®-->)*--*--xxx

ZIET HET LAM G () DS.

Of aandacht op Joh. 1 : 29.

Toon : Courante la bare.

1. Wie heeft 'er een vergeest'lijk oog!

Die zich Gods Lam dat wegneemt 's werelds zon

Zien 's waarder zaak wierd uitgevonden. (den.

- -

(1) 'Dan. 12 : 1. ' -

(2) Deut. 32 ::36.

(3) Fzech. 27, 40

(4) Deut. 32 . 43. ''

(5) Zeph 3 ; 10. - ,

(6) Matth. 25; 5. , , ,
- - - ''. - - - - - - - - -

K 2 Dus
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Dus klimt 't geln k der schouwers Hemelhoog,

Veel zienders hebben lang begeert

Met dit gezigt te mogen zijn veereerd:

Maar dit werd eerst bewaart voor later tijden.
Nu is 't den dag ' s

Dat met verblijden

Elk dat beschouwen mag.

2. Dit Lam is vol geheimenis,

Die 't eindig brein, hoe schrander, niet kan vat

Mits hier d' oneindigheid der schatten (ten

Van d' algenoegzaamheid verborgen is.

Dit Lam is Godes Zoon, bevleescht.

ó d' Englen zelfs zijn lang belust geweest

Te mogen zien in zoo veel wonderheden,

Gansch zonder peil. -

Dat past ons mede. , , *

Want het is ons heil.

(5. Nooit zag men heerlijker gezigt

Als hem, in wien der Godheids volheid woonde,

Die 's Vaders deugde zoo vertoonde ; -

't Afschijnsel van 't zelfstandig glorie ligt :

In hem de Vader is te zien,

Als zijnde 's Vaders aangezigt, in wien

Zijn gansche naam in 't midden is : al kwam hij
a Uitwendig slecht;

Dat deksel nam hij

Als des Vaders knecht.

A. 't Is de allerliefelijkste zaak ; -

et troostelijkst dat immer oog beschouwden :

iens gezigt en schaduw d' ouden,

oewel van verr', gaf 't grootste zielvermaak.

't Is 't Lam, ten offer, eens geslacht,

Na 't vrederaadsbesluit: 't welk heeft volbragt

ot zonden zoen, 't geen Vaders toorn bevredigt,

Wiens Oppermagt -

Zoo was beledigt

Van het menschgeslacht.

e " " Dit
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5. Dit is 't ligchaam, waarhei f, beeld,

Der tempel schaduwen en offerdi eren

Daar Israel plegtig door moest vieren ,

Den Godsdienst, die op deez vervullli nge speelt;,

't Nam weg der offerlam'ren jok

En 't bloed geplengt van schaap en stier en

Zoo d'oudenin den schaduw hen verheugen, bok,

Wat is 't dan niet

Een stof tot vreugden

Dat men 't ligchaam ziet ?

G. 't Is boven al beminnenswaard.

Verblind en dwaze wereldlingen mogen

Zich aan begeerlijkheid der oogen

Vergapen ; 't is vergeefs hier op gestaart.

Schouw, geest'lijk mensch, dit Lam steeds aan

Wie oogen heeft moet d' oogen daar op slaan.

Maar duiven oogen, als van zijn vriendinne,

Waar door zijn hert -

Uit zuiv're minne

Dan genomen werd.

7. Zie 't Lam met een bekreten oog:

Wijl gij 't ach ! met u zonden hebt doorsteken.

Stort langs uw kaken tranenbeken :

Waar toe de rouw 't boetvaardig hert bewoog.

Wat heeft 't onnoozel Lam gedaan, -

Zeg, ô mijn ziel ! dat het moest ondergaan.

Die bloed dood? 't zijn uw zonden die het slagten.

ô Gruweldaad !

Dat die gedachte, nooit doch van u gaat.

8. Beschouw 't ook met medogentheid,

Uw ingewand moet romm'len, 't hert als breken

Als gij zijn hertevloed ziet leken;

Of hij in 't stof, uit zielangst, nederleid.

't ontfermd oog volg hem eens na.

Gethzemané, het regthuis, Golgotha

Toont zulk een deerlijk schouwspel, dat de luister

Der zon betrekt, -

\ K 3 En
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- En treurig duister

't Sidd'rend aardrijk dekt. .

3. ô Zie dit Lam ook door geloof,

Dat zielsoog schouwd Hem aan zijn kruis ge-

Als Israel de kop'ren slange , drangen,

Leid niet dat iets u dat gezigt ontroof:

Wie zoo 't Lam Gods ziet, 't is gewis

Dat het voor hem ten zoen geoffert is,

ô Zalig oog ! ô heilzaam zien ! 't welk allen

Die 't oefenen, doet

God welgevallen

In 's Lams offerbloed. -

10. Aanschouw Ineé met een oog van liefd'

Hem die ons eerst zoo weergaloos beminden,

In wien wij al 't bemin'lijk vinden,

En die voor ons uit liefd' zoo wierd doore rieft.

Uit liefd' heeft Hij zijn bloed gestort.

- De grootste weérliefd' komt hier veel te kort.

Hoe moest ons oog, hoe moest ons herte branden ,

In liefdevlam ; * . * . *

Want zelfs vijanden - ' . . .

Zijn bemind yan 't Lam.

1 1. Zie ook r&et een verheugd gezigt,

En lagchend oog, uit innig zielsverblijden

1}it Godes Lann, 't welk dóor zijn lijden

Den zonden last heeft van de ziel geligt.

Verheugd u in deez' zaligheid , , ,

Die God voor 't oog der volk ren heeft be

Nu past gejuich van Zions vreugderijen, (reid,

,, . En dat men 't Lam - -

Met zegemijen " ,

Te gemoede kwam. - ,

12. Dat Lann is Judas leeuw ook meé, •

Die brullen kan tot heil van zijn beminden;

Maar die zijn haters kan verslinden. . . .

't Zachtmoedig Lam straft die met schrik'lijk

't Lam dat den helwolf zijnen roof (weé.

/ . - - Ont
w
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Onweldigt heeft, en plet het slangenboofd.

't Kan alles tot den afgrond nedervellen,

Wat zoo niet ziet, - * *

Maar zich durft stellen

Tegen 't landsgebiet.

15. Heer ! geef en open mij 't gezicht,

'k Ben geest'lijk hert en oogenloos geboren,

'k Heb mijn gezicht helaas ! verloren,

Vergeefs bestraald mij anders 't zalig ligt:

Vergeefs zich 't Lam al openbaart,

Zoo gij, ô God ! mijn oogen niet verklaart.

