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VONKEN

LIEFDE JEZUS,

Van het God-begeerende

ZIELEN-VUUR:

Zynde

Bloempjes der Zalige Hoop , totverheu-

gelykheid der Wandelaars , langs den

Weg, na Vreden-Ryk.

EenbeheJzingvan vyftig Zinne-beelden , met hunne

daar opfpeelende , verzen t en heilige Spreuken.

Door

JOANNES LUIKEN.

De vyfde Druk.

Wy hebben hem lief, om dat by ons ttrft lief

gehad heeft, i Joan: IF: ip.

Te AMSTELDAM,

- Kornelis vander Sys, Boekverkooper ,

in de Beurs-ftraat, in de drie Raapen, i7»7«





VOORZANG.

Aan den Beminden Leezer.

W^ieJezuslief heeft, buigt , en knield

In 't ftof, envoudzyn handen t'zaamen ,

In zynen Naam , zo ryk bezield,

(De fchoonfte naamvm alle naamen ! )

Diennoodenwy, met oor, en oog.

. Opfchetfen, en befpiegelingen,

Gefpannen tot een Regenboog,

Van vyfmaal tien veranderingen.

En of zich 't een en zelve woord ,

In overvloed komt meê te deelen ,

Zo dat men veelmaal Jezus hoort ,

Dat moet den leezer niet verveelen ,

Die deezen Balfem in 't gemoed

Omhelfl; , en houd voor zyn beminde :

Want Jezus , is Gods hoogfte zoet ,

Gelukkig zynze die hem vinden !

Dit Balfemwoord , voor Adamswond

Dat was by Paulus , in zyn leeven ,

Gelyk beftorven in den mond -t

Dat tuigt hetwoord door hem gefchreven?

Noch doet ons hier de Oudheid by,

Doe 't waardig hoofd was afgeflaagen ,

De mond noch driemaal Jezus zei ,

Zo diep in 't heilig Hert gedraagen.

ó Jezus ! die van eeuwigheid,



VOORZANG.

In 't eeuwig, eindloos, ongemeeten,

Den grooten Zoon des Vaders zyt ,

Een heilig liefden-licht geheeten ;

Doe uw gefpeel verdorven was ,

Woudgyze, uitliefde, niet verlaaten ,

Op dat de Elende weêr genas ,

Ontfloot zich 't wonder , boven maaten ,

God heeft de waereld zo bemind ,

Dathyzyn Eenigen Gebooren

Beminden Zoon , en heilig Kind ,

Gegeeven heeft , om 't kwaad te fmooren.

God gaf, om 't zwaare werk, des Noods,

Niet, Een der Zoonen, maar dien Eenen :

Dat is wat heerlyks , en wat groots !

Den armen Menfch tot heil verfcheenen.

DenjERUBYN, zohoogenfchoon,

Uit God geheeld , van zyne Krachten ,

Is ook Gods Kind , eri lieven Zoon ,

Gekroond met Koninglyke machten :

Den menfch , van God zo zeer bemind ,

Uithem , en door'hem , fchoon gefchapen ,

Is ook Gods Zoon, en waardig Kind,

Om vreugde uit zyne deugd te raapen !

Wie is dan deeze ? hoog en waard !

Van welke zich het Woord laat hooren,

Op zulken hoogen fchoonen aard ;

God Gaf Zyn Eenigen Gebooren ?

Hier



VOORZANG.

Hier word geen Beeld'lykheid betracht,

Wy moeten 't Deel van 't Heel verlaaten ,

Het Wezen Gods beilaat in kracht ,

En boven alle form en maate.

Verheft het beeldeloos gezicht,

En ziet door Kreatuuren heenen :

Wy weetenvan een eeuwig Licht!

Waar heeft dat eeuwiguitgefcheenen ?

God is een fcherpVerteerend Vuur :

Daar is den Vader, en denZooNE:

Betracht de werking der Natuur ,

Die zal 't, in haaren Spiegel, toonen;

God is een aVuuR,eenbLicHT,eencGEEST,

Zeer onderfcheiden in 't betrachten ,

Van eeuwigheid maar een geweeft,

Beftaande in driederleie krachten.

Het heilig licht der Majefteit ,

(Niet hier ofdaar , maar ongemeeten, )

Is 't lieve Kind van eeuwigheid ,

Niet uit te fpreeken noch te meeten,

Dat is dien grooten eeuw'gen Zoon,

Van de ondoorgrondelyken Vade r ,

De Welle van al 't Hemels fchoon,

En aller vreugde en deugden ader.

Het Licht is vriend'lyk , zoet en zacht ,

Eenuitvjoet, geeven, mede-deelen,

Gelyk een balfemende kracht ,

* 4 Om

a Heb: XIV. 1 9, b I Joan:I: 5, e Ev*ng! Joan: IV: 24.



V O ORZANG.

Om wrang, en ftrang , en zuur , te heelen.

Dat was denOHdie daar vlood ,

Tot heil van Adams zwaare wonden !

In de allerhoogfte en diepfte nóód ,

Als nergens uitkomft wierd gevonden.

Op dat de krankheid weer genas ,

Is 't lieve Kind , van 't eeuwig leven ,

Geworden dat het niet en was ,

En echter dat het was , gebleeven.

God is geopenbaart in 't vlees ,

En als een 's Menfchen Zoon bevonden ;

Op dat hy 't Vaders Heit bewees ,

Om 't overzwaare werk der zonden.

Ziet Bruid, wie dat den Bruigom zy!

Geen fchoonfle van deJerubynen ,

Het moet hier altemaal voorby ,

En laaten 't Herte Gods verichynen.

't Is Jezus ! eeuwig uit de K r a c h t ,

Gelyk een Balfemdauw , gereezen ,

Die 's Vaders vuurigheid verzacht ,

En maakt een lieflyk vreugden-wezen :

Die heeft het flrenge Toorenzuur ,

Dat in de Menfchheid was ontftooken ,

Met goed , en Zoet van Gods natuur ,

Getempert , en den macht gebrooken ,

Dat is dien grooten Bruidegom ,

Zo klein in ned'righeid verzonken ,

Dat



VOORZANG.

Dat de allerminfte , zonder fchroora ,

In zyne liefde mag ontvonken.

Hiergeld nog ryk, nog groot, nog hoog ,

Noch goude kruin , noch wyze reden ,

Maar een eenvoudig heilig oog ,

Om valfe liefde te vertreeden.

"Wat word den Minnaar overryk ,

Die zulk een Lieffte mag gebeuren ;

De waereld is maar drek en llyk ,

Met al haar fchyn en Hechte leuren.

Hy zeiver is den grooten loon ,

En opgehoopten buit der fchatten ,

Fontein en Bron van alle fchoon ,

Van Hemels groote niet te omvatten.

De Wysheid kieft het belle goed ,

Daar is geen beter deel te vmden ;

Als deeze Paerel in 't gemoed ,

Die zal een knoop van welvaart binden ,

Die tyd noch eeuwigheid ontbind ,

Laat vaaren alle beuzelingen ,

Van 't aards-gezinde hert bemind ,

Wy moeten hooger toonen zingen.

Ach Bruidegom , die Jezus hiei !

Wy willen u in 't Hert beminnen ;

De waereld is de lieffte niet ,

Al fpeelt zy fchoon voor onze zinnen.

Gyzyt de waereld die ons haagt ,

* f Al



VOORZANG.

Alfchynt Zyveel, gy zyt ons meerder,

't ls lorlyk die na 't beite vraagt ,

Aan 's levens einde gaat hy veerder ;

De dood ihyd hem geen welvaart af,.

Maar laat zyn Morgenfter verryzen ,

Uit vlees en bloed , dat duifter graf,

Om 's Hemels ruime lucht te pryzen.

Dan breekt zyn Zon eerft helder door,

En laat geen avond meer verwachten ,

De Eeuw'ge Daag'raad doet zich voor ,

De vreugde klimt in alle krachten.

Laat and're Minnaars dit of dat,

Metluften, willen, enbegeeren,

Omhelzen , voor haar befte fchat.

't Is id el heid , en 't zal verteeren.

Maar wie het eeuwig Liefden-Kind,

Van 't Eeuwig, Eind'loos , Ongemeeten ,

In 't binnenltvan zynHert bemind ,

Die heeft de rechte fchat bezeeten.

Nog roeft , nog dief, nog mot , nog dood

Zalhemontblooten, noch berooven ,

Al wat'erdreigd, hier is geen nood ;

Dat is een welvaart om te looven.

Treed aan , al die zyn heil begeerd ,

Wat laat men zich noch langer nooden ?

Al die zyn rug de waereld keerd ,

Word deezeRykdom aangebooden.

- Ge



VOORZANG.

Gelyk het bloozend Morgen-licht,

Al die haar rug na 't Weften keeren ,

Zo helder draagt in 't aangezicht,

Zo doet de Zonnefchyn des Heeren.

Keert uwes herten rug na de aard,

Danzal den Hemel u bedaagen ,

Die altoos lichte llraalen baard ,

Enhaar ontmoet , die naar hem vraagen.

ó Allerfchoonfte Morgen Zon ,

Van alle eeuwigheid gereezen ;

Wiensopgang nooit met tyd begon,

Wieanderszouw de liefde weezen ?

Weg onbedachte waereldling,

Vei Heft op flechte beuzelingen,

Uw liefde is een nietig ding ,

Wat zouw men die ter eeren zingen ?

Ofvraagt gy noch , zo wel gemoed ,

In uw gedachten gaauw en fchrander ;

"Wiehy, die onze liefde voed ,

Dan zo veel meer is, als een ander?

UwLief is Aarde, en onze is God:

Hier noodenwy 't befluit der Wyzen ,

W ie deelder is van 't befte lot ,

Het meeft te lieven en te pryzen.

Ontfluit uw innerlyk gehoor ,

Om 't machtig onderfcheid te hooren,

Op dat het ook uw luft bekoor, ,



VOORZANG.

Envan uw liefde werd verkooren.

W at brengt des waerelds liefdp voort ?

Een korte vreugd , enlange Elende ,

Ontfluitende een naare Poort ,

Wanneermen komt aan 's levensEnde.

't Is moeiten, onrull, en verdriet,

Wat rook , en wind , en vlugge ichimmen ,

Voor Wat, een Vat, een idel niet ,.

Behalven 't naberouwent glimmen.

Maar God , dien lchoonen Bruidegom ,

Zal meerder geeven als wy wenfen ,

De geur en fleur , der vreugden-blom ,

Wiens opgang nimmer zal verllenfen.

AlsAarde en Hemel zal vergaan j

En worden als het was voor deezen ;

Blyft God , en 't Goede eeuwig liaan ,

Onwankelbaar in werk en wezen.

God fchiep de ziel tot zyn gefpeel ,

Om eeuwig nevens hem te leeven ,

Dat is te groot en over-veel ,

Om voor een aardfe vreugd te geeven ,

Van deeze Bruidegom en Bruid ,

£ongonzen boezemdeeze Zangen ,

Wy ftroojen onze bloempjes uit ,

Gelieft ze kinderlyk te ontfangen.

Niet als een werk van noodigheid ,

Pat gy tot leering diend te weeten ,

Maar



VOORZANG.

Maar tot een fpeeling in de tyd ;

Van 't vreemde land, door ons bezeeten,

Op dat wy , langs de Pelgrims-baan ,

Malkander Bloempjes mede-deelen ;

En wyl wy trachten t'huis te gaan ,

Met hemelfe gedachten fpeelen.

Wyl and 're gaaren vrolyk zyn ,

In waerelds goed , en aardle dingen ,

In mommery , en valfe fchyn ,

En overvloed van beuzelingen ,

Waarom zouw onze Eenvoudigheid ,

Niet onderweeg , met groot verheugen ,

Langs 't pad, dat na de vrede leid,

Van Hemels-wezen fpreeken meugen ?

Daar 's menfchen hert mee is vervuld ,

Daar vloeid en loopt de mond van over,

Gelyk gy altyd hoorert zult ,

Ofgoed , of kwaad , ofryk, offober.

Van dit, van dat, van dus ofzo,

Van weelde , welluft en vermaaken ,

Van rook en wind , van kaf en ftro ,

Van drek en flyk , en aardfe zaaken ;

Ofook van God , van goed , van deugd,

Van liefde, goedheid en genade,

Vanhoop,van trooft,van vrede en vreugd,

Van 's Heeren weg , en 's Hemels paden.

Elk Wei-bron giet zyn water uit,



VOORZANG.

Ofdit , of dat , al wat het leven ,

Van binnen in 't begeeren fluit ,

Dat wil 't ook in den uitvloed geeven.

Een ander fpreekt van geld en goed ,

Vanluft, van vrees, van kryg en vrede,

Van winlt , van voor- oftegenfpoed ,

Van zee, van landen en van lieden:

Maar wy van Jezus , 't lieffte Kind.

Ach Jezus < Jezus ! brood der Zielen !

Van alle hong'raars zeer bemind ,

Die in de naam van Jezus knielen.

ó Groote Ignaci , kloek in fmert ,

Voor leeuwen-brulling zonder vreeze ,

Liet gy in uw doorkerfde Hert ,

De Goude Naam van Jezus leezen ,

't Gevalt ons fchoon, en fmaakt ons zoet,

Hy flaat ook in ons hert gefchreeven ,

Ofwy begeeren 't in 't gemoed ,

Want Jezus is des herten leven :

Wy willen vrolyk zyn in God ,

Al baard de pelgrims weg teel zuchten ,

De hoop beloofd een dierbaar lot ,

En doet het ongenoegen vluchten.

Hebt goede moed die God bemind,

Hy noemd zyn eigen zeiven Vader ,

Wat zyt gy een gelukkig kind ,

Stap voort, gykomt uw erfdeel nader.



VOO R 2 A N G.

Die eenMonarch/van 't aardfe Heel,

Mogt vader noemen , door geboorte ,

Dat had een fchyn van groot en veel,

Als ging hy in, door gulde poorten :

Maar zwyg van zulken kleinigheid ,

Daar 't leven God mag Vader noemen ;

Dien allerhoogfte Majelteit ,

In eeuwigheid niet uit te roemen. _ *

Ach onze Vader, die daar zyt,

In't Hemelryk, zo uitgenomen ,

Maakt ons gemoed voor u bereid ,

Op dat Uw Kortingryke kome ,

AchVader! Vader! goed en groot;

Gyzult uw kind'ren niet verlaaten ,

Al tobt de Duivel, Hel, en Dood,

Uw macht is boven alle maaten.

Wel aan dan Pel'grims waar gy woomj,,

Door God geraakt tot open oogen ,

Die u het Spoor ten Hemel toond ,

Maar wel gemoedigd voortgetoogen >

Tot dat wy in het Vaderland ,

Malkander vriendelyk ontmoeten,

En met een t'zaam-gevlochten hand ,

In 't eeuwigVreugden-Ryk begroeten.

En ofwy in dit jammerdaal

Malkander kennen , zien, noch vinden

Op 't eeuwigduurend Bruilofts-Maal ,

,, - * Daar



VOORZANG.

Daar worden wy bekende vrinden.

Ach Heer ! wat zal me 'er vrolyk zyn ,

In God en Goddelyke dingen,

En met de fchoone Serafyn ,

Dat hooge lied , van liefde zingen!

Weeilondertuflen wei-gemoed,

Gods liefde en kracht wil u geleiden,

En zy een Lichter voor uw voet ,

Tot dat gy komt van hier te fcheiden.

Wy treeden met malkander voort,

Naar 't zalig Land van vrede en vreugde.

Beminde mede-Pel'grims , hoort,

Ofu dit bloempje wat verheugden,.

Enuwen reuk verkwiklyk werd ,

Dat uwe liefdé my wouw loonen,

Zo wenft my Jezus in myn Hert,

Dan zult gy goede vriendfchap toonen.

Dat hoogfte en diepfte Liefde-Punt

Van '/ Herte Gods , voor ons gegeeven ,

Dat word u ook van my gegunt, ,

In merg en been , van 't Zielen-leven.

Vaar wel in God , het eeuwigGoed ,

Vaar eeuwig wel in Jezus Naame ,

Op dat u al zyn heil ontmoet ,

Ja , aan onsWormpjes altezaamen , ,

Om 't bloed van Jezus Chrifius , Amen.

J. Luik e n.

VON



VONKEN

DER

LIEFDE JEZUS,

Van het God-begeerende

ZIELE N-V UUR.



i VONKEN

I.

Wat is 't Leven?

Alle vlees veroudgelyk een kleed : want het verhond

van de eeuwen aan , is dit : Gy zult den doodfierven.

Syrach XIV: 18.

Want alle. vlees is als gras , en alle heerlykheid des

menfchen is als een bloeme des gras. Het gras is ver

dord, en zyne bloem is afgevallen. iPetr:I:24.

Myn



Oer LIEFDE JEZUS.

Myn dagen zyn lichter geweeft dan een

Wevers Spoel. Job VII: 6.

Ditoogenblik ofPunt , te rug gekeekeri ;

Weg is de tyd van dertig , veertig jaar ,

Gelyk een Py1 , of wind voorby geftreeken ,

En als een droom , of't nooit geweeft en waar

Zois't, tot nu j en even zal 't ook weezen,

Aan 's levens Eind , in 't uunje van de dood ;

Heeft dan de Ziel geen rykdom , uitgeleezen,

Van Hemels goed , dan is het jammer groot :

Uit isde droom , van alle aardfe dingen.

Debitt're dood fnyd al het zichtbaare afj

Weggaat de geeft , cn laat de waereldlingen ,

Het vlees en bloed , dat vaart in 't duifter graf.

Waar is de weelde en vreugd , van 't lange leven ?

Zo fwelt een Bel van water , fierlyk uit ,

Maar, in een blik, is alles weg gedrceven,

Degoudetyd, isflechts, verydeltuit.

Maar dié geftaag zyn zinnen en gedachten ,

In 't Hemels goed , en 't Herte Gods liet gaan ,

Om met dat zoet , zyn bitter te verzachten ,

En trok zyn Ziel met fchoone deugden aan ;

Welhem , als 't Eind des levens komt voorhanden,

A x De



4 VONKEN

De mare dróóm, van'taardfen, isvoorby,

Zyn Geeft word los van kerker , en van banden ,

De drydis uit, de moeite aan een zy.

De dood mag vry het dubbeld leven fcheiden ,

Van de eeuwigheid , en tyd , aan een geknoopt !

Elk gaat zyns weegs j De Ziel in haar bereide

Hoogwaarde vreugd , daar zy op heeft gehoopt.

6! Onderfcheid, hoognoodigteoverweegen,

Wat is 't gevolg van 's levens Einde groot !

God meent het wel j Ons leit'er aan geleegen.

Wat is op aard gewifler als de Dood !

Heilig Antwoord.

\k ben de opftandinge , en het leven : die in mygelooft

zal leeven , alwaar hy ook geflorven : En een igelyk die

leeft, eninmy gelooft ^ zalnietftervcnindereewwig.

heid. Joan:Xl:zjr,iö\

TOE



der LIEFDE JEZUS. j

TOEZANG.

Ziet dan hoe gy voorzkhtiglyk wandeld, niet als on»

ivyze , maar als wyze. Den tyd uitkoopendc ,

dewyl de dagen hoos zyn. Eph: V: iy, iö.

Toon: Niereja : of X Geboden.

..A
Is and1re zyn in vreugd verheeven ,

En [pillen haaren gulden tyd,

Van 't vluchtig en onzeker leven ,

Door veelerleie idelheid,

1. Zo laat ons met bedaarder zinnen,

Bedenken 't korte jaar-getal ,

En wat daar in is te overwinnen ,

En wat het namaals weezen zal.

3. Wat mag een weinig weelde baat'en ,

Wat helpt een weinig id'le vreugd1.

In '/ Eindje moet men 't al verlaaien ,

Dan geld'er niet als waare deugd.

4. ó Deugd! S fchoonfte Bloem op aarde ,

Wat is hf wys , en waarlyk ryk ,

Die u voor zynen fchat vergaarden , .

In plaats van aardfe drek enJlyk.

f. Gy fpant de kroon van alle dingen.

En voert uw eigenaar door den dood,

In ,t fchoon getal der Hemellingen ,

Daar is hy eeuwig buiten nood,

6. 6 Deugd! zo wyd en breed te roemen, ,

Wie kan uw hooge waarde noemen !

A 3
Niet



4 VONKEN

II.

Niet Ontydig.

ó God breng ons weder , Iaat uw aanfchyn lichten , Z9

Zullen wy verlojl worden. Pfalm LXXX: 4.

't Licht is voor den rechtvaardigen gezaaid, Pfalm

XCVII: 1,.

Den oprechtengaat het licht op in de duijlernis, Pfalm

CXII: 4.

De Heere is God, die ons licht gegeeven heeft. Pfalm

CXVIII: z7. Geneefl
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Geneefi my, Heere. zo zal ik genteztn worden,

Jer?*XVII: 14.

elyk de Zon dc onrype vrucht befchynt .>

En met een fchat van vriendelyke krachten

Doorbalfemt , dat de wrange aard verdwynt ,

Tot fmaak der geen die op haar ryphcid wachten ,

Zo ook, mynGod: De Ziel , in haar natuur ,

En wilden aard , uit A dams boom gebooren ,

Is wrang en wreet, door- bitterd , ftraf, en zuur ,

Onaangenaam om 't proeven te bekooren.

Wat eift haar nood? Wat anders, als de Zon,

Die eeuwig ,uitdeALLEKRACHT, gereezen ,

Met vriend'lykheid de ftrenge macht verwon ,

Zynbalfem kan de onrype Ziel geneezen.

Gy moet het doen , ö God ! myn Zonnefchyn :

Uw Goed , en Zoet , en angftverkwikkend leven ,

Moet myn Natuur eentemperantfy zyn ;

Ik moet myn Zuur , en gy uw Zoetheid geeven.

ó God , myn lief, doordraait den wilden aard.

Wy zuchten , om in uwen proefte fmaaken ,

Als vruchten, door uw heilig licht herbaart,

Op dat wyookuw vriend'lyk hert vermaaken.

A 4 öGod,
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6God, myn lief, myn fchooneMorgenftond ,

Maakt ons een vrucht,diefmaakt in uwen mond.

Heilig Antwoord.

^'oorwaar , voorwaar zeg ikit , ten zy dat iemant we

derom gehoor en worde , hy en kan bet Koningrykt Gods niet

zien. Joan:. III: 3.

TOEZANG.

Alzo liefheeft Godde waereld'gehad, dat hy zyn eenig

geboorne Zoone gegeeven heeft. Joan: III: 16.

Toon: ö Nacht , jaloerfe nacht.

et Zieltje dat was krank , en neigde zich tot fterven ,

IViar was tot haarder hulp , diegroote Medicyn ,

Om vothr te komen ,t lang , ja eeuwige verder ven ?

Dat moeft de diepfte liefd' , ttit's Vaders Herte, zyn.

2.

Op dat bet Zieltje doch in eeuwigheidzouw leeven.

Wierddeeze Medicyn zo wonderlik bereid,

Omyt angjlelyke vuur des levens in tegeeven ,

Tot eevgeneezings kracht , voor alle eeuwigheid.

Hetgroatfte winder kwam , uit de eeuwigheid te vooren :

God, en de Menfchheid , wierd, in Eenheid, openbaar ;

Dat was lMMANUEL , den menjch tot heilgebooren ;

Nochging bet wonder voort , tot dat het vaardig waar :

4.

Inarmoed, kleinheid , flecht , gelaflerd, en beloogen ,

Belaagt ,geplaagt , vervolgt ,gebracbt in angft , en nood.

Ge-
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Gehaat, verfmaad, befpot , gegeefelt , en befpougen ,

Gepyieigt, engekneld , gekrulfigt , engedood.

