
Over dit boek

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

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

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

Richtlijnen voor gebruik

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

Verder vragen we u het volgende:

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

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

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

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

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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C. J. W 1 T s

Stichtilijcke Bedenckinge,

Onledige Ledigheyt,

Stichtelijcke Tijt-kortinge.
25eſtaenbe in -

Aendachtige GESANGEN, -

Leerlijcke Hiſtory-Sangs-Gedichten, En

Sedige BRUYLOFTS-LIEDEREN.

&PenfaegentenUPauch/opaſeumgieerbeetert/ 49ermeerbert/

«En 39egrijcht met faiculne Jlauſijch-4eerſſen.

Tot A M S TE L RE DAM,

©ebzuchtbp Caſparus Loots-Man, en beſneebutu ban Jacobus

N Konynenbergh, 25oech-4Berhoopcrg op 't mpater/

3jn be 3Lootg-man. Anno 1 694.

Met Privilegie voor 15 Jaren,

tºe is



- P R IV I L E GM E.

D E Staten van Hollant ende Weſt-Vrieſlant,

-
Doen te weten, Alſo Ons vertoont is by CASPARUS LOOTS-MAN

Boeck-verkooper, ende de Weduwe van JACOBJS KONYNENBERGH,

Boeckverkoopſter, beyde woonende tot Amſterdam, dat ſy Supplianten

by koopinge, aengegaen met J. van G1 E s E N, Boeck - Drucker tot

Enckhuyſen, Eygenaers geworden zijnde, van Stecker Boeck genaemt

#stichtelijche 2Bebenchinge / Dmit bige Lebighep/ ende #Sticijtelijche

6Tijbt-fiogtingel van C. J. W IT S, in Octavo, bevonden dat het Octro

by Ons op den Sesden September, 1 67 8. Over hetvoorſchreven Boec

verleent, in korten tijd ſoude komen te expireren, erde genegen weſende

het voorgemelte Boeck op nieuws met den Druck gemeen te maecken, -;

beducht waren, dat lichtelijck yemandt anders 't ſelve Boeck ſoude l
willen nadrucken, keerden ſy Supplianten haer in alle onderdanigheyt

tot Ons, verſoekende dat# haar Supplianten geliefden te begunſtigen

t

'Onſen Landen geduurende den tijdt van vijfthien eerſt-koomende Jaren

het boven-gemelde Boeck te mogen Drucken, doen Drucken, uytgeven

en Verkopen in ſoodanigen Formaet, en op ſoodanigen manier, als ſy

iSuppliantenſouden goed vinden, met verbod aen allen ende eenyegelijck

om het ſelve Boeck in 't geheel ofte ten deel hier te Lande na te

Drucken, ofte elders nagedruckt zijnde, binnen deſen Onſen Lande te

brengen, uyt te geven, te verkoopen, ofte verruylen, op ſekere groote

poene by de Overtreders te verbeuren. So O I S*T, Dat Wy de ſaecke ,

ende het verſoeck voorſchreven over-gemerckt hebbende, ende genegen

weſende ter bede van de Supplianten, uyt Onſe rechte wetenſchap,

, Souveraine macht ende Authoriteyt, de ſelve Supplianten geconſenteert,

, geaccordeert, ende geoctroyeert hebben, conſenteren, accorderen,

ende Octroyeren mits deſen, dat ſy geduurende den tijdt van Vijfthien

eerſt - achter - een - volgende Jaren het voorſchreven Boeck, genaemt

#tichtelijche #ebenchingel ºnlebige aſiebighept/ ende &tichtelijche
(Eijbt-liogtinge / van C. J. WIT S, in Octavo, binnen den voorſchreven

. Onſen Lande alleen ſullen mogen Drucken, doen Drucken, uytgeven ende

verkopen, verbiedende daerom allen ende eenyegelijken het ſelye Boeck

in 't geheel ofte deel naer te Drucken, ofte elders naer-gedruckt binnen

den ſelven Onſen Lande te brengen, uyt te geven ofte te verkoopen, op

verbeurte van alle de naer - gedruckte , in - gebrachte , ofte verkoſte

, Exemplaren, ende een boete van drie hondert guldens daer en boven te V
verbeuren, te appliceren een derde part voor den Officier die de Calangie

doen ſal, een derde part voor den Armen der plaetſe daer het Caſus voor

vallen ſal, ende het reſterende derde part voor de Supplianten, alles in

dien verſtande, dat wy de Supplianten met deſen Onſen Octroye alleen U

willende gratificeren,tot verhoedinge van hare ſchade,doorhet nadrucken

van het voorſchreve Boeck, daer door in geenigen deele verſtaen den

inhoude van dien te authoriſeren, oftc te advoueren, ende veel min het

ſelve onder Onſe protexie ende beſcherminge eenigh meerder credit ,

aenſien ofte reputatie te geven, Nemaer de Supplianten in cas daer inne

yets onbehoorlijcks ſoude influeren, alle het ſelve tot haren laſte ſullen

gehouden weſen te verantwoorden, tot dien eynde wel expreſſelijck

begerende, dat by aldien Sy deſen Onſen Octroye voor hetſelve Boeck

ſullen willen ſtellen, daer van geen geabbrevieerde, oftegecontrº:#
- - - - - . • w -

entle

met een Speciael Octroy, oſte Privilegie, omme alleenlijck binnen deſen ſ
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Mentie ſullen mogen maken, Nemaer gehouden ſullen weſen, het ſelve

Octroy in 't geheel, ende ſonder eenige Omiſſie daer voor te drucken p

ofte te doen drucken, ende dat ſy gehouden ſullen zijn een Exemplaer

van het voorſchreve Boeck gebonden ende wel geconditioneert te brengen

inde Bibliotheecq van Onſe Univerſiteyt tot Leyden, ende daer van

behoorlijck te doen blijken, alles op poene van het effect van dien te

verlieſen; Ende ten eynde de Supplianten deſen Onſen conſenten, ende

Octroye mogen genieten als naer behooren, laſten Wy allenende een

yegelijcken dien hetaengaen mag, dat Sy de Supplianten van den inhoude

van deſen doen laten ende gedogen ruſtelijck, vredelijck ende volko

mentlijck genieten ende gebruyken, Ceſſerende alle beleth ter contrarie.

Gedaen in den Hage onder Onſen grooten Segele hier aengehangen op

den Negentienden December in 't Jaar Oaſes Heeren ende Salighmakers

duyſent ſes hondert drie-en-tnegentigh.

A. HE INSIUS, vt.

Ter Ordonnantie van de Staten

SI MoN van BE A UMoNT.

*.

A



/ De Boeck - Verkooper

- gotbeſtitbreijthe mijm-libente ſ

L E E S E R.

Ck herſtellc U E. door deſen nieuwen Druk

Jºl wederom in grooten Formaet, deſe Ge

ſanghs - Gedichten van wijlen den E. HEER -

CLA Es WIT s, zijnde nu by die geene die

ſijn E. in de voorgaende Druckons haddeter

handt geſtelt, noch by-gebracht cenige Ge

dichten, dewelcke ick nu op nieuws zedert het

overlijden van den Autheur hebbe bekomen,

en geſtelt onder de Stichtelijcke Bedenckin- -
ge, &c. . t -

Welcke nu als te vooren zijnverciert, met

nieuwe Muſijck-Verſen, en op nieuws gecor

rigeert en verbetert, door den geeſtigen wel

ervaren Muſicijn Mr. P IE TE R van NECA.

Organiſt.

Vertrouwe datſe UE. niet minder ſullen ,

gevallen als de andere, ontfangtſegunſtelijck,

gebruycktſe ſtichtelijck , en vaert wel. -

|

TOE



T OE - EY GENINGE

Aen den Godtſaligen, ende in Gods Woordt

Wel - geoefenden -

CORNELIS PIETERSZ BIENS,

Ouderling der Gemeente Jeſu Chriſti

tot EN CH u Ys E N.

Certuaerbe 252deber /

Seer wel ſeyt den Oudt-Vader Bernardus:

D oºg menſchen herte ig gelijch een ſl2olen / het

b?aent geſtaüelijchen omrne/ ende maeſt al mat

baet in merut gebracht : maer fnbien men het Iebtgij

laet/ ſoo verteert het fiebſerven,

Eſeſeer deftige ſpreucke heeft my eenighſins doen ge

dencken aen de herts tochten der dertele Jonckheyt,

met haer ydele malligheden, diens lichtveerdigege

negentheden door den windt van ydelen waen ge

drevenzijnde, anders niet als een onſtunucr ſlaccl ko
men te malen/ uyt welkeeen bitteren 3nerbceſſem ende verder

vinge der Chriſtelijke Deughden groeyt. Dit ſeer ſchadelijk fenijn,

heb ick voor myſelven geſocht in de Lente mijnder Jeught (na

vermogen) te ontwortelen, Verkieſende tot dieneynde voor mijn

woelende ofte malcube herte/de eerwaerde,ſtigtelijke Digt-konſt,

ſtellende myſelven als een Leerlingh, ende Dienaer van haeruyt

nementheyt: diens Honing-ſoete vruchten myſooſmaekelijk,en

aenlockende zijn geweeſt, dat ick veelvan mijn buyten-tijden, als

oock eenige Winterſe lange Avonden in haren loffelijcken Dienſt

beſtede: ende als mijn malenbeherte met meer ſtichtelijke ücbenca

hingen overladen was, en heb ick die niet lebig laten bnijaer ſeſbril

berfeeren/maer heb die door mijn leer-ſuchtige ſlâuſa/te weten,

de Picht-honſt tot mijn ſelfs beſtraffinge,leerende trooſt laten uyt

quelen, Maeralſoomijn onvernuftig breyn (ten aenſien van mijn

groote luſten ) veel onderrichtinge van nooden hadde, ende my.

die heeft ontbroocken: ſoohe:mijngroote luſt, door mijn kleyn

Ver



T O E - EY G EN IN GE.
w

verſtandt, dit tegenwoordige, met noch yet anders geteelt. Dient

deshalven deſe mijn kleyne gave, ende eenvuldigh ſchrijven,in

#ert voor my ſelven, ende ſlechte verſtanden die myge
CKCn, * -

º:koomick dan,&#crmaerbe 25ieng/dit UE: op te offeren: niet

om u teleeren, ofte te ſtichten (want ick ſulcks van UE : wel be

hoefde) maerom hier door een kleyn ken-teken tegeven van mijn

groote banchbaerhept/ die ick u ſchuldighben.

«Eerſtelijch/ voor de groote nuttigheyt die ick (door Godsgena

de) voor deſen in mijnJeught heb genooten, door het leſen van u

aerdigh,ende ſeer ſtichtelijck Hand-boeckjen, zijnde verciert met

veel uytnemende Gedichten, die mijn herte ſoo hebben geroert,

ende de Waerheyt van de i3. Gereformeerbeiſſieligieſoo klaer ver

toont, dat my, door GodsZegen alle twijfel verliet. Oock hebt

ghy, op mijn verſoek, met u Chriſtelijcke beleeftheyt (die gy den

kleynen, als den grooten geſtadigh#my vorder gedient,

ende als metter handt in de ſchoot der H. Kercke geleyt, totſeer

groote vreughde, ende trooſt van mijn conſcientie. -

Çen tmccben / komter nog by de onderlinge vrientſchap die

IJE : Schoon-Vader Sjacob Pirchſ; 23Jounier zalr. met mijn

Schoon-Vader 3P. 13crmalmtig g:3erarbi zalr. de meeſte tijt van

drie-en-dertigh Jaren, dat hy alhier Gods Kercke gedient heeft,

broederlijcken hebben onderhouden, deſe in haef Kinderen nage

laten, my door den Crouſu mede gedeelt, verſoekende ootmoe

delijcken aen U E. en den uwen, hier oock onder geſien ende

getelt te weſen. -

Neemt dan dit, &#ermaerbe #5?oeber / als een Teken van mijn

oprechte liefde, ende tot een ſaiculu-#aerg-gift in danck van

UE. Dienſt- Verplichte Vriendt,

- C. J. W IT S.

In Enchuyſen den 28. van Winter

Maendt 1 63 9.



v - - Op het Stichtelijck

#2egen - mael gebluchte fjijm - ſibet.cft

v Van de E. H E E R.

w 1 T S.

B Evindingh leert ons, hoe degeur geſpeceryen

Te meergeperſt te meer verſpreyden haren reuk,

Hoe meergewreven, hoeſe meer tot nut bedyen,

Een nieuwe geur ontrijſtuyt elcken nieuwenkreuk.

Enis't niet even ſoo met WITS engeur'geverſſen:

De voorgeblad'ren zijn al in de kreuk geraakt,

Den druk heeftmeeren-maelveel nutsdaeruyt doen perſſen, 2

En daarom moet haerdruk als noch niet zijn geſtaakt:

't Moet negen-maal zijn geperſt, op dat de verſche vrugten

Sichmogten negen-vouthaer verſpreyden over-al:

Wilt g'u vermufte geeſt nu ſtichtelijk verlugten,

Bewandeleens opnieuw dit verſche Rooſendal,

Volrooſen, die cockſelfden Winterover-duyren;

Geen wonder, wantſe zijn uyt Sarons Hofgepluckt;

Gekont'erſoete geur van zielen trooſt uytpuyren,

Als 't hart met innigh quaelen bangheytleyt gedrukt:

Sy mogenuſomwijl wat prikkelen en ſteeken,

Maar 't is een prikkel tot onroub're ziele-boet:

Pluk evenwel, geſült noch eynd'lijck moeten ſpreeken,

Dit 's'trechtekruyt datdeught aen mijne ziele doet.

Wegh met Sirene-Sangh, metgeyleminne beekjes,

't Zijn beekendie voor-wind afvoeren na de Hel,

Een lecker tover-gift en rechte Duyvels-treekjes,

Eerſtſuykker ſoet, daarna een bitter ziel-gequel.

Gy wint hier beter kruydt, komkreukvry deſe blad'ren,

Endruk er voor u uyt een heylſaam ziele-ſap,

Gevoelt haeſtnieuwe luſt enkraght in uwe adren
Omte beklauteren dehooge Hemeltrap. tº

A 4 Nu



Nugy ôwaerde WITS, hoeſalmenubeſt noemen?

Een geeſtighzielen Arts, gy ſchaft hier ſoet enſerp,

Gyheelt hier Zions wond, ja, zijt'er voor te roemen.
Gytemtderaſery door 't ſpeelen van u Herp. - A

Menſeg vry verder, wat is WITSeen trouONTFANGER,

Dieſijn talent heeft elckten woekker aan geboon!

Kort-om,ſegg vry,(en raak in 't Wit)WITSiseenSanger,

Dieſoet navolght de toon van d'Harp van Jeſſe Soon.

-- - , A. • - Bp -

. :-

o P DE

slichtelijke Bedenkingen

van
J - -

-- - '- -

C LA ES JACOBSZ wITS. -

I Soyt een Chriſten Ziel door 't pack van fijne ſonden

Belaſt, bedroeft, en ſucht, en wenſcht te zijn ontbonden,

Stort tranen van berou met volle ſtroomen uyt, -

Waer door hy metterdaedt ſijns herten leet beduyt.

Of is een vrolijck hert tot danckbaerheyt genegen,

Vereenight met ſijn Godt, ten Hemel op geſtegen, ---

En ſoeckt een vroolijck Liedt uyt ſtoffe maden Geeſt:

Ick bidd' u, met aendacht dees bladen eens doorleeſt.

Ghy vindt hier dat u dient, den trooſt van Godes Zegen,

In# rijm gedicht, om 't herte te bewegen. - - - - - -

Hier is een Confortijf die ſwacke Zielen ſterckt,

En vrolijck maeckt, wanneer GodsGeeſt in 't herte werckt. ..."

Ghy, ôgetrouwe Vriendt, die ons dit geeft te leſen, "

Ghytoont der Liefdenaerdt, u deughtſaemheyt in deſen,

U WIT; Seer waerde Man, waer op u ooge ſiet: .

Verleen u Godt geheel, op dat hem eer g;ſchiedt p

H. I. Craech.

- -

Den

---
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Den Autheur

Tot de Chriſtelijcke Jonckheyt, Lief

Hebbers van de ſtichtelijcke Dicht-konſt.

't Kan geſongen werden op de ſtem van Helena.

szeggº, tr7---1-rTEST3-RTrettErf, K-ºtr

# ######EEEEEEEEE #Eé
T E Hºp Chriſtelijche 3eucht/gefeubig

S&#EEEEEEEEE ###

miſſijij ſchepbt/ Ban 'g mercitg

---- -
-

filootje beught,7 Gn burle potſjept: Gijp martbe
-

-------- A- >---- --
----------

#EE##############

Hinutin Gong ººit na fijn uitlbehagen tºeg

EEEEEEEEEEEEHHHH
Beerenſoctejach van Heughtgaenfoecht te blagen.

2. Çn ulne zieleſaeft met bepligt) 252goot en ſpijnl

Gie Gºbel 3ijt man aerbt om 'giueteſtg Staefte 3ijn/

Bieboo! beg ſpeeren (15eeſt geſtabirij metbt gebgeben/

112et luſt Annner tracht om geeſtelijth teleben.

3. @Pie boo? 4.5obg bant getachtbug unacher 3ijt gemacht

# boo?uhogen 45eeſtnameerber htachten hatcht :

qºn ſtabelijch ûfe ſoccht bp 45obe boot gebeden /

«9m 't beplfgh Enge-pabt met muet te betreben.

4. Dieg mereltguyeugtberſoept/na't themclg5ijt geſint

CEen geeſtelijth 45elangh/ ccn3cbicij ſtijn bemint/ .

ºoit met bt u een legeüght/ uptrenne gunſt gegenen

't Beenſ heerſtboomp“# tot ſtigting bab geſtaag:



1o De Autheur tot de Chriſtelijke Jonkheyt.

5. En langhbp mpbewaert/alguoompmaet alleen/
3Bogbt ü002 iden tuifben D2uch it ailen nu geïnten. .

#iet Homt u meer mat nieu#ban ºf eerſte #ceſ te noten

't G5een buo? den Iacſten b2uth ig mederom het boten:

6. #et tuneet en 't herbe JBeeibatiſſer bij getaccht /

3G battleeg iſ?uit nu b?ie/ en octlt een 250chjen maecht:

32an níeugnu boc'er ljetſteſt/ bermeerbert boo2 gebigten/

&Pm u tot tepil bettttactfi / tetecten 450üg te ſticijten.

7. 'tI# bGo?uſeeb ge geughtleenbeubighbangemart/ -

125cminberguanbeüeugt en Lieberg ban het goet.

#ietiggeen hoogen ſtijlboot ilBijſen en 45cleerben/

JPog gepl/ of ſcijamper Bicht uug? pb'Ien en uctfieerben,

8. #ier bimbt geen iBenug il2icht fijn III2inne-beunern:

iſiſ?der mei't g5go ſiebenb'-hert een 45eeſtelijth geb2p.

«Bp ſaet Den &laeffenaert haer uitp! bejagi) op-foechen/

g#ijp iicft beg #ceren ſº)oopt / en ſticijteïgche 25oethen,

9. Çö52 binbt tot ſtichtingſj meer in 't openbare licht

HÉumcenighaërbigh 55oetſt / ſeer honffelijth gebfcijt:

GBit kan u gragen luſtten boſſen niet bernoegen /

&#p neemt ooh balihijaer aen'tgerniſ'er bnHom' boegen:

1o. JPijn f#ccijt eenbouôfgij QPicijt u meücſog beijaegt/

&#at gfjp bien ſtabicijfgerht / na ineer geburigſj bgarght.

Hobcr maerbe geugijt / Die gingh hap meer op-toerfien /

«En't ſtonb mijn bfgteng ſuſt gelijf, een ſpoo? berfttechen/

1 1. &#21n incet ter ceren @Bobg/tc b?engen acn Den bach

't 45een meeſt mn friben ſticijf/u bienſtigij Uneſen math,

H)gebanigijbat het ig / bat honiſt ghp bnzber leſen /

ſlºei ſetten op tien fin / bie baet toerbraen-qctuefen: -

12. &#nſoo Gijp bit met mp Houbt ſtichtelijtſt uerſtaen/

#tfi beet/ dat mijn 43ebicſjt niet brutht'lgogig grüaeit,

#2u/enmö'lijch tot beſluat/fſt menſch u 'g Lheeren Zegen/ .

Op bat gijp/t'fijner cer/tmetigijt maub'Ien in ſijn megen.

-

- - Stichte

e
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Stichtelijcke bedenkinge des Dichters,

Op 't veranderen van den Tijdt.

33GG2-gebaſſen en gebicht / in be Lente fijnet

23ïoepenbe #eught.

5temme: In Godsgeplanten Hof, &c.

I######Ch gingh ccng op. een tijbt f, in 't -A-

#EËE##############EË-----

groen mp mat betmaec - - - - - - - #cn f

#EE#############=#
3Patt fch tot leetingh ſacb - - - ſcèt beeſbera

################
ſjan - - - - - be ſaet - - - - - - - hen f Jºe 25oonnen

####=E######
ſtûnden gtocn/ De 2500men ſtonden groen lnet

#EËEËE########
vluchten ftijd uit belacn/ - - - - - #tti ſ

##########EEEE#

ſagb 't gemaepbe #en/ Ecſt ſaaij 't ge.

#EEE############
macute lºopſ met groote joo - - - - - pen ſtaen/

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

#gk fagb 't gemaepbe #op7 5ſch fatſj't gemaeptie
-----------

-- 2-p-+--n---+-+------+-----

#EEË##############E
#op/ met groote ſjog - - - - -pen ſtaen, Eſch

-
2 •

---



I 2 Stichtelijcke Bedenckingen

2. gſt fagbe Lioogjeng aen/met beeſberſjanbe Bloemen/

gck fach beeltirumbenſtaen/ mnonbehent te noemen:

KPit gafeen foeten reuch/bieg met bt mijn heri berlycucht/

#ſch bacht benſoeten ſlijtmacht neber een boſ b;eught.

3. De beeſten habben tiet in groen begracgue tucpben/

gbe Bog'Ien met geſanghart Schepuerg lof netb?enben

gºn maethten groote b2cutijt/ elch ſongſj na ſijnen aert/

#th bocht initig ijet ſoet / dat ongben Somer baert. -

4. #ch dacht ben Winter na/bfe als boen luagberſeben/

#oe ongelijtſt bien mag alghp ben bagh ban heden,

gºocndacht ftſt / alle bingh beranbert metben GEijnt !

&Den @ijt bieb?engt het boogt/ben GEijt het meer berflijt:

5. 't ûoint aſſeg op 5jn tijût/toe-nemen en bermeeren/

't 45aet afleg met tien &Tijût betminiu'ren en berfeeren:

&Bug biebmel neerſtigſj acht op al 45ubg buertfien flaet /

JPieſiet in alle bing'jooch mee fijn engen ſtart.

6,M# quamendoen in fin mijn jong en Kintſe Jaren ,

boe ſalegn en ongeacht hoe ſimpel dat die maten:

ºſch hielt inpaſgich mag/ te metenalgeen ſifnot/

&Pat Hinbrſe leurenſuecht / en hinttſe bingen mint :

7.3ft b?gegmp alg een ſtint/en hab oohiäintagebagten/

#cſt mfntie afgeen iäint/ na hinbgfjept ginh ich tragten /

#ch hab' een Häſnügberſtant / taintig boefen en gelaet/

13etinaftelijth en blp ü002 hinderlijtliep?act. -

8. &#fen ſtijbtig nu hoo!-bn/ 'tig nu een ander weſen,

't Berſtanbfig met hen @fijbt nu juoger up-gerefen/

#ift hieg nu anüer ſtof/ icit foech nu ambc't gotUt/

&#it 't ig een jongen &#eeft/ bic mn bitſcij?ijben boet

9. ſbat dient er nu gebaen ? ſlPat paſt er nu gelaten?

gbeeft reben/ mijn 45ebicht / mat falich nu acnbaten ?

#afaen mijn baeg'Iijthg merch/baerith hen mee belaſt/

3D2ijn hert7 gemeenten fin/ nu ſtabich blijven baſt?

to. 4En meſen bo?ber nu belaſt met geeſteſaften /

3tſgban hetrupgeihout een Schip of Schuyt te maken ?

gen boontfoobunteng tijbg mijn 3cughtenbapenfin

(JLe ſlijten met geb2p / en m2oeten in de Tein 2 - -

11. @P neen: het c'el bernuft bient ſjooger op-getogen/

«En Gouen fijn beroep mat better te be-oogen, #ict



-
Op't Veranderen van den Tijdt. 13

bierblentbanop-gelet/opt geen benTijdtonsteert/

j?abien al onſeBoºn i3 lllet#Tijdtberºert.

Ak #k 3k

I2-D&E kintsheit mag met regt bp Winter 3ijn geſehen/

2lig bon en ſomber b2ucht/behoeftig uol geb2elten/

HE)aer alg een rijpen Tijdt Den HBiuter doet bergaen/

5oo neemt een teber ſtimutooth meetber hrathtenaen.

13.'t Hèernuft ruſt met beSon nu hoger uit ſijn Himmen:

dºen pogt ſn't?terg-gemag ſchoon upt het flijh te hlimmen

&Pan metü het groen ſpeboontgeplant/geſnoept/ge-ent/

QPug3ijn tuin met iden (Glijbt gehomen in de Lent.

14. Ten ſlijt/een ſoete&ijt/baer't alles komt tebloepen/

't gjg &Lijt/ 9 ſh?iften #eugt/ qua tanken af te ſnoepen.

t2oumtaf het ruggetuugh dat 't mee!'geiſpagberb2ant/

dËn Spyuptjes goedt gemag meer in ſjaerplaetſe plant:

15. @Pp bat be foete b2ucht mach heetelijtH oplunchen/

«En dan tot ſijner tijbt op 't liefelijthſte runchen/

qën groepenboot en boogt/ altijüt tot hooget ſtart/

5uo ſp?upt ban Vreugt uyt Deugt, bie 't al tebobengart.

16. © ſupb're unftte Deught! infe kan terecht aentmijſen

2II'taengename foet/ bat upt uu?utſjt homt rijſen?

't HIPcſcit 3iel en lijfberquicht / en uoo? ben bal beljoebt/

dD Gü'le gabe 4Bobg! @P ruſte boo? 't gemocbt!

17. © ober-groote ſchat! @ Beere / geeft ben?Zegen/

25cbocht mijn bo? gemoeüt met u gacf-tijche tegen!

GPch roept in mijn het quaebt / en buple ramchen upt/

âDermeerbett mijn Geloof, en 3egent bocht 3p2upt !

18. &#at u begunnen merch üan altijbt math bermeten/

qEn Üzengen b2utſjren boogt f bie ubmen iſ?aem bereeren.

Y tlé moet een ſtijgiſten 2，iel in allegumat hn boet/

G5ebrnhem op 45ebg eer ten tonen recht o0tmoet :

19. ©u dat ſijn hert teqitaem mag'aleeeren tempel bneſen

SDat 3Ubt baet in gebient / gebgeeſt unerbt en gep2eſen.

Hººp bie te herten Rent/ in alle nieren fietſ

visie mii genepngtºe gunſt/ moti) bluote ſchijnen niet.

2o. û'49pregte iſfefo bfe moet altijb ſijn Leydſter boeſen

45out moet in al fijn boengebient 3ijnen gepreſen.

âDelijembieſjier na ſoetſit/ geloobigh biet uattatjtén



I4 Stichtelijcke Bedenckingen.

«En ſchijnt gelijth een Licht in dit berheert geſlacht: t

21. #n gbone bindt ijp ruſt/bie trooſt hem in ſijn lijnen/

?ligiBerelt/GPunbel/boot/en't bleeg hem homt beſtrijden

&#obg ſbeeſt macht hem geruſt/bou! @Bobtſjn ouermint/

32an &#obt merothp hemaertſ geſteft gelijthſijn Häinbt.

22. Hierom bebzucfhe bert miſt tot ben 13cerenahen/

252ſteedt bpel ubuen (Glijbt inet baſten/ bibben/bmahen:

âDantfon gijp ſlechtgoprecht nu naechet tot ben geert

KLPaetig geen tbmijffelaen 1 dBobt nattſtet tot u me'er. ,

23. #p mooiſtuaig een iB2ient/ en heeft na u betſangen/

3aug ſoekt, klopt, waekt en bidt, ijp ſal u meI ontfangen.

âBeeſt uxoolijch ban/mijn ziel/en houdt nugoede moet

#eemt dit tot uunen trooſt in al u tegenſpoeüt. -

24 'te## boo? 't bper beproeft/een Cijgiſtenboog

ljet lijden /

(&Ifa mocbicij alg een Heldt, miſt om de ſiteone ſtrijden/ .

&Boet fulſier maer oprecht / De #eer Homt u te baet /

âlBant die op hem bertroumt / ijn nimmermeer berlaet.

Deught ,, Verheught.

Stem alg booren.

I ,ODeught,O ſuyv'reDeugt!ten bollen nopt gepreſen/

'ſhoe heerlijch iguſtaet/ſjoelicffſijch igutmeſen/

qD! aibet-ſchoonſte p?onth! GP, Chriſtelijth citraet!

JPie al neg ſDeteltgſchat albert te bouen gaet /

2. «En ume moon-plaetg neemt in ſºbele gemoeben/

Die foethem ſpotleg gunſt / brrr' boven aerbſche goeden/

geſe boo? be Deught bercirrt/ bier ſchijnen als een licht/

abieng beerelijhenglang boogbamp noch bonher ſmigt.

3. @ Enel-moedighbert! mieng Bo?ſtelijche ſinnen

#ijn boo2.be Deught, verheught, en niet 3ijn in te minnen

3ean's 13ïepſch ſief-hofern/ noch mereltijjth gemelt/

oEn blij ben dnuerbaert gelijch een moebigſ) Hºelt.