Laat doch u Geest 't gezigt zoo in mij werken,

En meer en meer -

In mij versterken ; -

Dat 's mijn zielsbegeer. -

14. Maar ook zoo werkzaam dat gezicht,

Dat ik verand re van natuur en zeden, -

En 't Lam gelijk, zoo dat ik mede

Een Lam mag zijn, gansch na u beeld gerigt.

Dan zult g' op mij zien van om hoog !

Al is 't zoo lage, met een gunstig oog ;

Ja daar u hert en hand dan meé verzellen,

Om van het kwaad -

Mij vrij te stellen, ,

Door u raad en daad.

15. Mag ik, Lam Gods ! U hier zoo zien

Dan zal ik u ook namaals eens aanschouwen,

Niet als zij, die vol angst en rouwen

In berg of rots uw gramschap willen vliën:

Maar met de schaar, die hier uit zag

Naar uwe komst, en die doorluchtige dag :

Daar droogt gij al de tranen van de vromen,

Die Gij dan leid

Aan 's levensstroomén

Tot in eeuwigheid.

-

----
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J E S U S HE R I) E R.

Stemme: Wanneer de zon in 't morgenrood.

1. Die Jesus tot zijn Herder heeft

Begunstigt met zijn hoede,

Is d' allerzaligst' die er leeft

Hoe leeuw en wolven woede : -

Hij is beveiligt tegen 't kwaad, ,

Niets is er dat ontbreekt of schaad

Wie dus word begenadigt.

Dien Jesus weid in 't voedzaam gras,

En leid aan 't levens waterplas, '

Word met zijn goed verzadigt. -

2. Die Herder houd getrouwe wacht -

Hij zorgt naauw voor zijn schapen,

Men zag hem daarom dag of nacht

Nooit sluimeren of slapen.

Wat is die Opperherder goed ? -

Hij kocht zijn kudd' met hertebloed,

En steld voor haar zijn leven , , ,

Terwijl de huurling trouw'loos vlied,

Wil hij zijn dierb're schaapskooij niet

Verlaten of begeven. -

5. Van heel zijn kudd' ontbreekt 'er geen,

't Verdwaalde zoekt hij weder.

Hij brengt de gansche hoop tot een ,

En zijn er zwak en teeder,

Hij draagt die in zijn arm en schoot,

Of op zijn schoud'ren: hare nood

Raakt innig hem aan 't harte,

Wie valt of struikelt regt hij weer;

Wie flaauw is sterkt hij, en haar zeer

Verstrekt hem zelfs tot smerte.

4. Hij gaat met staf en stem haar voor

Dien zijne schapen kennen,

Hij wijst haar dus het regte spoor,

En doet ze aan hem gewennen,

Zijn staf dient tot bestier en tucht,

Zoo dat zijn kudd hem mint en ducht, Hij
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Hij heelt de zielewonden

Met zijnen balsem : en hij lijd

Niet dat het ongedierte bijt;

Maar rukt ze uit klaauw en monden.

5. Hij teekent met zijn eigen merk,

Wie tot zijn kudd' behooren.

Zijn oog is snel zijn hand is sterk,

Dus gaat 'er geen verloren. - -

Wat herder liefd zijn kooi zoo zeer, - .

Als deze herder, die de Heer -

Alleen is van zijn schapen ? - Z -

Al gaat de helleeuw briesschend' om

Nooit rooft hij Jesus eigendom,

Die mogen zeker slapen.

G. Dees valschen herderwensch is maar

Verleiden, villen, moorden :

Maar Jesus leert zijn schapenschaar

Dat zij geen vreemden hoorden.

Zij onderkennen schijn uit zijn ,

En heilzaam voedsel uit fenijn ;

Schoon wolven zich bedekken

Met schapenvacht, verdelg hen Heer !

Die niet geweld en leugenleer

U schapen af wil trekken.

7. Brengt, zielenherder ! tot uw stal

Die 's helwolfs roof nog waren ;

En laat uw stem doch overal,

Uw schapen t' zaâm vergaren

ô Roep doch 't Jood en Heidendom,

Dat zij zich met ontelb're drom

Tot u, als herder, keeren

Bewerk ook groote herder mij

Dat ik een van uw schaapjes zij,

Niet kan ik mcer begeeren.

B. 'k Weet dat ik derwaarts uit moet gaan,

Daar d' andere herders wonen,

Daar uwen schapen stappen staan,

K 5 * Daar
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Daar wilt gij u vertoonen. · · · · · ·

Uw Geest, uw Woord, uw Avondmaal,

Verschaft, daar 't lieff'lijkste zielonthaal;

Dat 's 't leven van mijn leven.

'k Zal aan u regterhand, dan met

Uw schapen ook eens zijn gezet,

Dien gij uw Rijk zult geven.

-&#%&-->&#x--2，4%--&x &--&@3---&#23--&#$%&- <><<

ISRAELS HEELMEESTE R.

Stemme : o nacht , jaloersche nacht , enz.

Of: Esprit qui souspirez. . . . .

Of: Los frimats ont cessé la printemps , etc.

1. Heelmeester Israels, wiens balsem zielewonden

Geneest: ja't leven zelfs aan dooden wederschenkt,

Gij zijt tot heeling van 'tgebroken hart gezofden;

'k Bid dat Gij: aan mij ellendige gedenkt !

2" Hier leg ik neergestrekt alsin Bethesdaas zalen,

Ach komt, bezoek mij zelfs!ik kan niet tot u gaan,

Tot mijn genezing help geen Engels nederdalen,

Op meerder prijs en moeit komt mijn herstel te

(staan.

5. Gij onderging eens zelfs veel wonden, strie

(men, slagen.

Gij storte water uit, en dierbaar hertebloed,

Dus droeg g als borge voor uw volk hun pijn en

- - (plagen.

Tot hunbevrijding, mits gij dus hun schulden boet.

4. Gij ledigde voor ons den bitt're droefenis beker!

En uwe krankheid bragt voor onsgezondheid aan.

Spreek slechts een woord, dan is ook mijn ge

n (nezing zeker ,

'k En wil, 'k en mag, 'k en kan tot niemand

- (anders gaan.

5. Ik weet al drong de plaag door 't innigst merg

- (en schonken ;

Al was de breuk zoo wijd gelijk een volle zee:

-- Al
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Al washet kwaad tot in de ziel zelfs neer gezonken;

Waargij de handaanslaat, dat redgij van zijn weé.

6. Ach ! ik ben van top tot teen niet als maar

(eene teister

En hooft, en hert, en al is even zeer gehuilt.

'k En vind in 't wereldrond verband, nog zalv',

- (nog pleister,

Zoo dat het kanker vuur meer dooreet en vervuilt.

7 Hoe is mijn gansch gestel geschonden en ver

- (plettert !