1

HoogwaardigMedleyn , ineeuwigbeidgepreezen l

ff^at deedden Vader al , omfyn verlooreh kind !

Van booft tot teen verfeert , met balfem tegeneezen ,

Hoe heeft diengrooten God het wormpje zo bemindl

6.

Gaap kranke vuur .Ziel , gaap , laat u niet langer nooden ,

Neemt deeze Medicyn , van liefde toebereid,

Uiv zeer vervallenftand , zo mlWlyk aangehouden ,

Op datgy wordherjlelt , in alle eeuwigheid.

7.

Die 't lujl die komt en neemt , de deur van heil(laat open.

Wat vraagt deBruidnog lang,na,sBruigoms roodgewaadl

Dat Hemel; purper was het Goudom u te koopen ,

Behalven dit , was uw elendigheidgeen raad.

8.

Heb lief, verlo/le Ziel, heb lief, die u beminde,

Hy is defchoonfle , ja , van alle die daar zin ,

"Begraaftuwfchat in hem, gy zult ze eeuwig vinden.

Ach "Jezus ! Bruidegom, enZielen-medicynl

9>

Wat zynV voorplaatfen , die als morgenflerren blinken ?

ó Bruidegom des heils , ons weeten teWer vyf!

't Z\n liefde tekens , die ons onheil deeden zinken ,

Vffwonden van het kruis , aan '/ overheilig lyf:

10.

Die(laan tot een triomf, om eeu wig op te haaien ,

Èenflof, vanprysenlof, van7t heilig aangezicht,

Trrwyl uw Majejleit , metgloet englans van ftraaien ,

Het her' tot vreugd verwekt , in God, dat liefden-licht.

A s 'tVer'
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III.

't Verborgen goed , Trekt ons gemoed.

Dewyldan deeze dingen alle vergaan^hoedanige be

hoord gy te zyn in heilige -wandel én Godzaligheid.

IlÏPetr: III: 11.

Een
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Een ding is noodig. Luk: X: 41.

Neen, Alles wat men ziet,

Gy zyt myn liefde nier.

Het eeuwig N 1 e t s j iets , boven alle zinnen ,

Een A l , daar 't al af kwam ,

; Wat ooit beginfel nam,

Is'tgoed, enzoet, dat wy zo zeer beminnen.

Al is het Ryk der tyd ,

Bezonder groot en wyd,

Noch is het ons te naauw , en eng van paaien :

Wat baare ik menig zucht,

In God, die ruime lucht,

Mynademtocht in 't Zielenvuur te haaien.

't Is waar, 6 waerelds Ryk!

Wy zyn in uwen wyk ,

En 't vreemde land van uw gebied , gebooren ,

Maar 't vuur der eeuwigheid ,

Beflooten in de Tyd ,

Wil zich , in de as van 't vlees niet laaten fmooren.

Gy ftaat wel op uw Recht ,

Dat ons Gemoed, als knecht,

En onderdaan, zouwdanfen, naaruwpypen,

Maar hier in zyn wy ftout ,

Hoe
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Hoe zeer gy 't tegen houd,

Op ban, en boet, om God na 't Hert te grypen.

ö God, myn waardig pand,

Myn rechte Vaderland ,

Moelange, ach! hoe lange zal't noch duuren ,

Dat myn verliefd gemoed ,

In 't grove vlees en bloed ,

Naaru, myn lief, zal vonken endevuuren?

Want alles wat men ziet ,

Is myn beminde niet.

Heilig Antwoord.

W'at baat het een Menfch , zo hy degeheele waereld

•wint, enlyd fchaade zyner Ziele? Of wat zal een

Menfch gegeven tot lofjing van zyne ziel ? Matth:

XVI: z6.

Waar uwen fchat is* daar zal ookuwhertezyn.

Luk: XII: 34.

TOE
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TOEZANG.

TVyprediken Chriftus den gekruijigden. i Kor: I:

Toon: Laat krygen en fchanden.

of: Ik hoorden decs dagen , enz.

ie bangt'er zo deerlyk , geteiflert , gefcbonden ,

Roosverwig , vol ftriemen en wonden, .

Tat fmaadheid enfchande , aan V kruishout verheven ,

JVat heeft hy , wat heeft by misdreeven\

2.

Dat is'er hetJlachtlam, Zo heilig gehooren ,

Tot breeking , en lejfing van tooren :

Zyn misdaad is liefde , uitvloejen en geeven ,

Dat kojl hem , dat kofi hem zyn leven.

3-

Kojl dat hem zyn leven , ditfchoon/Ie van allen ,

Hoe is hy in 't lyden vervallen ?

Of is bet uit liefde , en heilige minne ;

Wat zal hy daar mede dan winnen ?

4.

Wat anders ah 'f leven der eeuwige Zielen ,

Die droevig in Zonden vervielen,

Op dat hy de fchulden verzoeae en boete,

Zo druipen zyn handen en voeten.

f.

Ach Jezus, beminde, hoogwaarde, enfchoone,

Wie z.al u , wie zal u beltonen ?

Uw weldaad die gaat ons vermoogen te boven,

Wy willen » fryzen en koven.
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IV.

Zo als de mond is.

Werktniet [oni] defpyze die vergaatjnaar [oni] de

fpyzedieblyft, tot in het eeuwige leven , welke den'

Zoone desmenfchen u geevenzal: want deeze heeft

God den Vader verzegelt. Joan: VI: 27.

Ik
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Ik ben het brood des Levens. Joan: VI: 48.

Myn Vlees is waar'lyk Spys,

Myn Bloed is waar'lyk Drank;

Wie van my eet , zal eeuwig leeven.

6 Woord, als Brood, enWyn,

Van Goddelyken klank,

Uit 's Vaders Hert, de Ziel gegeeven.

Ja Jezus ! God , myn lief,

Wy hebben 't wel gehoord ,

Het luft ons , door een itaag begeeren ,

Tefpyzen van dat zoet,

En vriendelyke woord ,

Wilt gy den honger Heets vermeêren ;

En doet myn ziel, uit u,

Met Hemels Weezen aan,

Op dat zy 't beeld der Godheid draage ,

En 't vlees, als grove fteen,

Met goud mag zwanger gaan ,

Tot gy 't onreine af zult vaagen :

Zo word de menfehheid , door

De Godheid , weêr vergood ,

En in zyn eerfte graad verheeven ,

Om eeuwig in Gods Hert,
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Bevryd voor nood en dood ,

Als in zyn Element te leeven.

ö Eenig Element,

Van eind'loos goed, en zoet,

En fchoone wond'ren, boven maaten,

Wy zien met hoop en vreugd ,

Uw weelde te gemoet ,

Wanneer wy deeze vier verlaaten.

Ach Hemels woord , als Brood , en Wyn ,

Laat ons uw Gaft geftadig zyn !

Heilig Antwoord.

\k ben dat leevende Brood , dat uit den Hemel neder'

gedaalt is : Zo iemant van dit broodeet , die zalin der

eeuwigheid leeven.

Die myn vlees eet, en myn bloeddrinkt, die heeft het

eeuwige leven : en ik zal hem opwekken ten uiterfien

dage. Joao: VI: ƒ i> ƒ4.

TOE
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TOEZANG.

Komt herwaarts tot my alle die vermoeiden belaft zyt>

en ik zal u rufte geeven. Matth: XI: 18.

AToon: Sulamithe.

ch hoe vriendUyk laat de Heere

Zyn liefden Woord, uit 's Vaders hert gebooren ,

Het menfctflyk leven hooren ;

Of zy hem fchoon, beminnen, noch begeer.en ,

En haaren rug toekeeren :

Hy laatze roepen , en volgt haar op de hielen ;

Keert maar weder , keer! maar weder , keert maar weder ,

arme Zielen.

Gaat niet verder in V dooien ,

Want voor u heen word anders niet gevonden

Als 't Eind van ,t pad der Zonden ,

En achter dat , zo heim'lyk en verhooien ,

Leid Eeuwig Leed verfchoolen :

Waarom Elendig, daar heil word aangebooden ?

Keert maar weder , keert maar weder , keert maar weder ,

óp het nooden.

Zoekt gy weelde , en vrede ?

Gy moet het kwaad, der Zielen rug toekeeren ,

En 't aanzicht na den Heere :

Uw levens IVrg recht anders om betreeden ,

Tot Zy word afgefneeden :

Dan valt uw Ziele haar vader in zyn armen ,

Van genade , van genade , van genade , en erbarmen,

. Laat u raaden , 6 Leven !

Van de Eeuwigheid verknoopt en vajl verbonden ;

En dient niet meer de zonden ,

Maar hem die u het wezen heeft gegeeven ,

En tot zyn kind verheven ;

Want hier bezyden is jammer en Elende ,

Waar wy keeren , waarwykeeren, waar wy kttren ,

Ofons wenden.
. , B Het
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V.

Het fcheeld veel !

Godin haaren opgang : Syrach XLII I: z.

En dit is de verkondiging , die wy van hemgehoort

hebbenen wy u verkondigen , dat GOD een LICHT

is , en gsmts geen duijlernijfe in hem en is. i Joan: I: y.

Gelooft
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Gelooft in het LICHT, op datgy kinderen des lichts

meugt zyn. Joan: XII: 36.

OSolus! Punt, vangrooteheerlykheid:

En fchoonde kind, van alle tydelingen;

Die met uw Licht, en Glans van Majefteit,

Als een Tinéhiur, gelukkigd alle dingen ;

Wat beeld gy fchoon myn allerlieffte af!

Wat lieffte ? Ja ! Wie anders als die fchoone ,

Die u ontflak , en aan de waereld gaf,

Om als een Hert in haar natuur te woonen !

Hy is het Hert in de eeuwige Alle-kracht;

Die Vader hïet oneindig, ongemeeten,

Die 't leven der geftalten zo verzacht,

Dat zy van niets als louter vreugde weeten :

Zo wat gy doet en werkt hier in der tyd ,

Tot vreugd en deugd, tot vruchtbaarheid en leven,

Dat doet myn Lief in 't ruim jjer Eeuwigheid,

Wiens groote nooit bedacht word , noch omfchreeven.

Maar ach ! hoe word het onderfcheid verhaald ?

Gelyk als gy Gods licht komt uit te beelden ,

Zo heeft men u met houtê kool gemaald,

annefchyn van Goddelyke weelde !

:indig licht van 't Vaderlyke vier,

Jezus hiet; van Eeuwigheid gebooren,

't Eeuwig ruim van't hemelfe Refier,
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Als honingdauw, door aller Eng'len Kooren!

Wie anders , zouw der Zielen liefde zyn ?

Myn God , myn Goed , myn Element en leven ,

Myn Morgen-Ster, en held're Zonnefchyn,

Het luft ons hert , u eeuwig aan te kleeven.

Heilig Antwoord.

aakt u op , wordverlicht , want uw licht komt :

En de heerlykheid des Heeren gaat over u op. Jez:

LX: i.

En aldaar en zalgeen nacht zyn , en zy zullen gein

kaarfe noch licht der Zonne van nooden hebben : Want

de Heere God verlichtze ; en zy zullen als Koningen

heer/en in alle eeuwigheid. Openb:XXII:f,

TOEZANG,

Die den Zoone heeft^die heeft het leven, i Joan:V: i !,

Toon: ö Chriftus laat den dageraad.

"^^J^at gy bemind, dat min ik ook;

Zich allerdiepjle Grond, Fontein en Ader'.

Onnoemelyke kracht , en Vader,

Uit wien gewas van 't al en al ontlook.

Dat Kind des Luchts, van Eeuwigheid,

'Lo fchoon gehooren uit ttwVuurigheid ,

Waar in gy fchept uw hoogjle welbehaagen ,

Dat is bet geen ,

Daar wy na vraagen ,

't Bloempje dat ik meen.

Dat
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Dat Kind, dat fchoonfte liefden Kind,

Dat u van Eeuwigheid in 't licht verklaarde ,

En uit het noem1loos openbaarde ,

Waar in gy ,t Eind van uw begeeren vind :

Dat is de Paerel en ,t Juweel

Dat wy begeeren tot ons herten deel:

Ach Vader lief] belieft het ons te geeven ,

Op dat zyn licht

In ons mag leeven ,

Voor uw Aangezicht.

Zyt gy dat Eeuwig Baaren niet ?

Uit wiens verborgenheid dat alle dingen ,

Als uit haar diepfte wortel dringen,

Waarom gy ook met recht een Vader hiet:

En zyt gy niet zo na als vert ?

Ook in het middelpunt van V menfchtn héft\

Achl laat dan ook aldaar uw uitverkooren ,

Beminden zoon, . .

Doch zyn gebooren ,

Als het hoogftefckoon.

Ach Jezus! koftelyk kleinood,

Gy zyt de Bruid, of Bruigom ; den Beminde;

Het luft ons, u in't hert te vinden, .'.

Daar ons begeeren u door zuchten nood.

Trek aan, ê Levens-Vorjktrck aan,

Dat alle Deuren voor u open gaan ;

TJ hoort de plaats , doet al bet vreemde wyken\

ó Majefteit !

Of dat hetblyke , -

D(tt gy Koning £yt,

•

B 5
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VI.

Het tweede is beter.

Alsflervende^enzietmy keven. % Kor: VI: 9.

Doodet
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Doodet danuwe Udtn die op de aarde zyn. Kol: III: y.

Ja Lichter! of wy u niet hoorden,

Wy zien wat uw geftalte doet ;

En uit uw werkelyke woorden,

Verdaan wy u , in ons gemoed :

Gy fterft, om uit uw dood te geeven ,

Terwyl uw duider lyf verdwynt,

Een beter, fchoonder, fynder leven,

Dat uit uw ondergang verfchynt.

En of wy 't niet met onze handen

Begrypen, als uw wezentheid,

Daar 't zoete licht , door 't vuurig branden

Zich in de kamer uit verbreid ,

Noch zyt gy beter voor de zinnen ,

En aangenaamer in ons hart,

Zo dat wy, door 't verliezen winnen,

vgen helder wit, voor zwart.

i de ftomme dingen fpreeken ,

: zouden wy niet wyf'lyk zyn !

i luift'ren na haar krachtig preeken,

► helder als de zonnefchyn.

i en zouden wy niet derven?

B 4 Aan
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Aan onze valfe levens aard ,

Vol duifterniflen en verderven ,

Zo aangebooren , als vergaard :

Op dat wy , door dat grof verliezen ,

Ve'rkrygen fynder levens Geeft ,

Veel aangenamer in ?t verkiezen ,

Als de eerfte lompheid is geweeft

Wiens onbetaftelyke wezen,

Het gryp'lyk overtreft, zo veer,

Als 't licht, dat uit de kaars verreezen,

Veel fchoonder is als was , of fmeer :

En wy in Gods genadige oogen,

Verlchynen, als een vriend'lyk licht,

Dat dood, en duifternis ontvloogenj

Mag ftaan voor 't heilig aangezicht.

Ach ! Eeuwige oorfprong van ons leeven ,

Wilt ons uw kracht en wysheid geeven.

Heilig Antwoord.

"V oorwaar , voorwaar zeg ik «, Indien het tarwen

graan in de aarde niet valt en fterft , zo blyft het

zelve alleen : maar indien hetfterft^ zo brengt het veel

vrucht voort. Joan: XII: 24,.

TOE
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TOEZANG.

Toon: Hoe dus bedroefd Leeuweik.

O Tent 11an vlees en bloed'.

Die wy dus lang bezaten ,

Zo breekt een leeuwerk uit ,

Ets dryft op zyne pluimen ,

Daar hem geen tralijluit.

ó Koninglyke hoop !

Hoe balfemt gy het leven !

Ofweelden honing droop ;

Men zouw '/ 'er niet vnorgeever,

Ach kon men 't haar verbeelden !

En dat het wierdgeloofd ,

Die zich in aardfe meelden

ó Ruimte zonder End!

Elk blikje komt gy nader ;

Gy zyt ons rechte EVment ,

Ons Vaderland en Vader;

yich ! dat wy ons gedulden

In 'tJlot van vlees en bloed,

*fU God ons End vervulde ,

En '/ deurtjen open doet.

Verdiepen over 't hoofd.

B S
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Hoewel onze uitwendige Menfch verdorven word,

zo wordnochtans de inwendige vernieuwt , van dage

tot dage. xKor:IV:iö.

Vernederd uvoor denHèere, en hyzalu verhoogen.

Jak: IV: 10.

Dit
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Die hem zeiven vernederd, zal verhoogt worden

Luk: XIV: n.

Wv weeten 't wel wat gy wilt zeggen,

ö Diepte, daar men water fchept !

En ons gemoed komt voor te leggen,

Wanneer men aan uw keting rept :

Uw Scheppers zyn aan een verbonden ,

Wel vaft, met menig yzer Oog,

Dies, als den eenen gaat te gronde,

Zo ryft den ander naar omhoogj

Zyn zinken doet den ander ftygenj

Zo is ons dubbeld leven meê,

, de eerften opgang krygen ,

jpt van aangenaam en wee.

; , en uitwendig leven ,

: met een keting aan elkaéï,

elkander aan te kleeven,

Als of 't maar een geftalte waar ;

Zo dat , door 't willende beweegen ,

Of 't Een, of 't ander, ryft of daald,

Na dat de wille is genegen ,

Die aan de levens keting haald.

Als
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Als vlees en bloed word opgetoogen

In welluft, weelde en idelheid,

In luft van zinnen , oor > en oogen ,

Het rechte leven deezer tyd , '

Dan gaat de arme Ziel te gronde ,

Met al haar ingeflooten kracht,

En word , als in een put verflonden ,

Daar zich onthoud een naare nacht.

Maar als men 't vlees doet nederzinken,

Dan ryft de Ziel, als uit haar graf,

Om als een morgen-Ster te blinken,

Voor hem , die haar het wezen gaf.

Dit moet gefchiên van alle wyzen j

Weg vlees en bloed, zinkt na de grond.

Dan zal 't inwendig leven ryzen ,

Als of het van den doode opftond :

Dat hangt natuurlyk aan elkander,

Gelyk als de Emmers in den Put ;

Als de eene zinkt zo ryft den ander,

Want dit gevolg word niet geftut.

Dies laat het logge vlees vry daalen ,

Al die voorzichtigheid beoogd ,

Zo zal den Geeft zyn adem haaien ,

Wan-
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Wanneer zy word in Gód verhoogd.

Hy is te pryzen en te looven ,

Die 'c befte deel verheft na boven.

Heilig Antwoord.

W/rtK? die in zyn zelfs vlees zaaid, zal'uit het vlees

verderfenijffe maajen : maar die in den geeft zaait , zal

uit den geeft bet Eeuwige leven maajen. Gal: VI: 8 .

De
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VIII.

Geeft dengeenen die'[/<?*] van u bid, Iprak den geever

des eeuwigen levens. Matth: V:4i.

Ik ben dorflig geweeft , engy bebtmy te drinken gegec

•ven.

Vwrwaar zegge ik u , voor zo veelgy [dit] een van deeze

myne minfte broeders gedaan hebt , zo hebt [dat] myge-

daan. Matth: XXvf ïf,40.

Die
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Die getrouw is in 't minfte , die is ook in hetgroote

getrouw. Luk: XVI: 10.

AI was het maar een koele Dronk

Van water, uit oprechter herten,

Daar gy eens Pelgrims dorftig fmerten,

Om Jezus wille , meê befchonk ,

Gy zult uw looning niet verliezen,

ö Vriendelyke hemels woord !

Van zulk een vvaaren mond gehoord ,

Wy willen u tot Heer verkiezen.

Een kleine dienft , en grooten loon ;

Voor water, wynen, nooit volpreezen ,

En heilig Bloed , van hemels wezen,

Der klaare Liefde ; Och ! hoe fchoon !

Ach Jezus ! welbron aller vreugde ,

Fontein van alle goed en zoet,

Ontfluit en opent in 't gemoed

Den Bron der aangenaame Deugden.

Dorft gy, naar onze broeder plicht,

Van trouwe liefde te betoonen,

En wilt een water Dronk beloonen,

Met zegen van een groot gewicht,

Wy

■c
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Wy dorften ook naar uw genade,

Als naar een levende fontein

Van heilig water , hemels rein ,

Daar 't Zielenvuur zich wil verzaaden.

Uw zoetheid werkt in ons een dorft

Door zo veel honing zoete woorden,

Die wy van uwe liefde hoorden,

Gelyk een kind aan 's moeders borft.

Wy denken aan die fchoone Reden ,

Die 't Vrouwtjen uit uw mond vernam ,<

Toen zy om Jakobs water kwam,

Zo ver van huis , en ftad getreeden :

Zy wift niet wie den eifer was,

Tot uw genade haar kwam leeren f

Het levend water te begeeren ,

Dat heete Zielen Dorft genas :

Dat water van het eeuwig leven ,

Dat uit uw heilig hert ontfpringt,

En 't bange levensvuur doordringt ^

Wil uw genade ons Eeuwig geeven.
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Heilig Antwoord.

Dk ten Profeet ontfangt in den naam eens Profeeten,

zal den loon eens Profieten ontfangen : en die eenen

rechtvaardigen ontfangt in den naam eens rechtvaar»

<%» , zal den loon eens rechtvaardigen ontfangen.

En zewie een van deeze kleine te drinkengeeft alleen ,

lyk eenen Beeker koud [water] , in den naam eens

Difiipels , voorwaar zegge ik « , hyen zalzynen lom

gtenzhs verliezen. Matth: X: 4 1 , 41.

C Noch
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1

IX.

Noch haalt het over.

Het geloove nu is een mafte grond der dingen die men

hoopt , [en] een bewys der waken die men niet en ziet.

Hebr: XI: i.

Want al'dat uit Godgelooren is , overwint de waereld:

en dit is de overwinninge die de waereldoverwind, \naa-

melyk] ons geloove, IJoan: V: 4.
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Myn Koningryk en is niet van deeze Waereli.

Joan: XVIII: 36.

fïet Niet weegt zwaarder als het Iet j

Dat is een wonder, die het zietj

't een waereldling bevatten?

ch echter is het klaar en waar ,

t voor de wyzen openbaar ,

iten na verborgen fchatten.

Iet om hoog, en 't Niet om laag,

: is een wonderlyke waag ,

E^pjibegryp'lyk voor de zinnen ,

Bk haar begeerte knoopen vaft ,

i alles wat men ziet en taft,

ïê voor het hemels minnen,

't edele verlicht gemoed ,

i'vaft Geloof, en Hoop gevoed ,

: bedaardheid zwaarder weegen i

voor de waereld is een Niet,

Om dat men 't met geen oogen ziet*

Een Iet, daar 't al in is gelegen.

Én daarom zynze dwaas en zot,

£n voor de waereldling befpot i

C x Maar
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Maar voor den Hemel zynze wyzen ,

By wie de onzichtbaare eeuwigheid ,

Het zichtbaar wezen deezer tyd ,

Met zyn gewicht, als kaf, doet ryzen.

Want deeze waereld gaat voorby ,

En 't Einde fchuift haar aan een zy,

Zo door de Dood , als in 't Gerichte j

Maar 't Wezen dat men hier niet ziet ,

Verandert nooit, noch eeuwig niet,

Dat is een groot en zwaar gewichre.

Het heet een Niet, en 't is het Ah,

En meer als iemant fpreeken zal ,

Waar uit het alles kwam te vooren,

Wat ooit of ooit het oog bezag,

Wat is, of was, of komen mag,

't Is al uit deeze grond gebooren.

Daarom , ö blinde waereldling ,

Al is 't voor u een wonder ding ,

En ook belach'lyk voor uw' zinnen,

Het is voor hem zo wonder niet,

Die uit verklaarde oogen ziet,

Om 't waare goed voor fchyn te winnen.

Gelukkig zynze die 't beminnen.
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Heilig Antwoord.