4. &#n gaen in al haerûoen haer &b'ſenaert betootten/

(@Tot teechen bat te Deught haer het te gaet bebnoomen.

#n 't Hart / alſog geſteit / gelijck geloutert Goudt,

Dat midden in de vlam ſijn ſuyverheydt behoudt, (Schij

- Chijn



Stichtelijcke Bedenckingen. 1 5

- (Schijn Bedrieght.)

S,N M 2iet latt ! hoe gantſch beel te ſchijn ban beught

-
gennetnen /

I#oeumel ſp met ber bacbt heel ban De Peught beruzemen.

dBm bat gijp 3ijt / 4) Peught/ban 95cübeſijchenaert/

Soo mcent be ſlàenfciju ſcijtjm/alg of gp 't ſelben bmaert.

6. &#n boetſt u3cben na met mooijen/hſecb'ren/meſen/
GEnſgechtſgo in u ſchijn altijûtte 3ijn gep?efen:

3|12act alg men haer liep2ocft/fgo bindt men in Der bûet

«Een ſuft na pu'ſe eer / ſtart-fucht of engen bart.

7. Dit ig bäer eenigi) Wit üaer ſp met liſt na ſchieten /

'tſDelft ſp û.o02 fcljijn ban beugt ooh menigtmael genieten.

JBaer Iaci! Schijn bedrieght! De mont-beugt niet beDupt.

De Geck is in de mou, die ſpringht ten leſten uyt.

(Een gaven huyt,,Wel 't vuyl beſluyt,,Mäer 't moeteruyt.j

8.O# pb'le ſteun!! maer ſullen muong Heeren?

IBugaen het Peugben-hleet eerbiebelijſten ceren

&Daer bithmael onder ſchuilt een 3Iceutn ofbuple 35tuijn/

Ofmet een looſen iPog/ of slange uolfenijn: t

9. Die haer gelijtli een Schaep in ſchijn ban beught
bertoomen/

GEn hie ſjact tug betroubmt beb?iegelijthen Ioonen:

HIBant bo0? tjaer ſtijgonen ſchijnt dan niemanüt quaebt

-

berntucht/
-

&Dieg ficelen fy aſüug ticg naeſten ter of g6ebt,

1o, 49ſnoûén hitprijeï-ſchijn! #oen 39ſjati5eſtſje tucſen/

37oep op-gep?ontlit femijn/ Bol booghept upt-geteſen !

2{{g graben buit berciert / cm binnen bol uan ſtanch;

3IIg #ubagbalſchen Hug / cn Gºirtegtoober-branch.

11.49ffnunel boo? een buijt tjaer bupſenaert berſchupſen

#ger dracht herſteunb'lijch upt in bupſer ttter-buglen.

,,Ofſchoon het gave vel een vuyle ſucht beſluyt,

,,'t Maeckt hier ofdaer een gat, en dringhter leelijckuyt.

Deught
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Deught-Lievers Vryagie-Liet.

Stemme: Doen Daphne d'overſchoone Maegt, &c.
-,

D#====####
LZº eufºut waarde liefſte beproe Enargijf u

#EEEEEEË#EE##
" ſchoonhept trecht tot u mijn ſjert/ 3iel/ en fin/

=============sº-t-s=2-===g

E## =########=#===
"_flahn geeft na u geſta: Digl) Jaegut/ e
------- ----------| -T-

+ f-It-- -4- - -

HEE#######EEE
menſcijt om jet ſoet ban ú gaef-rijthe JBin:

--2-2=-9-9-e--e--zA------------
'E==*E ---- E=#####E#####

somber uit, gunſt moet ich klagen7 35unten u7
--+------+---+-----2==8-8-8-4

#EEEEEEEEEEEË
9 Beuglit/ Ierf telt in herbaletſ, 3Laet mijn gunſte

-LLS?ILY’SAKYTEN-IJN EIA-5，----TT-TRT

E-+-EEEEEEEEEEE

u bejagenTep dat ſchººt ſoet dan in

-

E

EEEEEEEEEEEEEEEEË
meer-ſicfo geniet als antibie u troum iijck bient/

A-S.

#################
mijnuipe Heught/ Dmite -- blemen u - - / ºliefſtel

E#########E
bol - - maetſite GPeugijt.

#=#E###=#==##
#trouijenrg loon uerilent7 35ug omíngbt u liefde



Deught-Lievers Vryagie-Liedt. 17

; 2. ©ie u ontbreecht/ of niet en milit/ -

&#nig niet rijth/ al bab'hp een honingbggaebt/

#nu/ o Deught, men rijthbom binbr /, fel

&#engnebt genoegen oothbuptenob # : : :

“Die geſoebigb heeft behomen ti: " .tv

Hhepi'gegºocijter ban't ſupnere2Licht/ .

dBicig tijch / hoeftniet#nen ---------

iDant"# jgerin/ enfinight.

trijûtbare #rijgerin / 5 tº s ,

Bettegoſi uiſlº finitief tºe.

&Piena u b2pb/ en hooptnat agb/ 7

&Dat hp u/ Deughtn fijn hoo #ntien matſj,

3. D'49mlnaetb'mijngaei#

####icrGmn iſlijn geeft Ilpt Ifgfûe ſch??pff G. - +

äiepbt onber# nanºtub'ie Bleeſch intoubn/

't Ibepmighbat g'hem hier ingetfmaſten/ .

ga hem (achäief!)ſeo uptter-matenſoet/
'tſian#moet

2tig bp met 't beetje lºſerſ hier ſtrij

dºn# #"
RPa 3 tºt

dºm met u / Deught, ban 45obl ettº/

(&Ie 3ijn in gºtijt/fºtSeubp ert,

4. jl2ijn Ziels vermaeck, melmaert |

“Dat u ſlàinnaet om u#" -

JPoo! u gunſtbeltſch onberbaert :

12oor alle bieuſ en improin u benijbt/it ty,

45hp/ o Deught, hûn't aſberhbinnenfº:

2il houtond veel ſchelden belaſter-monott
&poubpen ſnoofenijn / alg Spinnen/ ff . - --

3Faem-toobenſ ſtegen / mant naifth ig begrondt/

: 12derb?oeben üamp berbmijnt / .

?tigbaerugiang op ſchijnt: "

HIofu mijn GEngel/mijngIeheng b?eught/ -

TI0fb?oomrijeptgfirgon/HIof#ſjoon/ſbate beugt.

vºgº - TWiſt

B geën
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Twiſt-Reden, Tuſſchen Geeſt en Vleeſch.

5temme : Onſe Vader in Hemelrijekst

Geeſt. er rechthlaeghſch / Ble# bij M

45al. 5: HI2ijn dºrf-buant tºt mijn ſnóg ſpatti,

17. ' geat5ijt gijn iPleegt 49aalinbelg5aet!

#et quaetghp mint/ en 't goebt hart /

ſt . 2ti ubermaetitig mpfenijn: "

2. Eg 3 t ſt

vleeſch. GBbp hointmp#

##
*

* * * ::::: en Ug ſ - | | | | | | |

# th niet

ger. E#nuariGeeſt. 3. etſchl terecht gijp niet act / .

fiom. 8: Igdebûtultiften# gaat ,

3- ghebpen tot een brochighenbt / #d -

35aenbanbendeert na 't Elient :

't 45een uitoe-latijt metſthon inſtlijn

- 3 guno, beëiefietfmoobft'ſchijn. -

Vleeſch. 4. Pitig altijbt u ouben ſauſjijf

- 42mmp te ſtellen in bebtmangh;

#pſtelt nºg af te ſtrengen#, " ?
't GBeen numijn luſt en b?eught belet: * * *

gemutteſoºghubuggerbooft/ "
leubangſt beught berooft. Iſiſ Gº

Geeſt. - 5. Igoetichmilg matchtubpinnijefujaertſ:

" ga in het Ethiº Eaert, ºf
ºgſch meet: boiena u luſten leeft ! " ?

sal r: Eeen herſ in 't Eijche Gºongen heeft/... #
2. Is JTBaet bie unantlight/ um' luſtenbtrft/ 3.

* : «Een groote u?eught / jab #enteſerſt. E

vleeſch. 6. @Bijgfiet te betr' / tot mijn berbgiet :

JTAathiſch m'n banbetmahem niet?

#afithaltijbtgentoonden zijn: " .

ſnoet ich ſteebgtuchten uoontje pijn? :

5egh mn / en geef mp ſtoºt beſchept /

25etaefnt ongban geen b?glijchſjept; 7, ©ja!

* g



Twiſt-reden tuſſchen Geeſt ende Vleeſch.org

Geeſt, 7, 39 ja! tchfoech he grootſte ijzelight/

ercl. 8: Breught inteniheet,# #brugbt,
### #n boel bijen is mijn biofijt hept/ºgst

#57'illaer in de fanſ geen nººd:#pt,

#tas, een saunactie te rechten hij ºf zij nastv

#***ian#ntig
vleeſch. - 8:3efitneetbantnoegen of banºnist/
- #thfoethbermaech/#irt 3

thp?ij een luſtighbºolijthijsttri TT

" #met getijſbaan en is benert,
Jil2aet leeft botuleught/ geen betig táenſietf,

«Enbolgſt het geen fiet19leeſrij gebiedt,

Geeſt. , 9. Bijp ſpeecht na u pertoinetta # ##
#ie niet als ananenautiſtine ## noºit

2tig ſjaet rtmift/tmeebjat ſtift/t asſº

gºal. 5: #oetecten/ bronchenſchap:/iënëiſſi. " . te

'9 º Setten/ oproer en quaden tacht; + 5ls tw

#ijneenbeeldbanutſºucht 5

Vleeſch. ro, 't 23lijfHtimeſtaat mijn

ant ging nipt niet als quaet

en totf: htfietuſciteitſtarif

# fgethtonbaeen'ſ en3ijtteb
H grootg gemoebt#p/ -dieet

&#5## .

Geeſt. - 11. 't artieſt heb een gro #moett

#ietgraagh: laeſie met hen doet, NS

Honen is enthºl flauernp.

######ſaeff hoeraethtglipbºpt .
#atgijp niet bol manhoopen#dt . HEls V

- Hºier naaig HPech en 35mancibºaiittº

Vleeſch. 12. 13de ſter befinaertgijp mp / o Göeeſt?

#aertoeairee beleefden eet 3

#fosten tijbt ich hebben moetſ
52u boo2 mp ſuſt en bºutjten ſoet', an

&#bon, ben ik eer ben gauben tijdt/ he

3tig mijn jeught/ bracht en ſirſi verſlijt,

Geeſt - , oft ſchoonong afterſhart mºet
({t leben hier noch n: ap #aet /

2.

nt3ijt;

- t

-

''. Wil

#ai



29, Twiſt-reden tuſſen Geeſt en Vleeſch. :
van 5al nam hetbeſt banonfentijbt , feeſt

##booſen 45eeſt# - 2 : 2 ºp

* Booz ſpercït/ iPſeeſch ben beſten IBijn/ . :

«En hoog ben Heer ben gronbt-ſop3ijn?

vleeſch, 14. 't##berloren matghn p?eecht/ , ,

eijn ſuſt en aerotglipnictuerbeecht/ *

» 't Hgtegengºre en/ ſtatuten ſtºet/ .a

gaat luſt en breught Gelet /

iſlaſjn luſtenmoeten herſten tipt/ -

#mij mijngleught op 't ſchoonſte ſp?upt.

Geeſt: 14:42nten/ het Iſoepſet onſet ºeught

" #ient op gequeecht in narebeugd: ,,

# #at menfijngothbanjonghg op 02aeght:

#ſer. 3: #eug moeten nu uſuſtenfnoobt /

27. dº 12leeftij! beteunt 5ijn en gehoopt. ..

vleeſch. 16. 42 meebengbeeſt ! ep! laetſjet5ijn l

#bien###/ /

fit gaat maecht ben menſchlieft en geacht/ººit ©p 't hertenverbt niet eenſ gedacht:

't #thart niet batt bleeftijintſjert nog moont/

2liſt upterlijckſich niet vertoont,

Geeſt. "Zº, ſpitſ te ſnooben GPupbel: tact/

- - 45ebepngben ſchijn bedºeeve haet,

1 ricg 8: Belieetbooltjert en nieren fietſ -

3%.” Bij asil hen ſlºemſch geheel of niet:

#proept om thert/ 't uptimenbighmee /

# gben bepght hp tecuunigij mee,

Vleeſch, 18,# ſie / mijn Hlagen baet imp niet/

45flp miſt mph?engen in betb2iet/

tin# bie nu leeft na ubuen tact/ -

iemerbt beracht/ beſchimpt / geijaet/ -

12an binnen Inbt hp groot berû?fet/ -

«En ooth he ſpereſt acht hem niet. ,, -

Geeſt. 19. Suijgt/ſtuijgt/u 1Bleeſth/gijp Cupbel33aet/

'li 3icht niet een fier al 'g ſBetelg p2aet:

#l merhich hier beracht/ beſpot /

JT2ijn b?eught en luſt ſjebith in Göebf/ H#



Jeughts-opweckinge tot Godtſaligheyt. 21

ºp geeft me trooſt in mijngemorbt/ g

#afachtich meer ban'a mereltagnebt.

Jeuchts-opweckinge tot Godtſaligheyt,

, " stemmei Eyſerhoë Phillis, Met Amarilli,

1. VIJ giſtu opntaken/ 't gg tijbt te maken? discº

HIBantu tºpamben ## -

ſBel opjonge ººgſt f alDilt ſtrijden/ 3Jijbel ir.

&Pmbejaeghſte beught. fºtº Ed iſ

2. Ig't bert genegen ºf ºm bicutjt te plegen? -

ſlBiſt ſomb upttooben/ JDie ubgeücijt :"

en":# #ennith/

l. # Leert ouertoianen bleef'lijche / ſoorzaaff:

Dieupaſt gueſſenſ «Enſeer bleef ontſtellen

't &albaeſt beter zijn. Haaſjben/ 19erblijbent

gfeutu'gebgeucht boo? pijn.'

HA) 4. •###e
2oe groote hoopen / 32u al rupm-frboot, in

li Jaabeigeiſche pijnl#)

&#g miſt mijfer zijn. Hºu

5. In 45obeg megen/ #g Ijeplen Bl,

ſauſiloetheſinnen/ &eer graeghom te minnen/

3?eemt maer minneng tijbt / ſeat luthfith/ièluchtigh/

&p u ſjaeſt ontglijbt. -

6. Metlange machten ſpa 450bt te trachten/

ſtomt quaüe toenmig/dºn noch inee geen hennig

19anub?oenenſtaet: «Elſenbith/ Scheubigb

&Bijp noch berber gaet.

7.E# 't quaebt Homt## 't upt te roepen

1 GP002 de 45ebellen/ 3aet geheel bertreden/

- #2a 450üg buit en raebt / 't &oet-ſchijnich f)

12an al 'g Gºughtſg5get. 1 -.

| 8, valt dit in##het#" ?

IDeeſt niet uerlegen/3TBantboot bobte Zegen.

«5ijn hetguaebt bermintſ ºpgeſt ſuffigh/ fiuſtigh/

iſDant biefottfit bie uit - ,-

) 25 3 6. Ey!

\ -



22 Roepingh tot Bekeeringh, net

9, Eg! fietbeſteerelt/ Hoeſpbeperelt

H komt te p?atijgen lichtinſtelijtſttoe-Hatijgen

#laetfeet ſtil: neuſchijn: fraeptoomen/ 3Loonen
Iſlàrtbeheïſche pijn. (

1o. Retijt uiſtaenmerchen ſlºeg 32Ietſcheg loerthen
#### i i ie .

an het grootſt geluch/45thijn-gunjiigb/l iunfiigh;

tiiiii benbºuths, gig"
lenigh; -

I2- &### ##tond, een beſte

S3# e reben/ GEn abe 3eben; -

beleeft: De heere/ Gºeren ,

iegorganen geeft
Tittttt,T., ,,tij.TTTTT,N. pf J.T, - -

oepingh tot Bekeeringh.
r

,, . afm6. wiltmy niet ſtraffen Heere.

#fte Schoon Liefwilt my trooſt geven. -

cºn/Het Maentje ſcheen ſg helder.

4. LZ gºintträge Iſlaenſch te boeren / .

K#"
Viſºliſt ºp ! neemt 45dbgroepingſjajaer: - -

tºfg gobt be lºgeet Almachtfgh/

Die roeptn/ 5ombaet / firatjtigh;

Thatcht fijn gunſt openbare

2. Hºp toept tot uibertaten/ -

,,E#, -

2'f geen bathcc! Hoſt'lijch igt - ，

gafbreught enttiſt aangeben/ -.

tºt aftimacthtbooghuettleben,

gPffteſtuw ſtart getuig,

3, Hºp roept u upt beſúntien/

geriupt b'onrepne gronben

aan 'g bupurig bijp hept /.

, , stuurtſtuurwielen ºnont-

. . . . . .

- - -
-

st

#tapt
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Roepingh tot Bekeeringh. 23

#baer baſtgebonben; - - - -

«Doo! #atangliſt betlepbt. . . .

4. 45ijp die alg buple baten/

3elfs ſtomt ben Hºeer te haten; - - - - -

4Pntbloot ban beugijt en eer/ - , V. -

âDat heeft ben #eer bemogen / . . . . .

JBathp ſijn gunſt'geoogen; R - '

4Pp u laet balen meer ?

5: Göeenpen/ noch mijſe monben/
GEn ſtonnen niet berHonben -

dat gunſthan 45obt ben ſheet/

3Pie u fijn ſtem laet booten: - ; ' .

iHomt upt ben bgetſt te booten / . . .

G5ijn ſonbaerg ubeheer, . . .

6. âDiſt u tot mg begenen / 2 tºt

H#et falfgh blijde leuen - ， ºf

# feſt beo? u beregt: ,

aet u beheeringh blijtkent , , ,
3epo ſal fck u# ſign . . .

3|12eteer en JBajeſtept. . . . . . . . . .

7., IBel/ ſult gijp nu in beſen . . .

45obt niet geſjoeaſaem meſen »

#in 't geen ten goeb u ſtretht ? . is

GPth ſlâenſtijl en miſt niet ſchromen

#au tot u 45out te komen/

&Die boo? fijn HIBoogbt utrecht.

8. @Bebencht hoe beele ooren/ . . .

JBie ſtem niet mogen booren; * - --

ºf ,,r - , l

##t: *
ſê00 gijp bit homt betachten/

#Berſupint/ niet gaet betrachten; »

zettzichtlijthghn bobt berſtoogt,

9. Jºl?et beeſbymeuige ſlagen -

# : ,
“Bie fijn ſtoepingh berſma en 4 -

qEn noch ſijn mij meIYneten / * ,

## betgeten; se

n bGil fij -0，38ll, * - . .

ſufijn meghaf# 4 Bekaeringh

*** - ..
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Bekeeringh Sonder Uytſtel.
âpt Ameſiusban be ſtonſcientie.

- &tem: Edel Artiſten koen.

(2fte/ Ick heb geſien den tijdt Waer is die nu gevaren.

Me lºp teuthelooſe jeught

«En onbebachte finnen/ -

#annan b'oprechte Peught , - 2

Hpbelbert niet minnen ?

HIPaer t0e tijint upt te ſteſſen/

«Eetbat gijp u beheert?

5al 't quaebt u meetiger fineſſen/

«Eer Dat ghn'tUan u botert?

2. 3Let melſmat 45obt begeert/

ºproeptmet ſtijbereben:

'#3Bilbat gijpu beheert / * * * *

(@Loeft niet/ jaſclugnijeben. -

gbhp maert het langhai ſchulbigh

'tHl?oet nu / mu3ijnbetaeſt. -

3Lichttmerbt 45oût ongebulbigb.
&Pug niet een uut en bracIt. w

3. 45een QPuberbaen heeft macht

2äunten de miſſijngaceten /

25gbagemocht u nacht

Z&ijn 13panütte IGgeeten,

iBilt gijpmoth bgu boumen

dBeſombe 45gbg Bpanbt?

5ijn mooningh baſterbeubmen/

@Lotum'g heergſchatb'en ſtijanbt?

4. H#oeghpu meet gement

@Pebupleſunb' tebfeiten/

ſhoeſp u meerbetºfthent/

#a hrupptbgo? bleeſch en bienen,

geeſont geïijchtbe 25outen/

gPiemp in Schepenſiaen:

120e bieper in beſlºouten/

#oe#ſp# b

5. Ben joop gijp ogth betImtett . .

4Beſtabighban uſannen/ & Baet



Aenleydinge tot Bekeeringe.

“Daer boo? ghp merbt betheert/

"Haalg haet &laef gebonden.

H plagen baſt bermeeren /

obubtg too?ne boetfoo mee..

't Hg tijbt / miſt u beheeren/

&Pfunaecht 't eeutuigh mee.

6. 12ertoeft u boete niet;

«De JBoobt Hanhaeſtigh Homen.

SPannaethtu groot berbitt,

open tijbt toeriſt ubenomen.

32anig 'tte laet/ eplaci!

35hghomt in 'g 5afhangmacht/

&Paerig boog unopt grati/

JBan baet geen maer gehlath.

Aenleydinge tot Bekeeringe.

5temme: Ach treurt nu mijn bedroefde Schaepjens.

1, Q. # aſſe. Die infombenſeben/

iBan't booſe 1Bleeſch heel oberſjectty

't #gnoobigh batſp baer begeben

(GIot 45obeg ſlBoogöt/ 't boeich haet tetht leert /

lege hat be ſombe «Beeft 45obg ſpajeſtºpt

3Beeſb?oebehoonbe / 42 ſeer ſchrich'lijch fept!

ſBaerb bitterlijch beſchgept.

2, 319ïIt pb'Ie III?enſch melobethmegen

3ll bie genaben ban Den Hºeer /

qDit ging hebt onberbient beräregen:

iBaer blijft ubantſt / u Dienſt / u eet ?

zºefenſt gaet betonnen / ſtenen hnecht fijn ſheet?

iſiechtaerû'ge Segonen QPoen ſjaet 13aberg eet,

45ubt berbient banong meer,

3. ©p/ trage IIIBenſch/builttechtbe-gogen

?li 't goebt bat ghn boo?ſoniae berft,

qBeij! boert boo?'t ſtij?ich'lijch quaebt behoogen

RTBat u genaecht/ ſooghp ſoo ſterft :

-

-- --

-

&#p ! miſt hebencken/ Patghn ſpobt onteert/ -

Hſelfg gaethrenchen/ «En u maeſten beert /

GPcij.JBenſcij!":bUeelt,

5 4. #ſlāint



26 Treur-Geſangh, Over Inwendinge
4. Iſlâint gijp u #Baeſten / &elfg/ en Bobe/,

35gt, blijft ban in al 't ſonbigh quaet. -

H grooſte iPpambt miſt uptrooide / . - - - -

#a boobthem/ eer bp u netſſaet.

28iot Bobt?limachtigh25ortugerbelijthaen/

9oon fijn ſjanbt krachtigh &ult gbp met beſtaen:

âBangtjt maer geloobigh aen.

5. 45obtſiet barmſjertigbaen ben genen/ -

JPiebaer beheer en met ootmoeht/ -

#p neemt acht op haerbygebigh meenen/

«Enſupbert haer beo? ſtijgiſtibſocijt.
alBeeſt/ſonbaer/moedigh/Haeemt nu maar ben tijbt/ v

&Pacb'ſuch en ſpoebigb/ genfoecht geen reſpijt/

3Bant'tlebenhaeſt ontglijdt, w

Treur-Geſangh, Over Inwendige ende

-
Uytwendige aenvechtinge.

Étemme: O Schoonſte Perſonagie.

-
M## E####

-- #n bggebe2 Ziel moet treuren/lbant 't hert
EEEEE AEË EEEEE##

#nertmet 't Roſetſtijfonig om handen 7 #nººi,

#EE######E#EEEEË

tºt ſlechte leuren/gDoo: Elepſruman't plepſcpheeft.
--N-IS---NY --A-REEEEEEt---#EET--3---EE---

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

*Taſte groot verlangenſ JIRijn noemen dBeeſt/ 35tact

EEE#E EEEEEEËEE#2
---------- --

ijtel beverſ / JEigt baſt ſijn luſten#n/ –

########E
"Dus moet het lagen/ #n treuren alle bagen/

I I
----------- -WA

-"L - - --I-ALTE-, Ee- # vr - '

–Z-

: 2, 49cij

##

s'

t



albatrom 5ijt gijp / H'ſelfgpartp://

rººs 't

Om op te letten/ JIRijn gogen nopt afſetten

EndeUytwendige Aenvechtinge. 27

2. @Pch hier te mepnighbyeben:

2Iſ mijn Bpombenſtaen ſteebgin be magen:

geeel met een ſchijnban reden

&Bte foecken mijn conſcienti te boen ſlapen/

GPm ſo?geloog/ Peſſeerelt boog -

#n't hert noch baſt te ſtellen.

geit machºmalºméſen/3gſggeken/en miſt niet bºeien /

#Both uglielſen.

3. {1}aerum built gijp 11 plagen/

gEn u onthouben ſteengalu begreren,

JBaer alib're metbehagen

&Dit boen in ruſt/ en lieten zijn met eeten,

| | | ---

- - - -

genbzuchtfogu onluſten?

gºp! miſt die metten/ deatmatij meligaenmet ceren

&Poet u luſten.

4, JPit/ en nochmeerfpſp;eetken/

«Enſoethenſoomijn Ziele te berraben: ,

(Bug moet ith Dichboiigſnteethen/

#tart/Hyeer/min lig/betlaſting mannen guaben:
H repne Wet, ?lig een lichtſet r

19002 mp in Deſem tijben/ - --

&Paet begijben.

5. Jàoch metbt mijn Zfel beſtreden ,

Blactaerötſch-gevoel/ en heel behommeringen

25eletten mijn gbebeten/

gam ubiet bobt/metarmbathtopte bringen:

©iegich naech moet/ #art tranen-pfott

25efg?engen bjoef mijn leben.

#th roepellentijdij/ #Soolangſ)bat ith inmenbigh

#Boel me erºbºtbe. - - -

6. JPijn hinderlijch bettroumen/

3Paer me't fchu/ alg Babet/ aen finln ſpeechen /

Dat hoelich in't benonmen/

#a't ſchijnt ſomtijbtg of het geheel#
«Dan toep ith hangij/ #thijeet! hoe langh

tatting bp/#eere / GPfich bal het

#lg verlooven, 7. &t



28 Uytkomſtuyteen wanhoopsworſteling,

7, 35eetſterth 3ijn mijn 1epanben/

1arel Dienaere hebben ſyſ biemp beſtrijten/ .

45eſtaegh ſpmpaenranben/ .

25eſp?ingen mp met ſiſt aen aſſen 3ijben.

alBaerithmp urenb / 3chſie geen ent'.

Lloeſalich hier boo?homen?

#n't ſtrijdenbloebigb/3Berb' ith ſtbitt heel miſmoebig/

&Poor't bangh ſchromen. -

8. Bijp milt mp/ #eer/ beproeben/.

3lig 't Boubt in 't bperſ in alle mijn gentechten.

&Pochſn'tennb ban't bebloeben

49oelfch u gunſt/ in mp toe'er op te rechten,

«bbpſlaet mp gaeb / ſpoo? u genaeb ;

ofp! geeft mpmeerberkrachten/

#tſt ſal niet breeſen: atthleeer! milt mp bpmeſen/

Aettit mijn klachten,
-

-

Blijde uytkomſt, uyt een doodelijcke

Wanhoops Worſtelingh.

Stem/ Pſal. ro3. Ofte/Wilhelmus van Naſſouwen.

I,O# ti hertban tranen ofer gpbart in berſmelt/

en effentruim be banen/ugſ?fugteng?00t gemuelt:

3Laetiuub'/ 0 tongh/b2p-hdoren/H b2oefen naer gelupt/

H. hlachthonbt ghijnietſmooren / Spmfl/en moetet upt.

2. ?lItijtſoo moetfch hauipen/ ll3antih ben nimmet u?p/

ſlºten hoopt baſtramp op rampen / «En ſtopt'ſeoper mp/

giſch ſchijn fontijbtste ballen âBoo2grooten ouerlaſt/

gºeie bach geen trooſt met allen/hen als een ontmaert gaſt.

3. ſpoe lang bug bang/oſheere! Salich een ſtrijder 3ijn/

#ſch ben aſgupt de meere/ Hain boobtab?oenen ſchijn:

2temljoogt mijnnarehlachten: Och ! geb! 't igober tijbt/

ilPiſt gp/mijn ſboû/ſang magten/?lgliſt herſtegben ſtrijt,

4.2 zijn dan mijn brocheſonbenâo groot/ſoſmaer/ſo beel?

#5enith te licht gemonben? #ehich bp u geen beel?

Hboogtijbtg gunſt'ge#btenoog mag nu boof,

3Laet gbpmpnu verlooren/en5ijn mijng Ugandig##
- 5• -

*



Klaegh-Liedt over de verdorventheyt. 29

5. Pch! ſalich nubeſmijchen / Pieterſimaelplagteſiden?
3rij! factugunſt heer/blijchen/ºfichmoett'onbet-gaert:
5ſch hanmunict bermeeren: @ch! fch ben in Denſtrich.