De ziel en is niet meer als heel het ligchaam vrij

Bebloed en krachteloos, vol smelten en verettert,

7.oo g iemand noodig zijt, gij zijt het ook aan mij.

t;. Ik geef mij over in u hand, tot u begeeren ,

Snijd, brand, daar 't noodig is, vliem 't diepe

. . - zeer vrij op,

Doorpeil, ruk af de roov', daar 't onder zou ver

(ZWeeren ,

Neem weg 't verdorven vleesch, druk uit ook
S - - (d' etterprop.

9. Maar kom, en brengt dan meé uw wieken

(en verbindsel,

Pas toe U bloed en Geest, giet olij en giet wijn,

Die zuivert en verzagt, omkleed met nw bewindsel.

Genees mij Heer! 'k zal dan ook wis genezen zijn.

10. Maak Gij mij zoo gezond, 'k zal U mij zel

- - (ven geven !

En lijf en ziel zal aan u dienst zijn toegewijd.

Ik zal dan dankbaar tot n roem voor eeuwig leven,

Wijl Gij mij 't leven schenkt, en van de dood

- (bevrijd.

->,6%--&--&--&->:- scoza--&--> hts

HET G EN ADIGE REG T.

*, Toon : Courante simple.

1. Ik zie door Jesus bloed en baan, .

Om tot Gods vierschaar onbeschroomt te gaan,

Schoon

-5
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Schoon ik zoo schuldig en vloekwaardig zij?

De regter niet te min rechtvaardigt mij.

2. God zit op zijn genadetroon,

'Gevestigd op den Middelaar, zijn Zoon ;

En zonder krenk van zijn rechtvaardigheid

Word ik daar van mijn misdaad vrij gepleit.

5. De zond' klaagt mij tot doen wel aan,

En 'k zie daar wet en satan nevens staan :

Ja 'k vind mij overtuigd in mijn gewiss',

Dat hun beschuldiging, laas ! waarheid is.

4. 'k Verberg mijn schuld niet, maar beken

Dat ik de doemvloek overwaardig ben, -

Doch 'k grijp mijn Borg terstond geloovig aan,

En zeg, die heeft het al voor mij voldaan,

5. Die treed als voorspraak in voor mij,

En zeg : ik wil dat deez' ontslagen zij,

Om dat mijn bloed voor hem is uitgestort,

't Is recht dat hem dat toegerekent word.

G. Daar op wijst dan de regter 't regt,

En zegt : de zonde word haar eisch ontzegt,

Ik spreek hem in, en om zijn Borge vrij,

En schenk hem 't regt, ten leven nog daar bij.

7. 't Geen dus des Hemels vierschaar doet.

Getuigt Gods Geest inwendig aan 't gemoed.

Gelukkig, wien dit voor Gods troon geschied!

Gelukkig, die dit in zijn hart geniet.

3. Ik daag op die verzekering. a

Al wat met mij wij wil treden in 't geding,

Wat waar of valsch, wat mij beschuldigt, moet

Verstommen voor 't geroep van Jesus bloed.

Zielzuchtingen om Gods Zaligmakende Gena

degifte en bewerking.

Stemme : Iets moet ik u Laura vragen.

Of: Waarom zoud ik met vermaken.

Of: Vous faires bien la finette.

1. Albezittend' Lichtenvader,

Onuitputb're volheids ader; Die
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Die, het hoogste goed ook zijt.

Mededeelzaam : laat de stromen

Van u gnnst ook : mij komen,

Zoo als gij u volk verblijd.

2. 'k Ben nooddruftig en ellendig

Maar u schatten zijn onendig,

Bron van algenoegzaamheid.

'k Heb genoeg aan uw genade , -

Tot mijn heil, en tegen 't kwade,

Wijl die nood van d' uwe scheid.

5. Dooden kond' Gij, Heer ! verwekken,

Vuilen wasschen, naakten dekken,

Gij zijt licht in duisternis,

Gij kond kranken straks genezen,

Armen kond gij rijk doen wezen,

Mits u niets te wonder is. -

4. Gij kond zonden schuld vergeven,

Doemelingen schent gij 't leven,

Vleeschsig maakt gij 't steenen hert,

Hellenwigten hemellingen,

Zalige veranderingen;

Daar gij door verheerlijkt word.

5. Heer ! dit heeft mijn ziel ook noodig,

z' Is gebrekkig, magt'loos, doodig;

Ledig, 'k heb niets goeds in mij,

'k Honger, dorst', verga en sterve,

Zoo ik u gena moet derve.

ô ! Dat die mij alles zij. -

6. 'k Heb verdienst', noch prijs, noch waarde

Die u goed'ren evenaarde : -

'k Ben een nietig aarden vat,

'k Wil uit gunst, om niet ontvangen,

Voor gena genaad' erlangen,

Kom vervul mij met uw schat.

7. Zijn 't niet hongerige zielen,

Heer ! die aan u oog gevielen !

Worden leedge niet vervult?

Zijt
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Zijn 't wel rijke, volle, zatte !

Die gij met uw zaal'ge schatten ! . .

Gunstig overladen zult ? ,

3. 't Is 't verkneust en angstig harte,

't Geen verkwijnt van zonden smarte,

Waar in gij uw olij stort, - ，

't Zijn die d:oevig zijn en treuren - - - .

Daar u troost aan zal gebeuren,

Zondaar is 't die zalig word. - -

9. Ben ik heel vermand in 't kwade; - -

't Is meer eer voor u genade, - -

Die ook licht van duister maakt,

't Is roemruchter voor Uw deugden,

Ruimer dankstof, grooter vreugden ;

Als zoo een uw goedheid smaakt.

10. Zoo ik u door iets beledig;

Neem dat van mij, maak mij ledig

Van wat vruchtloos plaats beslaat :

Vorm mij, schik mij , buig mij, leer mij,

Overreed en overheer mij, - - - - - - - -

Leid mij door u hand en raad.

11. Ik ben leem, gij pottebakker;

Hoe gij 't maakt, wie wederspraak 'er :

't Uw is 't : doet wat U bevalt ;

Doet mij zoo u maaksel blijken,

Dat ik mag u beeld gelijken - N

Door veranderde gestalt.

- S)@-->>)@é-->>><<é---&#x--&éé€--><@e-->>)€-->>x®
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Toon : Courant monsieur.

Of: O droevig ongeval.

1. 'k Ben als een dorstig land, "

Geschrookt door zonnen brand; - , " .