Eb hebt de ivaereldniet lief, noch V geene in de vuae-

reldis: zo iemant de waereld liefheeft, de liefde des

Vaders en is niet in hem. Want al dat in dewaereld

is , [namelyk] de begeerlykheiddes vlees , en de begeer-

lykheid der oogen , en de grootsheid des levens , en is

niet uit den Vader , maar is uit de waereld. En de

luaereldgaat voorby , en haar begeerlykheid : maar die

dtnwille Gods doet, blyft in der eeuwigheid. IJoan:

11: 17.

'tVer
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X.

't Verheugt de Engelen.

Wy dwaalden alle als Schaapen, wy keerden ons

ten iegelyk na zynen weg. Jez: LUI: 6. .
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En weeft niet. gy klein kuddeken. Luk: XII: 31.

Kangezongen .worden op , 6 Kersnacht.

Wiewas het Schaapje , dar ging tlwaaien ,

En dooien , buiten fpoor en paaien ,

ir 't woefte veld , en wilde woud ,

ver van huis, in vreemde Oorden,

In prykel van een wreed vermoorden ,

Wyl zich deh Eeter daar onthoud.

Ik was het zelf, en ging al verder,

Maargy, myn allergoedfte Herder,

Hebt my zo trouw'lyk opgezocht,

En éindeling met vreugd gevonden,

Eer my de Wolf noch had verflonden,

En op uw fchouders t'huis gebrocht.

jfl. ons naar uw ftem te hooren ,

te volgen uwe fpooren ,

wy 't Zielverkwikkend Gras,

>ele hemels-dauw bezeeten ,

uwe groene beemden eeten ,

By 't aangenaame bloem-gewas ,

En onder uwe hoede fchuilen ,

Voor die, van heeten honger, huilen,

C 4 En
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En janken naar onnoozel bloed ;

Maar zo wy van uw Staf niet wyken,

Zy zullen van den roof niet ftryken,

Al zynze noch zo zeer verwoed.

Ach goede Herder onzer Zielen !

Wy willen volgen op uw hielen,

Uw Stem is honing, brood en wyn,

EnOli, Melk, en alle zegen,

Bewaard ons dicht op uwe wegen ,

Dan zullen wy gelukkig zyn.

Gelukkig mag het Schaapje heeten,

Dat onder uwen Staf mag eeten ,

En drinken uit de koele Beek

Van klaare liefde, uit Gods Herte,

Een balfeming voor dorftend fmerte,

't Moeft veel zyn , dat hier by geleek.

Hoe zouden wy hem niet beminnen,

En fpeelen ftadig met de zinnen,

Op al zyn vriend'lyk goed en zoet,

Die ons zo lief'lyk kwam te vooren,

Doe wy, zo ver van huis, verlooren,

Elendig waaren in 't Gemoed.

Dat uwe Staf ons verder leide,

Tot dat wy in de groene weide ,



der LIEFDE JEZUS. 41

Van't heilig zalig Paradys,

In wytc en eindelooze breete

Niet uit te fpreeken, noch te raeeten,

U eeuwig geeven lof en prys.

Heilig Antwoord.

M)«Scbaapen hooren myneftemme , en ik ken dezel-

ve,en zy volgen my. En ik geefhaar het eeuwige leven:

enzj en zullen niet verhoren gaan in der eeuwigheid ,

entutmnten zal dezelve uit myne hand rukken.Joan:

X: 17,15.

Die
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XL

Die God vertrouwt , Heeft wel gebouwt.

Ziet , de landman verwacht de koftelyke vrucht des

landsy langmoedig zynde over,dezelve , tot dat het

den vroegen en /paden regen zal hebben ontfangen.

Jak:V:7.

Ver
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Verwachtende de zalige hoope. Ut: II: ij.

De Bouwman waagt het zaajen ,

En fmyt zyn befte pand,

Verboren over 't land ,

Op goede hoop van fchoone vrucht te maajen :

Was iemant daar ontrent ,

Zalk weezen niet gewent ,

Hy meende 't rad der zinnen moeft hem draajen.

Zo willen wy *t ook waagen ,

En fmyten 's waerelds Ryk

Met al zyn drek en flyk,

Van idelheid en vleefelyk bèhaagen,

Des ouden Adams buit,

Van onzen boezem uit ,

Want dit verlies zal goede vruchten draagen.

Al kan hy 't niet verzinnen ,Die zyn gedachten fpand ,

Om door een gaauw verftahd,

Des waerelds fchat , en weelden Goed te winnen ,

"Wy zyn 'er in geruft,

En zetten onze luft, ^ _
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Om't waaregoed voor fchyn en rook te minnen.

Vergaard geen fchat op aarde,

Gaf iemant ons te raad ,

In Wysheid , zonder maat ;

Die alles wift , in zyn gewigt en waarde :

Zo wie zyn woorden houd,

Heeft op een Steen gebouwd ,

Enftaatgeveft, of't woeden onweêr baarden.

Hy kenden ons bederven ,

En wift dat ons gemoed,

Vervuld met waerelds goed ,

Niet wasbekwaam om 't hemels goed te erven .

Hy maakte ons een Spoor

En ging ons zeiver voor ,

Al wie hem volgt zal 't eeuwig heil verwerven.

Wat mogt het iemant baaten,

Of hy de waereld had

Gewonnen, tot een fchat,

Enmoeft, helaas! het Zielen-goed verlasten I

Hier zeid de wysheid neen,

't Was beter hier geen fteen,

Als dat wy zo het zichtbaar A l bezaaten.

Ach Jezus onzen Heere !

Schynt klaar in ons gemoed ,
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Op dat wy 't waare goed ,

Uit fchyn verlies , in de eeuwigheid begeeren ,

En oogften 't groot gewin

Der lange Rykdom in ,

DeZiel tot vreugd , en uwen naam ter eeren.

Heilig Antwoord.

Dz>zyn leven lief'heeft , zaPt zelve verliezen : En

die zyn leven haat in deeze waereld, zal 't zelve be~

viaaren tot het eeuwige ltven. Joan: XII: Zf.

Nu
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XII.

Nu fchynt het klaar. .

t

De wyze namen OU in haare vaten met haare

Lampen. Matth: XXV: 4.

Uwen
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Uwen Naam is een OU die uitgefiort word.

Hooglied I: 3.

at (prak dien allerwyften mond ,

ncn men nooit bedrog en vond ?

t.y hoe dat wy zouden leeren ,

: alvvaarde Majefteit,

3ig en Ootmoedigheid ,

Zielen ruft begeeren ?

t zouw dat fchoonen oli zyn ;

In 's levens Lamp, om klaaren fchyn ,

In 's Bruigoms heilig Oog te geeven !

Wy waaren immers gaaren wys ,

C||ppokdien koninglyken Prys,

.ngen, in het eeuwig leven.

eilig Zielen-brood ,

iods, dat hemels bloed vergoot,

geeft'lyk voedfel weezen ,

at het bitter en het zuur,

Der wrange en wrevele natuur,

Door uwe zoetheid word gencezen.

Ons Zielen-vuur is zeer beluft

Naar uw beloofde vrede en ruft,

En
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En tracht uit uw fontein te drinken ,

Van 's levens koele waterbron,

Wiens Well van eeuwigheid begon ,

Op dat zy 't vuurig recht laat zinken.

Gy zyt dat heilzaam Vrouwen-Zaad *

Belooft, om 't heilloos Slange-kwaad *

Op zyn vergifte kop te treeden :

Dat moet gefchieden in ons hert,

Op dat het uwen Tempel werd ,

Daar gy , ö God , word aangebeden.

Ach Jezus! allerhoogfte Zoet,

Verzinkt u diep in ons Gemoed ,

En word in onzen Grond gebooren ,

Dat gy der Zielen Paerel zyt,

Die uit ons hert , in eeuwigheid ,

Niet wykt, of Weder word verlooren.

Wie fpreekt der Zielen Rykdom uit,.

Die God tot Bruidegom of Bruid ,

Voor eind'loos eeuwig mag verkrygen,

Benevens 't gantfe Hemelryk,

Waar is een Ding , hier by gelyk?

Waar fpreeken geld , hier moet men zwygen.

Op Maagden , 't is geen flaapens tyd ,

Eer ons de gulde Eeuw ontglyd ,
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Gods liefde laat ons alle nooden .,

Al wat de waereld geeft en bied ,

Verdwynt tot rook en idel niet,

Ons word wat hoogers aangcbooden.

Ach God'lyk , heilig Hemels Bloed !

Weeft; gy den oli in 't Gemoed ,

Op dat de Lamp des levens fchyne,

Als van een welbedachte Maagd ,

Die haaren Bruidegom behaagd ,

En 't naare duifter doet verdwynen.

Heilig Antwoord.

\jrnt uwe lendenen omgord zyn , en de Kaarfe bran

dende. En zyt gy de menfchen gelyk , die op haarm

betre wachten , wanneer hy wederkomen zalvan de

Bruiloft , op dat als hy komt en klopt , zy hem terflond

mogen open doen. Zalig zyn de Diensknechten , wel

ke de Heere, als hy komt , zal waakende vinden.

Luk: XII: 5f, 36, 57.

Zo
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XIII.

Zo veel te waardiger.

Gelyk een Hartfchreeuwt na de waterfiroomen;alzo

fchreeuwt myne Ziele totu, ó God. Myne Ziele dorft

na God , na denlevendigenGod. PfalmXLII:x,3.

Alle
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Alle gy dorfttge, komt tot de wateren.

Jez: LV: t.

van kriftallyn,

Zo koel by heete Zonnefchyn ,

$t Oog tot op uw güond laat kyken ,

llpèrwyl gy van de hoogten af, ,

)aar 't wellen uwen oorfprong gaf,

sne Beemden heen komt flryken ,

SfMjfr gy fris , voor 't dorftig hart ,

l^q het wilde woud benart,

lagers, en vanbitfe honden,

n, vervolgt en zeer geplaagt,

plig, op, en af gejaagt,

laatften uitkomft heeft gevonden,

Nu hygt en zwoegt en jankt na vocht,

Op dat het zich eens laaven mogt ,

En 't afgefloofde hert verkwikken :

Hoe zalft gy zyn verhitte borft,

En laaft zyn overgrüote dorft ,

Op dat het niet behoeft te flikken.

%o zyt gy voor 't gejaagde Beeft ,

En zo is God voor onzen Geeft,

D x
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Vermoeid van al het vinnig jaagen ,

Die zuchten ende vluchten moet,

In 't wilde woud van vlees en bloed ,

Beleid , met 20 veel looze laagen.

Ach Jezus! koele water-vliet,

Die u zo vriend'lyk aan ons bied,

Wy willen uit uw beekjes drinken ,

Tot wy den jaager deeze tyd ,

Ontvlooden, in de eeuwigheid,

In uwe volheid gants verzinken.

Dan is de bange jagt gedaan ,

En 't lange ruften gaat weer aan,

Geen dryver kan ons meer beroeren j

Wy graazen in een groene beemd ,

Daar nooit een tyd , de fleur afneemt >

En ons geen vyand kan beloeren.

Nu jaagd hy ons , en meend het kwaad

Maar 't komt de goede wil te baat,

Die vluchtende in des vaders armen ,

Zich uit de wildernis ontward ,

En fchuild in Gods genadig hert,

Van licht en liefde, en erbarmen.

Daar zal de levende fontein ,

En eeuwige verkwikking zyn ,



der LIEFDE JEZUS. f\

Weg idelheid, van 't aardfe leven,

Wy zoeken in uw ryk geen ruft ,

Maar zyn op hemels heil beluft,

Om naar 't beloofde Land te ftreeven.

Heilig Antwoord.

TLo wie gedronken zalhebben van het water dat ik

htmgeevenzal, die en zal in eeuwigheidniet dorften ,

maar het water dat ik hem zalgeeventzalin hemwor

den een Fonteine van water , fpringende tot in het eeu

wige leven. Joan: IV: 14.

Zo iemant dorfttt , die kome tot myen drinke. Joan:

VII: 37-

Die
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XIV.

Die anders wil, Heeft fta&g verfchij.

Gy begeerd, en hebt niet : gy benxdett ivert \na dingen^

ende en kundze niet verkrygen: Gy vecht envoertkryg

dochgy en hebt niet , om dat gy niet en bid ; Gy bid , en ^g.y

en ontfangt niet, om dat gy kwalyk bid, op datgy het z»

uwe wellujlen doorbrengen zond. Jak: IV: 2, 3.

Zo
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Zo iemant achter my wilkomen die verloochene hem

zeiven. Luk: IX: Z3.

Kan gezongen worden op Pfalm XXIV.

Elk zeid al wat: Bevind zich iet,

In 't midden van een fnelle vliet,

Dat krachtig opwaarts is genegen ,

In wederwillen van de vloed ,

Die ftadig na beneden fpoed ,

Zo heeft hy 't gantfe water tegen :

Maar houd hy 't wederwillen ftil ,

En wil gelyk de vloejing wil,

Dan is zyn ongemak geneezen j

Dan zal den gantfen Duitfen Ryn,

En al zyn dropjes met hem zyn ,

En 't zal als eenen wille weezen ,

Ach droevig menfchelyk gemoed ,

Hoe Ieefd en ftreefd gy tegen vloed,

En ftroom, van 't groote God'lyk Willen!

Die uwen wille tegen gaat ,

Want hy is goed en gy zyt kwaad ,

Hoe kan dit anders als verfchillen !

Al is de bieede en wyde vloed ,

D 4 Van
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. Van de Eyndelooze Godheid , goed ,

Noch is zy kwaad voor uw begeeren,

Om dat zy eeuwig voor zich gaat ,

En nooit vereenigd met uw kwaad,

Noch haaren loop niet kan verkeeren.

Maar wild gy noch gelukkig zyn ,

Verlaat uw eigenwillig myn,

Dan zyt gy van de laft ontlaaden ,

De gantfe Godheid is u meê,

En dryft u eind'ling in de Zee,

Van 't eeuwig leven vol genade.

Ach Stroom van alle eeuwigheid,

Die niet als goed en vriend'lyk zyt ,

Hoe zoekt gy 't alles meê te fleepen !

Gelyk het ook gelukkig word,

Wat zich in uwe ftrooming ftort,

En van uw dryving word begreepen.

Heilig Antwoord.

^$?ie met my niet en is , die is tegen nty : en yoie met

my nieten vergaderd , die verftrooid. Matth: XII: }Q'

TOE
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TOEZANG.

Toon: Uit liefde komt groot Jyden.

Of, ik ging op tenen morgen.

}, \J.od is een eeuwig geeven ,

Een volle ftroom van goed ,

Zy» liefde dryft ten leven ,

Vloeid weg , met deeze vloed ;

Verlaat de waereld en zyn fchynt

£» /laakt het wederflreeven ,

Gy zult gelukkig zyn,

1. Gelukkig boven maaten,

Die 't God'lyk willen k'tejl ,

' En alles wil verlaaten ,

Waar door men God verliefl,

't IVas immers idelheid en niet.

Of wy't bier al bezaaten ,

Wat ons de waereld biet,

3. Neen overgoude dagen,

Wy treeden in u voort,

Op dat wy 't leven draagen ,

Door de afgefloten poort ,

En ons geen naberouw doorknaagd,

Maar ,t eeuwig welbebaagen ,

Al ,t leet naar achter vaagt,

D f Een
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Een iegelyk die deeze myne 'woorden hoorden dezeU

•ve niet en doet , die zal by een dwaas Man vergeleeken

worden , die zyn Huis op het zand gebouwd heeft ,

fprakJezus de eeuwige wysheid. Matth: VII: 26.

Hy
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Hy zalop zyn Huis kenen , maar het en zal niet

beftaan. JobVlII: if.

dat niet op Chriftus woorden flaat ,

M'4 tot een Paleis verheeven ,

'ï|Pjpelheid , zyn fondament is kwaad ,

En 't zal zich eindelyk begeeven.

Al zapten zacht op een fluweelen ftoel,

gouden berg van alle weelden,

t van rouw of weedom geen gevoel ,

ja\ wat zich het hert verbeelden ;

touw ftond op de fchoonfte v.oet,

beleid en vair, verbonden ,

ft van deeze waereld doet ,

{pits vernuft en gaauwe vonden j

'tWa$ idelheid: Want ofhet niet door fout,

Van deeze of geene kwam te lyden ,

Die duizenden op winden zyn betrouwt ,

Noch ook door woeften oorlogs tyden ,

Verteerend vuur, of hooge watervloed,

Of opgezwolle wilde baaren,

Als 't onweer fel en raazende verwoed

De
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De fchatten roofd , die op haar vaaren ,

Noch is 't vergeefs : Zo komt 'er eind'lyk doch ,

Van middernacht, fnel opgedreeven,

Een Onweer , zwart , en zwaar , van wee , en och !

Welks dreigen 't fondament doet beeven.

Sta vaft , gebouw dat op een zandgrond ftaat ,

Hier moeten al uw deelen kraaken ,

Als deeze vlaag op uwe lenden flaat,

En donderbraakt uit zyne kaaken.

Wat Storm is dit!, zo byfter en zo zwart?

Men placht hem altyd Dood te heeten.

Ba, monfler, voor een waereldlievend hert,

Wat hebt gy al ter neër-gefmeeten !

Daar leid het al, op eene flag, en floot!

Wie wys is, bouwd op Chriftus woorden ,

Zo heeft zyn huis in eeuwigheid geen nood.

Wys zynze, die na wysheid hoorden.

Wie is 'er nu dan zo verftandig niet,

Of zo met blindheid ingenoomen ,

Die deezen bui niet in 't gemoet en ziet ,

En weet dat hy gewis zal komen ?

Ach armen Menfch ! waarom dan zo gedaan ?

Waarom gebouwd op zulke gronden.

Die tegen Dood en Hel niet kunnen ftaan?
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Hier word gy immers ftom gevonden.

Zo niet , zo niet j al die zyn heil begeerd ,

Moet op de vafte fteenrots bouwen ,

Hoe Jezus heeft gewandeld en geleerd,

Dat zal hem eeuwig niet berouwen.

Heilig Antwoord.

DeRykeMenfch fprak : En ik zal tot myne ziele

zeggen , Ziele , gy hebt veelgoederen , die opgelegt zyn

voor veelejaaren , neemt rufle , eet , drinkt , zyt vro-

lyk. Maar God'zeide tot hem , Gy dwaas, in deeze

nacht zal men uwe Ziele van u afeifen: en 'tgeengy be

reidhebt , wiens zalhet zyn ? Alzo \is 't met dien] ,

die hem zeivenfchatten vergaderd , en niet ryk en is in

Gode. Luk: XII: i9,xo,ii.

Alles
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XVI.

Alles heeft zyn mond.

Want uit degroote enfchoonheidderfchepfekn -word

de oorfpronkelyke <werkmeefter der zelve befchouwt ,

daar by vergeleeken zynde. 't Boek der Wysheid

XV: f.

Aan-
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yfanmerkt de Leliën des veïds. Matth: VI: 18.

Kangezongen worden op Pfalm XXIV.

AIs wy door groene beemden gaan,

Daar veelerhande Bloempjes Haan,

Die tot ons al iet willen 1preeken >

Met wit, en blaauw, en rood, en geel,

Vermengt, befprengt, 20 fchoon en eêl,

Hoe wel, hoe naauw, en dicht bekeeken;

Terwyl zy haaren geeft van geur,

Door 't aangenaame Lyf, van kleur ,

Zo hert-verkwik'lyk van zich geeven,

En 't windje, veegende over 't Hof,

Met bloeifel-reuk , het ruizend lof,

Der hooge Poopelaars doet beeven,

De morgen-zon ao heerlyk blinkt ,

:1e daauw van kruidjes drinkt

'ren, fluiten, zingen, kweelen,

luchtig vluchtig pluimgediert ,

Dat tuffen Aarde en Hemel zwiert,

En door de takjes heen gaat fpeelen j

Dan denken wy in ons gemoed :

ö Paradys , wat zyt gy zoet !
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Om dat \vy hier een blikje fpeuren ,

Van de uitgevloeide liefdenskracht,

Die als een fpiegel word geacht ,

Op dat wy 't goed voor 't kwaade keuienv

Zy preeken al van haaren Grond ,

Daar alle wezen uit ontftond y

Gelyk , als uit-geboore krachten j

Die ons met haar veelvoudigheid ,

Zo fchoon en wonder uitgebreid ,

't Onzichtbaar wezen doen betrachten.

In dit gefchep van Tyd , en Maat ,

Is Lief, en Leed, cn Goed, en kwaad j

In een vermengt , en uit-gebooren j

Maar in den grond der eeuwigheid ,

Is 't eeuwig-duurcnd onderfcheid ,

Als dag en nacht, van Liefde, en Tooien.

De Duifternis die Tooien hiet,

Begrypt het Licht des levens niet ;

Zo ook , haar booze Kreatuuren ,

Die met de Hel verborgen zyn,

Gelyk de Nacht, in Zonnefchyn,'

En dat zal eind'loos eeuwig duuren.

"Wat is de wyze Vader goed ,

Die met een ftroom van zo veel zoet^
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De menfchen daag'lyks komt begieten,

't Zy datze vroom , of god'loos zyn t

Zyn regen en zyn Zonnefchyn ,

Laat hyze al te zaam genieten.

Vraagt gy, waarom dit zo gefchied?

God is de L i e f d e , en anders niet ;

En wyl in 't zichtbaar Al, en Leven,

Zyn liefdens-kracht is uitgevloeid,

En half in deeze waereld bloeid ,

Zo kan hy niet, als 't goede geeven.

Daarom , ö Menfch ! wie dat gy zyt ,

Befpiegeld u in deezen tyd ,

Eer dat den Spiegel word vcrbrooken $

En uwe Ziel in 't duifter Naar,

Daar 't Goedé nooit word openbaar ,

Van God moeft eeuwig zyn verftooken.

Dat is de Hel, en eeuwig kwaad,

Daar 't lieve licht nooit in en gaat ,

Valt iemant daar , wie wil hem redden ?

't Is buiten God , het eeuwig Goed ,

Bedenkt u dan wat dat gy doet ,

Hels lyden is een onzacht bedde.

Daarom is deezén tyd van Goud j

Die onze Ziel den Spiegel houd*

E Daar



66 VONKEN

Daar Goed en kwaad zich openbaaren ,

Op dat wy 't befte vatten aan ,

Na God, de waare Rykdom ftaan,

En eeuwig wel , voor kwalyk vaaren.

Heilig Antwoord.

rZjiet ik heb u heden voorgeftelt het levenjn het Goede,

en den Dood'en het kwaade. Deur. XXX: 15.

TOEZANG.

Toon: Nierea: ofX Geboden.

W'y willen God ons herte geeven ,

En treeden 't aardfe met de voet ,

Op dat ons 't eeuwig hemels leven ,

In plaats van ,t helfe kwaad ontmoet,

2.

Ach hoe veel fchoonder is het dagen
Van ft Zomerdagfe Morgenrood

Als '/ nypen van de Noorder vlaagen,

By donk're nacht , zo naar en dood.

, 3-

Elk fpreekt en preekt van ,t eerjle wezen.

Als van haar Moeder, en den grond

Waar uit zy in yt beginfel reezen ,

Want alles heeft zyn open mond,

. Biet
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tiler ftaan wy nu , gelyk genooden,

Om aan te vatten wat ons tuft ,

Van rechts en lings , ons aangebonden ,

Eer '/ licht des levens wordgebluft.

S-

Z» laat ons wel en wys'lyk keuren ,

Het blyde goed, voorat droevig kwaad ,

Wyl ons uit liefde mag gebeuren ,

En voor '/ begeeren ofen ftaat.

6.

Fontein eft wortel aller wezen,

Brengt gy den rechten honger voort ,

Dat alle onluft wordgeneezen ,

En alles komt gelyk het boord.