#chbalalgboottter neereſ en boel benjaeffenſilich. ,,
6 ME/E: berlooren geijn bier-gehucht

tiAVA dauammoth mijn ſtem te booren/ºntoombe fijnge

Eſch mag alg meer geſonchen Sºn manhoopgmobber-ple

#obtecty'tGeloofontfonche / Patboot inmpſchiet in

7. 't Geloof begon te merchen/ Pe Hoopbiequa bn/ºft

#Pe Liefd' gingbeeg bergterchen/ ſlâijn b?oebe 2iel mertblºg:

<ſch boelbeambere krachten/ 'hibierb moebiga

35obgobceſt bit inmnmachte / Gºob Iof/ich

8. #n muilich triumpheeren/ Enfingen blijberſauch

grºot ºaber/#eer bet betren! H3nlof/ eer en * - - - - --

#ſch ben alg meer berreſen Hpt manhoopginare 7

jihijn woonbºigbeeigeneſenſ ºoit mºbeſonbegaf -
9. âumifichmeer betroumen/ 33eſmijchen nimmermter pºs
# bem###biet'fpmer# º

ot ſpijt banmijnppanden / Poobt ! en hetfrº

25enich blp:# Emmanuel. -

KLAEGHELIEDT, over de natuerlijcke
Verdorventheyt, uyt Romeynen7,

#EEEEEË ######EEEEE------- ---------- ---

JBoon't lijben dat mpig geſchiet / #nuwenbigij in mun
--ZT ---------+----------+---+-

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

ſingen. Dat me uatätretten niet liet een petitfoe

-c-r-r-i-itTL-fºtt ----

#E##
tranen-Uloet.

2. ſlBaetith mn Herr / maer fch mp meub/ -

gſritueel altijbt mijn groot elfenb'/

JI2ijn 49pamütig ban binnen; 'tea



3o Klaegh-Liedt over de Verdorventheyt. 's

't#g mijn herbomben aerbt/

ãeſe mijnbehºefte teſt beſtuartt: ,,
3. #igithiſantrijntgmet blijden mocht

#egeet te trachten na het goebt/ . 'g tiA s

ºptij! 'tig titeltijbtgberloren/ #et guabeboen ik meeſt/

#ct houſe Bleeſcijbertuſnthen ſjeeſt, trººn

4, 5thdoen het goeb niet na 45ubgraet/

HIBaer met het quabebat ith haet:

't igebluſt in 't HBoobt beg#eeren; iſ

#och! tºetſenberg dºet
&èie inmg moont/ en 't goeb'belet:

g, drijft hoe en oefbit mijiigelinottt/
JPat bug inijn miljºen ſuſt tot geent hij . -

JPuguan be algetter ſomden inſiabernumoet 3ijn/

«Belangen in een bloemen ſchijn. De

6. Pengothentoft geeft jobt mp inclf

ſlâaetoetſ! mijn bleefchbaltmij rebel/

###an het niet bijſtºngen/ ºf afmn bugtreutenboet: #

(9th! in infin bleeſch en woont #' ) / | | | |

% ontbintfmpiºeereban Eſtuiting. ''

gaatig het geenetiatich epg / fºtº gº -

&P! &#5gù boil inp betiuſſen 13an dit inijn-fgmûelig path/

't #eſch bug mijn# baett ongenuacſi, .

8. iſ heeft ghp g! #ob/mijntot-uerlatt A 5,

#n beſen mijn beb?oefbenſtaet/ º Y

5

3Jaet nipu trooſt genieten, -

35terth mp/ mijn 45ob/ mijn ſject/ - H

49p bat ich niet en baltermeer. ,

9, ſlºant ſomber ubermathfchniet/ 'Sº M

&Pth ! ith ſjen fitanc#etalg een riet/ -

35e5marrt met beelgebleken: -

't #gtuigrer / boel hefient/ -

# Beeſt mn tot een qTrooſter femt. - ,

1o. 'ſnbicn/ o H3eet/u ſterche hambt -

ſlap ſtabfch niet beeb ontierſtanbt/ -

#th toag genoegh betlooten/ - - -

#aet gipo! #eeregoebt/

Hboºg &Dienaerg bggeben bal Leſjacbt,



. Boetveerdige Tranen, 31

#1. Teusſin u ſpont/ Hofp:ijgen eer/

&Dop: geſunigbaiſtum onfeillººeet :

# # #meijn Ziele toiit niet breeſent ºf

#3ºctrouint op Gºobtuoostaenſ,
alPant Chriſtus heeft u ſchulbt bolbaen.

12. ©ch! ſtijlijft uitºetſeretſ in mijn hert/

genmaecht bat ble baet bruthtbaet merbt / .

in #Laet bfemijn Hepbt-fier uucſen
4Pp't faligh Gºrige-pabt/ - 1

&Penrechtentuegh mai??ebeng &tabt.

13. Batigbat nieutu Heruſalem / .

gaaer menuopt hoopt beghlagergſtem / .
JTBaet altijbtilieubmebgeughbe,

9th! manneerhomt bienbagh/

TBat ich bie/ #eet / genieten macſj.

Boetveerdige Tranen, over 't Innerlijck Aen

ſchouwen desbittºren. Lijdens Chriſti: Dienſtigh in de

voor bereydinge des H. Nchtmaels.
3tem: Blijtſchap van my vliet.

1 •W Gſop/ mijngemetot/ ilàiſtnu ſpeculeren/

-
4Datuſonbeboet t 2ten den Heer ter Heeten/ .

©tij ! ben grooſten tºelt Hut &#uba geſpyboten/ .

Igeeft hp met gemelt/ Hnit bofneergeſtgoten/

UPaet iepthp befinaertſt mºogt baſtinbeaterbt:

«Enfuneet angſtigh bloebigh ſtreet/

#n roept algberbaert/ #Lumb' ten hemeltuaert:

| | Hilaeght ellenbfghüaer fijnfect. ##

- @th! mijnburleſonben/zijn ſoof maer beuonben/s

JDat ben ſpelbtuaer onberiepbt;

#g baer alagebonteng gºefſceptſanghsbegronben/-

| Gºth! 't ig 5'12eer het Heerlijchhept.

2. #eſttliebe Lºcer/ gath moet ghn bughlagen?

3Ieggen bugter ne'er/ ſºmmijnlaſt te b?agen?

3ſch geſ, 'tguact gebaen/ «Bijp ontfanght beſlagen/

ºftſt hebt, berta'en/ Klog-gebiacht u plagen.

áštotulila:/, schºen met niet gelugt/ .
JPijll 2iel/ 't igueugenſtijuit; -

- - JPoo?

f

t- - - - - -

s: ... -

w



32. Boetveerdige Tranen,

& Poo? u fnoobe ſomb' / Hºebt gijp bug getmondt

Gºtt met anglijſt en# berbult. * .

JIPoſt gijpſgeer berigeeren/ Hſooſeet bermeeren ? -

&Bat/och ! Dat om mijn boogijmoet:

Gjtk mou u niet eeren/ #BochuſBetten leeren/

* * &Paerghp bug mijn ſtrafboo2 boet.

3. dIb! hoe Homt bit op 4 ºſch bab uberlaten,

5a'f magu partp. «Bbp Homt mp te baten.

HIBat mag't/ ſiebe Beetſ Batu gingh behoegen/

zaat gijp afbugfeer &Lot niptuaer 'tgenegen +

&Ptij! 't mag u genaeb / Pat gfjn al uit quaebt

iBan u 12pambt hebt gement,

ſheete/ utmelbaetſ 4Dijgbapt boueirmaet /

JIBaethtghpong hier in behent. -

3DcI op ſ al mijn ſinnen / ºp ! uiſt meer beginnen/

- TBatgijgt 49uben menſelje boobt,

't Zijn u liefſte ſonben/ pieilleeplant monten/

25gengen in ben jooghſten mocht. -

4, 5onde bijeen ſpran/ Hhracht meet geb?ohen:

'h Segbuſoorloghaen/ JIaet u lieflijth ſtohen:

qbijp en ſuſt niet meer ſleijnen ſpoûtûoen lijben:

ophpfuitſelben meer heel ter aernen glijben:

'H#Laet u niet met bge'en: 'HTIBfſuijerluertte'en -

Selfguaen het ſtrupte fiaen/ # #

3Boo! al 'tboefgemeen/ Dat gfingsonb alleen /

ſpijnen geplande hebt gebaen.

tºp ſal triumpherent enging ſteruenſeeren/ .

Glijbenſuo be grooſten pijn: - - -

gabe ſpeerberigeeren/ Salmpnooptregeeren/

- Patich faiu JI2eeſter 3ijn.

$,G#pen ſult niet meer/ ITBaer 45obin mp leben:

«bijn moet heel ter neer/Chriſtu35ijnberijeben.

42tij! batich bug langſj Hibeb gunſt geb?agen. -

5cſt ben booguangh/ 'h gefeub?oebe ſlagen,

Asſet ! ben grooſten Hºelt 3Lijbt ban nieubug geboeit:

qDch ! een boogubicijt hem betraet /

Teaet wernt in behmelt/ 1eoon't berechtgeſteit/

ſ?alſch getup'genig op-ſtatt/

(Iegeng



Over 't Lijden CHRISTI - 33

&#egeng hem onſchulbigh: ?tig een lam geüulbigb/'

qLijbt hp ſlagen / metbt beſpot/

seer beſpumt; gebonden/ #een en meergeſonben/

KIoe-gemaecht gelijch een 5ot.

6. ©ch! ith fie hen ſtijf ºbeeſſelen bol momben,

(ſerij ! bat bepligt ſijf/ 5omber ſchult beuonten/

gstaet baer heel bebloet. Pch! noth meer gehoonet/

#am Iſicijgijflien uermoet / 5tijempelijtſt gehtoonet,

dPcij! een Boonen-firoon/ Praeght nubfe 49erſoon

UPaer het al uoo! bungen moet.

35iet! bug komt ten toon 45oba beminte &oon/

1eoo? fijn ſepambtſter bermoet/

zDie bol bitterbeben / Zijn motij niet te b?tbrn/

iBoo! ſp hem aen 't Hirunteſlacn. -

UPaet bpmeer geleben/ en boogſchimſereben

JIBeerber ſpijt heeft upt-geſtaen.

7. JIBoſtgp bepligſt lijf JPijnſthult bug niet boeten?

aïBacebt geſpijthert ſtijf/ 3og mijn pijnberſoeten?

dep-gerecht bol ſtijant/ Giuſſchen ſhooiberiaten/

?Iïg of ghp een quant?tig hte Fieſten maren?

lhangenbaer onmaerbºſ tuſſchen hemel/?lerb'

3Paet gbp bepbe IBeerban5ijt !

«Denbo?ſt u beſmaert. Çeth en 45al gepaert

«Beeft menutot meerder ſpijt. -

op! @Bobtg Segnemathtith/ ſtoept gijn bloefftihlachtigj

3ingſtigſjupt: MijnGodt! mijn Godt ! .

Hebt ghy mijn verlaten? GPcij! hoe upttermaten

5maer balt u bit bitter ſor, - -

8.'HS#met broefgemeen/('thert ſchijnt mptebehen/)

-
'téſ?uact üet ſomb alleen ſlBilobobna regt to2eften/

't ſlecht moet3ijn bernuitſ, Iºp míl 't niet af-ſchaffen.

&Bug gingh hp onſ ſchuit?ten fijn bone ſtraffen.

qBobtg3hoon metgemeen/ (ſtan bieperg alleen /

-
Saheeft al ongſchult bolbaen/ - -

dBoo? fijn bo?eeben boobt / Senfth ijeeIben noobt

12an be #eïſche pijn ontgaen.

3àu/ ich ben ontbonden aan beſtraf het ſomben :

iſïtipmt ban enom:heerſchappij, gth



34 Beweegh – Redenen,

#th miſt u me'et ſeggen / GBíjn moet onber-leggen/

qBou? «Bobg &#ecſt bertte'en ban imp.

9. &#h?iſiuglipt bennoot/
&alinbreughben leben/

b'3Pube ſlºemſch moet hooût/ ſn't graf 5ijn geb?chen,

3

*

i
g? #eer ! moont in my / HBfſt ſfaegh in mg blijven/ ,
qDm mijn ſnog partp Bali imp te berb?ijten,

Häupmt/obleefſtijen-ſufi, 35ijp met bt upt gebluſt/

âDeglj met al üfoetfemijn/
apereſtg ſoet hebzocht Baeuoogt/ toefje noch? ,

(Joomjt moth uſcijoonen ſchijn?

45Ijp fult impniet trechten/ 'fi Sie en meetu bitchen:

HLuth-aegban ben 5atan / bliet:

'h32ſt niet meer uhooren; '##chu luſt perfmooren:

- @ft u bient Homt in 't berb?iet,

1o. 5th toilaſg een #eſbt #et mijn 45obnu ſtrijden/

Abombeng groot gehmelt 2#lgbe 33eſt betmijnen.

&#hp/mijn goebe 450bt / JPiemp hebt berfigcten / -

JPijnruſt / beught en Iott / Haet mp niet verlooren.

2tig itſt u geniet / GP! Dan byeeſ' ftft niet/

HIPereit /
12leefch/noth 3Poobt/moth tºel/

©ou? ugtoot gemelt 5al ich bouben 't beſt/

9! mijn 122fenbt Emmanuel.
Hifeet liebe Bamben/ 45eeft ghumgin ijanden ;

&P ! baer op betroubij fch baſt.

#Laetitie tot berſiercken ſlºijn geloofbclperclien /

Pat Daerbºutbt te beter maſt.

A

-

Beweegh - Redenen tot ware
Gerechtigheydt ,

en Heyligheydt des levens, over Matth. 5. vers 2o.

5tem/39ſal 79. De Heyd'nen zijn in u erfdeel gevallen.

Ofte/ Antwerpen rijck, ghy, &c. -

“R timmtunt mijnhert/ g!jn aerbſch
beſlommeringen /

#ſch boel mijn geeſt tot
hoogerſahen b;ingen.

JAegi?eeren
u3on:btſpecſt ffaeghinmijn gebachten/

dºenfaechbacrith incIneerffigſj op moet achten:

alàant hij heefthlaer geſept/ | #boo u 45erechtighept

ſhietigban meerber unaerben

2ïlgball be #9 jari;ten/ #og matchtu grootgemeen/

- -

l

|



--- -
- - .

-

- -

V

- Tot Heyligheydt des Levens. Zº i 35

Sult mopt mijn ſtijch acnbaerben. Matth, 5. 23,

2. 45ebeucht/ mijn#iel/ met hinderlijche breeſen/ .

Baer moetbnu berechtighepotſierig hºeſen.

Geitepſtitbeigeert Ebicoorhgierijloº highſ
13ecimeeralguan bej?haristen ſjoogſjmbcbigſj

opie magmaer 25urgerlijch/ 45ebepnſt/ en tiptterlijch/

32amenſchelijche IIBetten; -

#enbaſheſ niet geheel/ meantſpop'tminſte beei

JIAeer alg op 't meeſteletten.

3. #aer engen heel een Plieghjenmoetuntimeeren/ .

JBaer een ſtamcelbicmachbaerboonpaſſeeren: s in

#p millen niet in't ſºepbengſticht-hung trehcn/ ,

3liaer moo:benmet bobtg&oon ben 42o?ſt beg13;chen. ,,

"#rechtigheid in criſiſjaar nog beniepitt
lgiuel in bioome babeit:

gop boerengroot gebiebt/ «Enboenſelfg't minſte niet/ .

âſlâaer aub'rcſmaer belaben.

4, ſaaijooge eer / enmenſchenglinſtſptrachten/

gÈn batmen bact boot +3epligenfal achten. ,,

#ſn't openbaer boenſnſeer lang & cbcbetiſ

cº'n muntenupt in ſtact gelange fileciºen, ººk

Sabenſnbººtrmennet/ 't «En bleefberijoolen niet l

#ſlºtenbliegbat boo: Crompetten.

sp maechtentot bien entt gaet baſten mee behent/ .

geoo: 't gengeſichtgberſetten.

5. Sin't hart / al 'tgoedt batinbaer in gebomberly or

álàag anberg niet algop-gep?onchteſonben/

't laagſjaer / niet 5obegeer/ baer ſp op bachten/ te

'tilàag haer/ niet bubcguil/ baerſn natrachten.

- «Pch!'t mageen mbºlen macm/'tſgaochtboeg gºob niet beſtaan,

f iſlaijn #ieſ mellot opbeſen / - - -- -
k Gaat u berechtighept Pachucc; 45obtgJIBajeſtept/

12anmeerber maerbemeſen. t

ººg in#/ ####oogliften maar genomen? -
afgijn fult mopt in 't Hijchber #en Ien homen. - ..

(trachtt' allen tijbt met tranenen bebcben

32aſjeplighept en bobtg 45trechtigheben g:

JPitig een hlaer beſchepbt/ Pat ſolibct bright t .

Haiemanbt bootſalaenſchouwen. Er 12. #4:

ier baet geen ſchoonenſchijn/ Bie ongerechtigh;ijn

al 45obt fijn fijch onthointpril. TCor. 6. 9.

,7. Berechtighept igfioſi ſjeit in Bobgeogen tºt 7

#etig fijn miſbat mnbarr ſteebg napoogen;

- dº 2 31eant



36 Beweeg-redenen tot heyligheytdes levens. *

319ant hogbaet boo, hem eenſtijſing gelijcken/

«En laten baet onſ eerſte beelbt in blijchen:

5p buet banbefer aerij 't Bebebt ten ſlºemel-tuaert *

#adog 45gbegaenſchijn ſtiegen: -

gen onſen laffen a'em/ Boo, bact 45obtaen-genaem/

#omt in ben Haemel bliegen. -

8. 35pboetin ube me'er-geboorte blijthen/

ontheglighlijth 450tig ſifanten te geluthen.

(4P! ſchoontieraet/o!poncaſter eerbeg theeten/

d?! ſinlijchhept / on ſombeng bupite meeren.

&Paer upt# ſchept/ Pat gp gemeenſchap hebt

Hilaet ſtijgiſto anſen ſpeert 7 -

«En blinkt banalg een 4Ligt/ Dat ſteebg u iſ?aeſten ſtigt/

Gam Q5uüg rijth te bermeeren. tv- -

9. @Bp Dat algban ber-tegen-ſprekerg tongen

ſperben geſnoert / of binnengmonbtg gebmongen/

#Iaet u &beloofboo? bep!'gebaben blijchen / .

3Laet Pit/of Pat/u boomgeptnopt beſmijthen.

(SIoont tot u ſaijberg ſpijt / Batgijp geroepen 5ijt

Hpt ſombeng boob ten ſetjen/

JBaecht uberhfeſingh baſt/ ſºnbat u beughtaentmaſt/

dPin &#obt ſtaegh ſofte geben.

- zo. ?II5ijn ton raijchſ ebel/ of hooghbanſtaten'

ſbijg / Hºoogh-geleert: ſlPat kan bit allegbaten;

't 3g aluergeefg/ ſootmp niet onfe leben -

512et aller blijt tot tºepſfaſjept beſteben. -

ſtºot beſeigenligbepbt ilâetben mp aen-gelepht/

12ermfütg mp3ijn hetbooren/ - - - -

genboog begilBereſtggronbt #n't falige 12etbonbt

#n Thaiſto upt-nethooren. - &#pij. 1:4.

1-1. Baef-rijche bont! o 19abet allerſlichten tºt

d2th ! Haet u 45teſt ſteeüg Heeten mn mijn plichten,

©ch! #tſu heer/ mijn matchtheiſt miſt behſecten

ſleet tſupner Hälecht uan u bereihtigheben.

ººit is mijn hooghſte goebt / De ruſt dan mijn gemgebt/

't 25elet mijn angſtigij m2oegen / - 1

32th #geeft mphit/o theet/7 @fith Ham nimmermeer ,
(QEen bollen inpitje * -lgbernuegen - Ware
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Ware Geloofs Proeven.

&temmen/ JPſal. 14o. «Enbebanbeſliſſen 45eboben.

* . *

9fte/ Nerea ſchoonſt van u gebueren.

I.K 49mt bggebe2 fel/bnfeng matehſatijten

IN Tot in ben joogen HBemel gaen :

&#n bie/bertmijffelt in gebachten/

jàiet meet hoeu geloofinachſtaen.

2. #ſch fal u bmaretrechelig leeren/

genp?oeben/ mel gegronbt baerban/

«Enmijn 45ebfchtſal dan u meeren/

't 45een tbmijffelingh betimethen ſtan,

3. #g u beloofniet al te htachtigf)/

«Enſnuertroumen monbethſepn?

't Laet baerom niet te zijn inderachtigh / .
«En 't filepn ſBeloof Hanſmeſen repn.

4. &al niet begroote bobt behagen
H#ettotechjen. Dat ſooflapjengrootht?

«Enfalhp niet met ſuſt berb?agen

het broſſe Eiſentjenſgo gehrootht?

5. 500 gbpu#ielbenimbt te hijgen /

2ºlg 't hert na 't oerſche materboet/

dBm ruſt/ en trooſt me te berHr#
Hpt ſtijgiſti 2Zielberguichenb'bloet,

6. 500 gbp betlangbt om eengte bnefen

ſl2et Çij?iſioumen252mpbegom/

gEn 'g mereltg goebt / hoe ingogh gereſen/

iBeratht op 't Lºemelg #epſighbum.

7. 300u 45eloof duo?'t hjoogbt gehooren/

SPgo?'t moogbt berguicht merbtengeboet/ '

't Hoeſch ingelaten boot be goren/
JBe23ieſ en 't hert berbeughben boet,

8. &qughpalleen niet boog belonen

3Boo? feHer en getnig erhent:

#Paerſonghputſt met een gelooben t

3eijn mil/ gebobt/ en b2eggement.

9. #oodhpin't minſt niet mijn geboogen/ -
3Pat fijnbeneſtelt in uZiel/

- Ç 3 49oth



38 Tegen de Vreeſe des Doods.

o@ocht die u foetſt'ſcheen in u oogen/

oën bieucertijbgmeeſt bebiel,

1o. Betnijljekmeetbat eben Deſen
-

Hºge foetſe ſchijnt / boehlepn enſlecht/

djemactfit heeft dat uur iſ eer betuneſen /

gºn aen het ſtrupgig baſtgehecht.

11. Seanghut hert / u 2 tel/ en ſinnen

2Illeenerfchter tot u ſheer/

oEn alleg ſtelt om hem te minnen /

&Pm hemte bienent'ſijnetter.

12. Cºnſgü albug um'liefbeng-ſtralen

3IIgneber ſchietenbanu Bobt/

gPatſ opueben-maeſtenbaten

#Bab'inhoubt banfijn groot gebebt.

13. Soogaeje baſt / ſdg metigbje bueten

gaat u geloof macrathtighfgf

gºn batjeſuſt Dietnamaclg eten. J.

&Per 12rul'gen Hoſtaen 'glºemelg big.

14. Bithlenn beginſel man'tgelcobe

&al dan in alle 35ijn uolmactht,

HiPamnetric boog 't Beſt of fier boben

Cotgobgarnſtijbuurm;ijt geractht.
--

Tegen de Vreeſe des Doods,

Stem/33ſal,8. Oonſe Godt, en Heerfeer hoogh, &c.
- , tºt nu

1. IZ gamt nooit mijn ziel entrettttelig onbert'oogen

- Gebleethe Doobt / en let op ſijnbermogen/

Zºietboefjpig/ niet hoe hnlijtfit in ſchijn/

GPp batſijnbreeg uit eenemaeſberbmijn.

2, 2ti toont hp bozeebt/ GItnilſjp niemanbtſparen;

HBilt u bood hem in 't minſte niet berbaten:

3 Bant Gobeg Soon/ ben alter-grootſten 13elt/

®ntrooft fijn rûof/ berh2eccht ſijn groot getmeſt.

3. #p die fijn Hracht beguain eerſt tipt be ſomben/

3Iept in onmacht / boo: @Chriſti buobt betſſonben/

5ijn# # ##ont igoberheert:

enovatbeºogt niet heeft baat meeg omstrekt,
r < - n -

A

* -

-
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4, H #culant ſtierf / ombat ghn niet foubt b2ceſen

De breeg beg tºonbg / matrban baerbanſoub meſen.

g5rootfgebobgſicfo / nie ſooſtantbaſiighſtaet/

KLPat felfgbe (Boobt u ſtelt in beter gtaet, - - -

5. HQant Th?ſſtibochtig banſoogroot bermggetti

SPat Goot baerom in 't minſt niet#"/
#at finiſitie en het ſouten onter-gden/
JBaer uuul batfptriumphelijth opſtaen.

6. Pop: Tijgiſtiboob brengt ongbe Boont

ºp maetfit ongbypbanfonia'ſ en ſonüengijuahen:

3èan 'g Pumpelg ſtrijnt/ aanbechting / hommernig/

19an 'g mereïtg-bierſtijl en mat bica meer mochig.

7. #oe menigb mienſch / Die boo? dit guaet geb?eben/

ſtoept om de 3Dogtt / en menſcht geen meer te leben.

schoon't lebenig bûo? peter ſchepfeſfoet/

j2gtijtang men uperbt het margboog tegenſpoet,

8. #ett3cet en pijn/ en heel ontelb'te gitalen /

#a alle ngobt / berTabobt holpt ban ongbalen:

&heeft 't lichaem ruſt: DeZiele gaet na 45obt

#n 'g Hºetmelg uzeughtºf geniet der Sael'gen lobt.

9. 't ººgpbeſhept al 't geen top hier beriaten.

ºf 3g al boſmaecht 't geen#hier na aenbaten.

#ant goede bebt / en haeſt mij hier banbaen/

'k Diſboogben geoobt heel biolijth tot u gaen. -

Profijt dèr Godtſaligheydt. -

&tem: pſalm 9. Heer, ick wil u uyt's herten gront.

t 1 • GEÏop gijp menſch / bie 't aller tijt

aptoet/attent/ngaeft om aertſchp?ofijt:

35ong IBoozt fat u een ſchat aenhuijſen/

GPieng maerb men niet genoeghHan p2ijſen,

2. Soo gijp oprecht met aluftrafijt

CPin T5obt te ûfeiten 5ijt bebacljt / ,

H#et ſal u brel profijten gebent

i?íet/ in de boot / en na bit leben, 2 -

3. 2libier merbt gijp heelbºn geſtelt -

12än'g Pupbelg barb en Slacfg gemelt / .

-

Z -



40 Vermaninge tot Lijdtſaemheyt.

33an iDerelt/ 12leeſch/ ulu'g #ielg bpamben/

dEn byeecht ontluce haer ſterche banben. -

4; faufoobebrijût bientgbrugboot/ .

dEn hebt ultiſtaenfijn 45ebobt. -

2tlbie 45obt bienen bieregeeren.

't Jſlâoet alleſ, tot haerbeſten heeren.

g: #et3p ofboot of tegenſpoet/

't Enbrelight of opoefijept; 'tig algoebt.

gPoch fclfg be ºboobt geeft haer het leben,

àBatſal cenſuichen menſch boenbeben?

6. «Een biep# in 'tgemgebt/

geen hoorſmaechbandjet hoogſte goeht

H3ebt gbp in dBobt. 35oo groot geen lijben/

RPatuontrooftuin'g hertgberblijben -

7; Deef trooſtuinben boobtip blijft/

&#n boobegbreeſebanubpijft. - :

45bn meetbat gbp ban tnerbt berbeben/

«Pm een inighſijck bp dºobt te leben.

8. &#een bingh op?tern-ſoo lief geacht/
*t# aløijf/ofiiimbt/gelutſººrt ofpgacht/

dPfalºmatliefofinaert'mach ſchijnen: .

't Iſlâoetal boot 'g 19emeſgureughtberbmijnen.

9. «En alg glipboog oºgbg «Boºbeel hoomt/

SBaer 3ijtghnblp/ gantſchonbeſchroomt.

H beught / in recht boûtſaligh leben

&tactindhobgºoibeekhoech geſchichen:
1o. Paerkrijgijfgijp 't bomligt'ütuer bact/

3Pen gemelbooguopenſtaet/ -

tºpaerig be# oounttermaten/

JPat ongberſtanbt 't minſt niet hanbaten.

Chryſoſt: .

De Heyligen zijn, daerſe noch niet zijn:
-

Ende zijn niet, daerſe zijn.
V- Tucht baert Vrucht.

Vermaninge tot Lijdtſaemheydt.

5temme: Ick gingh noch huyden morgen, &c-

qBfte/ Van liefde komt groot lijden.

A########EË
3Ig up tº recht acnmerchen/RBeg
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Vermaninge tot Lijdtſaemheyt. 41

E+++EEEEEEEEE
Hºeeren mijgbelepot/ Boebatbnaiſijn merce

----- A

#E#EEË######E#####E
Hen/ Doetin gerechtighepot : «En alle

#EEEEEEEEEEEEË
uingijſter inefregeert tºt Satoir beloofber

A - 1 --

EEE EEË#######=E

ſterchen/ ?tig ongbetſjben beert.

2. Niet han ong ober-homen/

gPf'thumtongtoe van bont.

ZIBug moeten mup niet ſch2gmen

3Boog b?gefheptg ſtrenge Igbt ;

't #gnebtaſtmatbe ºortheghtboet:

genbeſten ban bt Pyomen
JPient ooth be tegenſpoet.

3. Dat 45obt ong ſtomt kaſtijden •

#rechte teatergaerdt/,
dºn'tig blp-embtghſjben/

3Pat mare beugboebaert,

3Jaet ongmaettoonen lijdtſaemheyt.

4Png naecht geinig berblijden/

&Bobt heeft het toe-geſept:

4. En ſaet ung recht bebenthen

3Pelijdtſaemheyt van Job, Sſac. 5: 1 ts

gEn albfe &Bobt gaet ſchenthen

JBe worſtelingh van Jacob.

(ſ?! 't igbe beſte ſlºeberijn/

Spie'tiëleeſch mei ſchijnt te htenthen/

HIBaer 'tunerot Zleſg ſoetenâBijn, -

5. Recht aan Bobgſboogt uittoone/
&#temp'Ien 3ijnber beel:

al?aet &#obg mel-liebe5oone

genboog-beeſtigsººg/ -

- GT 5 &Big

zºº" -



42 Vermaninge tot Lijdtſaemheydt.

zºaie boogbolmaechte lijdtſaemheyt,

3Pettmo2ben heeft de ſtroome /

w

3Bol glang en heerlijthſjept.