Ik smacht, ik snak , mijn ingewand verdort ,

Mijn tonge kleeft, zoo dat ze schromp'lig word,

'k Bezwijk, 'k bezwijk! ik kan niet meer,
g Zoo

:
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Zoo ik nog langer laaffenis ontbeer',

Wie wijst mij doch een druppel waters aan

Ter koeling om mijn dorst te verslaan? Ja,

2. Gods gramschap is een gloed

Die eeuwig blaakt en woed, - -

En bernen zal in 't onderst' van de hel,

De zonde brand gelijk een vuur zoo fel,

't Geweten is mij gansch verhit, -

---: Welk als een vuur diep in mijn boezem zit,

De satan blaast dat nog gestadig aan, -

Ai mij! ik smelt, ik gloei, waar zal ik gaan?

5. ô 'k Zie daar d' heilfontein, -

Zoo zoet, zoo koel, zoo rein,

Die zoo vol op met milde stralen vlied,

Op 't dorstig hart! neem 's levensstroom om niet;

Loop toe, schep, put al wat gij kond, .

Het staat u vrij; ja lek gelijk een hond,'

ô Lieflijk vocht, ó zielverkwikkend nat !

'Ik word van u wel dronken, maar nooit zat.

4. Hier is een dierb're vloed

Van water en van bloed,

Die uit de zijdewond van Jesus kwam :

Ja uit de troon van God en van het Lam,

Drie stralig springt die bron op aard :

Dat is kennis en reglvaardigheid, gepaart

Met heiligheid: de stroom der. Heerlijkheid

Vloeid daar het Lam zijn Hemellingen weid.

5. 't Geloof is hand en vat -

Tot schepping van dit nat. -

En dat 's de mond waar meé men 't drinken moet.

Geef mij dat, Heer ! op dat ik smaak hoe goed

Gij zijt, al wie maar zoo eens drinkt

't Werd hem een bron die tot in 't leven sprinkt,

Ja stadig uit hem stroomt ; hij dorst nooit meer ,

Maar hij geniet met vreugd zijn zielsbegeer.6. Zielherder leid ook mij, - - n

Met al u schaapjes, bij

- - - Die
* *

-- tin
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Die heilfontein aan 's levens waterplas,

En doe mij leggen in U voedzaam gras.

Dan ben ik blij en onbeschroomt,

Of zonnebrand of schrale drooge koomt

En drenkt gij mij met tranen in dat dal;

Gij droogt die daar, geen dorst meer kwellen zal.

7. Dit geeft mijn ziel steeds stof

Tot blijdschap, dank en lof: -

O God des aanziens, zaagt gij mij ook aan !

'k Wil nooit weer tot gebroken bakken gaan.

't Is Israels springader, die de lust;

't Is Bethlems bronput, die de zieldorst bluscht

Daar wat de wereld geeft tot lafenis

Maar droessem, slijk en alsem pekel is.

GODS HERTE MOND EN HAND.

Stemme : Aimes chercher a plaire.

1. Drie dingen troosten 't herte

In angst, in nood en smerte

Van ziels en ligchaams stand:

Gods herte, mond en hand.

Heeft menschen hulp verlaten,

Is nergens kracht nog raad;

Wanneer ons niets kan baten,

Zijn die mijn toeverlaat.

2. Gods lievend Vader herte

Moet romm'len in die smerte

Der zijne : dus ontbrand

Geen moeders ingewand :

Hoe zou Hij hem vergeten ?

Zijn hert is omgekeerd.

Zou Hij hun nood niet weten,

Die 't minste zelfs regeerd ?

5. Gods mond die kan niet liegen;

Zijn toezeg niet bedriegen.

JEHOVA is 't die spreekt;

Die
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Die nooit beloften breekt;

O ! die zijn al te zamen

Ten goede van zijn kerk,

In Christus ja en Amen;

Hij steld die in het werk.

4. Gods hand hier bij is krachtig,

Zijn vinger is almagtig,

Die eens bragt alles voort

Door zijn bevel en woord,

Die moet nog alles dragen,

Niets valt daar aan te zwaar ;

Hij doet zijn welbehagen,

Tot redding van zijn schaar.

5. Wat zoud ik dan vertragen,

Als ik mijn kruis moet dragen !

Gods herte, mond en hand,

Geeft troost en onderstand,

Want doch hij zelfs is mijne

Ik ben de zijne weer,

Dus is ook mijn al 't zijne,

'k Wil buiten Hem niets meer.

-2，4%--&2%*--*2%é--><---> 26é-----6(e- &xas--*ega
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Op de wijs: van den 16. Psalm.

1. Wie 't aards gewoel en handel regt bevroed,

Bemerkt dat als een nest vol kleine mieren.

Die, onvermoeid met ijver, drift en spoed,

Dan op dan neer, steeds door malkander zwieren;

Elk dorst en wroet, en slooft metal zijn krachten,

Als of zij een hoogwigtig werk volbragten.

2. Wat word door al dit zwoegen uitgerecht?

Wat brokjens, door een wijds en zijds vergaren,

Tot voorraad voor den winter opgelegt,

Die zij, tot schand des luijaards, oversparen,

Al was aan iets nog zoo veel gelegen,

Geen meerder vlijt en zou men kunnen plegen.

L Men
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5. Men woelt, krioelt en wremeld ondereen :

d'Een herwaartsen diederwaarts, door malkander

Wat heeft men het druk? men houd zich nooit te

(vreén,

Maar valt gestaâg van 't een weer op het ander.

En zoo men 't eens na waarheid gaat bevatten,

't Is mieren werk en hooger niet te schatten.

4. Doch hier in moet dat onvernuftig dier,

't Verstandige beschamen, dat zijn zorgen

Zijn voor 't gemeen, ter nooddruft, mits het hier

Maar leeft en dus moet zorgen voor den morgen:

Terwijl de mensch! zoekt tegens pligt en reden,

Maar zelfbelang, met overtolligheden.

5. Verbeeld u een geldgragen gierigaard,

Hoe slaaft, hoe wormt hij dag en nachten?

Met wat een zorg doorkruist hij zee en aard,

Met spelling van zijn ziels en lichgaamskrachten,

Om wat gewin, hoe onregt, arude mieren !

Die onvernoegt na 't goed zeer hong'rig gieren.

G. Daar heeft er een de Staatszucht in het geg

Wat overleg ? wat list? wat ondermijnen ?

Wat gruw'len zelfs, bedrijft hij om zich hoog

'Te heffen, ter bevord'ring van de zijnen ,

En als hij nu zijn doelwit heeft verkregen,

Hij is een mier, op hooger kluit gestegen.

7. Een ander weer tracht na geleerdheids lof,

En waakt en braakt, om letterschat te hoopen;

Hoe hoog hij vliegt, nog kleeft zijn brein aan't stof:

Hoe diep hij 't al heeft, als een mier doorkropen.