E * Om



68 VONKEN

XVII.

Om een beter.

Werpt van u nvech aïït utve overtreedinge , waar

door gy overtreeden hebt. Ezech: XVIII: 31.

Dewylgy uitgedaan hebt den ouden tnenfch met

xyne merken. Kol: III: 9. A

Laat
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Laat ons dan afleggen de 'werken der duifternis.

Rom: XIII: i*.

Stor>rt uit uw Water op der Aarde,

Zo vul ik uwen Kroes met Wyn,

Zeer goet, en zoet, en hoog van waarde \

. Dat zal u immers beter zyn :

, Zo (preekt Gods Liefde ook tot myn,

alle; Dat wy zouden haaten,

Al wat de waereld roemt en eert ,

Verachten, fmaaden, enverlaaten,

Wat zy bemind en zeer begeerd.

Nu hoort , wat ons de Wysheid leerd i

Giet weg de waereld uit uw Herte,

Zo fchenk ik u den Hemel in,

Die baart geen naberouw en fmerte,

Ach , overvloed , van groot gewin !

; |3¥eg idelheid , uit onzen zin.

Ziet menfeh , wat is den eis des Heeren?

Hy heeft geen Menfchen dienft van doen,

Maar lyn genade is een begeeren,

Om ons , als kind'ren , op te voên ,

Op dat wy 't altyd jeugdig groen ,

E 3 Cc
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Genieten in het eeuwig leven :

Hy wil maar dat wy wyf'lyk zyn,

Een flechter voor een beter geeven ,

Een drekkig voor een zuiver rein ,

Een lampje voor een Zonnefchyn.

Is dit noch waardig te overweegen,

Of neemt men noch bedenkens tyd?

Op zulk een winft, en groote zegen,

Voor 't derven van de idelheid ,

Die, als een ftroom, daar heenen glytj

De Gulde Poorten ftaan ons open,

De goede Vader nood ons al ,

Op. dat wy van zyn Goedheid koopen,

Den Hemel , voor het jammerdal ,

En vaft ftaan voor een zwaare val.

Ach Vader ! dat wy u beminnen $

En tot een balfemende kracht

In 'x ftrenge levens- vuur gewinnen,

Die haar geftalte zo verzacht ,

Dat zy van vreugde eeuwig lacht ,

En optlygt in een jubileeren,

Met lof-gezang en dankbaarheid,

Om 't fchoon der vreugde te vermeeren,

ÏOf't Herte van uw Majefteit,

Door
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Door de eeuw'ge diepte uitgebreid.

Ja Vader laat ons dat gebeuren ,

Wy willen 't, en gy wilt het ook,

Wys zynze, die voor damp en rook

Dat fchoone licht des levens keuren.

Heilig Antwoord.

Ee» goede, neergedrukte , en gefchudde, en over-

hopende maate zalmen in uwenfchootgeeven. Luk:

VI: 38.

Hoe
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XVIII.

Hoe onbedacht!

En weet gy niet dat de vriendfchap der ivaereU

een vyandfihap Gods is? Zo wie dan een vriend der

waereld wil zyn, die word een vyand Gods gefteit.

Jak: IV: 4. ',.
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Zyt nufhterett) [en] waakt. IPetr:V:8.

„A.1 zachtjes Menfch , 20 Iuftig niet in 't leven ,

Ofweeldeuw kroes met overvloed befchenk t ,

Gy zyt, helaas! met groot gevaar omgeeven,

Het is hier niet zo veilig als gy denkt.

Daar treed'er een van achter op uw hielen ,

Te byfter naar, en donker van gezicht,

Zeer Monftereus, voor waereldlyke Zielen,

Dat alle baa, en leelyk, voor hem zwicht.

Watmeer?noch veeljnoch veel,die haar verblyden

In uw verderf, en loeren op uw kwaad ,

Tcrwyl zy u by haaren teugel leiden,

Op dat gy vlug op kwaade wegen gaat.

Nu ftaat eens ftil ; Raapt uw gedachten t'zaamen ,

Al ver genoeg, al ver genoeg van huis:

Gy zyt een menfeh , en zoud u reed'lyk fchaamen ,

Omringt te zyn met zulk een hels gefpuis.

Zy blyven wel voor uw gezicht verhooien ,

Als dun gefpens, en guich'len om u heen^

Maar haar bedrog doet u elendig dooien,

Rampzalig kind, helaas! waar wil dit heen ^
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Waar wil dit heen ? Dit bly zal droevig Enden !

Maar 't is noch tydj ziet met bedaardheid om,

Hy is u na, die dreigd met groote Elende,

En u verflenft gelyk een beemde-Blom.

Nu zyt gy mooi, en fierlyk uitgeftreeken ,

En dunkt u wel het fchoonfte kind te zyn,

Maar dit verguld wil jammerlyk verbleeken,

Als 't overdek van idelheid en fchyn,

Door uw Gevolg , aan 't Eind , word afgenoornen,

Hoezo? Wantaêrs! alsleelykheiden vuil,

AfTchuw'lyk graau en fwart,om voor te fchroomen,

Gedompelt in een diepe modderkuil.

Hier zoud' gy wel een aardfen Engel fchynen.

Maar 't Monfter dat daar in verhooien legt,

Word openbaar , als 't masker zal verdwynen ,

6 Wee! öwach! die uitval was te flecht!

Zo niet i och neen treed uit den kring der boozen,

Vlucht van 't verderf,hetjammer word te groot.

Al is de weg zo fraai beftrooid met roozen ,

't Is idelheid , zy ruiken na de dood.

Wy nooden u, om onze weg te minnen,

öZufter, komt, geeft ons du eens de hand,

Treed aan, treed aan, word onze fpeelnootinne,

ln 't overfchoon en zalig Vaderland.

Hei
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Heilig Antwoord.

Za onderwerpt u dan Gode : wederftaat den duivel

en hy zal van u vlieden. Naakt tot God, enhyzal

tot u genaakett. Jak: IV: 7,8.

Het



Ende daar zyn HemeJfe lichaamen, endaarzyn

aardfe lichaamen: maar een andere is de heerlyk-

beid der hemelfe, en een andere der aardfe. lKor:

XV: 40.

Maar



der LIEFDE JEZUS. 77

MaAr ivy hebben deezen Schat in aarden vaten.

IIKor:IV:7.

XLen houte kroes , vervult met roode wyn ,

Verdonkert, en verbergt hetfchoone,

Maar geeft dat Nat een Vat van Kriftallyn,

> zal 't zyn fierlykheid vertoonen ,

Noch meer , als 't licht zyn glans daar Ook toe doet ;

Zo is de Ziel in 't aardfe vlees en bloed.

U is zy rood, of geel van deugden-goud ,

ar fchoonheid is Voor 't oog verhooien ,

In 't grove lyf, als in een kroes van hout,

Dit doet het menfch'lyk oordeel dooien,

at op de glans van deeze waereld bouwd ,

roome zyn als and're, krom en oud.

. als eerlang het aarden-vat verbreekt,

i dat het over word gedreeven ,

Uit deeze kroes , daar zy verhooien (leekt,

zalig vreugde-leven ,

Vat van hemels Kriftallyn,

Dan blinkt haar deugd gelyk de zonnefchyn ,

't Is beter hier voor flecht en recht te gaan ,

En 't hert met deugden te verryken ,

Als had men hier een konings mantel aan,

Daar
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Daar 's Waerclds oog op kwam te kyken,

Wy achten 't mooi, en fierfel waard en hoog*

Dat koft'lyk is in 's Bruigoms heilig oog.

AI wat hier blinkt, en trots in hoogmoed praalt,

Het is gering en klein van waarde,

Wanneer de Dood den ezel 't mooi afhaalt,

Daar leid het al in flof en aarde.

Dan js , helaas ! 't inwendig leven blood ,

In plaats van wyn, als water uit de floot,

6 Jezus! kracht, die altyd wond'ren doet,

Gereed om 't kranken te geneezen,

Wy nooden u te gaft in ons gemoed, '

Laat uw genade met ons weezen ,

Op dat door u het water in ons hert,

Tot goede wyn van deugd veranderd werd.

Hel
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Heilig Antwoord.

Dmzullen de rechtvaardige blinken , gelyk de Zon ,

>'»'< Koningryke haars Vaders. Matth: XIII: 4$.

Daar is een natuurlyk lichaam , en daar is een

gifteljk lichaam.

Maar hetgeeftelyke en is niet eerft, doch het natuur*

fyfo , daar na het geeftelyke. I Kor: XV: 44, 46.

Het



Laat my de watervloedniet overftroomen, en Udt

de diepte my niet verflinden. PfalmLXIX: i<5.
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De Heere bewaart alle de geene die hem liefhebben.

Pfalm CXLV: 10.

Kangezongen worden op , 6 Zalig heilig Bethlehem !

fiil bruift de wilde levens Zee,

Daar wy, in vlees en bloed, opvaaren,

Wy hebben onzen Jezus meê,

Die zal ons fcheepje wel bewaaren.

Hy fprak wel eer een enkel woord $

En ftraften weêr en woefte winden,

; Zy waaren ftil en zweegen voort,

Zyn Liefde kan de Tooren binden.

hobben tobben wat 'er wil,

I ruifen alle norfe vlaagen ,

Na onweér word het wel eens ftil j

Wy willen 't met den Meefter waagen,.

is den afgrond zeer ontfteld , .>ƒ'

En gaapt, om 't leven te verdrinken,

Zo lang als Jezus ons verzeld ,

En hebben wy geen nood van zinken, ~,v.

Hy is getrouw in alle nood ,

En zal ons fcheepje niet begeeven,

Maar voeren over hel en dood ,

Aan de oever van het eeuwig leven.

F Steek
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Steek af, in Zee, van 't vreemde land,

Daar vlees en bloed wel is gebooren ,

Maar 't is een fchraale en dorre ftrand ,

Daar \vy geheel niet t'huis en hooren.

Aan de overzyde van dit Meer

Is 't Vaderland van ruft en vrede ,

Al tobt het Icheepjen op en neêr,

Gy hebt de goede Jezus mede,

Die zal het ftieren daar het hoord,

En brengen in behouden haven.

Die zo niet wil , moet echter voort ,

Op 's levens Zee , met ftadig flaaven ,

En id'le onruft, voor en naar,

Beftormt van vlees'lykheid en zonde ,

In eeuwig prykel en gevaar,

Van jammerlyk te zyn verflonden,

In de eeuwige afgrond zonder grond:

Wie kan de diepe zinker houden?

Of redden uit der hellen mond ,

Die op zyn eigen zelfs betrouwden !

En of hy lang op deeze Zee,

Van 't haaft verdwynend zichtbaar leven,

Had ftroom, en weêr, en winden meé,

En wierd yoorfpoedig voortgedreeven ;

Helaas !



dèr LIEFDE JEZUS. 83

Helaas ! wat zouw 't ten laatften zyn ?

Wanneer den ftorm des doods gekomen ,

Gebied, dat alle hulp verdwyn,

En alle trooft word weg genomen :

Daar zinkt het fcheepje droevig heen ,

En haald zyn hoogfte topjen onder ,

Dat gift'ren zo voorfpoedig fcheen ,

Word nu een zeef vervaai lyk wonder.

Ach neen ! dat niemant zulks gebeur j

Men is wel wys in aardfe dingen ,

En ftaat zyn tyd'lyk leven veur ,

Deeze overvaart is niet geringe :

Men laade Jezus in zyn fchip,

Die kan de barre Zee gebieden,

En hoeden ons voor zand en klip ,

Zo zal geen ondergang gefchieden.

Ach broeders van myns Vaders huis t

Laat Jezus met uw fcheepje vaaren ,

Wy zagen u zo gaaren t'huis ,

Op dat wy t'zaamen vrolyk waaren ,.

Van deeze groote reis der tyd ,

In 't Vaderland der eeuwigheid.

Heilig Antwoordt

Heere zal u bewaaren van alle kwaad :

Ziek zal hy bewaaren. Pfalm CXXI: 7.
J pi Dies
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XXI.

Dies te verder.

Want onze lichte verdrukking^ , die zeer faiajl I

•voorby \_gaat\ , 'werkt ons een gants zeer uitneernehd

eeuwig gewickte der heerlykheid. II Kor: IV: 17-
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De Heere is my een helper. Hebr: XIII: 6.

Hoe felder achter uit getoogen ,

Hoe fnelder naar het doel gevloogen :

Dies, of de vyand woeld en trekt,

En maakt veel ftryds en Zielen-fmerte ,

Te meerder dringt men God na 't Herte ,

Zo dat zyn kwaad ons goed verwekt.

Wy willen voort , wie zouw ons binden ,

Tér plaats daar wy geen ruft en vinden ?

Ach ! Doelwit van ons Zielen-oog !

"Wjat doen wy menig diepe zuchten, ^ »

Naar uw genade en liefde vluchten,

Gefchooten van des herten-boog!

Al zyn wy vreemd in deszen lande,

Vertuit met vaft gevlochte banden,

Aan 't grof verduiflerd vlees en bloed,

Noch gaan wy voort met onze zinnen ,

Nair hem, die wy in 't hert beminnen,

Den Bruidegom van ons gemoed.

Daar zyn verfcheide lievelingen ,

Elk poogt en oogt na zyne dingen,
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Daar 't fchatje leid , daar woont het herf ,

En daar wy lieven is ons leven ,

En doelwit daar de zinnen ftreeven,

Tot dat het wel getroffen werd.

Ach ! Zielen-fchat van groote waarde!

Al woonen wy in 't vlees op aarde,

Gy trekt het leven daar gy zyt,

En laat ons in het vlees niet ruften.

Op dat wy met verheve luften ,

Staag doelen na de eeuwigheid.

Heilig Antwoord.

2L?% is de Man die verzoekinge verdraagt : Want

als by beproeft zalgeweefi zyn , zo zal hy de kroone des

levens ontfangen , welke de Heere belooft heeft den

geenen die hem lief hebben. Jak: I: 12.

'

TOE-
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TOEZANG.

. Toon: 6 Zalig heilig Bethlchem!

E , • **
en zomer vlaagje doet geen kwaad,

Al valt het neder onderwegen,

Wanneer men na zyn oogwit gaat,

Zo diep in hert en Ziel gelegen.

2.

Wie is geruft op 't vreemde pad,

Tot aan den Avond uit te ruften ?

Eer hy zyn weg ten einde trad, . .

Dat zalgeen wyze Keizer luften.

3-

Behouden t'huis, ofby zyn vrind,

Laat afgeflooftheid achterwege ,

Als hy zich in de ruft bevind,

Kan hy die moeite wel verveegen.

4.

Of zo hy daar noch aan gedenkt ,

Het is tot zyner meerder vreugde ,

Die 't heil van ruft zyn voedfel brengt ,

Voorleden leed doet goed en deugde.

S-

Wat zal 't eengroote weelde zyn,

De Pelgrims weg te overdenken !

Bedaagt van 's Hemels Zonnefcbyn ,

Daar ons geen moeiten meer zal krenken.

F 4 Het
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XXII.

Het leven fproot Uit Chriftus dood. ,

Waarom zyt gy rood aan uw gewaad? en uwe

kleederen als eenes die in de ivynperfe treed ? Jez:

LXIU:i.
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Myn lieffte is blank en rood. Hoogelied V: 10.

A1 is 't een doorne, fel in 't fteeken,

Daar zich de ted're hand voor wacht,

Noch komt 'er een verborgen kracht,

ngenaam , uit voort te breeken ,

\ kleur en geur zo hpog en fchoon ,

t zy van duizend fpand de kroon.

sje , dat zo zoet in 't ruiken ,

:hoon bedauwde blaadjes gloeid ,

jy op fcherpe doornen groeid ,

Gy zyt het waardig om te pluiken j

Wy lieven u voor allen, 't meelt,

Uw zoete reuk verkwikt den geeft.

Noch doet gy ons gemoed betrachten ,

Hoe eertyds op een fcfnaalen oord ,

De lydens-doornen brachten voort ,

Bloed-roozen, hoog van verw en krachten,

Zo aangenaam , zo fchoon en groot ,

Dat zy verfchrikten hel en dood.

Hoe was dat Bloempje doch geheeten?

Zo hoog en majefteits van kleur ,
b Ff Z°
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Zo ryk en vol van balfemgeur ,

Of mag men dit geheim niet weeten ?

Zyn Naam is Wo NDERBAAR,en fchooni

't Was God , en Menfch in een P e r soon,

*t Gekruifte Lam , met zo veel wonden !

Ach onzer Zielen- Bruidegom,

En allerfchoonfte Roozeboom ,

Zo goed en zoet voor dood en zonden !

Hier was de liefde zonder maat,

Hy dee veel goed , en lee veel kwaad.

De handen die de Zeeg'ning deeden ,

Rondom zich heen aan alle kant ,

De voeten die 't verwoèfte land

Verkondigen de lieve vrede ,

Van eind'loos heil en eeuwig goed,

Zy droopen al van heilig bloed.

Bloedroode rooze, waard te minnen,

Gezypeld uit de doorne-kroon ,

Zo heilig en zo hemels fchoon ,

Uw Zoet kon 't helfe Zuur verwinnen,

Dat zich in Adams Ziel ontftak ,

Doe hy zich van Gods liefde brak.

Dit was de Bloem uit 's Vaders Herte,

Zyn allerdiepfle liefdens-kracht,

In



der LIEFDE JEZUS.

In Jezus naame voortgebracht,

Die uit de doorneboom van fmerte

Zich opende, en bloeiden voort,

Dat hel en duivel wierd verftoort.

Ach roozebloed , uit heilig wezen ,

Valt met uw hemelfe Tinctuur

In myn verduifterd Zielen-vuur,

Op dat haar krankheid word geneezen ,

En zy i helaas ! zo zeer verbleekt ,

Nu weder 't gulde hooft opfteekt.

.Ach Roos van Saron ! myn beminde ,

Myn Tortelduif, myn fchoonfte lief,

Die ik in myn gemoed verhief,

Hoe luft het my u recht te vinden !

Nu zucht ik noch in 't wilde woud,

Gelyk een Duif op 't dorre hout.

Daar zynder veel die my belaagen ,

En zeer misgunnen 't hemels goed,

Dat ik verfluit in myn gemoed ,

En zoeken my de buit te ontjaagen ,

Van jaar, op jaar, en dag, op dag,

Dat baart in my zo menig Ach ,

Ach God, myn lief, myn overfchoone,

lk houw aan u, houwt gy aan my,
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Dit leven gaat wel haaft voorby,

Dan hoop ik in uw Hert te woonen.

Ik in het uwe, en gy in't myn',

Dan zullen wy vereenigd zyn.

ö Roozeboom , vol fchoone Bloemen !

Wie kan uw heerlykheid volroemen !

Heilig Antwoord.

\k ben een Rooze van Sarojt , een Lelie der dalen.

Hoogelied II: ï.

TOEZANG,

Toon: ö Kersnacht!

oe God, in V vlees zich openbaarde ,

IVas 't fchoonfte Paereltje op aarde :

Zwyg Jiil al wat van wonder roemt ;

Wie kan dat grootfle wonder fpreeken ?

Hier moet de Zon , en Maan verbleeken !

En alles wat''er werd genoemt.

2.

Veel Koningen , en veel Profeeten ,

Met ultgeftrekte hoop bezeeten ,

Bezagen gaaren deezen dag.

S Menfchen , die op de aarde woonden ,

Doe zich den Schepper MenfcbUyk toonden,

Wat was 't een wonder dat gy zag.

Dm
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3-

Daar over laat zich iemant hooren ;

Het geen dat kwam tot onze ooren ,

En dat wy zagen, met ons Oog;

En taflen , met onze eigen handen ;

Zo [prak hy , die van liefde brande ,

In't IVO O RD des levens , fchoon en hoog ,

Ja Vriend hoe Zoud gy anders zeggen7.

Gy placht op zyne borft te leggen ;

Uien allerkojlelykflen bor/i !

»! Ach! hoe word de geeft ontlooken!

En 't vonkend Zielen-vuur ontflooken,

In de allerjchoonjle Jezus-dorft.

Ja Jezus ! lief, myn overfchoone ,

Htt luji ons dicht by u te woonen ;

En ofgy niet op aarde zyt ,

Noch woont gy ons niet in de verte ;

Maar, door 't Geloof, in onze herten,

Gelooft zy Go.lv in Eeuwigheid.
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1

XX III.

Daar leren is , is hoop;

V .

Genadig en harmhertig is de Heere , langtnoedig én

groot van goedertierenheid. Pfalm CXLV: 8.

Smaakt j
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Smaakt , en ziet dat de Heere goed is.

Pfalm XXXIV: 9.

Kan gezongen worden oj> Pfalm XXXVII.

't Ikjckrookte riet en zal hy niet verbreeken ,

end pit zal hy niet bluffen uit :

! om 't vonken aan te fteeken ,

gy zoet en hemels van geluit I

Komt al tot my , belaften, enbelaadenj

Zovak een dauw van melk en honingraad :

Hy wilze al verkwikken , en verzaaden ,

't Hert van 't Godbegeeren ftaat.

zy , die water uit haar oogen ,

bad, der heiige voeten nam ?

hair ootmoedig kwam tedroogen ,

fchuld verfmolt in Jezus liefdevlam,

e moed , klein vonkje van Begeeren f

zich na God, en zyn genade flrektj

Uw glimmen is een liefdenkracht des Heeren ,

Door zyn genade in uw gemoed verwekt.

Wie zeid'er neen ? Om 't vonkjen uit te dooven j

Het is te laat , uw Zonden zyn te groot !

Hy
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Hy ga voorby ; men zal hem niet gelooven j

Het is hem niet , die ons zyn liefde bood.

Al wat'er dreigt tot twyfel en vertfaagen ;

Wy zeggen neen > dat is den Vader niet :

Maar wat ons lokt , en trekt , na Gods behangen ,

Dat is zyn hand , die ons zyn hulpe bied.

Neen Zielen-vonk , laat niemant u verfchi ikken ;

God is de Liefde, en't enkel fimpel Goed:

Waar zouw hy u meê dooven of verflikken ?

Al wat hy heeft is lief'ly kheid en zoet *

Zaait gy maarj Ach! en Och! myn God! myn leven!

Myn hoop ! myn heil ! myn trooft, en toeverlaat!

Het zal een oogft van goede vruchten geeven ,

Want zyn genaê doorzegent zulken zaad.

Sint Jan , gy hebt de lieffte fchoon befehreeven !

Zeer hoog en diep , uit een verklaarde Geeft ,

Door heilig vuur, in 't Liefden-Punt verheeven ,

Wyl gy ook zyt het lieve kind geweefl :

God is een Licht , dat fcheld door onze ooren ;

En klinkt in 't Hert , gelyk een Eng'len toon : .

Ja liefden kind ; ons luft noch meer te hooi en j

God is een Licht , volkomen klaar en (choon :

In 't welke gants geen Duifter word gevonden :

Dat 's zonder vlek: Haleluja, myn lief!

Zo
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Zo blyft het Zwart , in 't eeuwig wit verflonden;

Een Zon dié zich , van eeuwigheid verhief:

Myn Zon,myn Lief,die 't duifter doet verdwynen !

Gaat op in 't Hert , ö Zielen- Bruidegom !

Om myngemoed met klaarheid door te fchynen ,

En fpreid uw licht in 's levens (Irkei om.

Wat noch al meer ? borltlegger, Gods beminde!

Noch hoog,en fchoon.'noch veeünoch overveel,

Hy zeide , G o d is L 1 e f d e : die hem vinden ,

Groot is de fchat , hoogwaardig is haar deel !

GodiseenZ,/Y/&/, en Liefde, Ichoonomhooren.