6. In bein bogobertpinnen

3ti't ſijbeng groot gemelt.

&Belijdtſaemheyt ban binnen - -------

3|2aecht uptterlijch een Belt.

geit t met betnicumbeſinnen/ .

2ti't quaebt berbminnen Ham.

7. Salpenlanbt dan beſmijthen /

2iig een met onbeſchept

Sijii boog gemoeidt lact blijchen

2ten hem boottoo?nigbent !

gemeen/ tun moeten baſt'lijckſtaen/

#n 't quaebt ljein niet gelijchen/

3T2aer metgoere en aengaen.

8. 52't quabete metbzagen,

1 TBaerlept beſterckſjept in f

52iet om malfia'et tejagen

3Deteenberbolgen ſin. '- --

GB ! úatig geenbernieuhit gemoet/

&Pe #eer biebmilljem plagcn/

3Pfe ſelgebmgaethe Doet,

9. Along' hoop en betrouinen in

à 120ct 5ijn op 4,5güt ben libeer / .

1)pſalong boogt op-bûtſtoen /

giën ſtetchen t fijner eer.

#nftpachen in3ijn ſtracht betoont / .

5ijn gunſt ſal niet op-houYuen/

&Baer 45ontſn't hertemoont.

ro. Cont/ laetong met gebebril

3lenſjouben bpijen IBeet/

&#n litet gebogen leiden

43eſopbigh finicienne'er / -

geerbicbigſjudo? fijn ſlàajeſtent /

lºg heeft onggunſtenbgebe -

#n Chriſtotoe-geſºpt.

"

g? 't is een held en ſierelien JDan &

- si. Oclj!



Innige ſticht nat Nieuw Jeruſalem. 43
II • Otij! in bittgoebigbdeben . * * -

- q5antſch geen boimaeththept ig/

«Been menſch/ hoe hoogh betijeben /

#g b?p ban Hommernig. , ,

: #in 't#nuernſetſ

•

g5obt eſthfijn heel milgeben/

3?iemambtfijn heupg ontbliebt.

Iz, Bebent.ht u ºp dat geen ſaetſten

Göeſchieden op geunl / .

#smatchen)

ant Ghobt regeert het al: º, º,

, SOO Neemtuheupgooch aenboog g0et f"

&#n bencht 4 bit 'g banben Hècete / | |

#fe 't tot mijn beſtenboet. -

* Innige ſucht na'tNieuw Jeruſalem.
35tem/39anbe (39ſela Gºeboden;

: @Pfte/ Nerea ſchoonſt vanu Geburen.

1. VY7 Giop/mijn 23iel/berlaet 't gememel /

W# etbt: ,

ášembt altuſſinnennaben lºemel/

2ël u gebachtenHaemelmaert. -

; 2. H. Zieligniet upt b aerb' genomen/

H#oe-helſe nu op aerben leeft / -

#p fatan boben afgekomen/ -

een baerona me'er na bobenflueeft.

3. #etbup3/ alig het meer gebmongen/

32anſelben meina botjen ſtretht; -

2tifgu ziel in 't lijf gebzongenſ

&p echter meer na 't hoogetrecht. .

4: 32a bohen/baerbeſari'ge Zielen

(ſBieng lichaem nu het graf berûooft)

25nſoo heel bombertbupſent hrſelen

Jl2et gulben tirannenop baet hooft.

5. Dit is de Stabt/ bact al be ſtraten

#Bet33eer'ïenfioſt'fijth 3ijmbtſept/ .

2iſ meerig baet / alg'tſjert Hanbaten/

wamantenwinsten. , Cit'



44 Innige ſucht nae 't NieuwJeruſalem.

6. @Piettotſaert/ biebe Stepterſmicrºbe /

Jaien 25abetgantſch ten dienſte ſtonot/

JBie op-geblafen 't alregictbe /

hembug te ſp2ehen onbermont':

7. #an pemambtbeterpupg beſchouinen/

TBan bat mijnarmnuheeft berept ?

3Patich mp hebbe latenboumen

&Jereeren vanmijn ſlaajeſtept..

8. ?ller batich bit banuginchſeggen

IL 49! ober-aerbtg geruſalem/

4Bieng fondamenten baſter leggen/

«Bemig het hab' beel beter hlem. -

9. «bbp5ijt het 25etſjeſ/ Bobeg mooningij/

dºöhp 3ijt beg 49pper-booghbgſpalep
g/

- Hſchoonſte ſtartlijbt geen berſtijonningh/

# 't be## ſtutben epſch.

| 1o. Tºenhoeft in ugeen JIBaen of Sonne:

mee
-

-

39eel minder hoeft men ſtacrg en licht:

H#Lamdicijt/ alg'ttg onbegonnen/ .

Sooooth geburfgij nimmerſmitſjt.

11. Honberbloet met aſſijn &terren

&chijnt hooget alg het hooghſte bingh:

35ijn hooghte boet'tgeficijt bermerren:

#oe hoogbig ban beſcIneringh?

12. Baer fit be ongeſchapen Soone

iſ2et onugtſpiehelijchepgael
/

-

25p 12aber op een lºemel-trgone/

#n foo bettierben Boben Zael. . . . .

13. Paer ſiet men ſchoone glanſen ſchijnen

2ºlg Pienaerg in het ſapper-hof/ -

gEn tjombert bupſent Cherubijnen

TBaetſmietentot haer Schepperg lof.

14. JBaetig het/baer mijn 2Ziel miſbnefen/

SPaerhaecht / haer Dieghtſeſoo na toe.

9mu te ſien mijn gſbobt gep?eſen/

33an mienteſien ſp nopt merbt moe. - "

15. Çöelijth een lºert bermoept b00? 'tjagen

3eeer bijget na een berſtbeſloot/

A 3 $00



Chriſtelijcken Ridder. 45

5oo memſchich manieſoete Dagen

dBm baet te meſennabe boot.

16. Die dagen / Dat ith matijdenſchoubben

ſhet helder licht ban u aenſchijn/

apaet altijt beughtig / geen benoumen/

«En altijt blijbtſchap / nimmer pijn. -

17. ſtomtijaeſtigh/H#eer/bpilt niet bertragen/

gºp ! haeſt u boch/ en Homt met ſport/

232engijt ijaeſtighboch biefoete dagen !

Soo haeſt mijn &fel na 't ſoetſteſoet.

Chriſtelijcken Ridder,

5temme: Wel op, wel op, ick gaeter Jacht.

o@fte/ Vluchtige Nimph, &c.

I•W dºl op / mei op/5 Chriſten Heldt,

192ome Ridder, trecht te belbt/

Om te ſtrijden/ #n beeftijben/

@Tegen u12planten loog/

2tig meerelt/ Pupbel / 'tieſesſchſeerboog.

2. ?Ell' beſe 3ijn met groot gehoeſt

3tabfgh tegen u geſteſt/

dBm te ſcheppen/HH te ſepben

JI2etliſt bambegſlebeng-baen/

d9m quabe bnegen in te gaen.

3. De ſlPerelt met haer ſchoon en ſchijn

&Becht ſeer liſtigh haer femijn/

H#act geb2ehen / ſºuabe ſiteiten

Sep bcquameQPeughben noemt /

«Enſon het ſlimſtequaebt berbloemt.

4. Edele Ridder, neemt boel acht;

Spig uiteeb / oorhalg ſp (acht.

schijn-beughte reben/ lianſgſmeben;

%Ha met ſchijnban ljepligbepbt | |

&5p u ban Peugljbeng4Begh af-lepbt.

5. Moedige Heldt, 3ijt op u hoebt.

5elfg u uieeſch en jeughbighblotbt/.

#g genegen / ſtupme bmegen

3Pan beſlBetelt in te gaen/ *

«Enſou u ooh ſeer graeguerta'en, 6,45?

,



46 Chriſtelijcken Ridder.

, 6. Gbp hebt bothmede tot partn#aalſche Jeet of hettern## g

ººit als spinnen 1,3 tiiijn minnen/

3uggen 'tbalſthelijth upt Bobgſboogt/

«En brengen ſoo haer btmalinghboogt.

7, The Satanloog u etf-bpambt

2Biebthaer al teſaem ſijn bambt/

30echt beſinnen / #nte tuínnen:

5taüigh om ben Ridder gaet / -

3lig een feet in?eebe Leeume guaet. -

8. H#iet tegen moet gijp / Chriſten Heldt,

4Juſtigh ſtrijden met gemeſt/

Eph. 6.

13.

II op-mahen/ 25ibben/ maken/

42p Dat bobcgſtertheſjanbt .

H in ben noobt boe omberſtanbt.. . . . .

9. JPoetaen be iPapen-ruſtingſj 4500g /

GTegen u apanben trotg/ ...

't Hºooft miſtbieben/ somber blieben/

getaet paſt in beeg booſe tijbt, ... , ,

12errichtuſaech met grooter blijt. , ,

1o. Stelt u met IBijghrpt in ſlagij-og?dt

JIl?ctijet Sweerdt ban Godes Woort, -

2II u leben/ 312iſt bekleben / : : : :

&Bethtu lºooft met goebt belept/ -

5et op ben Helm der Saligheyt: ,

11. @mgo?t u met beWaerheyt ſtout / .

gPp 't Schilde begGeloofsucttrout/

'g âPpanbg ſchichten/ JPoeten ſmuftijten /

&Ppberg'Schildt mei toe-geruſt

3IPctbemſn geheel upt-gebluſt.

12. Geſchoeytuaſtaenbe 19oeten meetſ'

JI2et ben Euangelijs Vreed', ,

dBaet in byeben/ âBeetbfgijtteben/

2ïlg een Heldt ten ſttijbt berepbt /

&Pieng Borſt bebetſit Rechtvaerdigheyt. -

13. Strijdtbaer Heldt, betrout alleen

TBaſton Chriſtum ben #oeth-ſtren/ | |

&Cie in Hijben/ H helpt ſtrijden : 2 , . - 5 -

- - - - - - - - - - - - - 12geeſt



Geeſteljcke - Vryagic. - 47

32geeſt niet u 19panüg gemelt/ . *

IBant boo? fijn Htatht beljouütghn't belt,

14. 2tig gijp u ſtrijdtijebt upt-geſtaen/

#Sonſult gijp üe ſiroon ontfacn / .

&Poo? ubaben / Hptgenaben /

dºnbelenen eeumighlijth , ,

Biermain Bobegi#emelrijch. -

15. H#elpt ongffer toe / ò Heere gocht/

oberft ong bentmij/ htachten moebt

dBm teſtrijden / &#n te lijden / .

H te belgen onüerbaen/ -

Gooo alg gijp on35ijt b002-gegaen.

Geeſtelijcke Vryagie,

Tuſſchen Chriſtumenſijn Bruyt.

5tem : O ! weeligh Amſterdam.

Chriſtus den Vryenden Bruydegom.
I•T# boogt/o! teert ſp;upt/

. JA JIſ 2ijn Suſtet liebe 25?upt/ .

5iong GPochter ſchoon / | | |

iãoint / ugt-bethooren ſlaaeght/

JPiemp alleen bepaeght, -

#ferig'g #Lebeng-#toon.

2. #th heb u langſ) bemint /

JBeer alg een JPoe't ſjaet hint:

g?! mijn gunſt nopt b?eecht. -

TBaeram bug lang!) getoeft ? . . . .

H ſlàinnaet gijp bebgoeft / * * *

Die u baienblijch fmeecht.

3. Jl?ijn 5thoone / boe bug traegij?

#ch roep/ en bpp uſiaegh

3Boon mijn beeſt enâDooibt.

fiomt 3Lief/ 't ig meer ban tijbt;

3berharbtuberte niet: ,

ſtomt both hebenboogt. , , - ,

4. 35mijt metbuſnoob gebraet/-

&Pat u ſett Icelijkſt ſtart/ - . .

- 19upi



48 Deherbooren Bruydt Chriſti.

12upl en feet geſcheurt /

HPijn 252uplofg-Hleet aentrecht/

Hſchaemtbaet me'e bebecht:

QPug niet langer tteutt.

5, 32uliefpponcht met mijn beught:

#ch ben (meeſt nauerbeught)

H qBerechtighegt:

H. ſchulbt heb ich bolbarn /

dEn 'g Lebeng rechte baen

2EI boog u berepbt.

6. pſerom meeſt niet betbattt/

gehp3ijt inp lief en maert/

3lig mijn bleeftijen heen:

«Een (dItoum-tingſj ban mijn ſjambt

Hgeeft t ſamen baſtberpambt

't #ooft met al fijn le'en. - -

7. #omt/ #thgone/ uptben ſlijtſt /

32uin mijn iBaüerg ſtijch

5alithu ontfaen/

een ubercieten ſchoon

dIBet 'g Lebeng-gulden htoon/

&Poen een boit ſileebt acn.

8. Dan ſult gijp / 252upt Sion/

zºaer blinthen alg beÃŠon

heelbeb?ijt ban pijn. . .

oten beught ban reuboigbepbt

Hºebfth boon uberept/

€9 ghp?Iiefſte mijn.

De Herbooren Bruydt Chriſti.

'Stem algbooten.

1 • I##### Igeet !

,93ſch boel gijp ſtercht mp ſect -3Boon uſboogûten# p, -

3Boo? u nu toe'er-gebaert / of

- - ſt



Deherbooren Bruydt Chriſti. 49

«En b2p ban b'ouben aart/ - ; -

25cn# onbebgeeft. / 15

2. #th magin anglijſt en noobt)

#n lijnen obergroot -

5àeergchaelt/ 49 | 2eer! -

"Hn &athalig bangij gehoeſt

iBagitft al baſt geſteſt/

lgeel geſontkenne'er.

3. &#p/ #eetſ hebt mpgeſothtſ nºg

&#n noch ſter bier gehocht

Jilàet u bepligi) bidebt:

&Poor u <Berechtighegbt

it nº ti: i z'

gbeniet ithſaligbepbt: - met 1

#ier boo? htijgt, ith meebt. * . . . .

4. Iſaet JBellith/ Plp/4Dijn/ | | |

#Laeft gijp be Zielemijn/ dat -

#
# #

# tald blocht/ , E

Hil?actht ghp/49! &Bobtſeetgocht/ # .

###eer itant ºp

5. #ſetboo? en byeeſ' ich nietſ tºe

#2ughn mp bpſtaubt biebt/

39aithel/GPDobt noch Igel.

- of een bruth nochtegen hepbt - - -

3T2ijn liefde ban u ſchepbt/

. @ Cmanuel,, ... . . . . . -

6. €5bp hebt mijn ſchuïtholbgen/

&#n mp gegeben aen

't Haltebt manumebeught/

ºpſtmaechtmpnubeguaem/

##Bailer aangenaemſ,

«Eeumfghlijthberheught,

,7. Taugroepen mptega'et

#u/ #ibbaſſene teaſer/

Haeteenb?pgemoebt /

H5# lof/pzijgeneet/ -

JPijn 252unbegom/mijn licer/ - -

&#n mijn 45obtſeer ggeüt. - .

GP Trooſt
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Trooſt eens Geloovigen in ſijn

Geeſtelijcke Verlatinge. 5

aëtem/pſalm79. De Heyd'nen zijn nu Erfdeel, &e.
2 , efte /. t

Antwerpen rijck ghy Keyſerlijcke Stede.

1 Giggghiſenbertſ niet huileſhlintherlaten!
diën bgoef Denert / 35omtijtg geentrooſt hont baten:

't &#nig niet nieuing/ bat#boeſt ouer-höfnen/

't #g meer geſchicbt aen beël ontelb're iPaonnen. -

dbebencht eboog ſiebe Blob i3eeft oock geſmaecht bitſop:

&Pc ſlaan mocht na 45obg herte/ - - Pſal. 22:2:

&Pe Honinchlijck Propheet & Ploegh me'ebitbitt're lect/

25eanghſt/ beſmaert uelſ # --- -

2: «Bobt# een gen boon/ be35oon banſijn behagen/

JPie moeſt bit pach op 't alberſmaertſte blagen.

gºebericht bathp riep##boben maten/

Mijn Godt! mijnGodtº hebtgy my nu verlaten. #Aatt.26:46.

aboo gb.nu/ Hſiaenſchen Hinbt / Somtijbtg beriaten binet/

«En gaetbeboeft bugguijnen/_. - - - - -

#atemt mocb' in uberbpiet / ſpobtcn berlaetu niet/

#oe inclt 't uſoo mocht ſchijnen.

# 3iet/ buatong Bob boo? ben jagopheet laet incten/

oe kan een Moe'rhaers Suygelinghsvergeten? -

En ſchoon ſy't deed', Ickſaſu niet begeven,

Want in mijn handtſtaet vaſt u naem geſchreven: * Heſê.49: 15,l

dBebencht bat u berbiet (Lottimer met geſchiet/

3ijn bepl'gen. àaem tevceren: - . . . . . .' :
3eijn neoogbt/ enfijn iPerbonbt 3ïeert bat in hegten ſtonbt

#bijn gunſfu me'erfal Heeten. . . . . . . . . . . .

4. 3Lctmet aenbacht op inbooggaenbeleben),

d2fghnu «Bobt geen oogſttekheijtgegeben , ,

(Total bit quaebr: 25chent het/ huilöt ubungen / ’

#n macrº ootmocbtufelbe tegen tinngen. L. -

25ibt 45ootban om genaeb/ - alèant baſtfijn gunſte ſtaet/ -

Wy leven doorbetrouwen. - -

Y® riaenſchtentmijfelt niet/ Pfſchoongijp 'tepnot niet fiet/

45oot ſalſijn HBos;bt melbouwen. - ,

- Geſtelijthe
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eerſtelijtat zit barrt1

5 i

- -- Deurde woeſte werelts-zee, en 't dalder tranen

na 't Vreughdenrijcke Nieu-Jeruſalem.

getem: Broeders, Suſters vreeſt doch niet.

Goºfijtben aan begiſteren ſtemt bijp

Hºe EHE EEEEEEË

EEEEE######=
uiein't ſaleum - geruſalem / seer gaten

3----2. T- --

#E#EËEE#######

T-,-- TE

EEEEEEn been baert. ,

2. butfent te meten ongefeplt/

#oebei: Stabt moet5ijn be3epſt. -

dºm baſttegaen / Goûg ſtinuer 3Don;bt

âDijft/ fuo 't behoort / Hbien megbaen.

3. Ulicht der Zee-vaert binbt gij baet/

Kaert, Paſſer, Boogh, Compas mijffiſaet

&Ben rechten boegij: JBat gijp niet fepit/

«En 't Schip bet5enſt/ En talbetiſelf. ,,

4. 't Schipiggereeüt/ Den unint beguaem/

H#et ºp iggocht / 't leger aangenaem:

H dapper ſpoebt / 3Perſiet u boel / .,

25,enght booguſncl/ 32nobtſaech lijcſignebt,

5. ſlaantgpmoetboog een moeſte zee/

JBaetiilippen zijn/ 3Beeſ2andenmee /

#2et p'tijchel groot. âBeeſt moebithban

25enaren II 2an/ Hilaechtaenſtoof.

a######e/ Ihoop/ gºeſoof een fileett/ ,,I? &D 2, dºsoebt
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52 Geeſtelijcke Zee-vaert, &c.

45oebt in 't Onbeet/ 3eto?ni/412inben met/

19eel Iºageſ/5nee/ Baerballen ne'er.

- 7 Jnbien hetu mäeptunthet ſtoer/ G.

Staet niet algeen berſufte?loer:

2en meghigſmal: #eemt met boobacht

TBel neerſtigh acht ſepb' ſeeger maſ.

-8. 500gijp tot eenigbauaebtberbalt/ .

35tet ſneebigh toe/niet langij en maſt/ --

fietſt u baet upt: &#er uijet tuee/ "

SBerſombeng-zee / ginb'afgronbt ſupt.

9. &#2u3/2Zee-man/tmeeſt mel toegeruſt

3Booz IIBereſtt/ geupbel/1Buple luſt/

2tig ſtoobergſnoobt; &#n houbt uongijaer

't Beſtſjut melhlaer / ſºefiſtrupb en Iooût.

| 1o.S# b?00m'ſijchtegen haet gemeſt

«En aenſgop/alg een ſtijgiſten Egelt/

H. bapper meert/ alg Paulug leg

«Epijeſenſeg H heeft geleert. '

11. 45j)g bimbtop Defe ſjen!'geiſiepg

&5een ruſt of b?eught boo? 't meeligijuſepg:

't Hig ongeruſt, Dienbooſemaatt .

#g heel bertjaert GPp beſchuſt.

12. H#ethlaeght en pſaeght u metgemelt

2lig maet u gechipſtoot/ſlingert/belt/

#n't guabe me'er. #Beemt nimmer acht

GPppbelklacht/getoot het ter meer..

13, 25ebhminghtbienluſt/en meetftigſjpaſt/

' ſpat# baethannopt metöt uerraſt. ..

25itt/ ſtabightmaechtſ en toont niet blijt

45ebult altijût/ JBe Stabt gemaecht.

14. Zeeman/behoudt een goede moedt/

## b?uth tempeeſt entegenſpoebt/

t ſBeen ube3hpaert: «Bijn merbt beb?oeft/

3tig 't «Boubt beproeft / @p beſenbaert.

15. Steltu betroumen op hen ſheet/

#p f#1met u al in. De tucer/

Hboel betmaert / H#p heeft boo? heen

«Doch al gele en/ Op Weſenbaert.

r6. #pt



Danck-liedt, na verloſſingeuyt een, &c. 53

16. Ibpſongbt boogul enneemt u maer

G5rlijth algſijn Bogh-appelftſaer. -

#n mater/ bper/ lººp u beſtact/

«En niet nerlaet/ 5ter goebertſer,

17, liep geeft u htachten goebe mocht/

JPuanabeef' Stabt u haeſtigijſpoebt

Hpt lief beng Iuſt. 3?eemt u tijbthmaet/

JBerchtb'ſºanen hlaer: 12anumeruſt.'

18. Paerdſhiſing u heeft plaats berepbt

Tjin 't 5?ieu-geruſ'ieme Heeerlijthhepbt

J|Bet bolle b?eugtjb'. @Pie boettighſtsijbt

aleert baer herbijbt t eeuwigbuerbrugbt.

TBANGKEETEBT,

Na Verloſſinge uyt een vyerige Koorts.

#Stem ; 39ſ. 24. De Aerd' is onſes Gods, &c,

- ,

- ,

1. NTamifich geert met blpgeluptt

INjihijne # u ſtorten upt/

JTAet nieuun gedicht u Hofberhalen.

&Pch ! mijn bernuft Homt hier te ho2t/ .

#n mpu (Beeſt/H#eer/nebert ſtopt;

13e;rijthmpſon/ ich ſal betalen.

2. #ch meetbatban eenſter JI2enſch

ſpier niet bolftomen nafijntuenſtij

HIofna maerb'han3ijn geſongen; .

3?ochtang tuerh'fch/'H boeet ſchiet niet hoe/

gbcb2cben moubet bier na toc/

&Poo? beeltmeſbadenaengebmongen.

3. 45p hebt/dpogobt/u 12aberg aart

2len mp onlanghg opnieubo ber

gIn hartje Hoogg/u tuchtinghgroebe:

3ïIſloegh uhambt mphimmighfeet/

#ooo boelb ich boo? uhaniſtnoch meer/

“Dat hetgeſchiedempten goebe, ...

e#"n funbert b2p mijn ſonDi -

L' JP 3 @m

-



54 Danck-liedt,na verloſſinge uyt eén, &c.

42mfoomijn2iele te geneſen:r

45eeft mn maet &ijgiſtelijt# gebuit / 4.

3Be maet uum'g tuchttngijgbanberbuſtf

't5almp ban nut / u eerlijth botſen.

5. 252eechtban mijn tabernakel of/

JIBaeckt u ºp mijn lijf tot afth en ſtof/

#ch ben beregt / ich ºnt! berttethen:

#th miſ heel graeghontbonden 3ijn

3Ban't nietightleeftijboſfona' en pijn/

'tapelth gingefugnettopfaltmechen,

6. ſpier op dag taſt mijnHoop geſteſt/

Liefd en Geloofmactht' mp eeniºrit.

©pbeſen &thiſbt ſtratybzuchtſooguielen

3II'g ſPereltggſäng/'g 12leeſcijg ſuſten groot /

geen angljſt begidº gafg/#el/5onb'en &#oot tº

Gaalbes eurvelsſtbetrepijlen. -

7. |T) deth / #ccrºf gijptoonbemn incItag 1D gaatbititſjepſ'geilàil niet mag / .

# ingetjier faliger idpolſen/

#efelle Koors, en Sieckte bandb/ --
getnerpenauïniſnict ſanjfjf

wāng ſnifichmn doch banc#aertconen.

, 3, 't Gigaileg meſ/al that gijpboet:

Hait incmſchichijier geenmeerbergoebt/ -

#lgbatich tot tieermachieben/ .

oºn hier mach blinchen alg een###t/ - - -

3Patubercert/ mijn nacſtenſticijtl :

#lgbooguigenlºgen heeft#
9. H gunſtigonbepacit/S E3cer/

oebecſich primigf ſchbib nocbmcer/

#th ben met lef heel oberläben.,

#ckhanſoo niet/ipeer digithmil.

33ebaert/ mijn3inachetongh/ meeſt ſtil/,

#ier naſalichmijn luſt berfaben. -

19, Haier na/alglipt bit granen-ball
#tOt##mt

meeumighlijcſt bnijen te ºn/

# #mRijn ſtof geſangheer -

#ctabrahamig geloob gé3eoonen. " c bed
% vs . : -- - - - - e cdt
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Gebedt over droevigh onweder,

En hooge Water-vloeden.

stemin e Blijdtſchap van my vliedt.

H., #n begrotfile ziel/4#reurt en bint nualat

&Pug ſchºneber-faniel Boogu/ 45ndt?l

HiPattt u ſtrenge ijandt/ #n utgogn ontſtehen/ *

(gºegen onggeltant #gon't quäent te ingehcn, zin
'# #ïcep 4Benage (Hgecr/?lſtijl ſtart niet ſooſeer/

#lg bij hebben boei per fent, -- saris

###
--

optij! u b?gefontne'er Batſujijtij

't ſlPeleâ gijp nu ſeer hartſ herlient. ,, :::ar -

dºptij! beſturebaren ºpen zee-manhe5maren/

JPie nu anghfich tot uſchept. - -

«Beij! miltijger betuaren/ En uroebenſpaten/

Sºoo? u grontegnenighept; -
2. ©tij!beunoeſte Zee/3Booyben minút gebgeben/

#Schepen breecht ontmet/JIBenſchen brengft om'tieben,

#Beefe nothinnoubt / #n Dcef lange tijben

abo2ſt Ien niet tºt boobtſ&P2oeing# lijten,

BEetvelt:#oefgetrai/ .
#perft fjaer al bat ongemach.

dPcij!tie moefte #ce/3Laet feifa niet met bge'e

«Bie hangijieggen op ceim?atſt.

#Stommelen heen en meterkſtueelighoogb/banuebet/ .

ga daer ſpoelen bichmaelaf. . . .

dPclj! men hoopt nog haretierſ. Dat de infnt maept m2ebet.

«Btij! De2 eetperbt menigijg graf.

3-D g: berbolgen Zee 19erſt met groote hoopen t .

SP?epgijt tot meerder mee Dijchen toberloopen,

gPch ! fan niet leſgeer/3ïbiſt bc2 een gebieben/ - -

3Pat ſpbalen ne'er / «En ſoa baneng blieben. j

opcij! ſuſrit een eſſenat/ geeteban Gng membt:

Straft ongniet na onſe ſchult.

Otij! miſt hebben âtijtgºpber 132mmen hiatſjt /

©fe niet tranen zijn berbult/ - 1

GEn niet beoefenluſten/'g @aeggnog'g nathtgen ruſten/

&#2agen fûgſjart 'anaeſten mee.
w? 4 GPch

i



56 Aendachtigh Vreughden-ſangh,

4Ptſj Dat tranen bluſten/’t 33ple2 uimg g?amſchapgfuſten/7 @Danſou ſtillen haeſt be 24ee. - A

4. 3Laet onſ doogen-bloedt D'Igooge Zee boeuebben

“Enom Chriſtibſorbt/ 45unſtboo? ſtraffen hebben. -

âIPp ban miſſen later / 32lijtigjong begenen/

gam tot umtr ter Heeglighlijtk te lenen.

49cij! beſnoobe ſomb' 3Laeg! ong2iele monbtt

&#nu geplºgen32gen onteert,

3Jact tot generſtontt Hingbenaebg-4Berbonbt

w âBan ong &onhazrg5ijn gemeert,

âIPilt u zegengenen / Pattop mogen lenen/ -

3Ligu#interen behoort/ | | |

'Doo! ugbeeſt gebºenen / Hºme'er geregeben/

dengoe bruthten brengen toont.

Acndachtigh Vreughden - Sangh eens

Jongelinghs, over ſijn blijde Intreed in de

Gemeenſchap der Heyligen.

stemme: {Pfal,42. Als een Hertgejaeght, &e.

ofte na# bolijche 3Dijſe beſeg IBufijthg.
---

I##
---------

#noefnu mijn ziele gingen ºm #igfie

#E#################
i ºpen## mijiä van littenſingen TT

#EË#######EËEËEË----

#ienuïntilicht met iſ gelukt, ſpant ith ben nu-------

#E########## EË#
heel geruſt guben ineer/mijnbooghfieluſt/ºpte mijn

EE

------- ----- ---

#iele heeft geneſtſynºr gematcht/ontlaſt van ertſen,

, z. JPoo! heel moeite ijſnbet-palen/

'Dit ontroert en mijn gebatſjt/

## ######## EEE#E

gºn

5 |



Eens Jongelinghs - 57

g#n nipbeilen b?gebfgijbtualen/ -

#eeft fijn ſjaubt mn uber-ſizatht.