Weer zal er een, een ander oogmerk kiezen:

Doch dus maar tijd en arbeid dwaas verliezen.

3. ô IJdelheid! ô kwelling van den Geest !

Een hemelling doorziet die laag beneden. -

Al wie eens op Gods Nebo is geweest,

En staroogt op de schat van 't Hemels Eden,

Die heeft geleert al 't werelds te verachten;

En maar na 't geen bestendig is te trachten. *

-- r Wroet,
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9. Wroet, wereldling! met ingespannen kracht,

Na 't ondermaansch, begeerlijk in uw oogen :

Wanneer gij waant, nu is uw wensch volbragt,

Dan vind gij u rampzaliglijk bedrogen;

Dat al zal u, of gij zult dat, verlaten,
En in de dood zal niets u kunnen baten.

10 Bezie mij eens dien Koning, die zijn magt

Gevestigt had op zoo veel bloed en tranen,

Na zoo veel moeit', in zulk een praal en pracht,

En zich een pad wou na de sterren banen :

Daar komt de dood, en maakt den trotschen ceder

Tot stof en stank, daar ploft de grootheid neder.

11. Een rijke dwaas, wiens opgestapelt graan

Te weinig had aan Josephs korenscheuren,
Verblijd zich in die voorraad, ô wat waan !

Hij meent zijn schat zal eeuwig met hem duren.

Nog in dien nacht komt hem de dood weg stor

Enmaak hem zelfeen spijze vande wormen. (men,

12. Zeg, is er in : dood wel onderscheid

Van rijk of arm ? van laag of hoog verheven ?

Van wijs of dwaas ? als 't werelds heerlijkheid

Verdwijnt in 't graf, en eindigt met dit leven;

ô Korte duur, onwaardig zoo veel pogen !

Gelukkig die een beter goed beoogen.

15. Al had de mensch hiervan een regt gezicht !

Hij zou zijn doen met schaamt' en rouw bewenen.

ô Zalig wiens Gods Geest het oog verlicht !

Die ziet door 't momvernis en nevels henen.

Laat d'aardling, met de mier, hier onder marren:

De arend vliegt om hoog, voorbij de starren.

-&&&-->>éé<--><<<-->)@-->>>)®--2，
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WERT00G VAN HET WERBOND.

Uitdrukkelijk met God te maken.

Toon : Psalm 2.

1. O Heere God ! mijn Schepper, ach ! ik ben

In schuld en smet ontvangen en geboren,

L 2 Door
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Door talloos kwaad (dat ik voor u beken

Van mij gedaan) gansch: verloren

Jk ! dien gij hebt (met dat ik was gekomen

Uit 's moeders schoot in die van uwe kerk)

In u verbond zoo zigtbaar opgenomen,

En in den Doop verzegeld met uw merk.

2. Helaas! ik heb geleeft een lange stond,

Dood, zonder God, na dat ik was mondig,

Van mijn verband uit kracht van dit verbond,

Gelijk een kreng, gevoelloos en onkondig.

Maar eindelijk hebt gij, uit mededogen,

Door uwe wet, en mijne jammerstaat,

Mijn schuld en straf, mij zoo gesteld voor oogen,

Dat ik, in angst dcr hel, was buiten raad.

5. Doe hebt gij mij den hemel eerst ter deeg,

En aan mijn: geopend de voldoening,

En lossing, die gij hebt gebragt te weeg,

Door uwen Zoon, des werelds heil en zoening :

Gij bood mij uit genaden aan de schatten,

Mits dat ik die voor mij aannemen wou ;

En door 't geloof, in Jesus aan te vatten,

U tot mijn God en goed verkiezen zou.

A. Te nemen deez' U vrij aanbieding aan,

Kwaamt gij mij zelfs op hellen straf gebieden

De vrijstad Jesus hebt gij m' opgedaan ;

En mij belast, dat ik daar heen zou vlieden.

Ja, na dat ik beseff', gij hebt alrede

Mijn hert geneigt, na al uw oppermagt,

En dat gevormt voor Jezus, mijne vrede,

Ja echter hem, op 't heilwoord, uitgebragt.

5. Hebt gij mij niet, ô levendige God !

Doen naderen tot U, dat ik u kuste :

En, zonder mijn bekend bedrog, of spot,

In uwe vrij aanbiedinge beruste?

Om dan aan Geest bevestiging te geraken,

Dies tot mijn troost en Uw genaad tot eer !

Kom ik met hert en mond die zeker maken

- - Voor
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Voor u gezicht, naar uwen wil, ô Heer !

I. R U S T E.

6. Nu dan ! ik, zoo onwaardig als ik ben,

Doe hier, voor u Alziend oog deez' verklaring:

Ik geloof van herten en beken ,

Met open mond, u heilwoord openbaring :

Dat Jesus ('t kind der wondermagetmoeder,

Die als een vloek te Jeruzalem

Aan 't kruis vermogt) Gods Zoon is, en behoeder

Van 't menschgeslacht, verloren buiten hem.

7. Ja, ik geloof dat klaar getuigenis,

't Welk gij aan hem, God Vader hebt gegeven,

Dat voor de mensch in niemand anders is,

Was, nog zal zijn, als in hem, 't eeuwig leven:

Ziet, deze is mijn Zoone de beminde

(Zoo riept gij van den Hemel met u stem)

In welken ik mijn welbehagen vinde,

Om zondaar heil te geven, hoor na Hem

3. Als hij tot zoen, een offer voor de schuld,

Zijn lijf en ziel zal hebben opgegeven.

Zal door zijn hand mijn wel:ïr, vervult,

Voorspoedig zijn, hij zaat zien, en het leven.

« Met al mijn hert neem ik te dezen dagen,

« In uwen weg (van door Immanuël '

« Aan menschen heil te schenken) welbehagen,

« 'k Berust daar in? en antwoorde: ja ik wil wel.

9. Mij gansche ziel ik aan hem toevertrouwd,

En maak door hem, ô God ! met u verzoening:

Ja, als mijn God in hem ik U beschouw,

En neem u aan tot mijne zielsvoldoening.

ô Jesus? ik kies U, ja ik gelover

Kies wat gij zijt, en wat u volgen mag :

Maar is mijn hert, ô God! ik geef 't U over,

Al wat ik ben of hebb, op dezen dag.

10. Van alles wat gij haat, ik nu begeer,

Ja zonder iet (mijns wetens) uit te steken,

Te wezen afgescheiden nimmermeer; .

L 5 En
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En hebt niet voor dit nooit weer te verbreken ;

Daar is mijn hand, ei ! reik mij d'uwe mede!

Al wat hier is zal voor getuige staan,

Dat ik uit Jesus aangeboden vrede ? .