Die met zynZiel in't Licht der Liefde blyft ,

Die blyft in God , en is in God gebooren ,

Gelyk het kind der liefde lief'lyk fchryft.

Heilig Antwoord.

» antde Zoone des Menfchen en is niet gekomtn om

fa. menfchen Zielen te verderven , maar om te be

emden. Luk: IX: f5.

G Spys



Aller Oogen wachten op u: engy geeft hen haare

fpyze fzyner tyd. Gy doet uwe hand open , en

verzadigt al wat daar leeft [na uw~\ welbehaagen.

Pfalm CXLV: i f,i6.

Ver-
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Viirzaadinge der vreugden is by uw aangezicht

Halm XVI: ii.

Kan gezongen worden op de X Geboden.

lEen ieder zoekt na zyns gelyken,

Elk leven neemt en eet zyn brood ,

Van daar zyn levens krachten reiken ,

De Moeder, daar hy uit omfproot :

Zo ook ons zichtbaar aardfe leven ,

Een kleine wae'reld, in zyn maat,

Een kind , van 't groote voort gedreeven ,

Uit wiens Materi 't ook beftaat.

tMaagfe, Magineets begeeren,

uit den grooten Moeder aan ,

t het leven heeft te teeren ,

En in zyn wezen mag beftaan :

Dat 's goed , en wel , en wy bedanken

De Hoogde , die het alles geeft ,

Den wortel aller ftam en ranken ,

Uit wien dat alles 't wezen heeft.

Zo is 'er noch een ander leven ,

G t Dat
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Dat in het leven deezer tyd ,

Met Elementen ftof omgeeven ,

Als in een kas, verborgen leid:

Dat hongert ook na zyne Moeder,

Gelyk een Deel van 't eeuwig Al,

Den grooten aller dingen voeder,

Die eeuwig was, en blyven zal.

Dat tracht zich dieper uit te ftrekken j

Wat dc aarde geeft , is hem geen brood ,

Hy zoekt een wezen aan te trekken ,

Van 't Wezen, daar hy uit ontfproot.

God is zyn waereld , en het wezen ,

Voor zyn begeerende Magneet,

Dat ,zynen honger kan geneezen ,

Wanneer hy ftadig van hem eet :

Met zuchten, bidden, endefmeeken,

Van dag, op dag, en jaar, op jaar,

In liefde en aandacht, onbezweeken,

Aan dcezen tafel , voor en naar.

6 God ! ö Brood van 't geeft'Iyk leven !

Maakt gy der Zielen maag gezond,

Om rechten hongerluft te geeven,

Tot opening van 's herten mond ;

Op dat wy drinken ende eeten ,
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Inwendig waflèn tot uw beeld ,

Dat met uw goeden geeft bezeeten ,

Voor 't vaderlyke aanzicht fpeeld.

Gelyk een Kind , uit u gebooren ,

Om 't eeuwig vredenwoord tc hooren.

Heilig Antwoord.

TLalig \zyn~] die hongeren en dorflen [na] de ge

rechtigheid : want zy zullen verzadigd worden.

Matth: V: 6.

Niet
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XXV.

Niet zonder hoop.

Hebt gy dien gezien , die myne Zitle lief heeft.

Hoogelied Hl: 3.

Ik
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Ik zal htm zoeken die myne Ziele lief heeft.

Hoogelied III: z.

Kangezongen worden op , ó Zalig heilig Bethlchem !

G
elyk eeu Tortelduif in 't woud ,

Die zyne weerga heeft verlooren ,

In eenzaamheid , op 't dorre hout,

Zyn toon van treurigheid laat hooren ;

Zo zwerft de Ziel, als vreemdeling,

En acht, en tracht ra haar beminde,

Die haar in Adams val ontging,

Of zy 't verlooren weêr mocht vinden.

Wat zuift en ruift'er menig vlaag,

lé?f wilde woud , van 't aardfe leven !

Hoe dwaald zy om! nu hoog, dan laag,

En wil geen moed verlooren geeven.

Ach Bruid, ofBruid'gom, van de Ziel!

Wat moet zy ver zyn uitgevloogen,

Doe haar die reine luft ontviel ,

Zo grof en jammerlyk bedrogen !

Wat moet zy verr' verzworven zyn ,

G 4 I"
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ïn 't donker bos, vol wilde boomen,

Befchaduwt voor de zonnefchyn,

Zo naar, en zwaar, om uit te komen!

ö Tortelduifje ! houd maar aan,

Gy zult uw Weerga, noch wel vinden ,

Hy zal «w zoeken niet ontgaan,

Hy zoekt u ook , als zyn beminde.

Al loerd den Adelaar in 't woud ,

Beluft om duivevlees te kluiven,

Zo gy u aan de lieffte houd ,

Hy zal uw veertjes niet verftuiven.

Een wachter heeft u in het oog ,

Zyn liefde zal u wel bewaaren ,

Of 't fcheen dat gy alleenig vloog

In 't wilde woud van veel gevaaren -y

Gy zyt nochtans zo eenzaam niet,

Daar zyn 'er veel die u beminnen,

Of gyze niet voor oogen ziet ,

Zy houden u voor haar vriendinne :

Behalven hem, daar gy 't op munt,

Door wien zy u haar dienft verkenen,

Den goeden 'Jezus, 't hoogfte punt,

Die gy , en wy , in 't zoeken meenen.

Den wachter Ift'ëls fluimert niet,
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Zyn liefden-oog zal op ons waaken ,

Tot \vy , ontvloogen al 't verdriet ,

In 't overheilig veilig raaken :

Om weder zyn vriendin te zyn,

En fpeelgenood gelyk te vooren >

Eer wy , door 't eigenwillig Myn ,

Dien fchoonen Bruidegom verlooren.

ó Tortelduifje, houd maar aan,

Gy zult uw weêrgsi noch wel vinden ,

Hy zoekt u ook , als zyn beminde ,

Hoe zoud gy dan malkaêr ontgaan ?

Heilig Antwoord,

en u zal gegeeven worden : zoekt , en gy zult

vinden: klopt , enu zalopen gedaanworden. Want

een iegelyk die bid, die ontfangt : tn die zoekt, die

vind ; en die klopt , die zal open gedaan worden.

Matthi VII: 7,8.

Droo-
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XXVI.

Droomen is bedrog.

De menfche is de idelheid gelyk : zyn dagen zyn ah

een voortgaandefchadwwe. Pfalm CXL1V: 4.

Zo
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Zo en Iaat ons dan nietJlaapen , gelyk ah de andere

I Thefl: Vi 6.

Kan gezongen warden op Pfalm XXIV.

W at is het wonderbaar, och harm !

Strak was ik ryk, nu ben ik arm.

'bAy droomde van veel moois en weelde :

Ik was een groot, aanzienlyk man:

En had een Konings kleeding an,

By al wat zich het hert verbeelden.

Als vlaag , by vlaag , was myn gewin ,

De welvaart vloeiden tot my in ,

'kWas vrolyk met myn ryke vrienden;

Myn Land was breed, myn Gaarden wyd,

By allerlei vermaak'lykheid ,

En had veel booden , die myn dienden :

Men noemden my geftadig Heer ,

;Elk ftreek en boog zich voor my neêr,

Myn woonpaleis had gulde zaaien ,

Ik zat op felp, 't was, knechten dien,

Myn yz're kift was wel voorzien,

Een put, re diep om leeg te haaien;

't Was alles heerlyk wat ik zag :

Met wierd ik wakker; daar ilc lag

In 't ftof, bezoedeld , en vergeeten j

Een arm, elendig, kreupel man j

Noch geld , noch brood , noch kleed'ren an ,

Veracht, verfchooven, en verlmceten.

óBec
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ö Beedelman , wat preekt gy fterk !

Daar in gy diep verfluimert leid ,

En maald en dwaald in idelheid,

En u gebeurd een droevig waaken.

Want ziet , al flaapt men noch zo vaft ,

En gaat in idelheid te gaft,

En droomt van alle mcoje dingen,

Die 't oog begeert , en 't herre luft ,

Zeer mak'lyk , vrolyk en geruft ,

Daar alle weelden 't hert omringen j

De fterke doodftem roept zo luid ;

De Geeft ontwaakt \ de Droom is uiti

Men leid ontbloot van alle deugden:

ó Nopd ! ö overnaare nood ,

"Wat is uw armoed zwaar en groot!

Wat helpt een id'le droom van vreugde ?

Word wakker, al die flaap'rig zyt,

En waakt in deezen gulden tyd,

Van opgefloote hemels deuren ;

Waar door men langs den weg van deugd

Gaat in tot eindelooze vreugd,

In eeuwigheid , bevryd van treuren.

Die 't oog van 't innerlyk gemoed,

In heil'ge aandacht open doet ,

En wandeld op des Heeren wegen,

Verfmaad de vreugd van korten duur,

Wanneer hy komt aan ftervens uur ,

Zo valt op hem een grooten zegen.

Zyn geeft ontwaakt uit deezen tyd,

Of

Gy waereld'ling komt hier te kerk ,

f ey uit uwen droom mocht raaken j
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In 't eind'loos goed der eeuwigheid.

Dc langfte welvaart is te kiezen.

Een droom van weelde is weinig waard :

Wie zich een Hemel maakt op aard ,

Die moetze eindelyk verliezen.

Al wat voorby gaat en vervliet,

Dat is het waare wezen niet :

Wat eeuwig vaft ftaat, zonder wanken,

Is waardig dat men 't Heft en mind ,

Beoogt, betracht, en zoekt en vind,

Wie 'c haagt, en waagt, zal 't zich bedanken.

Ach Jezus ! heilig Zielen-licht ,

Schynt ons geftadig in 't gezicht,

Op dat wy wakker zyn , en waaken ,

En niet in 't logge vlees , cn bloed ,

Bedomt, en duitter van gemoed ,

ln flaap noch fluimering geraaken.

Heilig Antwoord.

«'nut wanneer zy zullen zeggen , Het is vrede, en

binder gevaar : dan zal een haaftig verderf haar

overkomen. IThefl: V: 3.

Schyn



Doet 'dm de geheele voapenruftinge Gods , op datgf

kondfiaan tegen de Hftige omleidingen des Duivels.

Efezen VI: 1 1 .
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Gelyk de Sïange Eva door haare arglifiigheid

bedroogenkietft. II Kor: XI: 3.

Kaugezongen wordetlgp , .ó Zalig heilig Bcthlehem !

0 Stomme visje, waart gy wys,

tfoe zouw den Hengelaar ftaan kykcn !

Die u beloert, zyn maag tot fpys,

Gy zoud zyn fchyngoed wel ontftryken.

Hy ftelt zich zeer bekoor'lyk aan ,

En toond hem goed en mild in 't geeven j

Maar 't is uit loos bedrog gedaan,

En 't koft uw befte lyf en leven.

Wift gy den Angel in het aas ,

Dat beetje zouw u niet bekooren,

Maar door onnozelheid , helaas !

Gaat gy elendiglyk verlooren.

Maar ach ! waart gy het noch alleen ,

Zo onvoorzichtig in 't vergaapen ,

En 't droevig lot, het ging noch heen,

Om dat gy tyd'lyk zyt gefchaapen :

Maar, die verftand en wysheid heeft,

inlaat zich zo door "t aas beloeren,

Dat ïemant hem bedrieg'lyk geeft ,

Dat U elendig flecht vervoeren ! _
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Den grooten Heng'laar gaat op buit,

Langs de oever van het menfch'lyk leven,

En werpt zyn Helfen Angel uit ,

Met fchyn van goed en zoet omgeeven ,

Wat hapt en fnapt 'er menig Ziel

Na 't aas van idelheid en weelde,

Dat hem voor zyn begeerte viel,

Door oogen , ooren , en verbeelden !

Den VuTer doet het fierlyk voor,

En weet den weêrhaak toe te winden,

Op dat hy doch het hert bekoor,

Om 't eeuwig leven te verflinden.

Dat is elendig , en bedroefd !

Van 't kwaad des Angels wel te weeten ,

En van 't gevaar die 't lok-aas proeft,

En noch te gaapen, en te eeten!

Het visje weet zyn onheil niet ,

Wyl 't (lom, en dom in zulke zaaken,

Onnozel komt in zyn verdriet,

En aan zyn levens eind te raaken :

Maar't leven uit de eeuwigheid,

Begaaft met licht, verftand, en zinnen,

Tot waare wysheid , en beleid ,

Om 't ecuwig Goed voor 't kwaad te winnen
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Die 't met zyn Geeft begrypen kan,

Door leering , fpreeken , en vermaanen :

Niet meereen kind, maar Vrouw, ofMan,

Genoodigd op des Hemels baanen ,

Gewaarfchouwt voor een fcherpe haak,

Van droevig kwaad en eeuwig lyden ,

Verborgen in het aards vermaak ,

Van weelde , welluft , en verblyden j

Dat die zich noch verlokken laat ,

Door yóorgeftclde beuzelingen,

Dat is te droevig , en te kwaad !

Ëens Menfcheif^iel is niet geringe!

Betrou^ den lpbzen Heng'laar niet,

óMenfch J te gróót, om klein te achten,

Of gy 't verderf niet voelt en ziet ,

Ak't raakt en haakt , komt wee en klachten ,

Hy is voorzichtig van gemoed ,

. Die oogt , en poogt naar Hemels goed.

Heilig Antwoord.

[Den duivel] die was een Menfchen-moorder van den be

ginne, ende en is in de waarheid niet ftaande gebleeven :

want geen waarheid en is in hem. Wanneerhy de leugen

fpreekt , zo[preekt hy uit zyn eigen : Want hy is een leuge

naar, endeVader der zeiver \leugen\. Joao: VIII:44.

H 't Is



den u niet begrypen. II Krun: VI: 1 8.

6 Heere , wat is de Menfche , datgy hem kend ? het

kinddes menfchen^atgy het achtet ? PfakCXLlV: ? .

Zy*
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Zyn Grootheid is ondoorgrondelyk. Pfalm

CXLV: 3.

Kangezongen worden op Pfalm XXIV.

Is ik myn oog verhef om hoog,

:ie den blaauwen hemels boog ,

met zo veel duizend flerren ,

it afgekeeken , noch geteld ,

En weid' zo voort, dóór 't ruime veld$

Die Sirfcel om, zo breed en verre,

Dat myn gedachte ftuit en ftoot^

Dan denk ik ; Ach ! wat zyt gy groot !

Hier by verryzen myn gedachten,

Dat deeze Grootheid, die men ziet,

Een puntjen is, en anders niet,

Wanneer wy 't eeuwig A t betrachten :

En dat die groote Majefteit,

. Beflootcn, noch in plaats, noch tyd,'

Niet op te heffen , noch te noemen j

Op 't menfehelyke (lipje ziet)

By 't eeuwig Groot, zo klein als niet !

Wie kan dat wonder ooit vol roemen!

H 4 Da:
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Dat God , dat Eindelooze Groot ,

De kleine Menfch zo vriend'lyk nood,

Tot zyn gezelfchap, en vriendinne;

Om meê te deelen in zyn vreugd,

Bekleed met heerlykheid en deugd ,

Al$ twee Gelieven, in 't Beminnen!

ö God ! oneindig , eeuwig goed ,

Wat is uw wonder groot en zoet .'

Wat magden Worm noch weig'rig weezen

Van zulken grooten Heer gevryd ,

Gelokt, en vriendelyk gevleit ,

Als Bruid, genood, en uitgeleezen !

Verzocht een Koning, op zyn Troon,

Met Scepter-ftaf, en goude kroon,

Een voetflaavin tot zyn beminde t

Wat riep de waereld overluid ,

Dat groot Geluk, en Wonder uit!

Wie kon de bruilofts-vreugde binden !

Maar wat is dit? een idel niet,

By 't geen de Ziel van God gefchied :

ó Menfch ! bedocht gy uw genade !

En ovcrlei zyn waarde recht,

Gy zoud , om 't Waerelds klein en flecht ,

Die groote aanbieding niet verfmaade.
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Hoogwaardig Groot, dat nic mant weet ,

Hoe hoog , hoe diep , hoe wyd , hoe breed ,

Dneindig, eeuwig, ongemeeten!

Baart gy de wysheid in ons Hert ,

Dat dceze zaak gewoogen werd,

En niet door idelheid vergeeten.

Heilig Antwoord.

JinvervuJIe ik niet de Hemelende darde? Jerem:'.

XXIII: 14.

De Hemel is my een Troon , en de darde een voeU

bankmyner voeten. Hand: VII: 49.'

H 3 Wïe



Want Godheeft den Menfch gefchaapen tot onver-

derfelykheid : enheeft hemgemaakt een Beeldvanzy-

ne eigene natuur. \t Boek der Wyheid II: 23.

De
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De genadengifte Gods is het eeuwige leven.

Rora: VI: 13.

Kan gezongen worden op ft Kersnacht &c.

^Beloften van het eeuwig leven ,

Door 'c Woord des levens ons gegeeven ,

Dat als een ftroom van wysheid vlood,

En bracht een volle Zee van zeegen,

Hoe noodig zyt gy te overweegen ,

Wat is uw waarde fchoon en groot!

Te meer , wanneer men 't eeuwig derven ,

Vereenigd met het eeuwig fterven ,

Van eind'loos kwaad, voor eind'loos goed .

Van God, en Hemelryk gefcheiden,

Elendig, zonder maat van tyden,

Dat is een Spiegel voor 't Gemoed,

Op dat de zinnen hier vergaaren.

Zo alle honderd duizend jaaren ,

Van ooft, of weft een vogel kwam,

En van het gruis der gantfe Aarde,

Die God door zyne fchepping baarde ,

Alleen een E e n i g zandje nam ;

H4
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Dat zouw noch nan een einde loopen j

Maar die op zulk een eind moeft hoopen ,

In jammer , en verdriet van tyd ,

Hoe zouw zyn hert in wanhoop zinken,

Uit zulken bitt'rcn Kroes te drinken!

Dat 's maar een blik der Eeuwigheid ;

Een ftip, eeA puntje, en noch minder.

Want Eeuwig vind geen einde-vinder.

Ach dat het ons ter herten gaat !

Ons gaat het aan , ons zal het treffen !

ö Onderfcheid ! om op te heffen,

Van eeuwig goed, of eeuwig kwaad !

Schrik menfehen-kind , en rept uw voeten,

Op 't pad van waare d?ugd en boeten ,

Den tyd van overleg is kort :

Wie zalze aan 't einde weder haaien ?

Niet lang te dreigen, en te draalen.

Eer dat de deur gcflooten word.

Wie hier op aarde is in elende,

Hoopt, door het fterven, op een Ende,

Van dag, op dag, en uur, op uur;

Mar in het eeuwig Hels verderven,

Daar kan der Zielen-grond niet fterven,

Zy is een vonk van ecuwig vuur:
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Gebooren uit het eeuwig Baaren ,

Der krachten die begin'loos waaren ,

Een onoploflelyken knoop ,

Van de eeuwige Natuur verbonden ,

Dies word voor haar geen Eind gevonden.

Daar is in eeuwigheid geen hoop.

Maar wil zy haar in God verbeelde,

Dan ftnelt haar ftrenge macht in weelde,

Haar vuur'ge wortel werd verkoeld ,

En onophoudelyk geneezen,

Van 't liefden-licht , en heilig wezen ,

Zo dat zy niet als weldoen voeld.

Ach eeuwig Weldoen ! zalig leven,

Dat God aan ider Ziel wil geeyen,

Die zyn beloften neemt in acht !

Uw waarde is nimmer uit te fpreeken ,

Om dat gy einden zult noch breeken ,

'tls hoog en diep, wie dat betracht!

Indienwe aan u een uitgang kenden ,

Dat gy noch eindeling zoud enden ,

Al was 't met 's waerelds laatfte zand,

Na zo veel honderd duizend jaaren ,

Zo zouw 't een onvolmaaktheid baaren,

Maar eeuwie * fchuift dat aan een kant.



i%t VONKEN

Daarom is dit het groot Belooven ,

Dat al , en alles gaat te boven ,

Dat ons den Mond der Waarheid zeid ,

Ik geef myn fchaapen 7 eeuwig leven.

Een waarde ! nimmer opgeheeven !

Geloofd zy God in eeuwigheid.

Heilig Antwoord.

E» deeze zullen gaan in de eeuwige pyne : maar it

rechtvaardige in dat eeuwige /e?/ff».Matth:XX V.*4<5.

Het is u heter verminkt tot bit leven in te gaan, dan

de twee handen hebbende , heenen te gaan in de Helle ,

in dat onuitbluffilyk vuur : Daar haaren Worm

niet en fierft , en het vuur niet uitgebluft en word,

Mark: IX: 43,4.4.

TOE-
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TOEZANG.

Toon: Iets moet ik u Laura vraagen,

euwig, eeuwige zonder Ende,

ln verheuging , of Etende!

Hangt den evenaar in 't Hert ,

Om het onderfcheid te weegen ,

Want daar leid ons aan geleigen ,

FAndeloós is machtig verd. .

2.

Heeft de waereld ten gewiekte ,

ln het fterven zalze lichten :

IVat zo diep bedommelt lag ,

Komt dan helder voor de oogen,

Schaduw heeft het Hert bedt oogen,

Dat bet Oog niet klaarder zag.

3-

Neen dat moet ons niet gefchieden ,

Laat ons 't eeuwig kwaad ontvlieden ,

In den. arm van 't eeuwig Goed,

Die zyn gunft heeft aangebooden

Nevens zulk een vrienflyk nooden ,

En zyn deuren ópen doet.
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XXX.

Voor dit een ander.

Ende gelykerwys voy het Beelddes aard/ingedraa-

gen hebben, [alzo] zullen wy ook hetBeeld des He-

melfen draagen. I Kor: XV: 49.

tV%nt ook in deezen zuchten wy, verlangende nut

onze weonjlede, die uit den Hemel is , overkleed tt

•worden. HKonV.i.

Do(t
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Doet aan den Heere Jezus Chriftus.

Rom: XIII: 14.

/\ls ik myn zichtbaar beeld betrachte,

En overdenk met myn gemoed,

Zo vind ik Adams vlees en bloed ,

Verknoopt van tydelyke krachten:

Dat trok ik uit de waereld aan ,

Om 't vuur der Zielen meê te kleeden j

Van myn geboorten dag tot heden ,

Heb ik daar mede om heen gegaan.

Ach fchoonfte Jezus ! myn Beminde !

Waarom dan zouw het minder zyn,

Ontrent uw Wezentheid, en myn,

Wyl 't aardfe 't Hemels niet kan vinden ?

Zyt gy den tweeden Adam niet ?

Uit' wien wy moeten zyn gebooren ,

Die ons herfteld, gelyk te vooren,

En Hemels Vlees en Bloed aanbied ?

Waarom dan zouden wy niet draagen

Het Wezen van uw Lichaams Kracht,

Het vuurig levert toegebracht,

Door 's Vaders heilig welbehaagen?
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Uw lichaam moet ons lichaam zyn,

Wyl Adams lichaam moet verderven,

En 't ryke Gods niet kan beërven.

Ja Jezus! Lief, myn Zonnefchyn ,

Wy wenfen 't uit u aan te trekken,

Op dat ons vuur dien oli eet,

En 't heilig hemels Bruiloftskleed ,

Den Geeft der Zielen overdekke.

Ons denkt aan uw beloofden buit?

Dat zulke, die aan u gelooven,

De Dood geen leven zal berooven ,

Zy treeden maar van Adam uit.

Zouw dat ons lullen niet bekooren ,

Om , naar het innerlyk gemoed ,

Uit Jezus hemels Vlees en Bloed,

Gelyk een Kind te zyn gebooren?

ö God ! die ons een Adam zyt ,

Om dat uw Speeltuigs goede Snaaren^

In Adams val verbrooken waaren,

Die gy herfteld in eeuwigheid >

Uw Geeft moet eeuwig in ons fpeelen,

Op dat wy t'zaam de vreugde deelen.
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iliff Antwoord.