Sijn beeſt heeft mijn geeſt beroert/

lgeel berlicht en acitgeboert/ .

©m hem euenſonteeeren/.

2tig bp in fijn ſlºgo?nt bott leeren.

3. Pch! ich heb te langh gaen en/

(<5oebe bobt/ijetig mijn ſtºfjuſt)

din mijn plichten te betrachten/

'fi lºeb miſbruncht u groot gebult. -

©tij! bien onerfthoonentijt

25en ith bruthteſoog al quijt.

&Dat ich beſe friſſe leben

. -
- - -

-

ſlºot u bienſt niet gingh beſtellen.

4. H#eer/ghp hebt mp mochgaenſparen/

32ſet ontijbigh idegij-gerucht/,

#n mijn onherbo?en garen

2iſg een 25loem niet af-geplutht.

Jl?aer herhoogen/op-geſocht/

Hilaetu bierbaer bloebt gehucht:

&#n mutpaerbelijtſ: bertjeben

Hutbe boobtten etuimighieben.

5, ſpeer/u beeſt heeft nºg geraten

(Ie boſboeten nu mijn plicht/ -

genboog beelberſep meſbaben

HIBeer en meer mijn ziel betiitijt.

g5ijp ſjebt mp met u ber-eent

&Poo; ben Doop, in u Gemeent,

?IIg een Zegel, bat mijn 5onben

ASupber 3ijn boo? Chriſti Wonden.

6. «Een feer ober-groote breughbe

Il2p upt bft gebenthen fpgoot,

altij! mijn Zielhaetſeet verheugh.be/

iBant ich nicume#gen0Gf.

JIRijn geeſt b?olijch opmaertgbloogh

dlºet een baſt Geloofom hoogh/

### Cn# gebgeben

mlnijn &5tljepper lofte geven,

- ) &P 5 7, mBate

/
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58 Aendachtigh Vreughden-ſangh, &c.

7. 3Baetme'efalith/ #ret / betalen

Hgenden heel onberbient/
&Dat gijp mnbug gaetontſjalen/

gën bejegent als een 123ient,

dºch! mijnen-getogen in

4Beet noth epijbenocij#.
@trecht tilgffelfapt inp/TE)rett/ -

#Soo behornt gijp techtu eete.

8. &#! hoe gaat mijn ziel verlangen/

epin inu geringertje#ael/

@ºot ijaer ſpijſe te ontfangen ,

Heer/ u Heyligh Avondtmael,

gºth! dat Heyligh Broodt en Wijn,

eldove te berſiertien/

Danckbaerheyt in mnte ſmerthen.

9. &#antfcíj mijn geeſt #pp-getogen

gint it fiiitie-rijth behentil

#Bant ghp ficit ong bäet bûg, oggen

genfeerrijthclijth geſcheutſt.

&Prij! bitſig mijn Zielfoo fact/

Jºat mijngeeſt opſpringen moet /

dDogz bieb2cugilt gattſtij tipt-gelaten /

#aſtuijn: faſhieltienſtigh5ijnl,
GBin 't

gitgEen Mos intitijtebaten,

f

rep beroven beſcultught/

ro. Bant het bloebt upt ſtijgiſti monbelt

Hnt-geſtopt om onſ ſchuift / . -

ege de flatbicijn bebouten/

zaíe mijn ziel met breughb berbult.

ziPaerom ith in mijn gentoet

3Boeſbenboog-ſmaech nam het ſuct/

zDat ghpita bit ü2geuigh leben

gPng / 43 goede 30üt! ſuitgchelt. ... .

11. #aet u ſfeeſt/ #eer bpmp blijken /

gºpbat tºpmp trooſt en leert / - ,

âIBilt boogt upt mijn ſjerte b2ijgen

't G2uabebatbaer toch regeert /

gaat geenſtiften mijmerjeugtjt

i 'Pie .

7



jij Vreughden - Sangh, &c. 59

32ie ich nu geboeiban binnen 1 tºt

GP002 bernieuhling' han mijnſinnen,

12, #Iaetogtſtbitidiemphenijben ,

G#n nulaſt'ren# -

aan ºact tot geenetiijbt blijven

Samet mnhoogten genbal. , , 7

&Pugut bienſta troumelgeert

âBel bcmaert tutubner eet.

dat al actu3Litigt/ #eer in inplichten /

- dºm mijn #aeften ſteeüg te fiftijten.

13. Hofáp Godt den Vader machtigijf -

#iefjn lieben Soome geeft, * .

#ºf #n Godt den Sooneſirathtigh/

#ie mijn? Zielonthiunſtert heeft,

Hof5p Godt den Heyligen Geeſt,

Kººi: ongherlight en geneeſt.

Drie Perſoonen, Een in Weſen,

«Eeutuigij 5pu#aem gepreſen: niet * ,

- na Vreughden - Sa - der

B R. Y D T C HR IS T I.

35tcm : Cupidº onlanghsgele en , &e. -

I •M #n #ieſ nu byolijch ſinght/

iſlijn geeft ban brºught opfpfnght/ -

g#th heb ſtof/ #ijng 132ientg ſoflipt te quelen/

&Paet mn be liefd' toe bbningift,

JPijn 132ienbt hie geeft mij moett /

OEnſp;eetht/ u ſtemfg ſoet/

H geſtalt/ 3i2g hebaſt/ #2ufter ſcijoone/

iſienn/ onbebiecht enſoet.

2. #n roept berlieft bug upt -

65ijn neemtmijn hert/ 025?apt! Cant,4 9.

gpatboo, 't licht/ GEn geſicht iBan u oggen/ º

«En uigalg-#e ingijfp!tipt, ,

Iep huft (alg @Itoumg-berbombt)

ſlag met fijn rtpne Taond/ "###
e", " -, - - ſlf t

w

-
-



6e Vreugden-ſangh der Bruydt Chriſti

2aelt mp in/?iſg ºp;fenbin/#Retuerlangen /

&pijt Büpbel/dBoubt en ſond.

Gſa,536, 3.#t.

#n #atang met gebaeft:

&Pth! mijn ſomb'/janbae, houb'eaſfaebanden:@Lol.2.14. 't iſianotſg ## l- :: it. tus H

##
T * * *

dPm batich b?p fout zijn.”
t 4. 5th ben heel bip deſteit -

rio 6.22, Upt #afſlang horteb getneſt/ .

°at 46 pu#ith hipſ tiptroep uwj #bba roaber/

eph 5.3.3Lof 322eben-ºoſt/enigeit.

#ſtalleen/ .
#thhen fijn bleeſch en been/ -

gant G.3, ºp ſg mijn/#tfi Benfijn Uyt-verkooren:

&ijn rijtkigmn gemeen.

ieta. 69. **H 4Beig mijnzicfbug blp?

# #t. 3 - 1. Il &iet ! tch ben meter o?p /

#ſch en ſal Boonnen bal #2iet meer becſen/

rion G.2: «Bobtg Soone blijft mg bu: - - - - - - -

Sin't foet/en ooth ſn't ſup? / .

efa 13.3. Intuater) en in bup! ,

Sheenen noobt gefoögroot/ºpatſeſchepbe
"om 8.34 &De gunſt nam mijn partup?. . . . .

6. “Een ſtroutingly than fijn ſjambt

H#eeft inp men hem betpambt: -

#po 19.8. 't IBftte Hſecbt ga gereebt ſlºp te tieren

in 't eeubmfgh Babetlant,

«Een blíncientie tieraet/

ſºfa,61,3 Geen b2etighbcn-rijcſt gemaet -

"Haetceni troon/GSeeft Bobgg Soon Hptgenaben/

«En b2tugbüenſomber mact.

7. ſlºjjn 2-iel/tuilt roepen upt

[1122euchoen-rijthgelupt/

# ben gecr/ Die ineer/#eeft herhogen

eteers iſ voorfijnwaetbezºupt, nu

#ta

#ſisnut strafgelebent ,

*

|

- -
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L I E F D EN S - L I E D T. 61

Cant 2,5 #th benuan liefhe kranch/

Den tijbt baſt mp jier Ianch/

49ch ! manmeer/ Salich/Igeer/K&le rechtſmaäen

19nſmaechteH#emelg-banch 2

8. “Ich boel in mijn gemoedt

Geen proefjen banbitſnet/ .

JPiegith trafijt/Jſlâet acnbatht/ 49m te ſchenben

19an't pbel bleeftijen bloet.

ſtom,324

*** Eoint Homtgementie tijbt/

12ol-enbight hter mijnen ſtrijbt. ,,

2 tot 2,5 #omt/o! bag/ Patich mag hier betſjupſen/

4En eeubnigh5ijn betblijbt.

LIEF DENS - LIEDT,

Des Geeſtelijcken Bruydegoms.

25crijmt upt het bierbe Capittel ban

het Hooge-4Liebt,5alomong.

5temme: Cloridaſoo het weſen mach, &c.

I• S#iet/gbp 3ijt ſchoone/mijn 22fenbin/

5íet lgbg 3ijt ſchoon in mijnen ſinj

Uhm &Pogbjemig boel geſijchen

&Beſchonne Bupben ®oghjeng met/

Htm 12ſeghjeng ſtijoon#
H. bgiemü'Iijtkijept doen blijchen.

2, sooſg u #ap?ſeer net en ſchoon'

JBatſeüighſtaet/bp u ten toon/

«En p?ontcht tot utuereeren/

gºelijtlibeliubbe 45eptjegras/

ºpie 't groenſaem bette Baag

&Pp 85ileabg 25ernij af-ſcheeren.

3. 3003ijn u Klantleneben ſne't?

“Beſijch het uitgemolbe 19ee/

QPfe netje35ijn geſtijcugen: /

«En ooth gemoffchennet en Hlaer/

Pfe gmcelingen bzuchtbaet

?ilt ſamen brengen hoogen. - -

4. 't Aotſjate



*

62, - , Liefdens - Liedt

4. 't Scharlaken ASnoerig niet footgont/

2tig 3ijn u ſtene3tipjegbloobt:

#oeiieffijthiupotifpachen?

Hun licue HBanglijeg beſecaet 25p?tgpſen ban Göranaet

fietijt mogen 3ijn geſchen. -

5. H. Balfjegftijponſjept heerlijtſt blijtht/

zºie gºauiba Cuoren meſ gelijtht/

Paet men ten p2gnch aenſtelben - -

ibel bupſentášthiſten openbaet / Pehoefthe aliegaer

Zijn't lºapen-tipobberſ 3eſten. -

6. Hbepbe2502ſten ſijchen mee

&De jonge tuneeſinghg ban een iiijee/

JBie onbet3,eigen boepen /

got bat ben lichten bagh Heintarn/

&Deſcljabunnen bergäen/ . .

&Baligacithmp betmepen / .

7. âInaben iſlàngtije-35etrigh betit/

ofn totijen ſlàietooth-ljeubel hieen.

39,ienbinne/ gijp3ijt ſchoone /

3den u / mijn lief/ tg geen gebºetſt t

«Been rimpelmocijte bicch;

GBugſtaet mijn 252upt ten toone.

8. Ïigint ljetſuaertgaf dan #Libanon/

ſ#gint Stijootte af ban #ltijdnon/

35fet ban 2 mamatinnen/

+ 13an 5enitg ſpitg/ en Iſharmong top/

JBaer Tſuppaertéhomem op/ -

«En uJoonen de 3letubbinnen,
-

*," *,* - *,*

. T CH moet bno? liefberoepen upt /

9 I &#hn neemt mijn jett/ o &uffet 25?upt/

#laet een ban utme gºogen: -

denmet uittreren (I alg-tietaet)

zeat u ſoo geeſtighſtaet/. *

25en ich tot liefd' belungen.

*strabofnotint 14 asorch/ battiſnºetrahipbeſten

bauberfcljepben (Cyraullen, 1o, #ot
- ,
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Ho, hoeſchoon munt ume liefde upt

SBieith mijn zuſterſ liebe 25tuut/
13err' boben #Bjin nioet Huben:

tºerentananume opſoetſ
#ie gaet in ouerblpct

3ill sepeterpte hoben.

#, soet honinghſtem/ mijn liebe 2.52upt/
&Pat Djumpt bantibne ſilipjegupt.

jàptij moet fris al meer feggen/

âBant bepbc#2eich en Hºoningſ, ſoet

(JPiepeber p?ijſen moet)

«Bmber u Igngſjjen leggen,

12. H. ſchoon ºf ematt Bat runchtſoo ſoet

&#clinch bereuth ban Hib'non boet,

#Bijn5uffer25 upt ſ mijn repne/

45ijn 3ht een paſt beſloten Hºof/

«Een bitſjte ſlºelſe / of -

«Een 3egeſtie dientenme, -

13. Hun ſcheuten5ijn een parabijg

#aan ºranaet-appelg hoogſjtamp;ijg/
iPerrijtht met offiºſe bzuchten. e'

gBaer ºpp2ug/ JBathtigſ en Seaſfcaen /

gTaneel / en ſfaſmug ſlaan / "

UPiebicht malſta'er om-ufuchten.

14. Baer ſtaenootáciet'lijch op een ren/

de p?olithen 35Gomen alberſen / .

laan ilbierooth/ 34 loef ſlangthe 7

HI2et al beſchoonſte speterpij

gpiebaer meer maſſen bn/ .

«En 'tartbigb #of bettiere.
- te

De Geeſtelijcke Bruydt.

IS,G ##3ijt ben #oben een fontepn/

H «Een 13ut ban'g Heueng-matcttepn/

dºcſiſch upt HIfººnnnuldepen. *

cºntiuſlecht gfjn ſºoggo en2 upben #ind:/

SDuu2-tuaept mijn 9of bemint/ -

"Dat ſijn. Spec'tijengroepen,

d?! bar
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49! dat mijn liefſte bp mn guam/

«En in fijn lºof een plaetſe mann;

senatjijn afblic bluchten.

&Biebp mp miſtelijchen geeſt/

«Enbaerbeeet ban heeft/

't Berlangen boet mp ſuchten. -

LIEFDENS - GES ANGH,

Uyt het Vijfde Capittel van 't ,

Hooge - Liedt Salomons.

#stemme: O Kers-nacht ſchoonder , &c.

Bruydegom. .

I (Ift hoomnu in# I#ofgetreben/

&Baer heen getrochen boo2 ubeben.

JIRijn &euſlet/en mijn maetbe2Brupt:

Iſlàijn Hºof/baerfth mijn ſTºp2h Han plutfiefi/

«En 3pecerp uptb'aerDe tuthen/

#Tact alle ſoogt ban geurich hrupt,

2, 93ſch benbaeraen ben big geſeten/

gºnſjeb mijn honigh-raet gegeten/

gch bronther #Theſth/en friſſe meijn/.

&#tſt mag bolb2eught/en gingûbelaſten/

âPataſſ' mijn fiebe 252upſoftg-gaſten

Jſlàctmp heel beplijthſouben5ijn... .. -.

3. #chſprachitomt bp mp me'et gejegtti/

5Maijn boſ-geſchafte Aethotelg legen/

obep?opt met pupth ban Igemelg-hoſt:

ſtomtomber 't Hommet ban beteſgen/

JI2et obet-grooteb?eughtiefbbelgen

mijn Supchet ſorteenglen moſt.

Bruydt.

4.D#"JIBijnIjerte maechte/en niet lange

3Baer na/een hºop mijn but-ſlaepbgath:

#12ijn liefſtengliIop mijn ljettbrutºmarge,
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3Perſelt met honigh-foete tuno?ben/

“Die hn buggoo! mijnbeurefpach.

5. Jºlijn &uſſer/ſepb'hg/mijn 42;ſenbinne/
3maijn Lief/bfe 'hboben al beminne/ .

ſlâijn apunf/mijn al-uoſmaechte 25tupbt:

gºth hoom bierboog ubeur geloopen/

#th bib/fth bfbu/boetmp open/

G#n mp niet langer buytenſlupt.

6. 't Behrinthelt booft ban u25eminDen

5uit ghn met bauberhulſet binben/

25eſproepet met een Hfliigh mat:

5ijn 3Lochem eerſt ſoo net geblochten/

33erbzobt/betijſtboo? machtſe bochten/

45elijthenich en meet niet mat.

7. #th/nabbighboo, het eerſte ſlapen/
5epb'/ſtanich bp malhanberrapen

ſlàijnſiothen-tupgij/flugupt-gebaen?

&al 't mit ban mijn gemafſcijen boeten

52u meer infmartehupſte uu2oeten ?

Hºochanichnu meer op geenſtaen?

8. Iſlaitgginchmijn liefſijn handen ſcheuren

1Ban't gatban mijn onbanthb're beuten:

JPoen mag 't/heſaeg! boonbmag 't te laet:

5oobert Hond' mp be flaepperboeren,

jl)acc'h boelb'mijn ingeboanb'beroeren/

«En ich beramberbebanraebt.

9. #thflutr mijn
ſimchenaen-getogen/

25en nabebeuretoegenſogen/

om in te laten mijnen gbobt/

den heb mijn bingergupt-geſtehen/

“Die 't nat metgeurfch ſlân?ij beſtrehen/

GPpb'haubt-ſjaefu?open bami,et ſlot,

io. Tae beur ginch op/ſp hoſt niet raſſet/

JIBaet/ſaeg! oth armen! niemant bbaſſet :

JTAijn ſheer/mijn 3Lief/bmag megh-geggen:

giſch mag ſtijfer boobt/en om fijnſg2ehen

&#n bnou/en moſt mijn herte b2eften/

'#25ebeeſb'; en hoſt nietlanger ſtaen,

E 11, 25th
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11, #ch horbet op / en ſtocſtaen 'tſgethen /

32002-ſagh / boo?-Heetk baſt alle hoechen/

#thſocht mei/ maer 't magalſegmig:

Doe riepickſ en begoft te hupſen/ .

âIPaet mach! maermath mijn liefſte ſchuplen?

QPie nergeng nu te binbenig. i -

12, ſlàijn 3Liefſtebleefbaſt ongebonben/

GDe IPachterg onbetbmijlmp uuonben/

&#nelth mp meebeſlagen gaf:

5:2och moſt fch bit al meer beſupren/ .

3Petmftg beſlPachterg op be mupren

ſlân noch mijn 35ſuper namen af.

13. 'H25e5meereil/ hoe ſoubt gijp groeten

HPim 3Lief/ foo gijp hem quaemt ontmoeten/

$2 Bothtergban Eſetuſalem # . .

Jait fult gbp hem / uit fult gijp ſeggen/

&Patich banliefbe htanch moet leggen /

&ooſter / enteerbemin ich ben...

14, 19,aeght gijp mp/ Hanu3Liefſte weken

#oobobenant're upt-geleſen/ .

QBatgijp foo ernſtighong gaetaen ?

#a. 3Blanth en roobe netm hem tieren/

Gºienbupſent onter ſijn banieren/

H#em op ſijn mootbt ten bienſte ſtaen. w

15. Bergult/jaencheidſboubt fijn lºooſtig/

alBaer op het fijnſte €5oubt berbooft ig /.

GDat opt het boubt-rijth @php?ſontst.

«En 't Hºap: ban fijn gehculbe ZLochen

(25equaem om herten aen te Horſten)

aeonſmarthem aíg een ſlapen ſtonijt.

16. De Pogen / die fijn booft nertieren /

Zijn alg bet&Pupben / biebaerſluieren

@Pp blugge llPiechemijten en toe'er /

25plieflijch ſtroomeno mater-plafſen/

3p 3ijn alg't maet met JBelch gemaſſen /

4ënſtaen in Häaſjeng ſbo ter ne'et.

17. Seijn putp're roobe âBangen bloegen /

3tig bebben daer be ſitupbengroepen/ 3Pfeng

V"
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3l3iengreuchelcheen tot breught geniet:

JPe3telpen biebeerlijchpijchen/
geijnſoete 3Lippen meldeſijchen/

alBacrunt centrechuan ſlººpprºjebliebt.

18. De ligambenbderbn meeguamblin

#acnmijn beurt. Die zijn algfiingen

aer in Eurhopg geſteente ſtaet: ,
3Peglangſijng:35uper herbupſiert b'oogen

&Pie met 3Baphiren obertogen ,

H#et glpen-been te bouengaet.

- 19. Abijnroute Schinchelg.be 1bplaren

* * 42an't glabbe Jlaarmereben-naren/

«5egront-ueſt op het bichſte bout:

gEn fijn geſtalte uierbt gepreſen

&Peu3Libanon gelijch te meſen/ - :-

cºn't hooge (Ceber-bomenhout. ,，

2e. 42opt merbt foo foeten ſoet gebolide

2ºlgt ſoet gehemelt banfijn Iſaontje:

-
alâat ſetje nu beneffeng bent? -

3Booig mijn ſtief/ ſoofthoon/ en heerlijck:

l 2II mat aen hem ig/_ig begeerlijch/

o? ! @Pochterg ban geruſalem.

Weemoedige Klachte,over't miſſen van

Tijdtlijcke ende geeſtelijckeZegeningh:

Cnuc Crooſt-ſiebenbaer tegen. ,,

5temmen: pſaï. 3. Hoe veel is des Volcks Heer.

4Dſtel Van den Lof-ſangh Mariae «Ende/Amintasquamin

rouw. 23ſtem /. De ſtille nacht die naeckt, &c.

Eenſeeckergoeden Vriendt, onmatelijck verſlagen,

Ginghtreurighnaſijn Tuyn, om vry'lijckdaer#en s

Dit ſächſijn waerde Vriendt, die ſtilhemna gegaen,

:

/

-

Heeftheymelijckgehoortdees droeveklachtenaen: '

1, D Crſt uptbcbgoefde ſtem / rº

QEn boiltulu'g ljetteng #lent

ſlàet bange tranen tipten :

ºerbuijffch ben alleen / ,

4aliegb op-maartg mijn gemeen /

âDiſt aen ben lºemelſtupten. - , .
g Qſt 2 2, C2ingſjt
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"H Sie ouer-aipartp/

Weemoedige Klachte.

z, 327inght nºg beſlºoItäen boo, ſ

qEn miſt begiſſeerendo?

JE2et Hſagijen nu behoegen.

3ïtij ? #eereſ niet hertoeft / .

5iet! hoe busbanghbeugoeft

H &Pienaerig oerleghen.

n:##ijn ongen beeltijtjtgflatſ

GEn 't hertberbultmet /

ni

5ulthgith eſſentiigh # -

5ter menighmalen menſch

#itiebente ontvluchten.

4 Gºer merelt niemanot meet

#Ban mijn berb?ieten Heebt /

45een Jiaenſch ſalmp beklagen:

3ſch boel alleen mijn ſmert/ - - - - -

GEmbraeghſteebg in mijn bert

UPeef ongeſiene ſlagen.

5. Pch ſºeere! ſtuurt De Poott/

sch ſtel mp boog hem bloot/

&#p ! Haethumu niet ſparen/

#TBaer ſtopten in het graf/

1acrmalen heel tot haf/

JPitfal mn niet betbaren.

6. #pig mijn ſlachtcijn/
- Çen lºuſpet in mijn pijn/ ºl,

32erloſſer upt mijn lijnen,

geplaeg! tjoeratthich b?p 3

&Pic ich niet han onthlieben.

7. Bate HTºelantclp

Homtmp octſ, bichmael Up /

qiyaet mp metarmoeb inziegen: -

eEntoont/ bataſmijnſmeet

5 auban geen minſt en meet;

obobgºegen meghgaet bliegen.

8. âDat baet mijn broegíj opſtäen/

dºn't fpabc bebDe gaen /
en
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&#n ſteebgal 't laſtighbm?oeten ?

HIBat baet konſt of betſtanbt ?

Gbantſtij niet. H milûe hambt

QPfe moet het al berſoeten.

9. @Pth! bie u2Zegen miſt/ ,

#lepnagiſtingij ende timiſt ,

#omt hem geſtargb beſirpen:

Jait merbºſchmeiſgemaet) ,

#ſch moet ſteeng boog en naer | | | |

H#et Ieppigh ſpeechen lpen.

1o. Ban bfe bol ongebult/

#ſlap geben alle ſtijuſt/

#ſch moet belaſt heel bJagen : *

2 Imzoetſchalig een abſaef/ -

&Pm minſtſteeogjaegh en byaef/ . . . .

#ſch han bfe niet bejagen.
#... ººk % , ºns ººk .. k -

Ak - * T. ººk

II • 2der 't geen mp meeſt notijguclt/

M# bat mijn hert ontſteltT - ,

3Boſſuygen íg gereſen:

3TBant mijn ontroert gebacht /

#et Beeſt'ijch niet betracht/

«belijch het beeb boot beſen.

12. JPijnpper ſn't Bebebt / .

laſjn ſtichtelijtſtopſet / . - - -

3Boettch / oth ſheer ! bermind'ren:

H#0e beet'fijth boeriſt mijn ſtaet: - ,

qBenaeb ! o «Bob! genaeb ! : : : :

&Ptij ! miſt mijn bal berijfnb'ren. * .

13. Eth ſtopt baſt tranen upt

#lºet een beklemt gelupt

't Igertig bemert metſuchten/ | | | | |

dPch ! hoefalich mijn noobt / | | | | |

#Pijn lijden / en aenſtoot

39erblijven / of ontbluchten? -

14. Pch ! tnertnaerts heet icſt mp / .

3Patich macbraethem byp / , * *

39an mp ontroerbe ſinnen? *

G# 3 . . €pa



ze Trooſt - Reden -

geplaeg ! maer falich heen?

'H25 en nergeng niet te b2e en/

JI2ijn quellingbig ban binnen.

15. ©tij! maar binb'fch nu baet?

âBant bf2 mp maeſt beſtaet - -

«Beeft bocbtſel tot mijn treuren,

#th bie geheel ſcheenbaſt/ .

42oet omûet mijnen laſt

zochier b?eethen ofte ſcheuren,

16. 3Baet5ijtghp baſt 45eloof?

#Laet gijp mp tot een roof

#n boefijents-poelbert zinthen?

©eij neemt tot mg u heet/ -

#th ben epſacp! #eer /

#nuoutuante perſinthen.

17. @Piaeer ! mijn groote noobt

Staetboog unaecht en bloobt /

45ebaen 5ijn nu mijn klachten /

&Pegt Proefhepbtg tranen-bluet/

gºn Hoanhoopg hooge bloebt /

QPietmiſſen mij berſmachten. -

18. ©ch! helpt/ſpeet /'t ig altijbt/

'h ſloetb'ſmacher intenſirijbt: -

#ch hanbe laſt niet b?agen/

alBie ſaſ berloſſen inp?

2tig gijp / g tºegte ! gijp!

19erhoogt! berijgoºt mijn hſagen.

g

Trooſt-Reden over de voorgaende Klachte. . .

stemmt algbooten.

DeMan die eyndt ſijn Klacht met traneninſijn oogen,

En heeft ſijn liefſte Vriendt tot ſtichten meebewogen,

Die klopte aen de poort, (welck hem wierdt opgedaen)

Enſprackvoort ſijnen Vriendt met deſereden aen:

1. M. M althmp / ſettmaethe 123fent /.

. M# blpgept3ijnverlient/ . als



v,

• -

Over de voorgaende Klachte.

2lig iP2ienbt tot 192ienst te ſpeechen/

#th heb (gantiſch onbermacht)

ººrhoogtu bzoene klacht/

«En naet / en anghſtigh ſmeechen.

2. #th hoop/ ith hebbetſof/

Gºnſai bertrooſtingijg ſtof

3Boog uube b2gefhepbt minben: * .

dººp ! Iaetubangb gebmeen / A -

GÈn neemt in 't goeh'De re'en

19an een Der beſte 123inben.

3: «Ep! bminght ubgoebeffen/

«En boilt u 'jetteng Hiem \

#oor ſteneng-hracht ontſlupten;
Hſelben gijp bemert/ - , is

#n bgoefhepütg-net betboert /

«En gaet de maette bupten. -

4. iPaet toe bit groot gerucijt?

ſlPaet toe bit biep gefucijt ?

't #g himbtgaſbug teklagen:

(I00mt Dat gſ)p 3ijt een man: : : f.

«En neemt met blijbtſtijapan

't G5een bobt u geeft te blagen.

5. ©eg IBeeren lichte gſoch

âchijnt u ten laſtich 25loch / .

dºn? bact het eens te begen/ -

&Pie't u te blagen geeft / | |

##/ . . . .
#p ſart u niet berlegen, - o . .

6. &#pmeent ghp3ijt innoobt/

«Bijp roept paſt om beöooot/

#2u gijp mat hebt te beagen:

«BIjn toont een lupaertgaert/

Zijt ban GBobg laſt berbaert /

«Engraegh ban moept' ontſlagen.

# ©enjPalm-hoornſmaet belaſt/
'JBan beel te beter maſt. " . -

't 45outſupuert boot 't beproeben: -

geen chriſten werpt": e

4

71
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25eſt
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GEp! built uhiachten ſtillen.

Trooſt - Reden

25eſt in bl?uth / en ellent.

#n meeſbe/ ſmooûe 25oeben.

8. Een ſoet mel-cfethenb'ſtrupt/

qBeeft ſterchet reucke upt /

ſBanneer 't ſtijf metbt geſtooten,

geoo heeft ooch menigbjgelt

3àa lijbeng groot gehme

JII?eet eet/ en âracht genooten,

9. 45ebent.ht / mijn maerbe 22ſent/

gaat mieben heese bient. .

RPie moet aenuechtinghlijben;

&Bobt tuchtfght pcbetitſnt /

H#et meſch hp teerbemint/

«En eeumigb mſſnerblijden.

1o. HBilt gbp 3ijn 45obegiäint /

#go 3p ban u bemint

&ijn toe / ſoo melalggaben,

& Be Igeet ſtelt in bit perck

Halg een lºtinütte metth/

JIBaer níet algeen ber &laben.