Al wat ik ben of ben, of ben geweest, neem aan.

1 I. Ik maak, ô God ! met U , op dezen dag,

Een zondverbond, dat nooit werd weggenomen;

En ik verhoop, dat, volgens dit verdrag,

Gij wederzijds zult alles voor doen komen,

Gij zegt: ik zal u een nieuw herte geven :

Een nieuwen Geest in plaats van 't steenen hert;

'k Zal maken dat mijn wet, daar in geschreven,

Door mijnen Geest, van u gehouden werd.

12. Ja ! amen, ja ! mijn God, en lieven Heer !

Ik bid 'er om met ernst ( ja zoo bijzonder

Als ik van U mijn zaligheid begeer)

Legg, sterke God, mijns herten boosheid onder;

Buig onder 't zoete jok mijn hals, met lusten,

Op dat ik, wat gij aan of met mij doet,

Tot zoo een eind, in alles mag berusten,

Met een verheugd en vergenoegd gemoed.

II R U S 'T E.

15. Lof, eer en dank, ô Vader ! zij uw naam,

Die zelfs dit heil van eeuwigheid beraamde,

Zoo wonderlijk ! zoö heerlijk ! zoo bekwaam;

Gelijkerwijs uw' wijsheid dat betaamde ,

Om U op 't hoogst genadig en regtvaardig.

Gestreng en goed te toonen, hard en zagt,

Gij zijt meer als vier dubbel eere waardig,

Vertoomend ook uw waarheid en uw kracht.

14. Hoe wonder breed! hoe lang! hoe diep! hoe

Straalt aanuw'kroon vaneerezoobepereld, hoog!

Den diamant der liefde mij in 't oog,

Waar meé gij liefd' een hatelijke wereld;

Zoo, zoo, zoo lief ('t hoe lief is zonder weérga,

Des Vaders woord geen tweede zoo meer heeft)

Zoo liefhadGod de wereld ('k galm mijn Heer na)

Dat
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Dat hij zijn eengeboren Zoon haar geeft.

15. God, nieteenmensch, geenKoning dezeraard',

Maar Heer van hel, van hemel, zee en aarde

Zijn eigen Zoon, zijn eenigen niet spaard,

Zijn Benjamin, zijn hertsliev' en zeer waarde;

Hij geeft, hij schenkt, uit liefde tot de menschen,

De grootste gaaf, die hij vereeren kan;

Tot alles wat een ziel zou kunnen wenschen,

Ja boven wat kan denken eenig man.

16. Lof, eer en dank, zij U, ô Godes Zoon !

Die God gelijk te zijn, geen roof en achte,

Maar nederdaald uit uwen hoogen troon,

Veel lager als uit ons uiterste gedachte !

Gehoorzaam tot de kruisdood aan u Vader,

Om op te doen langs uw doorstoken zijd'

Tot zielenheil, en herte liefdensader, -

Op dat die zee uitvloeije breed en wijd.

17. Gij hebt alleen mij, door u eigen bloed,

Den toegang, die ik nu gebruik verkregen;

ô Zoon ! ô Zoon ! ô zee van overvloed:

Die mij Gods vloek verandert in Gods zegen.

Immanuël ! die mij (wel eer zoo eenzaam,

Een vreemdeling, ja vijand van mjjn Heer)

Vereenigt met u Vader zoo gemeenzaam,

Dat hij mij reikt zijn liefderijkstaf weer. -

18. Lof, eer en dank, zij U, ô Geest van God !

God van mijn Geest ! en leven mijn leven !

Die mij getoont hebt mijn gevaarlijk lot,

En mij ontroert met schrikken en met beven !

Die mij hebt opgedaan de deur der hope, "

En ook de deur van mijn gesloten hert,

Zoo dat ik na den sterken toren loopen

Van Jesus naam, daar ik behouden werd.

19. Uw inspraak heeft mijn wildhertomgekeert,

En overreed om Jesus te beminnen,

Als d' akkerschat, die rijk maakt, ja gij leert

Mij, hoe ik nu zal dit verbond beginnen;

L 4 Mij



163 Vertoog van het verbond

Mij Davids deel, en ook Abrahams zegen;

Toeeigenen, en mijnen als mijn lot ; /

Ja mijn ziel verzekeren terdegen

Van Godes gunst, als eeuwig vriend met God.

III. R U S T E.

20. Nu met mijn ziel en vollen hertenlust,

Zoo ver als strekt mijn uiterste vermogen,

Ik in mijn keus op dezen dag berust !

En neme voor, in uw aanmerkend oogen !

Van nu voortaan niet meer te zijn mijn eigen,

Maar d' uw alleen, Drieëene ware God,

Die mijne ziel tot deze keus kwaamt neigen ;

Mariaas deel verkies ik voor mijn lot.

21. Ik neme voor, dat als mijn Hooft en Heer)

Op U zal zijn de zorge mijner zaken :

Betuigende , met ootmoed, dat nooit weér

Aan mijne kant, mijn feilen zullen maken

't Verbond te niet: want zoo hebt gij gesproken,

Niet dat nooit misbruiken wil u woord,

Ja zoo veel meer (dus houd gij 't onverbroken)

Wil ik u vast aankleven van nu voort.

22. Ook weet gij, Heer! die hert en nieren proeft,

Wat ik omtrent mijn vleesch hebb' voorgenomen,

Op dat u Geest daar door niet werd bedroeft,

Ik weet ook dat U kracht dat voor zal komen

In mij, zoo veel U wijsheid goed zal vinden,

Ook moet (des noods) mij vrij staan nu voortaan,

't Vernieuwen van dit onderling verbinden,

En 't nemen van een afgeschrift daarvan.

25. Als mij de vrees of kwaad vermoede kwelt,

Als ik hier na in duisternis zal wand'len,

Als mij 't gezigt van vele schuld ontsteld:

Ligt in de dood, dan zal mij 't onderhand'len

Van dezen dag versterken, door 't herdenken,

Wanneer ik mij daar op beroepen zal,

En gij, ô God ! zult mij een afschrift schenken,

Op mijn verzoek, in allerlei geval. . .

e- - Nu

f



met God te maken. 169

21. Nu 'k weet dat gij ooktoestemd dit verbond,

Want u geschrift doet mij daar van verklaring,

Ik hebbe niets van: tot mijn grond,

Ook wagt ik geen nieuw Hemelopenbaring,

Dus hebb ik uw aanhieding aangenomen

Op u beding, en zal van u beleid

Verwachten dat mij 't goed hier toe zal komen,

En eindelijk u volle zaligheid. -

25. Getrouwe God ! al wat in dit mijn doen

Gebrekkig is, vergeef dat , 't uwer eere,

En neem mij aan in uwen Zoon, mijn zoen,

In wien alleen ik alles nu begeere: -

En om mijn hert voor al eens t' openbaren,

Verzegel ik dat God waarachtig is,

In Jesus een Verlosser te verklaren,

Die tot dit werk volkomen magtig is.