H*/ geene uit het vlees gebooren [dat] is vlees :

en bet geene uit den Geejigebooren is , [dat] isGeefl.

Joan: 111: 6.

ó Gou-
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XXXI.

ö Goude vryheid.

Doch die ryk willen worden , vallen in verzoe-

kinge y .en [/'»] den Strik , en [in] veele dtuaaze en

fchadelyke begeerlykheden , welke de menfchen doen

verzinken in verderfen ondergang. I Tim: VI: 9.

Met
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Met de Banden zyner zonden zalhyvaft gehouden

moorden. Spreuken V:i*.

xN och is zy vrolyk, en geruft,

Helaas! en laat fioolen zorgen,

Van dag tot nacht , van nu tot morgen ,

r idelheid in droom gefuft.

eet van Kétings, noch van banden ,

In weelde en wellult onvermoeid ,

Zo zwaar gekluifterd en geboeid ,

Maar blindheid overdekt haar fchanden,

't Is droevig , die zyn kwaad niet ziet !

Zo placht een Slaaf, in angft bekneepen,

Met. yz're keringen te (kepen ,

In groote elenden en verdriet !

npzalig Kind! gy zyt gevangen*

vry en vrank gy meend te zyn,.

Uw .vryheid is bedrog en fchyn ,

Noch zyt gy luftig in uw gangen !

Gy gaat uws Vaders huis voorby ;

Helaas! hoe wil 't 'er eind'lyk kluize !

I Uw
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Uw afkomft is van Ed'len huize,

Nu leid' men u in flaaverny :

Van welluft , idelheid , en zonden.

Wat is de Keting zwaar en grof?

Van zo veel fchakels, hart van ftof,

Daar u de waereld aan gebonden ,

Gekneveld, en gekluiftert heeft!

De tweede deelt niet mis, in zwaarte,

Als dienden hy een groot gevaarte,

Op dat hy u niet licht begeeft :

Dat is dien fterken band der Hellen ,

Die op geen klein geruchje paft,

In zyne fchakel-haaken vaft ,

Door beuzelingen niet te ontftellen.

Nu komt 'er noch een derde by,

Door zo veel krom gedraaide bochten ,

Van vlees en bloed te zaam gevlochten

Dat is een rechte Slaaverny !

ó Menfch ! leert uw elende weeten !

Daar is een band aan uw Gemoed ,

Die trekt u tot een eeuwig goed ,

Niet uit te fpreeken, noch te meeten.

Al zyt gy ver, gy zyt niet los>

De Godheid heeft u ook gebonden,
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En roept u uit den dienft der zonden ,

Waar in gy maald gelyk een Ro».

Gy zyt tot geen Slaavin gebooren ,

Maar tot een Koninglyke Bruid j

Breekt van de flaaffe banden uit,

Zo is u Hemels heil befchooren.

Al zyn de banden zwaar en fterk ,

Indien zy uw Gemoed verveelen }

De Hoogde zal u flerkte deelen ,

Zo gy het meent , begint maar werk.

ê Menfchen Ziel , zo hoog van waarde !

*t Is idel, dat gy and're diend,

God is uw allerbefte Vriend ,

Die geeft u Hemels goed voor aarde.

Heilig Antwoord.

Voorwaar, voorwaar zegge ik «, Een iegelykdiede

zonde doet , is een dienftknecht der zonde. En de

dienftknecht en blyft niet eeuwiglyk in het huis : de

Zoone blyft'*er eeuwiglyk. Indien dan de Zoon uzal

vry gemaakt hebben , zo zult gy waarlyk vry zyn.

Joan: VlIIt 34, 3 f,36".

I z Van
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XXXII.

Van twee, een derde;

Keert weder tot my, /preekt de Heere der heir-

fchaaren , zo zal ik weder tot ulieden keeren , zeid

de Heere der heirfchaaren. Zach: I: 5.

Zoekt



ber LIEFDE JEZUS.

Zoekt den Heere terwyle hy te vinden is.

Jez: LV: 6.

Kun gezongen worden op Pfalm XXIV»

wie maakt dit bruine fchaduw-beeld,

Dat nevens 't lichaam heenen fpeelt ,

Gants niet te ont-treeden, noch te myden?

Wie of hier van de oorzaak zy ?

Of de een, of de ander , ik of gy ,

Of zyn wy 't liever alle beide ?

WWant of de Zonnefchyn daar is ,

; Behalven 't lichaam is het mis ;

Daar word geen fchaduw-beeld geboofen.

En of ik lange Ha, en praal,

Behalven glans van Zonneftraal,

Zo komt 'er ook geen fchim te vooren:

Dies hangt het van ons beiden af,

Daar elk hier toe het zyne gaf,

Ik duifternis, en gy het lichte:

Uit deeze twee, en anders niet,

Ontftaat een onbetaft'lyk iet,

Dat beeld'lyk is voor ons gezichte.

Dit is onloochenbaar, en klaar,

I 3
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Wie 't hoort, enz.iet, die noemd het waar.

ö Menfch ! van waereldfe gedachten !

Die 't Hert , vervuld met idelheid ,

Zo zacht in aardfe Roozen leid ,

Komt deezen Spiegel eens betrachten ,

Gy denkt miflehien in uw Gemoed ; <

De Godheid is oneindig goed,

Die 't fchoonfte licht der klaare ftraalen ,

Van liefde en barmhertigheid,

Zo mild en ryk'lyk uitgebreid ,

Op zyne fchepfels af laat daalen.

Dat is een Waarheid , die men weet ,

Zyn Liefde is grooter als gy meet ,

Zyn Wil is zaligheid en leven ;

Een eeuwige uitgang , als een vloed ,

Van vriend'lykheid , en Hemels goed ,

Dies heet hy God, een louter geeven.

Maar zo gy wilt verborgen zyn ,

En treed niet in zyn Zonnefchyn ,

Hoe zal hy 't Beeld van Heil formeeren ?

En maaken uwe Zaligheid,

Door 't liefden-licht der Majefteit,

Als gy u niet tot hem wilt keereiij

Zyn Woord van Liefde roept u aan j
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Komt in myn Zonne-ftraalen (taan ,

Dan word uw zaligheid gebooren :

Als uwen wil in zyne gaat ,

En ftifvoor 't heilig fchynen flaat,

Zo komt het Beeld van heil te vooren.

God is een Goed , ' van eeuwigheid ,

En heeft zyn armen uitgebreid >

Na 't Zielen leven , met verlangen j

Wie 's waerelds idelheid ontwringt,

En in het Licht des levens dringt,

Word als een Kind van hem ontfangen.

Bedenkt u , Menfchen kind op aard ,

Die gaaren eeuwig zalig waart j

God geeft het zyn'j geeft gy het uwe:

Dan zal de derde zaak ontftaan;

Geluk, en Zaligheid; wel aan j

Laat ons het tegendeel dan fchuuwen.

Heilig Antwoord.

Wendet u na my toe , wordet behouden , alk gy ein

den der aarde : want ik ben God, en niemant meer.

Jcz: XLV: iz.

Zy keeren my den nek toe, en niet het aangezicht.

Jer: II: 27.

I 4, A1*
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XXXIII.

Als 't buiten woed , Is 't binnen zoet
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Verbergt my onder de fcbaduweuwer vleugelen.

Pfalm XVII: 8.

Kan gezongen worden op Pfalm XXIVt

aare , barre Winter-Nacht !

Bekleed met vrees en ftrenge macht

Van bitfe wind , en fpitfe vlaagen ,

Terwyl het alles kraakt en klemt,

Het dunne water kilt en ftremt,

Om Man, en Ros, en al te draagen!

Die u in een beflooten muur

Ontfchuilen mag by 't lieve vuur,

Wat baart dat weldoen ; ruft en vreugde !

Terwyl het buiten vreez'lyk kluift ,

Onftuimig hagelt , fneeuwt en ruift ,

Wat doet dat derven hem al deugde!

Hoe dankt hy God in zyn Gemoed ,

Die hem zo veel genade doet ,

En overkleed met milde Zegen !

De gloed , van een geftookten Haard

Is dan zo koft'lyk en zo waard,

Wv mogen 't verder overweegen.
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Wat zal 't dan zyn , die 't eeuwig naar

Oneindig kwaad, en vreez'lyk zwaar,

Van Hellen angft, en bitter lyden,

Onifchuilt in Gods Barmhertigheid t

By 't lieve licht der Majefteit

Voor eeuwig, zonder maat van tyden!

ö Hel , ö overnaare Hel !

Hoe luid uw Naam zo ftreng en fel !

Gy zyt het waardig om te fchuuwen !

Die 't overdenkt, en wel betracht,

Want eeuwig is een lange nacht,

Wie zouw voor zulk gevaar niet gruuwen ?

't Was noodig dat het Menfchen Hert

Hier over wat aandachtig werd ,

Want hy bemind doch heil, en vreugde:

Een zomervlaag van idelheid,

Gaat haaft voorby met deeze tyd ,

Maar dat men zich voorzag met deugden.

Waarom in de uiterlyken Geeft ,

Zo fchrander, gaauw, en wys geweeft,

Om zich voor 't kwaade te behoeden j

En over 't werk van groot gewigt,

Zo onbedacht, zo fos, en licht,

Wie zal aan 't Eind de fchaê vergoeden ?

ö Menfch
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6 Menfch ! behoed uw Ziel voor fchac !

De eeuwigheid is ons zo na ;

De Hel is niet zo ver te zoeken ;

Men wandeld in een groot gevaar,

Haar Afgrond is noch hier, noch daar,

In verre afgelegen hoeken :

Maar waar wy zyn , daar is zy ook ,

Al ziet ons Oog geen vuur of rook !

Zy is geen grof, maar geeft'fyk wezen ;

Een Holle , of verhoolenheyd ,

Oneindig eeuwig uitgebreid ,

Een diepte ! waard om voor re vreezen !

Zo groot als 't Licht des Hemels zy,

Dat eind'loos is, zo groot is hy,

Maar eeuwig, in de Glans verhooien :

Wie dit voor onbegryp'lyk acht ,

Die vraag; Waar is de Zwarte Nacht?

Wy zeggen j In den Dag verfchoolen.

Gelyk in't Woord te leezen isj

Het licht fchynt in de Duiftcrnis,

En blyft van 't zelve onbegrecpen :

Dat is de Glans van 's Vaders Hert,

Daar 't Duifter in verflonden werd ,

Hoe fcherp zyn Angel is gefleepen.

Daar
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Daar is de Vorft van Zonde en kwaad ,

Mee alles wat het Goede haat ,

Voor eind'loos eeuwig in gevangen j

En waar hy zyne fnelheid wend ,

Hy naderd nergens aan een End ,

Al maakt hy noch zo verre gangen,

ó Ryk ! ó zeer vervaar'lyk Ryk!

En aller grouw'len plaats en Wyk!

Daar zo veel helfe oogen vuuren,

Uit holle winkels , by 't Gefpuis ,

Van 't naar gefchuifel, en geruis,

Der monftereufe Kreatuuren !

ö * Morgenfter ! waar zyt gy nuuw,

Voor 't heilig licht zo bang en fchuuw,

In zulk een diepen Nacht verzonken!

Al noodigd gy ons ook daar heen,

't Gevalt ons niet , wy zeggen neen ,

't Is beter voor Gods Troon geblonken.

Wy fchuilen voor dat eeuwig Zwart,

In 't eeuwig Wit van 's Vaders Hert,

Daar is men voor het onweer veilig j

Daar zal men eeuwig vrolyk zyn,

* Lucifer.
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En zingen met den Serafyn ,

Datfchoone Lied van Heilig, Heilig.

Heilig Antwoord.

Ew* inhaar en zal niet inkomen iet dat ontreinigt ,

endegrouwelykheiddoet , ende leugen [[preekt] : maar

die gefchreeven zyn in het boek des levens des Lams.

Openb: XXI: 17.

Het
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XXXIV.

Het werk pryft de Meefter.

den niet, noch enfpinnen niet: en ik zegge 8, ook

Salomonin alle zyne heerlykheidenis niet bekleedge-

weefi ah een vandeeze ? forakjezus. de Wysheid

Gods. Luk: XII: *7-

Hy
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Hy doet my nederliggen in grazigt weiden.

Pfalm XXIII: %.

(jras groene kleed,van zo veel duizend fpruitjes,

Als een verfiert Tapyt ,

Zofchoon doormengt met blommetjes en kruidjes

Op 's Aardryks vloer , zo konftig uitgebreid ,

Had ons Gemoed maar ooren ,

Wat zouw men wond'ren hooren ,

hem , die 't alzo wys'lyk fchikt , en vleit !

zyn beft , om zyn fontein te looven ,

En bied zyn uitdruk aan, .

och, helaas! zypreekenvoordeDooven!

'ie kan de Spraak van haar Natuur verftaan?

Doe wy in de eerfte Zielen ,

Het Paradys ontvielen ,

't gehoor van deezefpraak ontgaan ;

, die God , den wyzen Meefter , vreezen ,

En lieven in 't Gemoed ,

Word dit gehoor , in zeek're graad geneezen ,

Dat zy verftaan des Scheppers goed , en zoet j

Op dat Hy word gepreezen ,

Als oorzaak aller wezen,

Als
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Als and'ren 't flechts vertreeden met de voet.

Maar 't veel, en Al, dat haar geftalten zeggen,

Word van ons niet bevat ,

Om dat wy zwaar in 's lichaams grofheid leggen ,

Dat ons verdekt een koftelyken Sehat ,

Die zich na 't heenen vaaren ,

Den Geeft zal openbaaren ,

Naonze Hoop die 't in't Geloof bezar.

ö Paradys ! hoe heerlyk moet gy bloejen !

ïn 't Majefteitiè Licht,

Zo fchoon verwekt , tot onophoud'lyk groejen,

Door Zonnefchyn , vanJezus aangezicht !

By 't blikkeren en Bloozen

Van Leliën en Roozen ,

Dat alle fchoon van deeze waereld zwicht.

Ach ! vreugden-dal der uitgefloofde Zielen ,

Die tegen Vlees, en Bloed,

En 's Duivels R yk , de overhand behielen ,

Om 's levens Kroon , en 't eindeïooze Goed ;

Wat moet het vreugde baaren ,

Die in uw weelde vaaren ,

En over 't hoofd verzinken in uw Zoet !

Bloemryke beemd , van ider fchoon gepreezen,

Wat zoud gy anders zyn
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Alseen Figuur van't Paradyfê wezen ?

Dat is uw grond, daar is het alles rein,

Daar kwaamt gy uit tevooren;

Van binnen uitgebooren ,

Uw wortel is doorluchtig, eêl, enfyn.

Al wat wy zien dat zyn geen vreemde dingen j

Den zieneloozen Grond

Beeld zich hier uit , met deeze tydelingen ,

Zo als 't in God zyn Wysheid eeuwig ftond :

Dies zal het ons na deezen

Niet min, maar meerder weezen,

Na dat ons Eind de geeft van 't vlees ontbond.

Dan hoeft de Ziel niet na 't Geheim te vraagen,

Als alles blood zal ftaan ;

En 't Hemels licht de wond'ren zal bedaagen j

Een Zonnefchyn , die nimmer zal vergaan !

Ach dat wy 't overweegen !

Op dat het werd verkreegen , -

Want zulk een Goed ftaat ons bezonder aan.

Heilig Antwoord.

D« ooren beeft , die hoor* tvat de Geeft tot de Gemeinten

zegt. Dieoverwind, ik zal hem geevente eetenvan den

bofitn det levens , die in bet midtien van bet Paradys Gods

is. Openb: II: 7.

K
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XXXV.

't Is al geen Goud wat 'er blinkt.

Dienadenvleefe zyn, bedenken dat des vlees is:

maar die na den Geeft zyn , [bedenken] dat des Geefts

is. ffant het bedenken des vlees is de dood: maar het

bedenken des Geefts is het leven . en vrede. Rom:

VIII: ƒ,0.

Maar
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Maar vlied de begeerlykheden der jongheid.

11 Tim: II: iz.

'aar wand'lert twee Gezellen

Door 's waerelds levens- land,

Die t'zaamen hand aan hand ,

Gelyke jaaren tellen j

Van Ouds gelyk als Een geweeft,

Een heet 'er Vlees, en de ander Geeft.

Maar ach ! wat zouw het wcezen !

Haar vriendfehap, die men ziet,

WFt rechte wezen niet ;

Of% lof'lyk word gepreezen, '«

't Is mommery , bedrog, en febyn,

Wat zouden zy voor vrienden zyn !

Al zyn zy t'zaam gebooren ,

Nóch is 'er groot verfcheel ,

ln 't een , of 't ander deel ,

Daar zy als Kind'ren hooren :

De een is Burger deezer tyd,

En de ander van de eeuwigheid.

De Tydeling vol luften
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Leid zyn Gezelfchap voort

Door Weeldens ruime Poort,

En kat hem nimmer ruften

Maar wandelt voort, van dag, op dag,

Dat hy zich niet bedenken mag.

Hy fchynt hem zeer te minnen,

De vriend'lykheid is groot,

Waar op hy word genood ,

Om hem in 't net te fpinnen ,

Zyn vriendfehap dekt een flangen-lift,

Och! of den waarden Geeft dat wift!

Hy voert hem langs zyn wegen,

Gepleiftert, en bemooit,

Met Roozen overftrooid,

Als was 't een grooten zegen j

Zo word een Os ter dood geleid ,

Op dat men hem tot fpys bereid.

Aan 't einde deezer ftraaten,

Daar woond zyn oude vriend

Die hy vrywillig diend,

Om 't Goed met hem te haaten ;

Daar brengt hy zyn Gezelfchap by ,

In 't naare Huis van woefterny.

Daar ftort hy Zyn gezellen ,
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(Terwyl hy hem verlaat,

En tot zyn Moeder gaat , )

In de afgrond van de Helle,

By alle Duiv'len, en Gefpuis,

Dat is een zeer Elendig Huis !

Een Huis, met Nacht bezeeten,

Van woeftheid, zonder End,

Vol grouwel , en elend ,

Van alles Goeds vergeeten !

Een Huis, te donker, en te naar!

Och ! of daar geen bewoonder waar !

Waakt op, ö Geeft'lyk leven ,

In 't befte van uw tyd ,

Ziet , hoe men u verleid ,

Gy moet hem wederftreeven;

Want die gy meend getrouw te zyn ,

Bedriegt u, onder valfe fchyn,

Veranderd uwe treeden ,

En zegt ; ö vlees ! wel aan ,

Nu moet het anders gaan

Gezel van aardfe leeden ,

Wy waaren lang genoeg uw knecht,

En nu veranderd zich het Recht.

Dwingt hem tot uw begeeren j
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Wil hy niet willig gaan ,

Zo fleept hem achter aan

Met fpart'len en verweeren >

Maakt hy wat fpels , het is geen nood ,

De zaak is u te overgroot :

De hoop vertrooft uw treuren :

Zo gy hem , met Zyn vrind ,

Kloekmoedig overwint ,

Denkt , wat u zal gebeuren ;

Gy zult een Kind des Memels zyn ,

En lichten als de Zonnefchyn ,

God zal uw Vader weezen ,

By wien gy eeuwig zult

Met vreugde zyn vervult,

Een vreugde , nooit volpreezen ,

In't vriend'lyk licht der Majefteit,

In weldoen en zachtmoedigheid :

Dat is een Huis vol weelden ,

En vreugde, zonder End,

Op 't vafte fondament,

Meer als wy ons verbeelden j

Dat zal u immer beter zyn,

Als 't Eind van zulk een valfen fchyn.
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Heilig Antwoord.

Want indien gy na den vleefe leeft , zo zult gy fier-

ven : maar indien gy door den Gee/l de werkinge des

lichaams dood, zo zult gy keven. Rota: VIII: i

Voor
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XXXVI.

Voor vuur en gloed, Is water goed.

Ah een Lam werd hy ter Jlacbtinge geleid , ende

ah een fchaap dat flom is voor het aangezicht zyner

fcheerders, alzo en deede hy zynen mond niet 0$.

Jez: LUI: 7.

Maar
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Maar ik zegge «, datgy den boozen niet en wederftaat:

Maarzowie uopde rechter wangeJlaat , keert

hem ook de andere toe. Matth:V: 39.

och ftaal , noch koper wil hier gelde :

Ootmoedig en zachtmoedigheid ,

Daar 't Lam de helfe macht meê velde :

Doe 't zich in zyn gefpalkten mond ,

Met leidzaamheid kwam op te geeven,

Daar 't heilig, vriend'lyk liefde-leven,

Met Zoet , het wrange Zuur verflond.

Hy dacht dat Beetje te verflinden ,

Maar doen hy 't in zyn maag befloot ,

Was 't hem een gift en fterke dood,

En 't bond hem , dat Hy dacht te binden.

Zo neemt het Zoet het Zuur zyn macht ,

Zo kan het Goed , het kwaad doen bukken ,

De Liefde, Tooren onderdrukken,

Zo breekt den Dageraad de Nacht.

Geëerde vorft van eeuw'ge vrede ,

Een held van zulk een grooten flag ,

Wat wapens eift dan deezen ftryd ?

Tot



if4 VONKEN

Tot opgang van den zaal'gen dag,

Zo koft'lyk voor ons heen geireedeu ,

Gy zyt den Koning van ons Hert ;

Bewapend ons met uwe krachten!

Om 't vuur met water te verzachten ,

Op dat het kwaad vermeeftert werd.

Wanneer van buiten, of van binnen,

De Hel zyn kaaken open doet ,

Met ftraalen van een vuur'ge gloed ,

Om in de Ziel te overwinnen;

Dat wy dan met het zinkend zacht,

Zyn opgeheevenheid ontmoeten,

Op dat zich onder uwe voeten,

Als ftof, vernederd zyne pracht ,

Ja zoete Jezus , hoogfte Heere,

Zachtmoedig lammetje, heilig kind

Dat alle ftrengheid overwint,

Laat ons van u het ftryden leeren.

Gy zyt dat licht der vriend'lykheid ,

Zo goed , en zoet, een bron der vreugc

Een wortel van 't gewas ider deugden,

Ja , 't Herte Gods, van eeuwigheid.

Doorbalfemt ons met uw genade,

Dan zullen wy gewapend zyn
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Voor aanloop van het hels fenyn ,

En al 't belaagen van den kwaade.

Heilig Antwoord,

Maar ik zegge «, Hebt uw vyanden lief , zegendze

dieu vervloeken , doet wel den geenen die u baaten,

ende bid voor de geene die u geweld doen , ende die u

vervolgen. Op datgy mengt kinderen zyn uwes Vaders

die in de hemelen is. Wanthy doet zyne zonne opgaan

over booze en goede , en regent over rechtvaardige

inde onrechtvaardige. Matth: V: 44>4f.

Een
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XXXVII.

. Een alken , En anders geen.

' ' 1

yfl gave iemant alhet goedvanzyn huis voor deeze

liefde, men zoude hem feenemaalverachten. Hoo-

gelied VIII: 7.

feele
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Veelt wateren en zouden deeze liefde niet kunnen

uitbluffen. Hoogel: VIII: 7.

[roote Zee , zo vrees'Iyk in 't ontftellen !

)ie altyd hobt en tobt en woelt.

tegen zo veel kuften fpoelt ,

breed en diep , wie kan uw drup'len tellen ?

Hoe ftrekt gy uw gebied 20 ver en wytl

Wat hebt gy, woeft en ongebonden,

Van ouds een ryken fchat verflonden ,

Die in uw Maag 20 diep verhooien leid.