11. Een gelaefboetmet netngiet

't Göeen batſijn geergebiebt/

Hptb?eeſeboog. De ſlagen:

maaer een goent-aerbigh Hint

JPoet't geen fijn 1Babet mint/

Zeelfs niet een goebt behagen,

12. 25ibtgbp geſtabigij niet ?

Uw wil, ô Heer, geſchied,

3TBeetghp 't niet/ huiſt het leeren /

Dat 45obt unl goebfghept

Hmopt een #otſt op-Iept/

«Pf't íg fijn 32aem ter eeten/

13. En u ten hooghſten nut.

<betuig/ mijn lapfenbt / ghg Dut/

&Pug aen een ſtruo te tillen;

3ueant alu tegenſpoet t
(I0thepi u bienen moet.
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14. «En byaeghtuſoo'tbehoort/

SPgingſht boog bedºnge-poogt/

«Pm amp'reop te biechen/

2ijt geſtabigb in bemecr/

«Bm tot “Bobtg prijgen cer/

#ier algeen Iicht te ſtrechen.

15. KPotijttelijche ſpoebt

# moogh'lijchil metgocbt/

p mocht u licht bebliegen:

3ſſaaer 't geen bat 45obt nu boet/

&Patſalu boen ootmoet

«En nutter bingen krijgen. “

16. Atelt uin ſbob te bge'en /

den acht geen ſpitſere en .

32an hen/ bie H boen quijnen;

#aerſmachhepbt bient berſchoont/

GPug met gebultuhroont /

«Pp Dat##t mach#nen.
3%

17. I @ſh behooch me'e gelet/
I UPat ghp in u 65ebebt

RUPen pber bocIt berminb'ren:

&Paer gbpterecht om hlaeght.

alaeeſt niet teſterberſaeght / .

QPat beurt met meer bobgiſtinb'rcn.

18. Pen 13eer bie miſbier boog

#aer geben baech beſpoo?/

camhem meer na te jagen.

H#icrom b?p tranenſchept/ .

QPe 3eer ſal3ijn berept

(Çehooren ſjaeſtuhlagen.

19. ?Echt bit boog groot geluch/

2ºlg 45obt u boog bcnbruck

#eel meet tot hemte trechen:

###,ijtang bp helpen mi *

't &al u tot#egen ſtreeften. -

zo. #ptoont ban meeſt ſijn hracht'

TBanneer mp in onmacht -

Zijn / ſoo het ſchijnt / berlaten:

TPan Homt bnt'fijnereer/

####
/

In ſtercht fijnſtoach? baten. - -

- ijlt «E 5 2 I. Petz
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-* 21. #oerbepot bit met gebult/ -

SPc tijbt moet jijnuerbult/ | | |

3ecr he?tig bier bit lijbcn: . . - - - ' '

HiBanneer 't uſaligt) ig/

"Banſal bp u gemig. , ,

(ſotſijner cer berblijben. . . . . .

22. Pug ſbobt geen tijbt en ſtelt ?

#aaer alg een mocbigb #elt

Iailtombe itroone ſtrijbeu/ - , ,

iBant mie bolſtaubigbig

Çenennbetoej gemig/ -

&Bal ecutuigb hem berblijben. . .

23. JPug ſtelt n nu te bre en/

obhuijcbtſeer mennigh re'en

(ſlnijng oorbeelg)om te klagen.

't «Beenich upt bºnighepbt -

+l gunſtigb heb geſepbt/

«Ep! Iaet het u behagen.

24. 't Zijn merchen ban een 33;icult/ -

(ſte ſtraffen alg ſjet bient

«Een HBrient met ſtijhereben:

Sºſch hoop / fch heb berhef.

GEp! Iact ongupt bit Hºof/

&Pc Peſteng mat betrebell.

De Man wry wat bedaert door ſijnes Vriendts vermanen,

Die waſcht fijn aenſicht af van ſijn bedroefde tranen,

Hygnet met ſijnen Vriendt, neemt op ſijn reden acht,

Dus hebben ſy dien dagh ſeer ſticht lijck door-gebracht.

NIEUW-JAERS-LIEDT.

"- stemmen:

Droeve Princeſſe , &c. @Pf/ Chriſtelijcke Krijghſman. -

-- -en-*-

---I#=#EEEË=#
&# uit met fijgen. Enig lof vººr

• J ---- -- - ----
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#EEE####EEEË

* Haer/ begbrote dingen gijpmuttgate -

#EEEE#############
ſteren ºpen ſofte boot mijn ſlibtielaer/gatig bobs

##
#5oon/tenſtercaſten beſt betigeſt en/ºbie heel hanuer

# #######E####=#
nicien Satijang groote macht 7 Eicg miſicº

## EEEEEE#EEEEEE:

Bufjn martieſoftermºlten tºt vreugliml##

#########=#
ziele brengen en hen dagbº fofſchoonſte

#########EËEEEE##
* ſtijgen infernijihitoriartſ infecties niet

#E

2. Almijn gebachten3ijn op-getogen/

«Pm “Bobeglofte roepenupt/

dEplaeg! mijn krachten niet heel bcrmogen,

JPiegroep ich meteenſmach gelupt / - - -

3Tof/groote bobt! @bnmeroteen JInenſchgebooren/

«Enhomt hier te uooren gelijch alg een ſtinot. ,, ! .

JPie Puppelg macht ten bollen hamberſtooren/: 1.

Jaenſter behoeftigh/ en arm in boechen minot/

ofplaeg! om ong / 4P3Liefde monberbaer.

3Lof 5obeg3boon/ 3Lof/ lof/ ſn't byeugbicijfâieuïne-3jaer.

3. Nuig verſchenen beſlaotgen-ſterre/ - "

JPit ſchoonſte Lichtnubcer'Inch ſchijntj - - - - -

JPitfagb uoo! heenen abjam banuerre/ -

{Penare nacht Baer boot berbuijnt/ - ---- --

"W . . . . - se - 4 , v ſpit

-



76 . Over de Salighmakende

&Pft groot geluchtig ong nu toc-gekomen /

3Looft nu al gijp 49,omen utmen 252uptiegom/

#p heeft H. nºuch en laſt op hem genomen /

ofp! en milt niet ſchromen/ heet hem meſſchom:

alBeeſt meilehom/g! liepen ſlºibbelaet:

3Lofaboneg Soon/lofſſoffin't nieugtigjaieume-ºgaer.

4. Trooſt u hiet mebe / Dat 450Deg $00me /

OP ! 2.52upbt &ſon / u acht ſoG maert/

EPathp u gunſtigbgaet behroonen/

Gfn boo? rechtbaerbigh uberhlaert:

1N bafie &roum'boil bp met u bereenen /

oEn u boogt herlenen mee fijn ſheet'lijchhept /

«Eeulmige breuchben / inplaetſe man meenen/

3ullen Him Mat 3ijn in bet eeubnighept :

KPug maerbe 2ögupbt / 3ong uptuethooren &tijaer /

AEiugt bnbeglof/4Lof/lof/in't u?eugtig iſ?ieume-3jaer.

5. KANT ugeruſttgb tegen de Sonbe/ .

Strijbt alg een gelimt een hoten tijbt/ -

312ogt niet omluſtigh al krijght gijp momben /

dºhn houdt het belpt/ en mſnbt ben ſtrijbt :

HIl2ibbelaer miſſtabighip u blijven/

«En u gunſtigh ſibben met fijnſºep!'gen 45eeſt/

gen tot fijn eet al 't quaebt ban uberbuijben /

gen't igfijn bclieuen/ bat gijp niet en b?eeſt / .

GEug üantſtijaer 3ijt u liebe flatbbelaer:

HIof «Bobeg &oon/Hofſlofin't beugbigb3?ieumt-Saet.

Over de Salighmaeckende Gcboorte

J E SU C H. R I S T I.

S T E M M E N : - -

SchoonſteNimphje.&c. Ofte/Luſtigh Hymen,&c.

Y. I thboel nieuhne breughbe foet gn'tgemoet!

I##epſambt ig gebogten/ 'haeli

Hilal



Geboorte Jeſu Chriſti. 77

'h tiAimc'chpercnbceſc3feeſt/ 33lpban «Beeſt/

«Pochfijn hephſaem HIBoogbt gaen booreil. --

2. ºf mail mijn breught/ met blpgelupt/ 3toten upt/

en 45obt banchbaerheptbemijſen: , - ! :

23rengen tot ſpot geer in 't licht/ Jaieugebicht/

«Pmſºmbeplºgcſaacm tcphijſen.

3 maantfermrottig nu het goet/ 't maekhangboet

«Pnſe lºcer en 45obtban bohen/

ººiealg eenonmooſel?Tam facber quam/

Sºſn een bilpſenſtalberſchoben.

4. 't Beeft fijnſlāijgjeptſoobeljaeght/ 12an een blaaeght

t'3fjnertijbt te3ijn gebooren.

#nbic't algeſchapen heeft/ 't Tiebengeeft/

#omt hier alg een#iubtte booren.

5. b'geng'lenfongenſeer berijeught/ 3BoIban breught/

23p be #arbergſcet berſlagen/

«Eerben hoogljſten boöuermaert/ 33pecb' op?terb'/

2'n ben jThemſch'een goebtbehagen.

6. b'Armoeb bie een pcber haet/ 12paenbaet/

&Pmongbaer boog rijchteruaethcn/º

ſIAet beſcijattenban bengeeſt/ ?ilbermeeſt /

RTBie geen motnochroeft genaechen.

7. #b'Iemenſcij/moptrecht bernoeght/H2oe't G5obbceght/

3Laet it aerbtſche gier'ge fuſten.

kan bie't aflegbrachte booſt Poorſijn nooogt/

#lâoeſt baer in een hribbe ruſten.

8. ?tch!bcliefhebyong.bblig ne'er 'g gemelg #rer/

omfijn 35munt heen te geneſen/

JBoen ſp lagh in hijepbt groot/ Eſa heel boobt/

«Pmteſonten heel bermeſen. - Epheſ 2:6.

9. {2arcboobelijche moonb 13pberbomb'/

ſtrootte haer met ſoete reben.

JPoo?ſijn boobtenlijbeu3unaer / Hocht hp hacr/

HIèerbt haer lºooft/ enfnfijn 3Leben.

1o Geenen& rou-ringb banfynhambt/#aer berpambt/

geuinge liefd' ig tuſſchenbepben7

3Paer noch anghſt/ mochp?ijchel groet/ SPIlpbel/ Doobt/

4aopt haer liefbeſilllen ſchepben. * -

11. P! hoeſoetig bit bebench / en geſchench/

JPat mijn stiel bug doet berlangen / .

3ſch menſch ſtabich na bien bacſj/ Dat ichmach

SPeſcbreughbe me'e ontfangen.

, Nieuwe
w

,
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Nieuwe - Jaers - Geſangh.

getemme: Doet uooghiemsopen, schoon Lief, &e.

W###EJiſt nu#bermeeren/ Sidiig
---

-------- -
- -

--

----3:-*--*-*---+---3 E-ELZE-LEETBET - #
3--+-HE---+-EEE-3---+-EEEEEEEEEE

---------- -- -
----- --

übochter ſchoon stetben gretier Heeten/Homt tipt

#EEEEEEEEEEH#
fijnen CIjzoon/12an ben Hemel balen/gºn uiert eeneg

#E#EE#EEEE!#==#------

IIaenſchen Hinut/ IBlt u ſchulbt betalen /

E#######===
ibantijpiiſter hooghºſſemint."

2. Om u te berhoogen/

H#p hem heel berneert : -

ilt dit boel be-oggen / *

H na 28etſj'Iem fieert / ºns. " g!,

paer bien leeſbt gebooren :,, , "

alBerbt / upt een feet Hupſche Hl 2âegijt / ? -

gBoing Soon komt te booten / " .

JPiebeg ſBercitg ſomben b2aeght. | | |

3. TBaer 't al boog moet buygen / .

ſlBerbt eeng Iſl2enſchen ſtimbt/. . . . .

ſtomt be 250?ſtenſuggen -

+Ban een iſl2aeghtbemint :

b'?Ilbrrrijthſte Honingh/ -

ga goog een gentmaerben &oon /

# een 25reſten mooningh /

epbt bact armelijtſt ten toon.

4. #0mt

"-



- - -

-
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4. Homt hier aerpiſtſje heeten/
12oiban iPajeſtept/ .

5iet / ben #eer bol &eten/ in

320i bannebºigbepbt. -

HBilt ban Ch?ifioleeren

53eb?igtent in hoogen fiaet;

&Pfe 't al gaet regeeren / .

H bier in te bootengaet...,

5.3tſghpreunt Zielen/

ſtijgiſti maerbe 25aupt/

3Diſt eerbiedighſtnielen; - - - -

5tot 3ſof-ſangen upt in

3Boo? beg #emclg leerre/ -

gToont dat gijnhemrecht bemfnt/ .

-

-

/

alBeeſt u?oom't fijnereert/

«En tot meber-liefd geſint.

6. 't Ig nu bubbel reben

staat mpbtgolith 5jul

apant ben 32gaſtter B?enen/ .

gPnſen ſlºebftijn /

#eeft ons heel geneſen
talg -

#nijpſtelt#hºup/ 1'

#anmen brochigh tneſen?

2IIgong Homt bien 25:upb'gonn bp,

7. #p b?enghtongban berte

qDe boſholmenu?eugtjt / . *

JPcſellà0?gen-ſterte

GPng op 't hooghſt' betljeught/
&Pfe heel heeft berb2cben st

?II be mate bupſterljepbt -

«En een licht gegeben/

Dat ong naben #emel Iepbt. -

8. #Buſchijnt filact üe Sonne

KPer «Berechtighept,

JPfe beu 12ogſt berumonne

#eeft bergpuntertent/ -

JPieong hab'genangen

#n het nare bupſter graf/ . 3Df

- - 2

- - -



8o Vreughden-Sang,

- Die igſelbeLange/ . , ,

moniumn/ hºniaeghtbeſtraf.
9. 12u mp3ijn

tºt 1 -
Hntbe bupſterhept 7

3Laetong ſtabigh leben

- 3'n 45crechtighept:

3Bant een beplighleben

#gongnoobigballegaer / .

garn bobſofte geben , ' -

#n## ſâieume- ſaer.

10. #tact ongtriumpijeeren/
3ingen oberlunt/ zee -

&enſen geerter ceren/ -

faiculue HLiebtjeng upt/ * * *

12ab ich bitpfent (Congen/

«Pcij! ##/
"Boo! breughD' ngen)

«Bobcg#
- T' - - - - - -

- --

/ u - - dit Jºl •

A Lſoo de Geloovigen in de Kers-dagen Heer ſtichtelijck en troo

ſtelijckuyt den Woorde Godsaenhooren de Menſch-werdin

geonſes Salighmakers Jeſu Chriſti. En het H. Avondmael tot ge

dachteniſſe ſijns ſalighmakenden Lijdens ontrent dien tijdt mee

werdt uytgedeelt, als een uytgedruckt pandt fijnerliefde tot ſijn

dier-gekochte Ledematen. So heeft een der ſelver(deſe twee ſaken

grondelijck bedenckende) met vrolijckheyt ſijns herten dit vol

ºgende Gedicht, en Gefongen.

vREUGHDEN - SANGH

Over de Geboorte onſes Salighmakers

J E s U CH R I s T I,

enbetrooſtelijcke bebenchingetjes
lº, 2tbonbtmaclg. -

stemme/pſaï. 27. Godt is mijn licht 't welckmy

leydt in ſijn wegen. -

X.V «ternieube Schaer/252upt Chriſti unt-berhoren/

#n 't jàieume-jaet p?ijſt Çöoij met brºolijchijent/## d p?ijſt 450US



Over de Geboorte Jeſu Chriſti, &c. 81

45obtſenbt fijn 5oon/bietportalgiſlaenſch gebogent

3oo homt al##nechtbel?eer ber+3eerlijchhept.

b'4Ponſaech bierban/mag batong'ſnoobeſonb'.

2IIgeen ſpran/ong 42aphept bab berooft/

3ijn ingeeijenbeet ongboob'lijchhab'gemonbt/

«En heel geſchent/gbobg25eelbt in ongberbooft.

2. Hlaaer 45ob bei?eer bie mogtbit niet berbzagen/

#omt op ongne'er/neemt onſe IBenſchepbtaen/

#eeft uänbeeg Iaſtfijnmaerbe23upbt ontſlagen/

«En boogſjaer ſchulbt gehabigbijeel bolbaen.

#n naſcht beſmet/ baer meeſp magberbupſt;

«En hleebt ijaer net/metfijn gerechtighepbt;

l?n miſſchetafbe tranen biefn huplt/

«En hroonthaerhooft met eer en heerlijchhept.

3. Pngbeeg'45eboogt ban moet tot bjeugbeſtrechen/

«En geben boogt 3Lof-ſangen in 't gemoet/

&Peoſºng'Ien ſbobg bie Homen ong-op-mechen/

«en prijſen 45obt/boot 't geenbathp ongboet.

ſiupmt'gnacereſtgluſt/hertrcht upt mijngebacht/

3Laet mninruſt bolboeren mijn ſlofſangh:

JThijnbertig bol/mijn monbt ontbreecht noch Hracht.

«Baetghn/ mijn geeſt/in ſtilſjepbtuinen gangij.

4. 't4Bernuft berſtomt/bermonbert boben maten/

H2oe of het Homt/bat bit geſchieben moet/

dIBaer boo?'t ſpeloofſoohan ben 45eeft bitbaten/

't HIBelch hier bezielinbgebelebenboet.

«P! ſoet bebench ban'g 13emelg mijg belept/

SP! groot geſchench/en loutere gena.

3Pat bobt genaemt merbtong berechtighept/

&Pyie-eenigt; &#obt/lofſp la boog en na.

5. #ortt'ſ Ianghſte nacht berbunſtert boot beſouben:

ſlaegh3Batijang inachtſ gerecht hepbtg 3on bieſchijnt.

't Hºgal uernieuïntenb'gPube geſanghgebonben/

âIBiengmacht boo?'tſateun-geboozen ſinbt berbinijnt.

(Be QPoobtig boobt/GP 3onbe/39?ichel/#el/

H. hm?eeb aenſtootig bzuchteloog berbooft/. 0 -

HIBant nu regeert ong toogſt gemma

ſºutriumpheert/o 23?ilpbt!ugPpper - - -

6.D #tong herplicijtſ om met 350 tig Icben

- «Enfangijg-gebichtte prijſen onſenH3eer/

JPieong om niet deeg'# gegeben/

«Piebootberlicht met ſjiiſjepſſame IIcer:

# : «Envas- en

- ---- --

- - -



82 Deerlijckenſtaet der Godtlooſen.

&#n ſtabigl) mijſt/ ſjoe bathp boo? fijn bootſt

GBng Ziele ſpijſt / bie maerlijckhonger heeft /

GPngonber'tpambtvan beplfgh ſpijn en 25?oobt

(Tot brantſ en ſpijgſijn Bloent en 3Lichaem geeft.

7. âBel op/mijn 45eeſt/tuiſt nu ootmoedigh treden/

25uught onbeb?eeſt/uuoyuupen lºeplambt neer /

getoºtuoot hem upt banck-offer engebeden/

zoieuberquichtbuo? fijn hepifame Jeet:

«Die ubugnoubt/enalgeen 323ienbt ontfanght?

op gemelg-boobt: hoe heerlijtäig uſmaech/

#2g meerber b?eught mijn%iele nuberlangijt/

dBm henlighlijch boog uite5ijn bolmaecht.

8. |Bijn geeſt biegaet in 't HLuſt-hoffjembermahen/

qºn hoogbtbetſaebt met bpucijten ſoet banſtof/

aſeieboben't foet banueel25anchettenſmahen:

&Pfeg ijp berljeught/finghtnu fijnigeplant te lof.

GB ! ſoet gebacht/blijft mp geſtabfgh bp / .

d?! gemelg-Hracht bemaert mijn ſmacht Jeught/

âBoog ſlBerelt/19leeſcij/ en35athan/mijn partp/

(Lotum'g JBaeng eet/ en mijnet%ielen b2eught.

Deerlijckenſtaet der Godtlooſen,

En Raedt daer tegen. -

ST EMM E: 39ſal. 42. Als een Hert Gejaeght ô Heere.

I , Y &P'ſe III 2enſtij) gp bie op 2ferben

- 2ll u b?eught en H3emelſoetht/

IBoubt de ſonde hoogbhan maerben/

«Die bobt hartſ en ſjeel berploecht:

49clj! 't ig hier een hºogten tijbt/

te gaat beſchijn-bºeught uberblijbt / .

dſbaet gp boogt/gpmoogt melſch2omen /

2ilg @bobtfalten ſpo?beel honnen,

, 2, 't G2uatie bat gn gaet beb?ijben

- - (GTegen uturn 4520oten 450ht /

JPoet beſtraffe eeulmigh blijben;

52opt berambert 't Hºeſſche lobt;

- &onben-bleucijbeijaeſt bergaet/ -

- - *, - , âPelluſt/ ſijthu0m/#oogen-ſtaet JI2oetl



Heerlijckenſtaet der Godtſaligen. 83

JIBoet in ſtopten tijbt hier enben/

5Bont bergacnbc Hºelſch'ellenben.

3. IlBant na urele oupfent #laten

&Pät gpb'lipelſche pijne boelt/ 2.

&al ſnu niet min beſmaten / .

iſDant 45obg toolen nopt berhoeſt.

JPie hier 't grootſte goeot berſmaebt /

ſirijght ban't alüer-quaetſte quart.

?Altijbt ſult gpbaerbanſteruen/

32immermeereeng ruſt methmerben.

- 4. Doobt baet ſomber boobt ſal boeſen /

't ºpnbeſomber epnbe3ijn/

5onderhoop/maer ſtrebginbgeeſen:

52opt berlichtinghban be pijn.

3oecht en roeptgunabe Poubt?

3pighoof/laet u in noobt; . ...

gennifebt megb/gp blijft in 't lijben:

3Popt Homt gp tjaer pijn ontrijûen.

v. altijbt ſuchten/aſtmbt hermen/

Iſiaſenbebol pijn bettmoet;
-

&Bobt ſaluun's Daer nopt ontfermen /

#taeghu quelt het Heiſch geblotbt:

GBp miſt 'taengename3Licht/

«En ſiet Pupbelg tu?een geſicht.

&oogp milt ontgaen bitſijben /

G5p moet 't quaet het fonben mijben.

Heerlijckenſtaet der Godtſaligen.

Hieropkan gepaſt worden de Nieuwe Voyſe des Muſijcks,

welckeſtaetfol. 53 op de Aendachtige Vreughden

Sangh eens Jongelinghs, &c.

Io ger-gehuchte b?ome herten/

apte in Chriſto3ijtuoſmaecht/
JPfe hier nu in pijn en ſmerten

'g ſjºemelg ſoet inbmenbigh ſmaecht / ,

alBeetbat ſh2íſtug heeft betepbt

1900? u b'eeum'gefalſgijenbt, -

- j; 2 #ier



84 Heerlijckenſtaet der Godtſaligen.

H3icr boo?ſtrecht alſubegeeren/

«Pm te leben tot fijn geren.

2. 3Laet een gelaeffijn ºgeer meſbienen/

&Pmfijnſlagen te ontgaen/

#inb'ren 45obtg het beter mienen/

4aemen't Stoch metbreugben acn.

obp3ijt €hriſtibleeſch en blocbt/

&#rfgenamenball fijn goebt/

TPuggaetgn met hertenfirmen/

qbobtg bebobtop't hoogſt beminnen.

3. 45nmint niet uitbliebenbºlchen/

meant gpbinbt hierin geen ruſt.

*t ſbeen 45obnamaelg u milgeben/

ººg ubert/ufinen luſt.

3Paerig Lebenſomber 3Poobt/

23lijbtſchapſonberanghſtofnoobt/

32olle ſtijchbom/3taet en«Eeren/

2，Itijbt bp ben lºgeerber 19eeren.

4. H2onger/bo?ſtfalbaer niet meſen:

62uellingh/fiechtenoch geen pijn:

32opt geen arbepbt/fo:gh noch bgeeſën/

3Baerſaihoub noch hitte 3ijn:

&Paer enig geen haetofnijbt; .

jampt aenbechtingh/tuniſt of ſtrijbt:

b'«Een ben amberſalbeminnen/

«Pngebennſt banherten finnen.

5. b' ſºng'Ien filt gpbaer gelijchen

ºnbe 'Peught en #eplighenbt.

EPaerſal banten bollen blijchen

4Boog u &bobeg 13eerlijchhepbt.

42aber/3Boon/en H3epl'gen 45ceſt

#iet gnbaer/houbt met haer Feeſt:

b'gengelen utºpicnbſchaptoomen/

2ïltijbt byolijch bnu moonen.

6. Pch!alrijmb ich bunſent Saren/

3echreefhier ban tot aller tijbt/

#ºoptfoub ich het minſt berhlaren/

#ocſp fullen zijn berblijbt/

waie hier ben!'gemegengaen/

Chriſtum hebbenaen-gebaen.

oach! mat heeft mijnzielberiangen/

«Pm biebgeiigſjûete ontfangen. -

* .

-/

Tegen
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Tegen 't Comedi - Spelen,

Uyt U DE MANS , over 't Sevende Gebodt.

&tem:33ſal. 146. Wel op, mijn Ziel, &c. Pf/ Roſemond

die lagh Gedoken. “Pff Philis quam Philander, &c.

4 I, C I#2iſtelijche Jongelingen /

fietijtellBinnaergban de Peugt/

&Pfe met u aenbacijtighſingen 7

Sticht'lijch in Den HBeer berheugijt/

3Soetht hiertoe bequame ſtof/

JPie u ſticht tot 45nbeglof.

2. #an de ſtijm-Honſt u bermaften/

H#ebt op in haer foetſjeptfinaeth/

JBaer Honbt gp melaen gerahen/

JPie u ûfent tot tennbermaecht.

ASchoubmt Comedis, geyl gedicht, -- ,

&Bat een renne Zielontſticht.

3.25linde ſºepbeng ongebomben /

&Bertelbolcſten geplbanaert/

#ebben eerſt bit 35pel gebonden.

zſeft ſtimbtig ban haer gebaert: :

* ſticero * ſlBaer ijaer HBijſen hoogh geacht

in fijn

89gatie

#Laechten altijbt bit geſlacht.

4. ſtam 't een ſtijgiſten ontbetamen/

#s JDat hem in de eerbaerljepbt

GP2uinz
&al het blinde IBoſch beſchamen/

#" jl?unten upt inſtabigbent ?be nicer

ambcte,

(Iſt, 2,

Haren: «Bonggunſtong meer berplicht:

iBoo2ong ſchijnt het henligij 3Licht.

5. 45obggenacb'fg onguerſchenen/

Om te brand'Ien eerbaerlijcft

#n benbage/boben geenen.

3Die noth 3ijn in 't bupſter ſtijtſt:

3TBant 't ig re'en/bat ſtijgiſti 2.52uubt

JIBuct boog amb're fichen mpt.

6. #Schoon ſugaen be ſtoffeleenen/

#pt beg#eeten tepne 4Boogbt/pt beg put 3f 3 oEn



86 Tegen 't Comedi - Speelen.

GEmbaet upt (alſooſp meenen)

257eugen goede ſtichtinghbooſt. -

#0'ieſlaenſtb/'t ig alom niet: ſpant be ſpeerebit beröſet.

7. &#2ch! uit Speelen nath niet meſen / Jeſa. 66.
G5p miſb?uncht begiſſeereniboozüt. 2 I.

gBobt tofſtatmn bact bnon byteſen/ Pſal, 119.

gentnetbtober ûten berſtoogt/ rº, H2O *

Jefe fijn âlºoopbt neemt in ben montt/ - Pſal. 5o.

oEnig puplin'g herten gronbt. - 16.

8. ſhemenſn nu amb'teſaechen

@Tot ſjaer ſtof upt 'g ſDercitgloopt,

'Salbit bienen tot bermaethen/

ABan ûen algemeenen hoop;

't3lºerbt met fotternp boog-ſpecht/

QPie een regime ziel beniecht. -

9. Hionnen in beſtoftontleenen - Teren

19an een 13epijenſen * Boeët/ tius,

Hlſ en ſal binnen bat üfe gene Plautus,

QPertelſjept daer onber finieebt: &c

25onen het ſooâomt barrijn Peberbloecht tſgoberp.

1o. 45een ban ſtijgiſtitepneſeüen

&Pft in 't aller-minſt betaemt / . . .

gPoth moet üie (na3?aulug reben) Ephſ. 5. 3.

3TBerden banong nfct genaemt/

HIdaer behoorlijch geſtraft t afntenbollen af-geſchaft/.

1 1. ©eth fooig het bupten reben/

JBatibit holthjen ongeacht/

32aeth brrbpfff ſenhateiſiſceben/ Deuter.

Hil?annen nemen# U?atſjt/ 2.2. 5.

(diegen't heplige 45eboût Ban ben tºeere 2ebaptij.

12, 't #loon/inaet beele gaen om ſpelen

ggetn minſt bannbºſeeer:

oºgulfiqhept/en hertelquelen /

2ini 'te beuſelingen meet. -

ſig?t om/be geſjeelefaeli &#g een bleefſtijelijtfite?maeft.

13. Spelers, en bie't ontaenſchoube/

Soubaiban niet/ in dienſtaet/

5

#billen dat de tºetreſoude Snijden afhaerlevens"#
KPt?



Tegen de Danſferyen. 87

&Piebaer reechenſchap begeert/

GPffijn 32aem fuo merbt ge-eert.

14. 52femambt matheen binthna-trafijten/

GPaer in bathp omgeruſt.

&Boobt/en gPogbeeïſoub bettmachten,
3JBegh gebarelijche luſt: w

Aeoete gleught/mab2eugijbejaeght /

&Pfeu ſifcht/en 45obt behaeght.

15. @Bobt biebgepgijt u toe te komen /

2ºlg een 3Dief komt in ber macht.