Klagte over de aanklevende

V E RD 0 R WE N H E I D.

- Op de wijs : Als 't begint.

1. O droevig ongeval,

Dat mij volgt overal,

Dat mij aankleef uit 's eersten Vaders val,

Hoe komt de tijd dat ik verlost zijn zal, (1)

't Bezit mijn hert, mijn oog, mijn lipp',

En doet mij dikmaals stoten aan een ::
In 's werelds groot en ongestuimen zee , (2)

Hoe kom ik eens in 's Hemels veil'ge ree ?

2. Die d' eerste mensch verried,

Die baard mij dit verdiet,

Die nog al steeds zijn vurige pijlen schiet,

(Zij kwetzen, maar God lof, z en dooden niet )

Zij zijn gewis in d' hell' gesmeed,

En deelen om mij toe te voeren leed. .

: ::". • L 5 En
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En smert, voor eeuwig in des afgronds pijn,

Maar God verlost mij, die 'k moet dankbaar

5. Wanneer ik ga of sta, (zijn.

Hoe struikel ik zoo dra, (!)

Ik wil het goed, hoeleidmij'tkwaadzoona: (2)

Hoe juicht mijn vijand vaak, hij lagt ha ! ha !

Verdorvenheid, in mijne ziel (3) -

Nog overleg, die vat mij bij de hiel :

Ach! ach! dien ouden mensch, dat vleesch ver

Mijngangen, en vergt mij dit treurig lied. (spiet

4. Als ik in eengen druk, (k)

Voor mijnen God mij buk,

Dat overdwenst en wooft mij het geluk,

(Zoo dat ik het hert schier uit den boesem rukt)

Dat ik zoo voor den Heere kwam ;

Dat mijne ziel stond als in vuur en vlam ;

ó Groot geluk; te zijn bij God bekent, (5)

Door God verligt, zijn kolen vuurs gewent.

5. Ach God ! u liefdenspijn,

Doet dat 'k gestadig kwijn, (6)

Tot dat u goedheids lust, vervult zal zijn,

In mij, en uwe wil, alleen de mijn, (7)

Dat u wet in mijn gemoed

Zoo zij volmaakt, dat wat mij ook ontmoed

Ik nergens wijke van haar voorschrift af

Ach ! maakt mij u getrouw tot aan het graf.

G. Als ik van 's ligchaams band,

Bevrijd, zal zijn verplant

Uit deze doodsvallei in 't vaderland,

En lieflijkheden aan u regterhand

Mijn droeve ziel bij u geniet

Hoe zal dan zijn vergeten al 't verdriet ?

ô Jesu ! dat u gunst mij die toeschikk',

ô Christe! leev' in mij, en niet meer ik.

(*) Jac. 3: 2. (2) Rom. 7: 24. (3) Ps. 35 : 21.

(4) Mich. 6 : 6. (5) Hoogl. 8; 6. (6) 2 Thess. f: ***

(7). Hoogl. 2 : 5,

-. SCHEID
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SCHEIDBRIEF aan de Zonde, en trouwbrief

aan Jesus Christus.

Op de wijs: Psalm 10%.

1. O Heere God, mijn Schepper ! als ik denk,

Dat gij mij gaaft mij zelfs tot een geschenk,

En onderhoud 't geen gij mij hebt gegeven !

Mijn lijf en ziel, kracht, leden, zin en leven

Tot hier toe, dan erken ik mij te zijn,

Oneindig meer u eigendom als 't mijn,

Gehouden, om met alle mijne krachten,

Op uwen dienst te passen, en te wachten.

2. Maar ik beken dat ik U diefs ontstal,

Het pand dat mij u goedheid aanbeval,
Ja, 'k heb 't besteed ten slaafschen dienst der zon

En mij daar aan verkoppelt en gebonden; (den

Maar ach ! uit dit ontuchtig overspel,

Bragt mijne ziel slechts voort voor dood en hel,

Vervloekte vrucht (die na den duivel aarde :

ô Weé den dag dat ik ooit met hem paarde.

5. Trouw'looze ziel (van God afgehoereert)

Hoe hebt gij met de schepsels geboeleert ?

Want gij zijt waart van God verstoten :

In 't eeuwig vuur (bij duivels deelgenoten)

ô Wonder van des Heeren goedigheid,

Dat ik nog leef in zijn lankmoedigheid !

Om achterdocht te krijgen van dat trouwen,

Waar van op 't laatst de weérgalm is, rouwen.

4. Meer wonder is 't (dat God terwijl ik sliep)

En tegens hem zoo trouwloos mij verliep)

Den loop van zijn goeddadigheid niet stopte,

Maar met veel goeds mijn boosheid overpropte;

Doch 't wonderst' is, dat God zijn eigen Zoon,

Zijn eenig Kind, zond neder uit zijn troon,

Om mijne ziel te nemen tot zijn vrouwe,

Mits dat ik breek mijn vuile zonden trouwe.

5. ô Heer ! zoo ik U weiger dit verzoek,

Maranatha dat zij mijn eigen vloek -

- Mijn
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Mijn jawoord is van herten u geschonken :

Ei maak mijn ziel van uwe liefde dronken,

Ik neme, voor in tegenwoordigheid

Van U, ô God ! Drieëene Majesteit,

(Opdat ik mag mijn bruidegom aankleven)

Een scheidbrief aan de zonde te gaan geven.

9. Met rijp beraad, en welbedachten zin,

Herroep ik, zeg ik op, en trek ik in :

Op dezen dag, week, maand, en jaar mijns levens:

Eens en vooral, al mijn toestemming t evens,

Die ik wel eer mijn liefste zonde gaf:

Daar is den brief, ik scheide van u af

De snoode Baël, en wenscht u meer te haten,

Als ik u ooit gelieft hebt uitermaten.

7. ô Jesus lief, die mij zoo vet eerst lieft,

Dat gij mijn ziel met wedermin doorgrieft,

Mijn bruidegom, trekt mij tot U na boven,

Geef dat ik U mag lieven, loven:

Ja, u alleen , nu 't u zoo wel geviel,

Hert van mijn hert en ziele van mijn ziel :

Daar is mijn hert, geliefd het u te lieven :

'k Wil u, mijn hoofd, in alles weer believen.