Maar fchopn hier by het nat van al uw baaren ,

Niet flechts alleen tot zoeten wyn,

Zeer koft'lyk zouw verandert zyn ,

Maar zelfs , dat al uw drupjes paarlen waaren j

Een ieder gruis , van al uw grondig zand ,

(Berold van uw beroemde baaren ,

Noch verder als de fchepen vaaren,)

Een Ed'le fteen , of fchoone Diamant :

Als mede, al de Bergen uwer kuften

(Zo hoog, en breed, en zwaar, en vaft,

"Wiens voeten gy befpoeld, en waft,)

Van haaren kruin , tot daar zy onder ruften !
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Van louter goud , een onwaardeerlyk goed j

Noch had ik liever, nevens fmerte,

Het Ecnig Paareltje des herten,

Dat ik zo zeer bemin in myn gemoed:

De liefde Gods , het fchoonfte aller dingen !

ó Allcrfchoonfte Paarelyn !

Noch fchoonder als de zonnefchyn,

By uw waardy is alle ding geringe,

MynJezus, ach! gy zytdegrootftefchatj

Of iemant, by geval van keuren j

De gant(ë waereld mogt gebeuren ,

Noch was hy arm, by hem, die u bezat.

Ach dat \vy doch dien Paarel niet verliezen ,

En datze niemant ons ontraaptj

Getrouwe waaker die nooit flaapt,

U is de macht en wacht die wy verkiezen.

Wat zichtbaar is vergaat tot zynertyd,

Maar dit beminde, en den minder,

De fchoonc Paarel , en zyn vinder,

Die blyven t'zaam in alle eeuwigheid.

Hei
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Heilig Antwoord.

Wederom is het Koningryk der Hemelen gelyk een

hopman dief/choonepaarlen zoekt : Dewelke , heb-

[endeeen Paarel vangroote waarde gevonden, ging

innen en verkocht al wat hy hadde , en kocht de

uhe. Matth: XIII: 4f,4<5.

TOEZANG.

Toon: Pfalm VI. .

T 1
S J ezus goede Heere ,

Leert ons den fchat waardeeren ,

Die in den akker leid,

Op dat hy word verkreegen,

i Daar h al is aangelegen ,

Ja die gy zeiver tyt.

2.

Wie wel begeert te vaaren ,

Moet u in 't hert vergaaren,

In plaats van aardje Jlyk !

Uw vajlheid is bejlendig ,

Het waerelds is elendig ,

En maakt geen Zielen ryk,

Ryk zynze wiens gedachten ,

U voor haar rykdom achten ,

En houden voor haar gned:

Haar fchat zal niet hezvjyken.,

Als ana"re (chatten wyken ,

ê Paarel van ,t gemoed.

Ruften
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XXXVIII.

Ruften is gemakkelyk.

Tot een onverderflyke , en onbevïeklyke , en ott-

verwelklyke Erfenis, die in de Hemelen bewaart is

vooru. IPetr: I: 4.

Litf
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Lieflykheden zyn in u-we rechterhand eeuwiglyk.

Pfalm XVI: u.

Kan gezongen worden op den Lofzang Maria.

J^\.Is koude word verwarmt ,

En hitte word verkoeld ,

Zo is 't een lief'lyk wezen :

Als 't afgefloofde lyf

De zoete ruft gevoeld ,

Dan is 't een lief geneezen. {

Als honger word verzaad , f

En droef heid word verheugt ,

Dat maakt een triumfeeren :

Als 't goed het kwaad verwint,

Dat is de bron van vreugd ,

En 't lachend Jubileeren.

Als 't licht de duifternis

Verbergt in zyn geweld,

En opend alle dingen ,

Dan word het ziende oog,

Het wonder voorgeftelt ,

Om lof en dank te zingen.

ö Uitgevloeide kracht,

En wezen deezer tyd ,

L Zo
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Zo noodig te overweegen ,

Om dat gy een Figuur

Van 't eeuwig wezen zyt;

Men meet' u doch ter deegen.

Bedenk eens, trouwe ziel,

Wat u gebeuren zal,

In 't eeuwig Zalig levenj

Als gy het aarden-vat,

En 't aardfe jammer-dal ,

Ten laatften zult begeeven!

Uw lévens-wortel zal

In 't ejnd'loos^ altyd Nieuw,

Een eeuwig weldoen voelen

Als of 'c begin der vreugd ,

En deugd , nooit op en hieuw

Van warmen en verkoelen,

Van blydfchap, uit verdriet ,

Verzaadiging , en ruffe,

Tot luft , en welbehaagen ,

Van 't aangenaam des lichts ,

Wanneer zy 't duifter bluft,

In *t hert-veffaeug'lyk daagen.

Van alles daar het leed ,

Met lief gebalfemt word :
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En dat zal eeuwig blyven ;

Gelyk een fchoone bloem ,

Wiens opgang nooit verdord ;

Wie kan dat heil belchryven ?

Maar ach !. wat zal dat zyn ,

Tot God-gekeerd gemoed ?

Wat is het voor een wezen ?

Dat haar met al dit geen,

Van onophoud'lyk zoet ,

Geduurig zal geneezen?

Dat zal God zeiver zyn :

Dat alle weelde zwicht ;

Zyn eigen Hert en leven j

Van alle kracht des heils,

In 't vriend'lyk liefden-licht,

Een eind'loos eeuwig geeven.

Vloeid toe met uw gemoed,

Al die op aarden zyt ,

Tot deeze Ziels-genade,

Op dat gy uwe Ziel

In alle eeuwigheid,

Gelukkig meugt verzaaden.

Gelukig is de Menfch ,

Tot zulk een heil genood :

L x
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Ach dat zy 't al bedachten !

En 't waerelds, Hecht, en klein,

Om 't Hemels fchoon, en groot,

Verfmaaden, en verachten!

Wat is 't al wat'er isf

Dat met de tyd vergaat ,

Voor 'r eeuwig Zielen-leven $

Maar wat oneindig blyft,

En in zyn wezen ftaat,

Dat kan vernoeging geeven.

Wel aan al die.het hoort,

Verkieft het befte deel ,

En laat het minder vaaren $

Het gantfè Hemelryk ,

En God, is machtig veel,

Ja fclles, en geheel,

Och laat ons dat vergaaien.

Heilig Antwoord.

TïLtjde Godzal alle traanen van haare Oogen afwif-

fen ,, ende de Dooden zal niet meer zyn : noch rouwe ,

noch gekryt , noch moeite en zal meer zyn : want de

eerjle dingen zyn weg gegaan. Openb: XXI: 4-

TOE
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TOEZANG.

Toon: Sulamite.

Jezus, Jezus ! Jezus, Jezus!

Ach laat ons doch, die fchoonjle Naam berbaalen,

Alfcbynt bet buiten paaien ,

Wat zouden wy , om iemant , daar na geeven ?

Want Jezus is ons leven !

Den liefden-oli , tot heeling en verzachten ,

En den Balfem, en den balfem, en den balfem

der krachten,

2.

fa beminde der Zielen !

Wy hebben hoop, om eens , eerlang, na deezen,

Uw lof en prys te weezen ,

Met hooger tong ontftooken door uw krachten,

Bereikt met geen gedachten ,

Om u te heffen met hemelfe gezangen ,

Eeuwig, eeuwig, eeuwig, eeuwjg, eeuwig, eeuwig

is lange.

.3-

Laat ons eeten en drinken,

Van Jezus Naam , dien allergrootflen zegen

Als'Pel'grims onderwegen,

Totwy, eerlang, uit deeze waereldfcbeiden

In't leven zonder tyden ,

Om in Gods Herte , voor eindeloos te woonen ,

Jezus, Jezus, Jezus , Jezus, Jezus Cbrijlus

mynfchoone.

Daar
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Daar fchuild een Slang in't gras.

Reddet wy, Heere, van tnyne vyanden : by «

fchuik ik. Plalra CXL11U p.

\

. : Endt
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Ende ik zalvyandfchap zetten tujfen u , ende tujfen

m deeze vrouwe. Gen: III: 1 f.

Neen kruiper, die in't gras verfchoolen,

De bloeme plukker zeer vervaard ,

Als gy u fchichtig openbaard ,

Van daar gy bochtig laagt verhooien :

Gy zyt het mooje diertje niet,

Al komt gy voor de oogen fleepen

Met zulken bonten rug vol ftreepen,

Och neen, men ziet u liever niet:

Maar zyt gy waardig om te fchuuwen?

En maakt ons uw nabyheid bang,

Wy vinden noch een nader Slang,,

Veel noodiger om voor te gruuwenj

Hy is het pit van uwen dop ,

Die door de eerfte luft ontftooken ,

In onzen boezem leid gedooken ,

Die heft zyn hoofd zo dikmaals op !

Dat doet ons na Gods Herte vlugten;

Om van het kwaade vry te zyn ,

Verbaaft voor dood'lyk hels fenyn,

En om de flange-treeder zuchten.-

L 4 Ach
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Ach Jezus! allerlieffte Heer,

Onze arme Ziel , tot heil gebooren ,

Om 't werk des duivels te verftooren,

Vertreed hem daag'lyks, drukt hem neêr.

Weeft gy den Koning in ons herte :

Op dat uw liefde en vriend'lykheid,

Dien wrevel-worm ter nederleid ;

ö Balfem-oly onzer fmerte!

Tot dat wy na het veelmaal ach !

Na zuchten, vluchten, vreezen, fchroomen

Het zondig flangen-hol ontkomen,

Verryzen in een fchoonder dag,

Om Hemels bloemetjes te pluiken,

In 't heilig zalig vaderland ,

Met alle Gerlykhcid beplant ,

Om fchoon te bloejen en te ruiken >

Daar zal het vry en veilig zyn ,

Geen flang van buiten , noch van binnen !

D.it is een Beemde om te minnen !

Een Gaarde , zonder kwaad fenyn.

Ach goede Jezus! myn beminden,

Dat uw genade ons doch geleid

Door 't wilde woud van deeze tyd,

Tot wy u eens volkomen vinden
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In *c ruime veld der eeuwigheid,

Daar alle vroomen zich vermeiden ,

Tn bnbedenk'lyk hoog verblyden ,

Zo hoog en diep , zo breed en wyd.

Ach Jezus! lief, myn overfchocne,

Wat is het goed by u te woonen

Heilig Antwoord.

YLttde tuffen uwen zaade , ende tuffen haaren zaade :

dat zelve zalu den kop vermoffelen , ende gy zult het

de ver/enen vermorfelen. Gen: III; iƒ,

Lr Ooft,
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, i

XL.

Ooft, weft, t'Huis beft.

Maakt my bekent den weg dien ik te gaanhebbt,

vóant ik heffe myne Ziele tot u op.

Leert my uw tvelbehaagen doen, want^yzytmyn

God : uw goede Geeft geleide my\ in een elfen land.

PlalmCXLlII:8,io.

a
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Ik zeide , Gy zyt myn toevlucht , myn deelin het land

der levendigen. Pialra CXL 1 1; 6.

2jo meen'gen ftap , to meen'gen treedje nader

Aan dood en eeuwigheid ,

En ook met een aan Vaderland en Vader ,

Zo anders 't Hert in God begraaven leid.

° Pelgrims weg , wat heugen u al zuchten !

Van haar, die u begaan ,

En uit de Stad van idelheid ontvluchten ;

Maarevenwel, gy zyt de rechte Btan.

Wel zulke, die haar voeten op u zetten,

En met een wakker Oog

Op 't heilig fpoor van uw bctreeders letten,

Onaangezien hoedanig, laag of hoog,

En die den weg van idelheid betreeden,

Komt ook haar Eind te moed,

Schoon dat men lUi^tjofftapt met wyde fchreden,

Tot zich het Graf tejo laatften open doet.

Dit loopt gelyk ten uitgang en ten ende,

Maar 't onderfcheid is groot,

Een zaaPge hoop, of fchrikken voor elende,

Datmaald voor *t hert een goede of kwaade dood.
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Wy treeden voort , met hoopen en verlangen ,

Elk dagjen is 'er een;

De Tyd is fnel , en gaat geftaage gangen :

Tot deezer uur is alles voor en heen.

Hoe menigmaal zag 't woud zyn groene boomen

Bedorven , als een dood ,

Hoe menigmaal was 't wederom , als droomen ,

A ls 't groene blad in 't vroege voorjaar fproot.

Hoe menigmaal ging 't moede leven leggen,

Gedooken in de nacht,

Hoe menigmaal kwam 't goedemorgen zeggen ,

Hoe menigmaal is dit en dat volbracht !

't Is alles heen ; Maar 't God-begeerend zuchten,

Gezaaid in goede aard ,

Bejooft een Ichat van Eindelooze vruchten j

Die Jezus vind heeft overwel vergaart.

Wat was het al , van 't zichtbaar leven ;

Zo 't innerlyk gemoed

Zich nitt met vlyt tot hooger had verheeven,

En ftaag gedoeld op God het hoogfte goed.

Laat alles gaan j zo wy de deugd beminnen,

Dat zal geen fchaduuw zyn ,

Als 't and're Eind , zal dit eerft recht beginnen ,

Haar grond is vaft , het waerelds is maar fchyn.

0 ö Zoete
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6 Z.octe ruft , hoe daagt gy in het ooften

Van ons geloof en Hoop,

Dat kan ons langs de Pelgrimsweg vertrooften ,

Terwyl \vy gaan door 's waerelds levensloop.

Gelukkig hy , die 't Hemels heeft begreepen ,

En niet in 't aardfe flaaft,

De tyd zal hem zyn welvaart niet ontfleepen ,

Die al zyn fchat in 't Herte Gods begraaft.

Treed dan maar aan , treed aan , ö Pelgrims voeten,

Of ons de tyd ontgaat ,

De eeuwigheid zal ons eerlang ontmoeten ,

En al het leed verzachten en verzoeten ,

In 't Vaderland , bevryd voor alle kwaad.

Heilig Antwoord.

• T^eeze alle zyn in het geloove geftorven , de beloften

niet verkreegen hebbende , maar hebben dezelve van

verregezien , endegelooft , ende omhelft , ende hebben

beleeden dat zy Gaften ende Vreemdelingen op der aar

den waaren. Want die zulke dingen zeggen , betoonen

klaarlyk dat zy een Viderland zoeken. Ende indien zy

dies [Vaderlands] gedacht hadden van welke zy uitge~

gaan waaren, zy zouden tydgehad hebben om weder te

keeren : Maar nu zyn zy begeerig na een beter tdat is,

whetHemelfe. Hebr: XI: 1 3, 14, 15', 16.

Het



i74 VONKEN

XLI.

Het einde draagt de laft.

/ i

tnde den drinkbeker der Duivelen, 1 Kor: X: i i .

De
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De Heere is het Deel myner erve , ende myns bekers.

Halm XVI: f.

Kan gezongen worden op Pfalm LXVI.

en X Geboden.

©;jpjy eelden-kroes die my vermaakten,

En 's vleefelyken levens-mond ,

Van boven af, zo lekker lmaakten ,

Wat zyt gy bitter op den grond !

Het zoet des voorlmaaks is verdweenen ,

En 't nabedenken is een gal ,

Wat lief'lyk was is weg, en heenen,

En ach ! wat of 't noch worden zal ?

Zo zucht het eind van 't waerelds leven ?

ö Broeders laat dien Beker liaan j

Al is zy vol van zoet omgeeven ;

En taft des Heeren beker aan :

Drinkt met geloof en ttadig Hoopen ,

Van Gods genade en liefde-wyn,

Door Jezus Chrifius uirgeloopen ,

Het grondzop zal den Hemel zyn :

Een eeuwig leven vol van weelden ,

Een woonen in Gods heilig Hert ,

Wie kan het goed en zoet verbeelden,

Daar in de Ziel gedompelt werd ?

Vat
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Vat aan den Beker van genade,

Zo boorde-vol tot aan de rand,

Wie 't lult die mag zyn Ziel verzaaden ,

God biedze met een milde band.

6 Wyn des levens, vol van krachten,

Wat zynze wys en wel bedacht,

Die 's waerelds wyn om u verachten,

En neemen 't groote heil in acht.

Ach waare Wynftok, eeuwig leven!

Zet ons uw fappig voedfel by ,

Op dat de rankjes vruchten geeveri,

En 't fcherpe Snoeimes ga voorby.

Hoog-goede Jezus, Ziels beminde,

Als gy op aarden hebt gewoont ,

Hoe liet zich uwe goedheid vinden,

Hoe heeft zich uwe trouw betoond ?

Al wie maar riep, en liep, en trachten

Na heelzaam heil voor zyne kwaal ,

Die wierd geneezen door uw krachten,

Uw goedheid zalfden 't altemaal: ,

Gaat heen in vrede , fVeeft geneezen ,

Hebt goede moed, misdoed niet meer ,

Zo gy ge/ooft , zo zal het weezen ,

Sta op; Word ziende , of rein van zeer;
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Zo was de balfemvloed der woorden ,

Uit uw gebenedyde mond ,

Tot heil der Zielen dieze hoorden ,

Aan 't lichaam , door uw kracht , gezond,

ó Goede Jezus,. Ziels-beminde,

Al zyt gy nu niet meer op Aard ,

Gelyk een menfehen kind te vinden ,

Zo als gy eens voor deezen waart ,

Gy hebt ons echter niet begeeven ,

Wy zyn geen Wezen zonder U j *

Maar in den fit kei van ons leven,

Woont gy met uw genade nu,

Dies loopen wy met ons begeeren ,

Uw groote goedheid achter na,

En roepen, Jezus, goede Heere,

Geneeft ons, helpt ons van den kwaê.

Loopt toe belaften en belanden ,

Den grooten Meefteris noch hier,

Tot onderwerping van het kwaade,

En lucht voor 't vonkend levens-vier.

Heilig Antwoord.

Bloed is waarlyk drank. Joan: VI: ff.

M N



v Want waar twee of drie vergaderd zynin mynen

Naame, daar benikin't midden van haar. Matth:

A V 111. iU<

Jezus zeide tot haar , vrouwe , gelooft my , de uun

komt, wanneer dat gylieden noch op deezen Berg . nech

te Jeruzalem, den Vader en zult aanbidden. Joan:

IV: tl. &
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De Heere isnaby allen die hem aanroepen: allen

die hem aanroepen in der waarheid.

Pfalm CXLV: 18.

^^/aar woont myn God, myn lief, myn overfchoone?

Zouw 't hier niet zyn , waar zouw hy anders woonen ?

6 Middelpunt der eind'Iooze eeuwigheid.

Die 't Middelpunt myns levens-firkel zyt !

Als ik u zal in myn gemoed betrachten ,

En maak een Kruis, met fpeelende gedachten,

Dat ik een (treek van honderd-duizend jaar,

Of rechts, oflings, of op, of neder vaar;

En fta daar ftil ; met uitgeftrekte zinnen ,

Ofwy aan 't perk een nadering gewinnen ,

En dichter zyn aan 's eindens ommeftreep,

,ATs daar ik eerft den wil ten voortgang greep,

Zo vind ik niets; en fchoon de zinnen weiden,

Recht Sirkel-rond, rondom aan allezyden,

Zo vind ik my van 't eind der eeuwigheid ,

Aan alle kant net even ver en wyd ;

In 't Middelpunt der Eindelooze Groote,

Van 't eeuwig al , in geen befluit beflooten :

Hier is de Plaats, dat Verr'heids Beeld verdwyn:

Zouw Onzen God niet in het midden zyn ?

En 't Middelpunt ftaat vaft in alle wyken

Ma Waar
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Waar dat wy zyn , of ooit gedachten reiken.

Gelyk de Schrift, die Heil'ge fpiegel , toond,

Dat God zo laag als in de hoogte woont ,

Zo hier, als daar, zo na, als in de verte,

In 't Hemelryk en in verbrooken Herten.

Alvullend Al, daar over zyn wy blyd,

Dat gy een God van onverdeeldheid zyt,

Onomgevat door zinnen of gedachten ,

Maar overal , de Welbron aller krachten ,

En uit de Kracht , de Bloem van 't eeuwig fchoon ;

Van eeuwigheid den Vader en den Zoon.

Wy trachten ons dan dicht aan u te houden ,

Op dat wy zyn gelyk als twee getrouwde,

En 't levens-vuur der Zielen word gepaard ,

Met koele dauw, uit Jezus Hert gebaart.

6 Schoonde lief, die ons zo vriend'lyk noode,

En deeze trouw zo mild hebt aangebooden,

Ten korten van uw overheilig bloed, " ,

Bereid voor u het huis van ons gemoed.

Heilig Antwoord.

J ezus antnvoorde ende zeide tot hem,Zo iemantmylief

heeft , die zal myn woordbewaaren : endemyn Vaitt

zalhem liefhebben,ende wy zullen tot hem komen\enit

zullen noooninge by hem maaken. Joan:XIV: 1 3.

TOE
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TOEZANG.

Toon: Pfalm VIII.

Ai.

ch neen', ach neen! alweetendGod en Heere,

Uw Majejleit is niet zo wyd en veere , ,

En of de Menfcb een worm op aarde zy ,

Noeh woont gy hemgelyk een Vader by.

2. .

Hy heeft zyn Jïem niet krachtig te verluiden ,

Om u zyn zin en meening te beduiden,

o Eeuwig Al, dat alles hoort en ziet,

Wat na of ver, ofjiil, of luid gefcbied,

3' '

Dies zyt gy ons een allergoedfie Vider ,

Is iemant na , gy zyt ons noch al nader ,

Zo leerd ons dan Jleeds wand'len in het licht,

Als Kinderen voor haar 's Vaders aangezicht.

M ' 3 " Anden
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XLIII.

Anders om.

Een ider boom diegeengoede vrucht voort en brengt,

word uitgehouwen , en in't vuurgeworpen. Mattb:

VU: 19.

Mn
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Jlan haar vruchten zult gyze kennen.

Matth: VII: iö.

't Is onordent'lyk uit zyn ftand ,

Wat onder weezen moeft , is boven j

De wyze Meefter van de Hoven ,

Heeft deezen boom zo niet geplant.

Wat zal men hier nu toe gebieden ?

Het was in zyn gefchiktheid goed,

Maar 't ftaat niet zo het weezen moet.

Daar moet een onderft' op gefchieden.

iDat fpeelt op u , ö Zielen-boom .'

Hoe kunt gy zo de Meefter haagen ,

En voor hem goede vruchten draagen,

; Dit is een ftand van fchrik en fchroomj

En onbevallig voor de oogen.

ö Menfch bedenkt u wel , en ziet :

Zyt gy 't verkeerde boompje niet ?

Wat doet het onderft' naar om hpoge ?

Ach dat de Zon der wysheid klaart !

Wat doen uw zinnen en gedachten ,

En and're Ed'le Zielen-krachten,

Gedompeld in de zwarte aard ?

M 4
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En de idelheid van 't aardfe leven ,

Van veelerlei verkeerde luft ,

Onnoodig werk en valfe ruft,

Gelyk een kroon, om hoog verheven?

Hoe moet dat voor den meefter ftaan !

En voor het oog van alle wyzen,

Die zulken monfter-ftand mispryzen ,

En zien 't voor ongefchiktheid aan.

ö Boompje ftaakt uw tegenkanten $

Het is noch in den goeden tyd ,

Terwyl gy in uw wasdom zyt ,

Op dat de meefter u verplante.

De deelen die in de aarde zyn ,

Die moeten na den Hemel keeren ,

Op dat zy 't vruchte-draagen leeren ,

Gebalfemt door de Zonnefchyn,

Op dat de Meefter daar van eete,

En u genadiglyk befchouwd,

En voorts bcreegend en bedouwd,

In zyn behaagen onvergeeren :

Dan krygt gy een hoogwaarde prys,

Zo groen en fchoon aan alle kanten ,

Den Hovenier zal u verplanten,

Van hier in 't zalig Paradys ;
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Daar zult gy onophoud'lyk groejen,

En weezen als een fchoone boom ,

Geplant aan eenen waterftroom ,

En eeuwig jong en jeugdig bloejen j '

Gods Aanzicht zal uw Zonne zyn ,

Zyn watergeeft, uw dauw en regen,

Benevens alle heil en zegen

Van hemels goed en heilig Rein.