GPch I be ſlaemſch bie mach melſch2omen

&Pien 450bt toe-komt onbertnatht.

mom s, tºen hi/iniging benbleefſche leeft/

#gn Boba ſijth geen beelen heeft.

# getui. 16. * 4Peelbermaetbe Bobg-geleerden

# #hanQubetijden aan/
#" #ieſten tºpeiſenpanmeen meerben)

#innige geletboeſp hettegeu-ſtaen.

ſtoning / Hºeben-baeghg merbt bit geſlacht

#" iðan ºoit, eienaereme'eneratht.
#uſti, , 17. 3Jet bier op/berbtnaeſbeſinnen/

mug, etc. 't IPath merceben nietbeſtaen/

3Pat bie geen bft 450bt beminnen

Aeouben ſpelen/of üaer gaen.

GPcb! ich heb'ſe me'e bemint/

JIPaet ben amberg nu geſint.

Tegen de Huydendaeghſche

D A N S S E R Y E N,

tipt Hüemang / obec't 5ebeube 45ebobt.

S T E M M E N:

ſalm 146. Wel op, mijn Ziel, wilt nu Prijſen. 49fte/

Roſemont die lag gedoken of/Philis quam Philander,&c.

Jo # Panſferpen ,

- J|20et gp tº:" #Jeught/

4- -

52ſet



88. Tegen de Huydendaeghſche

#2iet beminnen/maer bermpen /

HIBantſpleeten ºf er noch Peught,

#olgenſ Danfſery ignoopt-geb?acht

#* aanbetalinn herploetlat geſlacht,
'Jan De 2, 25atchug-feeſten/ buiſigheben/ -

#chſe zijn be&eelerg banbit ſtinbt; j
#nſe JBertelſbenbt/onkupſche 5eben t

#, JI?en ſteebtg in het Danſſen bimbt/ - t
&chgij

beidſgelijk 't GBeen tot bupſe Iuſten ſtretát/ . -

#" eneen tºrne ziel benietht. *

# # 3: tot een onuzuchtbaerig ten goebe/

Giſbertus «En ottaſp geeft totquaebt/ --- -

#" #bitmoeten impºnerhoeben; - - i
# #ubant het bobt niet toe en ſaet.
tien op de 500fd nu De Danſfery ; /

# &Pug#miet# t3p. art - /

4. #fer op mochte pemambt ſeggen

# * Dit en kan ick niet# 3

# #egen- Maerickſal het weder-leggen:

"v. Dit heeft oockGodts Voick gedaen,

«Erob, 15. Mirjam en veel Vrouwen meer |

*Danſten vrolijck voor den Heer.

5. Wanneer David had geſlagen -

Goliath den Philiſteen, - th

1 5am, Sagh men Vrouwtjes in die dagen

18. 6. - Met een groot getal by een,

Danſſen, en met blygeluyt, - -

Roepen Godes daden uyt,

6. Doen eertijdts de Arck des Heeren

werdt uyt Obeds Huys gebracht, .

2#an. 6. Danſte David Godt ter eeren, -

14. Daer ſijn Vrouw' hem om veracht',

Daerom haer de Heereplaegd',

Toond dat danſſen hem behaegd'. ben /

7• - #er op ſegijich nu met teDen

H dºöp migbauntht heg Igeeren ſlBoogb.

't Ibaten geen lichtbaerbigſjeben/

't G2uam tiptben ſpeloobe boogt,

eeuwt. #



D A N S SE R YE N. 89,

13?ouintjeng maethten boe een Ry,

#Baer geen ſlaan en macrbet bp.

8. 't Danſſen mag in Babibig tijben

2lig oneerlijth/me'e beracht/

dBmbat ijp bit niet ging!) mijden /

l heeft fijn 192oume hem belacht.

- gDat hn Danſte boo, ſhobtg beeſt/

#g haar onbekent gemeeft.

9 Deſe ſaeth en han niet ſtrethen/

&PertellBoſch/tot umchaet.

't Blijtät bat gpu bupſe blechen

iſartfijngaeughtbeberhengatt.

Zeijn doen mag eenheul'geſaeth;

Hboen bleeſſchelijcſt bermaeth.

1o. Hpt ſuſch Danſſen iggehomen

gub. ,,. Pithmiſgjammer en ellent: --

21, 5fſog JPocijterg3ijn genomen

19an ſjaer Danſſen, en geſtilent

faattº: gnbeg bevlºgen goooper: Ijooft

3g boo2't Danſſen ooch gerooft.

«Erob,32. 1 v. Gºlfraël met blp behagen

19 @Panſten ronûtſom't ſtalſifljeen:

49ch! mat bitt'rebºogbeſlagen

gſt 33ebben ſp baerom gele'en.

"##peinziebunfent hierin en groot
49an bie Danſers 3ijn geü0ubt.

12. 5uete GTeught/u Danſſen, Springen,

3II ubetteſ mal gelaet/

«En u geniennbelfingen/

3Booz &Bobtalg een grubmelſtaet:

3Laet uit quaebt/bibt om genaeb/

«Eer ijp u in gramſchapſlaet,

13, 45p moet met u rabbeleben

&P2ingen boo? be gºnge-1900gt /

gEn ben ſmaſſen megh betreben /

gBaer een Danſfer niet behoogt.

giniſtigothen hep gelaſt
GEgnen Danſfer# en paſt,

Tegen

--



5o Bruylofts-kleedt der Geloovigen,

T ºgen de Banſferpen hebben geſchreven vaſt alle oude ſºnde
Nieuwe Leeraers der Kercke Chriſti, met Namen Baſilius,

Chriſoſtomus, Ambroſius, Auguſtinus, Cyprianus, &c. met alle

de vermaerde Theologanten onſes tijdts, die uyt eenen monde,

de Panfſerpen ontraden, miſprijſen, verbieden, verfoeyen,
verdoemen ende vervloecken.

Hier van breeder by Udemans over 't 7. Gebodt, fol. 28o.

Ende Roelof Pieterſz in ſijn Enge-poorte, over 1 Johan. 2.

verſ: 15, 16, 17. fol. 34o. en meerandere. Oock Frans Eſauſz.
den Heuſſen in ſijn Chriſtelijcke Jongelingh. w

Bruylofts-kleed der Geloovigen, dienſtig voor,

in, en na 't gebruycken des H. Avondtmaels.

Stemmen : Eſprit qui fais Mouvoir mes nerf & mes arteres.

O! nacht jaloerſe nacht. Enüe ban 35uſanna:

Ghy Mannen, &c. * *

H##oetanab behlemie Ziel/ſult gijp noch zijn been

#EEEËEË#=#E

#nen/ #n nare oneffiepots #'tº.

#########=#E####
in een tranen uitbr: och, 't ig de ſtrenge

pijn ban u berbupibe ſonben/, JBatgijn Üug angſj TT
len. -fn.

*-A-"-- ---- - ---- ---- -- -- ---- EP-- -- ---

w

YE -- ----+----------+------"
-n

- ------ - k

ſtigh fûtſjt/ en ſtabigb meenen moet,

2. 't #g langb genoegb getreurt: neemt mocbt/ en

ſtaeck ufthlepen/ - -

3TBafcht uïne tranen af/ gaet tot ben JI2ebitijn:

12003 um'naechtbepbt faſhpu't 252upſofg-äleet beregen/

«Cn laben utue2&fel met gemelg-232ooût en ſlPijn.

- 3. Doet



In't gebruycken des H. Avondmaels. 9x

3. Poetaen uit Beugbenhleet intranen mit gewaſſen/

'JPie ſombgechentenig upt b'oogen blieten boet/

HII?aer echter roob geperft ſn't Purpetball be plaſſen/

&Pfe Chriſtug aen het heupgûongſteechen/heeft gebloet,

4. Een onbetſoenijen ſjaet neemt tegendu geb?ehen:

HPijn ziel/berfoeptſe alſ Q1 en herſchoont er geen.

13ebt ghp noch cene lief/feer diep in 't herteſtchen/

H#n moetermee al umtſ en gſbout gelieft alleen.

5. Halucr-ſfefſte ſomb' heeft uujen later geſtreſten/

5ijn hepI'ge Zieien lijf heel ſijbenaemgebaen :

Hºp Hent bien ſnooben 25oef/ getpig bpſaf hem togethen/

gſmbienghp milt met hem tot aen fijn tafelgaen.

6. @Pughamt hem unt u bert/en homt met hupfe 3eben/

qºn met een macr beroutueerbiebelijtäen boort/

5oo ſuſt gijp ban te recht u op ſijn 25?upſoftg filreben:

dºelfich een maerbe & Baſt/ja little 25?upt behoopt.

7. Iſlàet een opregt (5eloof en liefd' moet gp hem g!oete

5oofult gn ban getuig/ geinig hem melſtom 5ijn/

ga met een melhomg ſtug ſal hp üanti ontmoeten/

«En ſpijſen aen ſijn Big met ijepligh252oubt en HBijn,

8. #pſalu üaer (mijn Ziel)getmiſſe panden toonen

- geijng ober-grooten gunſtig/bit ceumfgh fal beſtacn/

Hººp miſ tot umen trooſt geſtabighbp u moonen:

qDat ûoen u immerghſaet beeſ” teethetien berſtaen.

9. Homt en acnfict het 252oob/bft 57oob boo2u gebroken

oEn let mel met actibatſjt op ben berggûten IBijn:

45ijpfiet hoe bat eertijûtguſonben3ijn gem?ohen

#n hein/bie boo, u heeft geb?onchen ijaer 25ijn.

1o. Sontgomumeirhult fijnfupu're lijfgebohen/

«En onthſijn dierbaerbroedt bog? umc'e uutgeſtoºt:

#iet boo35ijt gijp geheel geneſen / b2p-geſp?ohen,

't Hlbelch bog: #oprecht geloofUl tot geregent b002t.

% Ek 2%

11."Tſiteb toe/mijn3icſ/ontfangt geïootgbeſe panben/

GPg! fietſeaen met Iuſt met eenboogb?ingenb'ong:

genbaetg'eethfetigbaen metrepn geºmafſcijen hamben/

«En heft u berte aan en ſinnen meerom hoogſj.

1z, GPimfjoog/iftſeg/omhoog/ombat een hoog":



9 z Bruylofts-kleedt der Geloovigen, &c.

#a gemelſche gebacht op beſcnbaubelpaſt.

32erfoentum bupleſonb'/berlaet uſiebe 23oelen/

UPanfulje feecher zijn een meilehome gaſt.

13: «Boog &oonben grootſten Egeltjbie heeft haerlaſtgebgagen.

GPie 13emelg HPreben-HPogft/ bie Hſiaebt en groote kracht/

#eeft u 43namben al/32onb'ſ Pupbel/3Poobt herſlagen/

«En heeft boog harben ſtrijbt u 't Ieben toe-gebracht. -

14, P! ober-groote Liefb f 4P! #1Bij#hept boben maten/

álàn ſtaen geheel herhaeſt toonſon een ſlºomber-merch.

3ſlân honnen niet na macrb / ja 't minſte beci niet baten:

#oe bobt albuguerloſt fijn renne mareiterch. . --

15. &#obtig nu meer met ong/ (mijn#iel miſtbgolijch meſtn)

GEngbn meerom met bobt tenbollen nu bereent.

JBe Punuel/&Poobt/en #el/behoeft gbp niet te byeeſen:

«Bobg 3oonu#ooftmaecht u een 3Libt banfijn dBemeent'

3kst* *.* . #**

I6. T ſtooſt u hier in/mijn ziel/u Ebelhept miſttoonen

J[2et reben hert en fin/ met meeſenen gelaet/

gbelijch het meſ betaemt 45obg untherhooren 3oonen/

RPieng nare hepligbepbt bep?oncftig banijaer ſtaet. ... .

17. Per 1Liefbeng Sonne-glang bie op uhomt te ſchijnen/ -

&Pie moet ban u meerom heel marmte ſchieten upt/ . s

JPaer boot benhlammenbampber ſombenmoet herbmijnen/

JPie noch bp u (eplaeg) upt gua gemoonte ſpaupt.

18. Schmit/ſvleeft onſ bobt/mijn mooningbbp umahen/

«5hn bie mn maerlijcheert/ſuit mijng ſpeeftg (@Tempel 3ijn.

alàci op ban/ Pmijn #iel/bit3ijn geen hlepnefahen/

#omt funbert meer u#upg boogumen ſlºebicijn.

19. 't JThoet alleg3ijn hernieuïntſ bobtſelbeſaſ't beginnen.

traat heeft hpuſter baſt herſchepben maelbelooft.

GBhn Hrijght een nieumeijert en nieutn berlichte finnen/

JPicnghrachtigen gemelt ben Bubenſ[aenſch berbooft.

2o. #oefalich goche bobt/mijnghertenbreughtberhalen/

3Patumeſoete gunſt ſoo liefelijchen boelt?

3nigſoo obergroot/ hoe ſalich bie bepalen.

#n bitnauleemen 13upg/baer 'tſoo gemelbigh moelt?

21. ſlaijn #ieſe toont gebult/ bier naſal 't beter meſen/

H beught in bolle maet/en nimmer in gemeen. .

3bomb'ſ Pupbel/JPoobt en #elbieſult gijpbaer niet breeſen/

«En heeft u bit berepbt. @Pug meeſt *

Door Een,, Te vre'en.

GPp



93

h

GBpmerchinge op be 3Doo?ben Joan. 19. 5.

S I E T DE M EN S CH E.

getemmen: Pf. 38. Wilt in uwen toorn, &c-

GPfte: Poliphemus aen de ſtrande.

A## =#EEEEE

HIg HPilatug / boo? meeboogen/ HPeel bea

#=#=#
- T

monnen ze mij ben Inter nºg gemiſg

#=#==
acn/ Pie boog ſlagen ſoo geſchonden/

############EE
Zeoogebonden7 naoeſtemooſijn ſºoſbeeſſiaen.

2. QPcbehem bie ingeebe ſmerte

alèee aen 't herte/

HPerſie inoogben uptfijn mombt;

alBepnighmel/maer grootbanhrachten/

&Bieg top achten/

UPat 45obg 45eeſt ble in ſjem 3onbt.

3. #biet/ep (ſepb hp). Siet de Menſche,

Siet de Menſche !

#ſch magijſeggen/ Siet u Godt!

2ilg een menſch omu geſlagen/ .

"Die moeſt blagen

e2m u ſomben pijn/ en ſpot.

4. 13p hreegh baer foo felle monben/

QPie berbonben

I#eeft be momben banbe ziel. -

&Pcij! baer ſtonbt ſbobg ſchoone 3Gone

geootentoone/

QPatijn niemanbt en bebiel,
b

: 5, Cn!



94 Op de Woorden, Siet de Menſche.

5. ofp! ſie bact ! De ſtrenge banben

2llen be ſjanben/

##### ben 130 -ie Daer leggen paſt gebonden D2 De ſongnbeg JPupueſgſlabernp. 2 be ſomben

6. Hºp/bie d'aerbericht rechtbaerbigh/

Staet onbnaerbigh

32002 het ſtoomſtij onrecht 45ericijt:

Hººp bie met een moo?btte ſp?eechen

firaththan bpeechen/

I#iet nu boog een menſche3tmicijt.

7. (ap/bfe alg een 19oºſt ban bgebe/

opeeft be b?eebe/ - -

#nbie nimmer 4992loghſtitijt; -

Jilàaer be fijne na fijn ſternen i22eeb'boeterben/
HIPogbt ben oproer opgericht. N

8. #p/bie Booben heeft het leben

3Be'et gegenen/

GBie ong eeuunighieben boet:

ZPfe De Poober ban be 2Zielen ſian bernielen /

(19In ong Ieben ſterben moet.

9. H#p/bfe ong in onſchmegen

G5eeft ben #zeegen/

gig met onſe bloech belaen: ,,C

#n mien nimmer eene fonbe S8 bebombe/

5terft/ alg babt hp meeſt migbaen.

1o, 3TBel mijn 2Ziele miſt dan menſcije

vleeſen II2enſche

zaoo;'t GBcloofſoo aen te ſien: -

aBatuheelingh inſijn monben Zpgebonben/

iP?eugjbe in fijn bitter If'en. -

11, áPanchbaer/banthbaet boilt u toontn/

QEn ſjekt0unten/

Taie gijp bug migmaethtaenſiet: -

't Igu Blupbegom/u #eerel Breſt hem eert/
Bie u bug ſijn gunſtaenbieüt, e

u -- T Tranen
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Tranen-Vloedt der Boedtveerdigen ,
tegen het Vier der Peſtilentie, heftelijckbrandende van

de Soomer van den Jare 1636.

5tem/ Pſal. 97. De Heyd'nen zijn, &c.

GPfte: Antwerpen rijck, &c.

Ie O &Boebe 450bt/ o ! H#eereber lºep?ſcharen/

lºoe langhbug bangh ſuſt gpubolh be5maren/

ſmaet ramp op ramp/ hoogume ſtrafrechtbaertuigb

#eer ! fth behen/ top3ijn't mei bubbel maertuigij:

IPp boeien noth genaeb/

35elfg in bft bitter quaeD/

12an utme bper'ge ſtoeben/
& Bie imp geboeien ſtaegh.

- , V

gath! Iaet gemacb'beplaegh

3Pan uhnen too?n berijoeben.

2. HIBp ballen/ſpeer/ ootmoedigh noo? u boeten.

GPch ! tot u eer miſt meer en meer herſoeten

GPe D2oebe plaegh/bie mp (eulaeg) geboelen.

3Laet (Iranen-bloebt be hitt' um'g gtamſchapg hoelen,

4Pch! houbt u ſtrenge hanöt

5?íet tegen ong gehant

dam onſe ſnoobeſonben.
H#002 bit ong b?oef 45tbebt/

«Enboo, u oogenſet

Onſ geplanūtgrepne monben.

3. @Peg 39eſteg bper/boo? uhnen toogn ontſteechen/

4Betteert u iBoſch, 1âeel * ſtrupſſen/JBoobeg tecchen/

3feebg maſſen aen. Peltranchen beerlijth Itlagen/

«En heel ban noch beſchaembe momben bpagen/

gºn3ijn met pijn berbult /

19ijnmaecht haer ongebult/

* Gelijck tot Enchuyſen in gebruyck plagh te zijn, dat

na 't getal der dooden, die in eenighhuys waren, oock ſoo

veele Kruyſſen boven malkander voor ofontrent de deuren

# wierden, als noch by de Papiſten gebruyckelijck,

och onder de Gereformeerde en andere doorgaens ſtich

telijck verbeetert. - 2

Y &Pug

2.
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* * * &Pug beelonfimmigh tferen/

23ſa/ raſenſoobermoet/

&Pat men baerbouben moet

dTºetb?pen/ en met bieren.

4. «Pithooren mp / en ſien't met natte oogen:

ſlaaerhouenaliganſe stiel bemoogen

Jſlàct al bien ſjoop/bietjaer niet meIbetepben/

«En trooſteloogbug upt beeg uêerelbtſchepben/
f ſBeel3ijn uan beugbbenbloot/

- 3ftig b'een bagh/ b'auber boobt/

- een boen (ſoo 't ſchijnt) geen boeten.

objp ſtoothaer/alg ontnaerb'

+4 gunſt hier op ber Alerb'/ -

JI2et gramſchaponber boeten. * * *

*,* *, * *,*
-

5. O #####liet men heel ºnonenblagen
GPiebie berlieſt/bie hoopt men treurigh klagen:

&Pch! och! bp een en milhet meeſt niet blijben/

HIBant hier en baer / meItinee/ baie / bier en bijben/

#ſa oochfcg/ſeben/ acht/

Hpt eenhupg3ijn gebracht;

3Peel 13upg-geſinnen ſterben.

«Benacb'/genaeb'/ Bij ter!

«Pcij! Iaet tot umer eer

«Pngume gunſt bermerben.

6. +4 renne gechaer/bic tegenſomb ſfeebg ſtrijken

&Pooguinen Beeſt/bieboet u hambtooch lijben

&Peeg'felle 19eſt: Sſa ooch begrootſt clienben:

&Boch bitugoeothepbt boettengoebenenben.

spere kranchhepbt pijn en noobt/ gaſelfabe bitt're Boobt/
oEnhanhaer zich niet hrenchen: -

obbphoubthaer al te macrb / Patſp betreenbe?lerb'/

«En miltſjaer b'#emel ſchenchen. »

7. «5ceft bat mop(#eer)ſtaegh ſterben mogenleeren/

Hilaet mareboet nuleben tot u ceren.

gaſtig het hooghſt'/baer mp geſtaegh omſmeechen:

&Pch! geeft ong Iuſtaltijbt baerbanteſpeechen/

«Pp bat inp metaenbacht (Pp u komſt bouben tnacht/
«En bpoolijch tegen treben/ - e

«Elch roept met blijtighcpbt #omt/#eer/mp3ijnberepbt/

. JWaet u te gaen inbgeben. ... , ,

- Gedicht den 21, October 1 63 6.

Gebedt
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Gebedt - Liedt, voor een Diaken,

en andere, die den Armen bedienen.

5temmen: #3fal. 93. Godt regeert, &c. ©fte: Al

wat men hier in deſe Wereldtſiet.

I, O GB?oote 45oût/bol Hitacht en heerlijchljepbt/ .

& Bie D'armen Pienſt mp nu heeft op-geſepbt: .

Hbibb ith/#eer/mn hoogu beeſt regeer/

«Dat die mp ſterch/en ſteeng mijnplichtenleer.

2. ſpijp hebt mp/l eer/ een grootenſchat getrouint/

&Bie ghn hernimbt/en hoogh ban maeröen houbt/

#ſa/alg uſclfgaen imp recommandeert,

«5eeft dat ſchbienten met een hert berneert:

3. Paer gmeenigh IIaenenſchellenbfgh en beboeft/

JPie tijbtlijth253uobt/en «Beeſt'lijch ſpijgbehoeft,

@Tot bft gebgechmpgabennu uerlient!

(9pilat die mathbehoog'Iijch 3ijn gebient.

4. HPerleent mn/12eer/een recht me'e-boogenb'tjett/

GEutharen trooſt in honger/hounº/en ſmert,

dBeeft batich foech haer nut/ met hert en fin/

gbelijtft mijngfclfg geſontbepüt/eer/ gebnin.

5. 45hp meet/ GP GEobt! hoe menigt) eet Iſtithert

JPoo? armoebg laſt heb?oeftig en nerinett:

«Dit quelt mijn Ziel/nch! ſpeecht in haer gemocbt/

wDatghn haet lieft/bit tot baet beſtenboet.

6. 35eefbatich/HBeet/in al haar broefgehſath

Hlaeeſt metu uuoopbt haerlieſlijch ſtichten mach.

Iïegeert mijn @Tongijf en geef u 2Zegen/13eer/

(Iat harentrooſt/u bep!'gen 3Paem ter eet.

7. «Beeft üat icht mee met mare lijûtſaemhepbt

12erb2agen math bet ſomm'ger onbeſchepüt:

3Laet liefd in mp behouben D'oberhaubt/

&Patich haer mach bejeg'men met berſtanbt.

8. ſbeefbat itſt mopt in mijnen Jºſenſt berttaegh/

GEn hit mijn Hochboog ugemillighbyaegh,

H HIcben hien met all'eerbiebigljept/ hoe e

(fotum g: Pacmgeer/ @! 45oöt bol ſlaajeſtent. ,,

Gedicht den 28 February 1 63 8.

G Deught

---
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Deught-lievende Jonckheyts -Plicht.

'Stemme: salutaris haeſti, &c.
-

-

K#damtiſeur Heught/ Homt 35pluptjegteer/

#EEË###########-------- -

«En ! ſinght met beught Beeſ' nieuube ſtijmerp.

#EËE###########EEËg

ººit ith uit muuſ H nu beter:#om te

################
hunſt/ natriot uiter, berheugt in beught/moeſt

#E####EEEEEEE
'In den Beere bip."

2. 3th alg u 1ezienbt/ Bieſpeetlt u aen/

3ilg bic 't met mient JI2et eet en gemin.

GEp! neemt ſn't goebt 't been ith bermaen/

dB geught! gijp moet bien megh in-gaen/

Die boo? @bobg hulp uſepbt ten ſjºemel in.

3. &#p ! Ioopt met blijt Dengoeben Ioop/

JPoo?ſoecht altijbt Deg (Beerenrenne4Leer.

&#p! fcljepbt u af 19an 'g mereltg hoop/

genatjtfaſghaf. Debenthutſpoop;

«Dieumerplicht te leben tot 350btgeer.

4. Dit bepligij pambt IPanthbaer ethent:
op! 'tig een bambt/ 49 Jeught! ban 45ubtg berbOmbt:

Hºfcluen ghn niet meer en bent;
4fout ingelijft boo? 't Sacrament/ M

JPoo? 't bloeütfijng Spong geſupbertban u ſomb'.

5. De Doop verplicht / genuaen-Iepbt/

@te zijn een licht gn Chriſtfrenne Wierck.

g5eb2upthtooth in eerbfebfghent

Ibet?ibonbtmael: 't ſlaaecht uberenbt -

6, 12ijn

#n hyatt Gotinocbt / 't maecht tl gelooije ſterfſt,

l
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6. N 1#n Ziel opſp2inght #n groote byeught/

en hobt loffingtjt ſlºrtgrootebanchbaerhept

#ſch ſeghubit/Jſleijn liebe Heught; #

35chhofſifijotſichtje ziel berijtlight/ .

QBieſmaecht geruſt begiſ2acijtmael

7. «En! bient dan niet beſonde meer:

JPic in't berbyſet al lijf en #ieſberſepbt.

3D?aeght/ſoete jeugijt/ 't Hockban ben 13eet:

JPat baert u b2eught/ Dat geeft u eer/

&Ben rijthſtenſchat. De grooſte foetighepbt.

8. Çn ! Iïeft offinght gBeen gepl gebicht/ -

5?och bûnſt enſp;ingſjt/ 2iïg 1Benug-jantherg boeit,

312aer toont u beucht/ Haetſienuſicijt.

3Laet u ban ban een bertel ſlàicht/

GPfinie het 5p/ ſoormal en fotnfet b20'en.
-

_9. @Joont/tot haer ſpijt/ H Cu'lenaerbt / .

Batgijp niet 3ijt/ 320tij'g mereltg 35laef unfſt 3ijn ?

. 3D2aer houbt u baſt/ en al te maert/ w

HPet Iompen laſt te zijn besmaert/

3Laetbaatben baaf/ jaremight be ſupp're HDijn. -
1o. Hºge bobt ge-tert ſlºopt en gebient/

5ijn 25decſt u leert/ ſºn't mug?t u ſfaegh gepgeecht,

32eemt maer ben tijbt / Die bobt berleent, iſ

(Coont Joog u blijt qDat gijp 't boel meent.

25ibt ſBobt om buſp / fijn gunſtumont ontbreecht:

11. UPie b?oegh G50ütſoecht/ ootſt b?oegh 45obt bint/

GEp! u perftloccht: 'Bfjp mint het hooghſte goebt.

ſtomt lancraerg biegraegh heefmfnt/

geſe rijthbom/eer/ of meiſuſt mint/

%'n 8bobt binût gſjubft al in ouerbloebt.

Gedenckwaerdige Daedt van Quiſſera,

Koningh van Perſſen.

GPp be Stemme: Edel Artiſten koen.

“D# beughtbandPuiſſera leerpligt mn mutebichten/

3Pſe heel het perſen ſtijth Quammet fijn gſang

t? Iicijten:
- ij G5 2 - #tig

-

--



- - - - - -- a-t. Tºt -_-_ * . . . . . . . .

1oo . Gedenckweerdige Daedt 2 2-'

\" ?Ilgiſïoningbbaer regeerbe * *

al niet in eſſentti beught/enteel #
ich felben oberbeerbel en

&Png allen tot eenleer- - -- lºt - is

2. Perºnning mag geint. Een ſchoon balle: temahem/
gIn een planfierighwºonp/ 25cquaent! falien

# gepoen/ -Gên punch ban# " , til

#aer ſoete:5cecajengbloepben in

WBoo? 'taengename graf. ... .. .. ...a. ,,,,,,t geven,
3. Pe## ipereninah witboot gaten

Itocht al be## aPicinbeïnegclnaren/ &

H|Baer / tot genoegen /

geen toºnaan mag onberept/
&Pm haren miſte boegen -

aa gioningbgſaajeſtent. . .........
4. Éphuilhier nageen geibt/ ºpfnabe reebenhooren; |

zep mepgert hem betigung Baerfgigingehooren?

# 3ungſtond jupfi in 't mibben/

aer 'g ſtoninghg #ofmoeſt ſtaen : -- .

ſlâet bgepgen of niet bibben

AlPilſn Daer niet af-gaen. - ... -- 1

5. genºmiïmte/maijaer ºpenbt geaer integralen blijven.

apeniboºfmijtegengoantſ, pit uBijfoock niet berblijven;

&Poch echter niet na-laten

(Stot meerb'ringh ban fijn lof) in

Sam heerlijch aen te baten

+3et boumen ban fijn lºof .....

6. 35ijn ilhajeſtept hebeeſt 2e 25aſe

3Dat men bit25oeren-hung ſn't minſt in

Jeugmatcht biegroote Honingh

JPitt?of in hoten ſtonbt; .

GPaer men een 35oere-mooningij

#unſt in het mibben boubt.

7. Pit Lioficijc##paleng ſhuam heerlijch untte ſfeechen/

3Paermen doch oper-af ſtactſof banmocſte ſpeechen/

QPatuan becIbycembe lieben

HIAet monbet mierbtaenſchotſtut.

geen momber in bic tijbel1

&eer hoffelijch geboumt.