3. Zoo help mij God, de Vader, Zoon en Geest,

En zoo 't nog ooit gebeurt, (de liefde vreest)

Zoo ooit (van 't vleesch ik alles kwaads vermoede)

Zoo ooit hetwelk de goede God verhoede)

Zoo 't ooit gebeurd, dat ik, door 's duivels raad

Nog eenigzins inwillig eenig kwaad, -

Van nu af aan ik voorberouw betuigen :

Och dat mijn voor uwen wil steeds buige.

9. Zoo ooit mijn vleesch, 't welk wederstaat den

Zalin den strijd het meester zijn geweest; (Geest,

Van nu afaan betuig ik voor uw ooren,

Dat ik zoo ras mijn ziel, zal zien of hooren,

Mijn ontrouw aan dit heilig trouwverbond,

Tot u mijn lief, met naberouw, terstond,

Weêrkeeren zal, na zoo een ziel verkrachting,

Dit
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Dit 's't opzet, en 't zal wezen mijn betrachting.

10. Alleen maar, ô mijn trouwé Bruidegom,

Maak mij getrouw, en haal mij wederom :

Zoo haast mijn hert van u zal zijn geweken,

Hou mij terugg' van ooit mijn trouw te breken:
Dat uwe Geest het pand van onze trouw,

Dien echten band:: t' zamen bouw,

Kom, liefste troost, nad' ondertrouw mij trouwen,

Hoe zullen wij dan eeuwig bruiloft houwen.

-»&-->><ge-->es-->xé-->&--»&--&----2&

MEMORIE OF ZIELSOPWEKKING TOT

voLSTANDIGHEID.

Roei aan mijn ziel ! roei aan met moed,

Gestadig werk, kom nog wel eens ten ende,

Naar 't bitter proeft men best het zoet,

De vreugd komt best naar droefheid, en ellende,

Roei aan mijn ziel, roei aan met kracht,

Gij hebt uw reisje haast volbragt.

Roei aan noch eens, schoon tegen winden;

Gij zult de haven noch wel vinden.

Roei aan, de stuurman staat aan 't roer,

Hij 's binnen boord, die u zal helpen,

Schoon 't ongeloof voorbij eens voer,

Zijn woord, die 't al kan overstelpen,

Gebied maar, en gij zijt gerust,

Wanneer u stuurman u eens kust.

Roei aan, of laat de riemen leggen,

Zijn hand en hart zal u wel zeggen

Wat dat u post is; 't geen gij moet,

Eer gij hem in de haven groet.

Roei aan mijn ziel dan schept

Een oogenblikje 't al verzoet;

Roei aan mijn ziel u hoop en vreezen,

Een uurtje voor den troon zal 't al vergeten we

Roei aan mijn ziel, want traantjes afgetapt, (zen;

- Een
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Een grepjen over, en dan heen gestapt,

En gij, die 't leest, roei ook zoo voort,

Uw stuurman die is binnen boord.

En zal daar eeuwig binnen blijven,

Dit wil, en moet ik onderschrijven.
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Een antwoord, van een

K IN D G 0 D S.

Over de woorden, Prov. 23 : vers 26.

Mijn Zone geeft Mij u herte.

Stem : Hoe schoon licht ons de morgenster.

1. Ik hoor een stem uit 's Hemels troon :

Die roept, geeft mij u hart mij Zoon;

En wilt niet langer toeven;

Maar laat de wereld henen gaan,

En kleeft mij uwen Vader aan :

Ik zal u laten proeven,

Hoe goed, hoe zoet, -

Hoe gansch heerlijk, hoe begeerlijk

Zij te achten -

Mijne liefd', en wonderkrachten.

2, O JESUS ! . waar komt dit van daan,

Dat gij mij spreekt zoo vriend'lijk aan,

- Hoe zou mijn ziel niet trachten,

Om u mijn God te kleven aan,

En steeds tot uwen dienst te staan ?

Wilt gij mij maar bekrachten,

Dan zal, ik al ,

U genaden, en weldaden

Immer roemen,

En ook u mijn Vader noemen.

5. Ik kom hier met mijn herte Heer !

En leg het voor u voeten neer,

Het moet toch bij u wezen :

Al is het niet zoo 't wezen moet,

Neemt gij 't maar aan, ô Heere goed,

z'
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En wilt het ook genezen :

U geest, zij meest,

ô Mijn Koning, in u woning,

Dat mijn ziele, U ô JESUS toch beviele !

4. Ik breng u Heer een hert zeer kout;

't Is onbeweeglijk als een hout;

't En kan u heil niet voelen !

U goedheid , Heere, die 't aanbied,

Nog uwe liefde dringen 't niet,

't Blijft angstig leggen woelen ?

ô Heer, zoo zeer !

Is gedwongen, en gedrongen, :

Dat 't moet kwijnen, :

En van angst bijna verdwijnen. -

5. Daarom ô JESU weigert 't niet,

Maar neem het, of het noch zoo ziet

Bezoetelt door de zonden;

Als gij het maar opraapt, en weer

Door uwen Geest, verniewt, ô Heer,

En wascht in uwe wonden !

O dan, zal 't van

All' zijn sneerten, die 't beletten,

Zijn genezen, en tot uwen dienst steeds wezen.

6. Wilt gij 't los maken gansch en gaar,

Uit 's vijands strikken en gevaar,

Waar in het legt gebonden :

Want anderzins, mijn herte, Heer,

Kan niets voortbrengen tot u eer,

Zoo persen 't al zijn zonden ;

Breekt 't strik, dat ik

Van de smerte, mijnes herten

Zijnd' ontslagen, mijne Heer weer mag behagen.

7. Mijn hert ô JESU is bedeest,

't Heeft in der vreemden dienst geweest,

Zoo dat het allerwegen
-

Zeer deerlijk is mishandeld. Heer,

Men trok mijn herte ginsch en weer

Ge
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Gelijk de dieven plegen :

ô Heer, steld 't weer

In uw vrijheid, en die blijheid,

Die 't ontnomen

Is, wil laten weer bekomen !

8. Want zonder u weet het geen raad

Waar 't henen loopt, of henen gaat,

Het is u geestes woning !

Daarom zal 't weder tot u gaan,

En kIeven u gestadig aan,

Het komt u toe mijn Koning:

Geef mij, (roept Gij,

Uit u troone), ô mijn Zoone,

Gansch en gader

U hert; ziet hier is 't mijn vader.

9. Scheurt Hemel, scheur dat nederdaal

Mijn Vader, en mij doch weg haal,

Van al 't gewoel der aarden,

Ja scheur ô Hemel, scheur in twee ,

Op dat mijn hert mag vliegen mee

Tot God, die 't houd in waarden !

Daar zal, 't voor al -

Zich vervreugen, en verheugen

In U eere,

En U naam steeds loven Heere.

A, VAN VIEAS,



 



 