* ** *** 4, ºf * -

8. D 2ſer ſluamen op een tijbt (Gºinee groote «Eb'Iei 2ceren *

«Beſanten van een ieoiſt/ Pm Quiſſtrateeeren: GPfe

-



Van Qniſſera, Koningh van Berſſen. 1 o 1

ººienamengaothehagen ſtaan en iſ er
Sſn'tikoninchlijch geb
3Paerſmin# etrie

e SPeinooninghban be 13goutu.

f 9. Peneen/een 3 h/ Gºingſjaliegt

«En boo? fijn JIBajeſtent / . Ngefºrphp

iigroot geboum/ mijn 13eereſ

JPatig uu## en liet

#paerboog tot meerber eere tijd in
- #etjperſen ſtijch geraecht na,

t" 1o ambiehanna macro Ecſtof #banbities nam ſinds #

&Pc #onſt/hier in betoont/ # -- .

##eg?ootſte glorp JC ---

35eſmet7 en gaat benijden.
't 45een ſjaer bolmaechthenbt toont.

- 11. #ier ſien mp'tſagoblot mee tiijee, lijch merchbeſmetten/

45u Homt een Icelich ſtuch #ierin hetmibben ſetten:

3Pital te lompen echuurtjen -

SPitoub en25oerggebou/ -

HTºet bitLouin-balligh muurtjen/

- 25eft bunten paſſenfou. -, .
h rz. Boehanſijn ſmajeſtent Teitſchenbigh ſuch berblagen/

, 35al een hertmeehigh ſlâijf SPen grootenſioningh plagent

«Een heerlijch Poſt ontceren?

#"
gſch ſouln haer amberg Iceren, -

&#n ſtraffen na ben eng. -

13. Hºoe! ſal begilioninghg mil HPoonb'hare moetenbupthene

35aleen oub'gnoſtighilàijf Plig fijngebult migbyunchen?

âIAijn 13eer/'t ig bupten reben/ -

) 3Pat bit albug geſchiebt/ - -

3Pitbientſooníet geleben/

QPeeg'rubg en paſt hier niet..]

*.* *,* *,*

14-N «Een/ſepb bien grooten 33orſt/SH heb hier reben tegen/

Zijt gijn een 32biloſoopb? 3.oo batbit ſtuchte begen/

- QPeeg'oube #3oerebuooningb

- H3ier al geen Peerellepbt/

t «En toont batbp een lºoningh

Jſlàoet3ijn ſferefijtigijenbt,



ro, º Gedenckwaerdige Daedt, &c

15. o, bt gerechtighept gaat alles hier te hoten:

cºn'tig beſchoonſte paaiich in alle 132inten Hºoben.

#et matcht de ſteriliſte minuten/ -
## oningbg#gf/

#oet langetijdenbuuren
&ijn onbelirúmpenlof,

16. Pitoube 25oerenljupg litan ben mijn lofuermelten
illen kan mp bupten uit 12002 een beruutſterſtpeſten: -

gºn een ººgminnet noemen

"3ealiptieſhemiſt en pracht,

- Er hangt dit nettºloºnen) -

2ilgich bug mert geacht:

17.23; hhen(geloofbitb2p) ©go t niet gebleben/

©m batick tere ſocijt/ & Bit 192ouintjen toe te geben.

&#obg u?eef gingmn belettent 39erheerbemijn gemoet/

&Pmpenambt af te ſetten/ @Lebuingen ban fijngoet,

18.ihabih bit13,oumen-hungſgae? tegen mij ontnomen/

5dupeegt, iſ dat Bobgſſtaf ſlâpioe'erſou obe2-ſtomen/

'h geb/in mijn jonge garenſ een proef hier afgeſpeurt:

#ſch ſalnu openbaren / HDat boenmaclgig gebeurt.

ººk
'-1. ** * * *, *

"I# ſag eenjongen 25oef ſteng boo2 mp henen treben/

&Piegopbeenhontſijn been?len ſtuthenbupten reben/

&B23Iether gingbae, hemen/HIacht'om't bebgeben ſtuth/

«En lartbit Seegjen meenem/ en leggen in ben bluth.

2o.3fifagtenſlaan te ſpaert IIIAethaeſtbgekomen rijben/

KPen jongenſingt en ſpringt/#et 43aertſlaet after 3ijben:

25?ach ſjen fijn been aen ſtuchen/ ſpelijh ith boe bebonû/

&Pepijn bie deed hem buchen/ ſireet ſtinbetalgbeijonbt.

21, gºe ſtunter ſiet bit aen/ofn/ſomber petgteſeggen/

3liet Ijn de jongen haer &eugſeer ellenbigh leggen.

H##ſcheen het niet te houten/ſhoe bat begûngenraeſt:

H#n gaf het 43aert beſpooren/ënteeb met meerber gaeſt. .

22.12ugbliigge? magbemzagh/Sphofthem achter-halen/

gºn 't bog?ſteban fijn ſigg #In eenen hup, boem balen:

#ptrachter upt te rijden/ Heetjpaert met ſtoppen ſlach/

vat doen tot grooter lijden Genbanſijn 25eenen#
23, Q'It
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De HooghſteVolkomenheyt, &c. 1o3

*** * ** ***

23.TYgtheb ik (ſephbeuo?ſt) ©eſſen en meſontſjoumen:

D# ſtraf biebolgt ljet quaet/QPat Homb'ith Daer

aenſchoumen / ,

HIBfſ 45ob retijtbaerbigh plagen/

&Pataen een 25eeſt geſcIjfet;

&Ie min miſhn berb2agen

3Poet gp een JIBenſch berb?iet.

24.50ub ihban beſc12;ou thaerengenHupgontrooben!

, 52ont ſalſo booſenfent Deglang mijng ſofgberbooben,

De G50ben ſoubentu?elten

H3et recht dan beſe123oubn/

GEn 't quatb-bocn ſoump ſtelten

JBetp?tchelg ban betoum.

25, 5n 3ijt een 33ijfſoſoopb/ @fimmerg miſt het meſen/

JIBaet hebt 32atuteng-boech iſ?iet al te boel geſefen/

&Patmoſt u Homen leeren/

qën 't heeft het mp gebaen/

&Bat toen ban groote L)eeren

ºnrecht-boem moet beſtaen,

26, SPitlofbiebolge map/ SPat nimmer in biebagen/

?lIg tch te stepter-ſtaf ºnttroome heb gebgagent

giſch gemanot hebb' benomen/

, Hºet geen bathp befat :

JIBaer luſt het hunnrn toomen/

TBateſch het fijne habt.

De Hooghſte Volkoomentheydt

eens Chriſten-Menſches in dit leven.

UDoo! tenen 2trmen a9an 2ſen - geheſen.

Stemmen: In 't midden van de lucht heeft Jupiter, &e.

4Pf/Ick vryde op een tijt een ſoet Menniſte Susje.

“W# aen/&P Chriſten-bolh! ten goebenengt u oogen/

W Håierig in dit geſangheen nut bebench te hoogen/

#nbirn gp uit betracht/ en nimmermeerbergeet,

500 ſaſu bieren tijbtniet#" 5ijn beſteedt,

4
-

t 2. Hºfce.



1o4 De Hooghſte Volkomentheyt,

2. #ier komt een?Irmen ſlaan/ alg in een filaer hertoomingh/

#g Prieſter en prophect/een 13elt/een machtigſjiioningb/

#g monter mei geruſt/ en bimbtfich infjuſtact -

39erbeben/mel getrooſt/ tot inben opper-graebt.

3 S “Het/eertijbg mag een ſlaan/ een Jſlâeeſter beelerfaften/

&#antſchbefichom geluthenmaerbigbent te ſmaſten/

#pbambt hem teenemaeſ met 3egeningh herrijcht/
«En natuurlijchgiffer een bic beſen Jſlaan gelijcht:

4 @ijn ºchurenſtaen gepropt/fijnſdiafel ober-laben s.
iſ het beeſberhambeſpijg/om't lichaem te ber;aben:

3eijn lebenonerbecht met hoſtelijche ſtof/ -

«ën mat een peber ſpeecht het bient totfijnen lof. .

5, 3ijn Haſſen3ijn berbillt/bp kan het natt bebatten/ -

3eijn Hamerigberciert met alterhanbeſchatten: - -

#ſmat bpmacr beſtact 't gelucht hem teenemacl/ -

«Enebenniettemin onthrachhem 'tpaintipael. ,

6. 3ijn hert mag ongeruſt: aſbit geluchighleben - T

Çn Honb geen mare breughtengeen genoegengebcm:

3Pendlaanbertreurb fijn tijbt/fijn bert mag ongeruſt:

JPiegbinot bn geen bermaechin'tmibben hanbe Iuſt.

7. laat doet de Iſlaeeſter boch? #n obermeeght betrappen :

35ijngiiijchbomg/fijng geluché; fijn hooge iſâetenſchappen/

#nhonſienfictijnbeur. Ieder aſſeg niettemin

32gbinot noch biecb noch luſt/noch ruſt in ſijnen ſin. -

8. 't Bemgeb/boot moon geperff/gactfich ten gemel iuenben/

32iet ſomber bobtg beſtier/ embaer fijn hlachten ſenben/

#gbindt in 't tijbelijch niet macr in 't geluchbeſtact/

JPiegig't batſijnen inenſchna't Hemelg meſen gaet:

9. #proept begi?eerenhulp/botij blijft in bit befmaren/

«En ſomber bolſe trooſt/tot bnic ſaegen Haren:

QPoe membefich belacer/en gafhem te herſtaen/

«Patijn opſeech'replaetg moſtblijtighheneugden/ r -

1o Gaer foub hem zijn getoont/baer foub'hpecmenbinden/ v.

&Pichem bien baſten ſinoopſoub lichtelijch ontbinden /

spieggaethpop tien megh/en bintt een armen ſlaan/

«fen Jilàan/ bit nietſ, hcfacn/mochobertpinnenhan,

1 1. #pſagij hem in bchoub met bunheropbc Heeren / .

geen ſtunbernauin ijchgynaertt/och!'t foub een tºentenbeeren;

#ijn boeten bloopt/geſcheurt/heberſten bol van ſluch: . -

geplaeg! hn magfoohacſ/ jacb'?ïrmoeb heel gelijch: * . *

12. Poch rijcſt infijnen 65obt / bie ſchat lagb heel herborgen.

vGe diºceſter ſp?ach hem acn; 45oot geefugocben 3 làoggen.

- - #ſtä

,
“We

*

-



Door een Arm Man Hengeweſen 1oy

#ſch heb/ſp?ach b'?frmen ſlaan/qua morgen noptgebabt.

&Pc Jheeffer inerbt ontroert/en heeft fijn menſchherbat,

13. «Enſemb'; 45obinilu/ 49,iembt/eengoebenbaghmugeben.

#ſch babbe (ſp?ach ijn me'er) nopt quabenbagh mijn leben.

3Pen ſlâeeſter meberom; €5obt menbeumen bºuch.

3Pen?Ermenſepb hier op; ſtopt bab ich ongeluch.

14. Pedlâeeſter ſprah berbaeſt, ſpob miluſaligſjmahen:

H ſclfaemſeggen/ſbriemb
t/enham mnniet bermaechen/

44 antimoonbt/ſoo mn buncht/en homt bugniet te pag.

QPen2(rmenſepb hier op; 23ſch mopt onſalightmag.

15. De HTºceſter meer ontſtelt/bermbombert boben maten/

3p?ach tot ben?Irmen HTAan/ich han bit ſtuch niet baten/

#ſch bibb u/ âIBaerbe 43,ienbt/ geefreben en beſchenbt

3eergaerne/ſp?achbe Jºlaan/hetfalu3ij
n geſept.

#k ººk 3% ººk 3k**

>- Sk

16. G#mnbeheerinfſgocben mogengeben:

chfpgah/batihmont ſjabb qua morgen al mijn leben/

3 àoch nopteenquabenbagh; 5obtig mijnhoogſte lobt/

33p geeft het geenmp bient, ich banch altijbt mijn ſpobt:

17 tºn heeft/uptencheſ gunſt/fijn 3oonboo?mpgege
ben/

- 7

Hººp heefttot hoogcm-ſfactenrijth
bommp herheben;

32oobatmp alle binghtenbeſtenbienen moet/ .

(Coteert ban fijn ſaacm/tot trooſt ban mijn gemocbt.

18. 3'n honger en in borſt/in 12agel/3emeenen ſtegen/

#g 't mebergnet ofquaet/hoe't homt/'tigmpcenºegen:

QPugp?ijgich ffaeghmijn 45obt: ?II benichbauberfmaet/

«Een ſpotban't ſchamper bolch/ 45obig mijn toe-uerlaet.

19. Eſchboebat mnbetaemt/ en lactobobt boot mnfo:gen;

#n geeft het geenmp bicnt; Sh Hrijg nopt quaten morgen/

32och nimmer quabenbag. 45p menſcijt mn meer gelucht.

ſaopt ongeluchich ſjabb'/antimootb ich opbit ſtuch:

zo. Sſch bennu al gement in baceb met 45obt teleben/

dſlºijn naemſtaet in ſijn 25oech boogceumigbop-geſchºe
ben,

#I mat er homtbanhem/het;p ofſup: offort/

#ſch meetbat tot gelucht mnaſiegbienen moet...

2 I. “5n menſchtmphueber toe; 45obiniluſaligſjmahcn.

#ſchſprach / JPatichºnopt mag/mochſalonſalign raften:

“ſchben met 45obt ber-cent/ichfijn/en hpbcmijn/

32ietbdo? een Hogtentijbt/ maer ſjetfalcclimigh5ijn.

22. VVE'ſ fijgach beſlàceſter boe/hoe hunt gp bitbanſicſſen!

'' @foboot u/naſijn fietſjt/luoub'ſtooten in ber+3ellen/

#laat foubier tegenbeen º jch hebb/fpachbairmen ſlaan /

(Cince?{rmen/5aer ichnic'ehem baſtoni-batten ſtan.

45 5 23. JIBet



1o6 De Hoogſtevolkomenheyt, &c.

23. Hieet beeg mijn blincker-armſalich bembaftombangen/

3Patig/metſaeb'righept aen fijne ſaenſchept hangen:

«Enſcggen / 25enje Iſlaenſch : «P #eere! 't ig om mp/

(Cenepnb'batich bp 35obt boo: eeumighbºolijch;n.

24. «En beeg mijn ſiechter-armig ſtercher boot betrouinen/

JPoot 3oop/Gºeloof en ſtiefo’hanich mijn #Schepper houmen:

uBant bieberhinochtmnſoo aenſijne 45obthept baſt/

3Pat mijne ziel op Poobt/noch Pupbel niet en paſt.

25. #n Han mp niet ontgaen. 3tootijn mp in ber 19elſen/

3Boo moet bp baer met mp; 12oe Hanich mn ontſtellen ?

'h35en lieper in bei?ci/alg Bobt baer bpmpig/

2tig in begmoet: bºetigijb'/# ich benn:mis.

3k 3k 3k

26. D &#Jſlàeeſter boo? beeg re'en inerbt inſijn iel bemogen/

i?nſp?ach tot bºtrmen ſlaan metfinnen op-getogen/

32an maer homtgn/mijn39,iembt? H3nantimoont/19auben 13eer.

#p byaegt? H2oebonbt gp hem # #n antimoonbt hier op meer:

27. Boeich eerſt ging mpſclfg/en't aerbtſche gocbt berſahen/

3Poeboelb ichbat #n min/en ich Haemmuam gemahen;

3ijn liefdemp alg boen een meber-liefbe gaf/

JPieg 'g mereltg b?eughb enſchatmp mag algbyeth en Haf.

28 @e IIaceſter meberom; 1Baer hebt gn & bobt gelaten?

#nſp?ach:3in mijnen geeſt/baer moontbn't mijner baten.

#pbyaegt, alPie;ijt gp/4Priembt 3 maant ſo een ich niet hen.

#p antipoort, ideet/nlijn 132iembt/batich een ſigningh ben.

29. PeJHAeeſterſter ontroert/ricp; ?tch! batbit bocijblijche/ -

SPat gp een fioningb3ijt/albaerig uitkomingrijche?

QPen?{rmen JTAan dieſp?acit; 13et ſtijch batich regeer/

dEn alg een grootcn 13elbt met mijgſjeptober-heer/

3o. Patig mijn engemhert/engalitſchberbo?nenfinnen/

geichanich boo: @obtgefeeſtbebwingenenberminnen/

JBatſp niet bupten ſpoor moetmillighfionnen gaen/

HTaaer moetentegen banch mp meſen onberbaen. - - - - - - - - - -

31, Sn't holt/mijn ſlaajeſtept Hanin regeerenblijchen/

geoobat geen Merbtſche Poſt bnnnnigtegelijchen.

äpe IIaceſter byaeght hoo! 't Ieft; dºch! #2:ient/geefmp beſchept/

H2oehomt gpaen bitſijchenhooghſt'32olhomenhept?

32. #p antimoogt, ſpoo: ſpobgginſtbeguamich beſeftragten/

sjich binongh mijn loſſe tongh/en hepligb mijn gebachten/

Zºooo benich boo? 'topeloofbereenight metben i3eer;

't Beenminberigalgsbobtbernoegh mpnimmermeer... ,

33. JPug hebb ich #eerſchapppen ſpob'lijch fijch gebonben/

JPugich een licmingſjubert/en bipong mijnburleſonben;

*



Aenmaninge tot Danckbaerheydt, 1 o7

«En bennoch boben bien een prieſter bootbemigcer /
3eijn (Tempelig mijn hert; 3ſch ben ſteebgin bemeer.

34. Bemboolfijn groote gunſt te boen Panch offerhamben/

(Totaengename reuch/bie't bperber 3Liefb boet branben/

32ijn bepj'ge ſaaem ter eer. 3ſchben ooch een 19gopbeet/

QPie 'g #eeren repne mail mee te herhalen meet. -

35. En hoomooth/alg het bient/mijn ſaacſtent'onbegrichten/

en hen gelijch een3Licht/om ambere te ſtichten , .

«Enſoo gn upt mijn rc ennu ſtichtingh hebt ontfa'eni

«5eeft 45obtbaerban be «Eer: 't Sgtijbt boogmp te gaen.

36. D# heeft beſleeeſter boe recht nafijn menſchbegnomen

beoeber eenChriſten3ielhan boogſpobg3egen komen:

#pbancht ben?ïrmen.Jſlaan/ en bibt ſBobt macht enbach/

RPathp ſoo 12oogen Abtaeten ſtijchbom hrijgenmach.

Ick en ſalmy niet bekommeren om Rijck, maergoed, ende God

vruchtigh te weſen; 't is den eenigen ſchat dieſonder eynd' is:

Dat ick Rijckzy in Godtſaligheyt,en ick ſal my niet mogen be

klagen ovet d'armoede: Die Godthaet, is alleen arm.

J. de la M ONT AGN E.

2ſen-maning tot"Dankbaarhept-
Aen de Gemeente Chriſti tot ENCHUYSEN, wegens

de Baerblijckelijcke Liefde van haer Getrouwen Herder,

D. T H EO D O R U S B R OUWE R U S.

&tem / 39ſalm95. Komt laet ons blyd zijn &c.

I• KQmnu / Enchuyſers, prijſt een Beer/

IN «Bngboutg&Bemeente/geeft hem eet,

G2ieuſijn gunſt meer gaet betoonen;

JBat bp Brouwerus hert ſoo Iepbt/ .

©at hp dat groot Beroep af-ſepbt/

Om bier &#obg Häubbe bp te bmoonen.

2. #p toont dat hp u ljett'lijch mint,

ging 3ijt tothem ooth foo geſint/

algtot uichen trouwden herber/

gººien ſtijgiſtiášchaer/in 'g Baberg &tabt

#een bermaech/en hoogſte ſchat:

ASchoon Leyden trecht/ljngaet niet better,

3. Ã¢tij0on
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Gunſt- Bewijs, &c.

3. Schoon Leyden heel af-lepben han/,

2llen Brouwer heeftſe niet beſlaan:

@PiegLeyden niet meer mach betrouinen/

&Patſemet haer acntrech'Hijchljepbt

iBienfn ooch roept / naLeydenIepbt:

32u top Brouwerus hier behoumcn.

4. âIBeeft danckbaer?Ichth're JTBagiſtraet;

GEnghp/dBertnaerbe ſherchen-raebt;

gEn alſ gijp Chgifti HIcbematen/

2ſenſultſien Herder, ſtilchen Licht,

RPie met fijn 3Leeren Lebenſticht/

«Enu niet hannoch milberlaten.

G U N ST - B E W Y S,

aenden Godtſäligen, Welgeleerden D 9. JACOBus

HO VI UlS, Getrouwen Dienaer Jeſu Chriſti in ſijn

Gemeente tot ENCHUYSEN.

Stem:39ſ, 38. Wiltinuwen toorn geſtadi

©fte: Poliphemusaen de Strande.

“ K «Pmt Enchuyſers, milt bchroonen
GÉn beloonen -

met een toenemenen in

Hovius, uun'troumen goeber

#ieleng-Boeberſ

RPie utoont oprechtejmain.

2. «Enchel liefdetot fijn Abchapen

HIBag een mapen

3300? betaenſoech en gelneſt.

Rotterdam hem melbeſtrebe:

,, JThaer metreebe

#ielb’Enchuyſen nochhet belt.

3. #pig met herſchepbentochten

ziengeuochten; .
(ſocijten bonnen reben niet/

't ſieben-ooghban beſt berber

- 52agh al berber

?tig 't gemeene oogh op ſiet.

4. Hovius bolboertſijn plichten/
350echt te ſticijten •

gh, &c-

t
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Een vriendtſchaps Plicht 109

1,3ier t'Enchuyſen Chriſti 25?upt/

2ïl mat hier be ſeer beg lºceren

#chijnt te meeren/

UPat blijft interberten upt. - .

5. #ieg mn hem nu boogfijn blieben

2ligh##oog beſen iggeſtijlet.
#omt/&P broome Reformeerde! in

#oubt in meerbe

zºie ghn bug getroum uufiet. ....

6. #iſt boo: albcm lºgeer berijceren

42u bereeren/ . -

TPic ongfüſche i3erberg geeft /

zºie begbleeg en bloebtgaemraben

#ccſberſmabe.nl

2tig taen een gebleken heeft:
7. Rotterdam haelt blacune ſcheenen / .

«elberghcemen

Haoet bieban Enchuyſen garn/

Hovius, bietroume 3erber/

Hºpig IIail niet berber/

p 1

Clocchi In 't Weberſtaen.

Een Vriendtſchaps - Plicht.

dBunſteſſjck bettoont

::::: Aen den Achtbaren HEER N.

«Ik heb/mijnſheer/fijn brief/metaenbachtboo2geleſen/

engeef op fijn met ſoefiſmijn #ntmoºi in Eſ befen/

Heijnig eet/heeft aanmphſaer ſijnbroeſbept ſnel betoont/

#Bat fijn gebame gunſt onbanthbaer met ut beloºiiſ

genhlaeghtbatijn een lezienbt beeltuelbaet heeft bemeſen/

gpiebit niet heeft erhent/nochopt haar van gep?eſen.

5ijn meſtaat telt in op/en noemt be plaetgen #ht/
#aertphemuan beroemt/fijn ºntent# bertpijt.

# acjtbit/maerbeibeer/uoo! hleeneteuſelingen/

gijp niet mei en bat/en u tot ſcheiden inzingen/

#ckinner boot u eer/ en ſegh (alg tot een #gienot)

âatilgeroemde gunſtbetſ tot uſchande dient #l2ij- I - ijl!



w, 1

TIo Een Vriendtſchaps - Plicht.

ſnijn heer/met uberlofberſchoont mijn gunſtighſchrijben;

4Dant maert gp mpgeen 13;ient/ich ſcubit latenbijben:

't Eig beter hangen Brient/met ſoennighſchaemtbe;maert/

#lgbateen ſiſaſter-monot bieſchenbigh openbaert.

obotgalaoorbt/en ſieben leert/bat biebe beughtbeminnen/

#3et goebt upt liefde boen/en niet om lofte binnen: -

alPantſoecht qn hier boog lof/heel gunſt/of groot gebiet!

3Boo boet gn 't boog uſelfg/maer boog unaeſten niet:

#et bootbeeſbat gp Hrijgt ban u melbaet te roemen/

#lgbat gn banch berlieſt/en men u grootggaet noemen:

&Pat gpin ſchijnban beught/45ebg-bienſtig bent, ofgaeft

1TBiltſbien gunſt geniet/ſchier houten boot u elaef/

g@m bie/foobp niet miſſtaenbanſen na upijpen/

3ijn genereug gemoebtban alg een 3ïaeftenijpen/

gaat hem heelmeerberfmert/en ongenoegen geeft/

2ºlg ſoetſjepbt ban begunſt biebp genooten heeft.

W#Ipemant bolle gunſtban bienſt of gaefbertnachten/

JPie moet metſoetere en fijn melboen mepnigbachten/

Gntoonen metterbacbt/batbn't met bgeugijbeboet /

't 45een bp alg4Priembt berplicht/ en onberhouben moet /

GPatſal een maerben Priembt met legienotſchap meer ontſteken/

“Entoonen banchbaerljepbt/om lofban bien te ſpychen /

ºnbat met bolle mil/intplicht bam bamchbaerhept/

zijn beerbigh 't aller tijbt totfijnenbienſtberept.

300 bem betijbt ofmacht belet om bitte toonen/

35ooſalnochtang bieIuſt ffaeghinſijn hertenoonen.

«Een 39,iembt/bie inclbaet boetſ blijft bie upt fijn gebacht:

JTBaerbie begunſt geniet/gebencht biebagb/en nacht.

geen Pienbt7een macrbigh Pºienbt/bieſoecht fijn ſofte meeren:

GEn een rechtaerbigh Hèzienbt/milfijn mel-boember eeren:

«En alg een ebelhert boot melbact niet begeert/.

(GTe meer een betichtſaen JIaenſch hem hooget lieften eert.

3choon pcmant gunſtofgaefbepmilligh Homt te ſchenchen/

#en bie geen meet en heeft biebanchbaer te gebenchen/
3 ooigbe beughtfoo e'elbatſphaerſelbenhroomt/ - is

Spoorbruchtenbanghobtg 5teſt/bieinfijn herte moont.

#iermebelascr/en 197ienbt/ſalich mijn ſchrift beſlunten,

«Een niet! 't beſte gunt gaet bºnſijn meeninghunten:

Sſch ben hier in#mpneemt het al in 't goebt /

3l3at ugetroume WITSupt gulle 12,iembtſchapboet.

Eynde van 't Eerſte Deel.

Regiſter



Regiſter ofte Bladt- Wijſer

-
19an 't

, E E R S T, E D E E L.

A.

A Ls wy terecht aenmercken. 4O

MAls Pilatus door mee-doogen, heel bewoogen. 93.

B.

B Erſt uyt bedroefde ſtem. 67

C.

C Hriſtelijcke Jongelingen, 85

r D. -

Eught, waerdeLief, ôheylºgeMaeght. 16

Dier-gekochte vroome herten. 83

De deught van Quiſſèra Verplicht mynutedichten. 99

G.

G YChriſtelijcke Jeugt, Dieuvrywillighſcheydt. 9

Gyreuckelooſe Jeugt, En onbedachteſinnen. 24

Gy Chriſten hert, Diedickwisſchijnt verlaten. 5o

H.

Oorthedenaen des Heerenſtem. 5 E.

Jl Huyden-daegſche Danſſèryen. . . 87

Hoe langhbeklemdeZiel, ſult gy noch zijn bevonden. 9o

- - - I. - -

I# ging eens op een tijdt in 't groen mywat vermaken. 11

Ickkoom, mijnGodt, mijn Heer. 48

Ickyoelnu mijn Ziele dringen. 56

Ickkoom nu in mijn Hofgetreden.' 64

Ick wilmetſingenGodtslof vermeeren. 74.

Ickvoel nieuwe vreughde ſoet In 't gemoet, 76

Ick heb, mijn Heer, ſijn Brief. 1o9

K.

Omttrage Menſchte vooren. 22

Komt droeve Ziel, wiens nare klachten. 37

Komt voort, mijn Ziel, en treedt eens onder d'oogen. 38

Komt lieve Jeught, KomtSpruytjes teer, 98

Komt,



- Regiſter , ofte Bladt-wijſer.

KomtnuEnchuyſers, prijſt den Heer. 1 o7

Komt, Enchuyſers, wilt bekroonen, 1o8

M. - -- --

Etrecht klaeghick, Vleeſch, over dy. - 18

Mijn droeveZiel moet treuren. - 26

Met droefheydt klaeghick mijnverdriet. - - 29

Mijn bedroefde Ziel, Treurt en bidt nuklachtigh. ' 55,

Mijn Zielnu vrolijckſinght. 6o

Machmyſeer waerde Vriendt. * * , 7o

N. -

Ulwilick, Heer, metblygeluyt. 53

- -- O. - - *----

Deught, ôſuyv're Deught. . . . . - I

Ontlaſtuhertvantranen. - 2

OgoedeGodt, ó! Heere der Heyrſcharen. , 95
t

97OgrooteGodt, volkracht enheerlijckheydt.

- R.

R Ulymt uyt mijn hert, gyaerdſch bekommeringen. 34

- - S- .

Yaledieinſonden leven." - 25

Siet, gyzijt ſchoone, mijnVriendin. - 61
'- » T.

Reet voort, ó! teere Spruyt. 47

V. .

Veere Schaer, Bruydt Chriſtiuytverkooren. 8o

W.

W Ilt u opmaecken, 't is tijdt te waecken. 2 E

Welop, mijngemoedt, Wiltnuſpeculeeren. 31

Welopgy menſch, die t'aller tijdt. .' 39

Welop, mijnZiel, verlaet 'tgewemel. e 43

Welop, wel op, ô Chriſten Heldt. 45

Wilt nu vreught vermeeren. 78

Welaen, OChriſten-volck! tengoede neyght u ooren. 1o3

Y. -

YDe Menſch, gy die op Aerden. 82

E Y N D E.
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