Gy zult een (chat van vruchten baaren,

Den Meefter van het eeuwig hof,

Tot roem, en prys, en eer, en lof,

En vreugd van alle hemel-fchaaren.

Heilig Antwoord.

De menfche en zal niet heveftigt •worden door god

loosheid : maar de wortel der rechtvaardigen en zal

niet beweegt worden.

Maar de wortel der rechtvaardigen zal uitgeeven.

Spreuken XII: 3, li.

M f *tls
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XL1V.

'c Is gevaarlek!

Die ons uit zogrooten dood verïoft heeft\ende [noch]

verloft: op welken wy hoopen^ dathy [ons~] ook noch

verlojfen zal. UiCor: i. io.
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Ook doe wy doodwaaren door de misdaaden , heeft

[ons] levendiggemaakt met Chriftus: (uitgenade

zyt gy zalig geworden) Eph: II: f.

Kangtzottgen worden op , 6 Zalig heilig Bethlehem !

Ik wandelde op der Hellen mond ,

Gelyk een blinde , zonder fchrikken ,

Terwyl zyn kaaken open ftond ,

Om 't ftortend leven in te flikken.

De domme diermenfch ging geruft ,

De geeft vermaakten zich met droomen,

Zo vaft in flaap van id'le luft j

ö Naare ftand , om voor te fchroomen !

Zo reid een Reizer, .wyl hy flaapt

Op 't Dier , langs fteile , fmalle wegen ,

Daar onder hem een afgrond gaapt,

Zo diep van 't hooge pad geleegen.

Hooglieve God , oneindig goed ,

Wat ziet gy met langmocdige oogen!

Hoe hebt gy deezen val behoed ,

En my zo trouw te rug getoogen !

Ik vang, en hang u om den hals,

Gy zyt myn Vader en myn Moeder!

Ja,
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Ja, God, myn lief! Gy zyt van all's;

Myn Schepper, kooper, en behoeder.

Ach leid my vorder by uw hand j

En brengt ons daar wy gaaren waaren ,

Door 't wilde, woefte, vreemdeland,

Zo vol van prykel en gevaaren,

ö Trouwe Vader van de Ziel ,

Zo ryk en mild, in 't heil-bewyzen,

Die 't zinkend-leven boven hiel,

Hoe willen wy u eeuwig pryzen!

Met alle broeders, die uw lof,

Zo ryk'lyk, uit haar boezem haaien,

Oneindig opgevuld met ftof,

Gebonden aan geen maat noch paaien.

ö Huis daar onze Vader woont

Hoe hoopen wy in u te ruften !

Daar Jezus al zyn rykdom toond :

Weg idelheid van aardfe luften.

Heilig Antwoord.

W'antgy waart ah dwaalendefchaapemmaargy Zjt

nu bekeert tot den Herder ende Opziender uwer Zie

len. 1 Peti: II: %$.

TOE
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T O E Z A.N G.

Toon: Ah een uitgefiorte Balfem.

\tJJ,y woKcTre kracht van 't Noorden

Die hit naaldje naar u haalt,

Op dat men niet licht verdwaalt ,

Daar het Schip niet t'hkis en hoorden ,

.Gy zyt een fpiegel voor ons Hert

Dat zo van God getrokken werd.

7.0 met uwe kracht geflreeken ,

Dat het zich nu geduurig ftrekt ,

Naar 't hemels Noorden , dat ZO trekt.

I.

2.

Och hoe word'er ttitgekeeken !

Naar u toe , S eeuwig Goed !

Want gy hebt aan ons gemoed ,

Heden
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XLV.

'tij komt voorts als een bloetne , ende wirdafgefitte-

den : ook vlucht hy als eenfchaduwe , ende en bejlaal

niet. Job XIV: z.

Jlle
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Alle vlees is Gras. Jez: XL: 6.

Kangezongen worden op , ó Zalig heilig Bethlehem !

Schoon' groene grasjes die 'k befchouw,

Al zyn uw hoofjes overgooten

Met balfem van een morgendouw,

Zo mild en ryk'lyk opgefchooten ;

[ij&'t frisfte van uw fchoone tyd ;

Vfaj|toag 't uw groenen opgang baaten ?

j"^K}neer de fcherpe Seifen fnyd, .

;y uw jonge leven laaten.

rJValt gy neder met een flag ;

H|&w fierfel gaat te gronde :

Het geen men 's morgens weelig zag.

Werd 's avonds gants verflenft gevonden.

■pitapt de. Dood door 's waerelds veld ,

Zaaier, als daar, langs alle wegen,

Om met een arm van groot geweld,

Het gras dér mensheid af te veegen.

En eer een korte Eeuw verfchoot,

Heeft hy het gantfe veld der aarde,

Van al zyn groene gras ontbloot,

Dat zich in 't leven openbaarde.

P,
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En of'er hier en daar verfpreid,

Een fierlyk bloempje ftaat te pryken,

Al is 't een konings majefteit >

Hy weet van myden, noch van wyken.

Befpiegeld u, ö vlees en bloed,

Van jonge jeugd en frifle krachten,

Ziet wat de fcherpe Seifen doet ,

En neemt het in een wys betrachten.

Wat helpt het al wat weelde hiet?

Al was 't de fchoonfte ftand van allen ,

De felle maajer acht het niet ,

Maar doet het haaft tot hooi vervallen.

Ach word doch wys en wei-gezind,

Dewyl men 't daaglyks ziet voor oogen

Dat al wat leeft zyn einde vind,

En voor het fnymes word geboogen.

Wat raad ? Een koftelyken raad :

Gy draagt in uwen borft verhooien

Een groot juweel , een eeuwig Zaad

Dat vruchtbaar-weezen is bevoolen j

Laat dat uit Gods barmhertigheid

Een hemels water aan zich trekken ,

Op dat het noch in deezen tyd

Een ander fpruitje komt verwekken %
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Dat God in 't Paradys behaagt,

En zyne liefde kan vermaaken ,

Of dan de felle maajer vaagt ,

Zo kan hy deeze fpruit niet raaken.

Dat is te fchoon , en over mooi ,

Van al wat fchoon is, uitgenoomen,

Zo word men tot geen droevig hooi ,

Om in een kwaade lchuur te komen.

Schoon' groene grasjes fterkt uw jeugd ,

Uit God zyn liefde, en genade,

Met fap en kracht van waare deugd ,

Zo zal den Maajer u niet Ichaaden.

Heilig Antwoord. ;

¥iet Gras verdort , de bloeme valt af, als de Geefi des

Heeren daar in blaaft : voorwaar het volk is gras. Het

gras verdort, de bloeme valt af: maar het Woord

onzes Gods beflaat in der eeuwigheid. Jez: XL: 7, 8.

N De
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XLVI.

De kwaê , Is na.

Vet
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Verhfi ons vun den hozen. Matth: VI: IJ.

Ach Bruidegom van myn gemoed !

Tot u verhef ik myne zuchten,

ja*

En kom in uwen boezem vluchten,

Dat uw genade my behoed!

ï^.iWoonen binnen myne muuren,

Als hertgenooten van myn Huis,

Die my verfchaffèn ftryd en kruis,

op my loeren , alle uuren !

Wie zyn dan deeze , waarde Geeft ?

fïfl den fchyn van huisvriendinnen ,

reèl verwarde draaden fpinnen ,

)at gy voor haar gezelfchap vreeft ?

'tfZyn fpruiten van myn levens krachten,

Myn Hert , en Ziel zo na verwant ,

Door een aloude fterke band ,

Myn eigen Zinnen en gedachten.

Zy brengen my veel onruft aan ;

En of ik haar gebiê te zwygen ,

Om zoete ftilte en ruft te krygen,

Zy laaten 't zo niet lange ftaan.

4SI z Dies
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Dies moet ik my geftadig weeren ,

En zetten haaren op(tand neêr,

Al reis, op reis, en keer, op keer;

Dies zucht ik veel tot u , ö Heere !

. Gy zyt myn Heiland , en myn Held,

Op wien myn Hert zich moet betrouwen

Dies hoop ik my aan u te houwen ,

Verdruktze met uw groot geweld j

Vertreedze onder uwe voeten ,

Als ftof, 6 allergoedfte Heer,

Legt gy de macht der boosheid neêr.

Wat zouw voor u niet buigen moeten !

Ach dat myn Huis eens was bereid ,

En uitgeruimt van alle zaaken ,

Die uwe wooning onrein maaken,

Door veellerleie eigenheid !

ó Waarde gaft , daar wy om zuchten ,

Op dat uw Wil daar Koning waar j

Ach Jezus ! doetze voor en naar *

Als kaf verftuiven en vervluchten.
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Heilig Antwoord.

Dtf Heere zal uwen uitgang ende uwen ingang be-

ivaaren , van nu aan tot in der eeuwigheid. Pfaltn

CXXI: 8.

N 5 Het
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XL VII.

Het Licht is lief'lyk.

Laat om ah in den dag) eerlyk wandelen. Rom:

XIII: 13.
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In het zelve was het leven , ende het leven was het

licht der menfchen. Joan: 1: 4.

Kan gezongen worden op Pfalm XXIV.

Wat was de Waereld zonder Zon !

Gelykze was , eer 't Licht begon.

Elendig, duifter, zonder leven j

Zo was de Ziel ook zonder Uw j

Maar wrang , en wreed , en hard , en ruuw ,

Uw Goedheid moet het alles geeven.

Doordringt ons dan , ó eeuwig Goed !

Met uw genade en liefde-gloed ,

Op dat wy uw gezicht behaagen,

Er> een verheug'lyk Wezen zyn,

Doorfcheenen met uw Zonnefchyn ,

Om uwen lof in ons te draagen.

Gelooft zy God in eeuwigheid,

^Die ons tot Schepfels heeft bereid ;

Om voor zyn aangezicht te fpeelen ,

Voor wien hy al zyn heil ontfluit;

En giet zyn heilig Herte uit,

Om al zyn Rykdom meê te deelen. ,

N 4 «ei
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Heilig Antwoord.

[D/f] was het -waarachtige Licht, Hwelk verlicht

ten iegelyk menfche komende in de Waereld. Joan: 1: 9.

TOEZANG,

Toon: Belle Iris.

Et-

Iken Ademtocht is een

Van des Heeren liefde gaaven ,

Daar meê wy ons Herte laaven,

En gaan zo gezegent been.

Ach ! dat wy bet al bedachten ,

'/ Goed dat ons de Vader doet,

Hoe behoorden wy 't te achten:

Hy is mild en over-goed.

2.

't Zuchten van ons* levens-geefl ,

Moeft ook altyd in hem zweeven ,

In hem Ademen en leeven ,

(Za het eenmaal is geweejl)

Ja , i* al ons doen en laaten ;

Op dat wy ons leven lang ,

Nooit een Ademtocht vergaten,

In ons op- en ned

Waait



der LIEFDE JEZUS. ïoï

3-

Waare torfprong van ons zyn,

ci Gy open-lucht des levens ,

Zo vol lievens , zo vol geevens ,

Ja , des zaligheids fontein ,

Gy , ó Koning aller eeren ,

Z,a^; i/uc/i uw genaden-vloed,

'/ Zielen-Adem-haalen leeren.

Aan ons opgewekt gemoed,

Ziet
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XLVIII.

Ziet alles aan, 't Zal eens vergaan.

Want wy weeten, dat , zo ons aardfe huis deezes ta

bernakels gebrooken word, wy een gebouw van God

hebben, een huis niet met handen gemaakt , [maar]

eeuwig, in de Hemelen. II Kor: V: 1.

Di
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Dehemelen de aarde zullen voorbygaan,maar myne Woor-r

den en zullen geenfins voorby gaan. Matth:XXlV: 35".

Kan gezongen worden op Pfalm XXIV.

aWonderwerk , van deeze Tyd !

Zo hoog, zo diep, zo breed en wyd!

Zo vol van wonderbaare dingen !

Wat (preekt gy met een groot geluid

De wonderbaare Schepper uit,

Uit wiens Fontein gy kwaamt ontfpringen,

Gy hangt van zyne wysheid of,

En zyt een Bloempjen uit zyn hof,

Een dropjen uit zyn Zee gedroopen j

Een ftofje van zyn eeuwig A l ,

Dat nooit een fchepfel meeten zal ,

Hoe hoog en diep zyn Zinnen loopen.

Wat was 't een wonder , doe gy kwaamt ,

En 't wonderlyk beginfel naamt :

Maar, ach! wat zal 't een wonder weezen!

Als gy u tyd hebt uitgedaan ,

En eind'lyk weder zult vergaan,

En worden als gy waart voor deezen j

6 Zon ! ö koninglyke Zon !

Die met den vierden Kring begon,
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Wat telden gy al veele dagen :

Sint gy het zichtbaar Al befcheen,

Door zulk een Rei van eeuwen heen ,

Die zo veel groote wond' ren zagen!

ö Maan ! ö wiflelbaare Maan !

Wat naamt gy dikmaals af en aan,

Geduurende van zo veel nachten ,

Sint u de Wysheid wyf'lyk riep,

En nevens zo veel Sterren fchiep,

Een Spiegel van des Scheppers krachten :

Eens zal uw laatfte uurtje zynj

ö Zonneglans , en Maanefchyn ,

Eens zal uw uitgang zyn gebooren :

De laatfte nacht, en laatfte Dag,

Die ooit een Kreatuur bezag,

Dan komt gy nimmer weêr tc vooren :

Maar ik zal blyven in myn fland ,

Als 't al veranderd en verbrand,

Iri 't ftrenge toorenvuur ontftooken j

Wanneer de Meefter 't kwaade en 't beft

Te zaamen ftelt op zynen Teft ,

Om 't vuile wezen af te rooken.

Ik zal niet einden met den Tyd,

Maar blyven in der eeuwigheidj
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En of de Zon en Maan verdwynen ,

Noch zal ik niet in 't duifter zyn,

Want Jezus is myrt Zonnefchyn ,

Die my voor eeuwig zal befchynen.

Zo fpreekt de Ziel in haare Hoop ,

Voor wezentlyk Geloof te koop

En 't zal haar ook zo fchoon gebeuren :

Zo zy haar Heiland niet verlaat,

Maar tot den einde by hem ftaat ,

Geen roover zal haar dat ontfcheuren.

Maar zo zy niet met haar gemoed

Omhelft de hals van 't eeuwig goed ,

Zo blyft zy wel in 't eind'Joos leven,

Als 't al veranderd en vergaat ,

-Maar zulk een blyven is haar kwaad,

En 't word een naare naam gegeeven.

Heilig Antwoord.

Wfant ziet, die dag komt brandende als een oven: Dan

zullen alle hoogmoedige , ende al wie godloosheiddoet ,

eenftoppel zyn, ende de toekomflige dag zalze in vlam-

me zetten, zeidde Heereder Heirfchaaren , die hen

noch wortel , noch tak laaten en zal. Ulieden daar en

tegen, die mynen Naam vreefl, zalde Zonne der ge

rechtigheid opgaan. Malach: IV: 1,2.

Hoe
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XLIX.

Hoe naar is 't duifter i

' Het licht dfr rechtvaardigen zal zich verllyden:

'maar de lampe der godloozen zal uitgeblufi 'worden.

Spreuken XIII: 9.
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Laat ons dan afleggen de 'werken der duifternijje ,

en aandoen de wapenen des lichts.

Rom: XIII: li.

Kan gezongen worden op Pfalm XXIV.

Nu word het duifter openbaar,

Dat flus in 't licht veihoolen waar j

Zy komt van 't Noorden , noch van 't Zuiden ,

. Maar haar verborgentheid die blykt,

j Om dat het licht der Zonne wykt ,

Wat mag dat wonder doch beduiden ?

ó Eeuw'ge Ziel ! die uw gezicht

[ Ontleend van 't tyd'lyk Zonnelicht ,

Bn leeft in waereldfc vcrmaaken ,

^an allerhande idelheid,

Ln valfe luft van deeze tyd ,

ie in veellerleie zaaken :

Is eindelyk den Avond naakt,

En van den Dag een einde maakt,

Door 't luiken van des levens Oogen,

Dan word u 's waerelds fchoonen dag,

Met al het zoet dat in haar lag ,

Als afgefneeden en onttoogen.

Het
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Het licht, dat al uw leven fcheen,

Tot uw veihwikking, gaat dan heen.

En haalt zyn lichte ftraalen onder,

Wat blyft'er dan? Een naare nachts

Die 't los gemoed zo weinig acht;

En dat is ook een droevig wonder.

Maar zo gy hier, terwyl gy leeft,

Uw geelt in 't licht des levens geeft,

Dat aanneemt voor uw Ziels- beminde,

En uw gemoed zich niet vernoegt,

Aan 't geen dé waereld geeft , en voegt ,

Noch door zyn glans niet laat verblinden

Laat dan de Zon vry onder-gaan ,

Zo milt gy maar een bleeke Maan ,

Voor 't zevenvoudig klaarder fchynen,

Van 't Wezen Gods , een fchoone Zon ,

Wiens opgang nooit met tyd begon,

En eindeloos niet zal verdwynen.

ö Onderfcheid ! wat zyt gy groot,

Na 't eenig puntje van de dood !

Wy willen u in 't hert betrachten :

En niet zo los en onbedacht

Verwachten zulk een lange Nacht ,

De Moeder aller naare nachten.
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Een ider die den Morgen ziet,

Die twyfelt aan den Avond niet :

Daar na befchikt hy zyne dingen:

Zo is het ons genoeg bekend ,

Dat alle leven loopt ten end ,

Dewyl'er zo veel voor ons gingen.

Wie dan zyn doen wel overleid ,

En tot den avond zich bereid ,

Is wys'lyk in des Heeren oogen j

Ontgaat in 't fterven zyn gezicht ,

De glans van 's waerelds Zonnc-licht,

Hy word in fchoondcr dag getoogen.

Heilig Antwoord.

Ijfc ben een licht in de waereldgekomen^ op dat een iege-

lyk die in my gelooft . in de duifternijfe niet en blyve.

Joan: XII: 46.

O Het
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L.

Het word haaft dag.

Dewyle ivy niet en aanmerken de dingen die men

ziet, maar de dingen die men niet en ziet. JVantde

dingen die men ziet zyn tydelyk, maar de dingen die

men nitt en ziet zyn eeuwig. II Kor: IV: 1 8.

Pt
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De nacht is voorby gegaan , ende de dag is naby

gekomen. Rom: XIII: n.

Kan gezongen worden op de X Geboden.

De naare fchaduuw is aan 't breeken,

Terwyl de fchoone Morgenfter,

Zyn blinkend hoofd komt op te fteeken ,

En brengt den dageraad van ver.

ö Zonne ! heerlyk overtoogen

Met purper , van het Morgenrood,

Zo koninglyk voor onze oogen,

Uw Majefteit is fchoon , en groot :

Maar in het Ooft' van ons Geloove ,

Verryft een and're Dageraad ,

Die uwe fchoonheid gaat te boven ,

Hoogwigtig, zonder perk of maat :

Als die de fchaduuw eens doet wyken,

Van 't grof verduifterd vlees en bloed ,

Dan zal geen nacht ons meer beftryken,

Gelyk zy hier op Aarden doet :

Uw heerlykheid gaat op en onder,

En maakt een winelbaare tyd,

Daar dag en nacht, elk in 't bezonder,

Zich over de aarde heenen fpreid :

O t Maar
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Maar deezen dag, die wy verwachten,

Weet, eeuwig, van geen ondergaan,

Maar blyft in zyne volle krachten ,

Oneindig, zonder wanken ftaan.

ö Schoone Dag ! wie kan u roemen

Na waarde van uw heerlykheid j

Wie kan uw glans genoegzaam noemen,

Van zulk een hoogen Majefteit?

ö Jezus! laat het doch gefchieden,

Dat haare ftraalen, door 't geloof,

Alle aardfe fchaduuw weg doen vlieden,

Als of men een gordyn verfchoof,

Wy kyken uit naar 't zalig Ooften,

Met uitgeftrekten hals en hooft,

En hoopen op het fchoon vertrooüen,

Dat ons de waarheid heeft belooft :

Wat achter blyft; dit zal gebeuren;

Noch maar een wyltjen in geduld;

Tot God ontfluit zyn goude deuren ,

En alles heerlyk word vervult.

Heilig Antwoord.

YLride dit is de belofte , die hy ons belooft heeft , [«

wlyk~\ het eeuwige leven. 1Joan: II: ir.



NAZANG.

Aan den Beminden Leezer.

Toon: Pfalm CXVIII, CXL. Nicrca.

Rcvclje vous.

ISJulufthetmy, u voor te maaien,

Het geen men van den Hemel zeid ,

Na dat de vrienden Gods verhaalen ,

Gekomen tot befchouw'lykheid,

God is een Wezen, ongemeeten,

De vuile aller eeuwigheid ;

Nooit uit te denken , noch te weeten,

Oneindig, zonder plaats of tyd :

Die Al beftaat in * ZevenKrachten ,

Waar uit des waereldsSchepping vlood,

Daar wy het werkbaar Zes betrachten,

En 't Zevental den Sirkel floot.

Zo ook, de Zeven Hooft-Planeeten,

Met welks natuur en eigenfchap ,

Al 't zichtbaar wezen is bezeeten ,

Als in den gantfen boom het zap.

Elk kracht des zaads baard zyns gelyken.

En uit den wortel fpruit den bloem ,

Op dat het zien'loos , zichtbaar blyke,

De zichteloozen grond tot roem.

O 3 'tUit-

* Openb: IV: j.
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't Uitwendig is een werk des Heeren ,

't Inwendig is een waare grond ,

En zelfs den Schepper om te eeren ,

Daar alle wezen uit ontftond.

Een grond, beftaandeinZevenGeeften,

Of Zeven krachten , inmalkaêr,

Gelyk , geen minfte noch geen meefte ,

Als of 't maar Een geftalte waar.

Dat is een onophoud'lyk fpeelen ,

En liefde-worft'len , onder een ,

Omhelzen , kullen , vriend'lyk ftreelen ,

Een ja, en Amen, zonder neen.

Niet hoog, of laag, of hier, of ginder,

Of diep , of breed , of na , of wyd ,

Of groot, ofklein, of meer, of minder,

Maar door de gantfe eeuwigheid ;

Een vuile , nimmer uit te fpreeken ;

Daar de eene kracht uit dè ander gaat,

Nooit van malkander afgeweeken ,

Oneindig, zonder perk, of maat.

Dat zyn die Zeven Wonder-bronnen ,

Die uit de Bron der Naam'loosheid,

Vanille eeuwigheid begonnen ,

En buiten alle plaats en tyd.

Pie Zeven maakeri nu te zaamen , . .

De



NAZANG.

Def KriftallyneWonder-Zee; t oPenb:m6.

Eenfchoonheid,die men noit,metnaamen,

Voor 't oor genoegzaam , open deê.

Daar alle Verwen in verlchynen ,

Zeer heilig, wonderbaar, enklaar,

En wederom gelyk verdwynen ,

Door 't liefde-worit'len in malkaêr.

Gy moet uw aards begryp niet krenken,

Of gy iets beeld'lyks vatten zult :

Maar , van die Zeven Geeften denken ,

Gelyk de Lucht de waereld vult :

Verdubbelleert zyn Geeft in Zeven ,

Die eenig in malkander zyn ,

En haare onderscheiding geeven,

Op 't lichten van de Zonnekhyn :

Met wiflelbaare hemels Kleuren ;

(Gelyk het voor een klein gedeelt,

Met Regenboogen komt te beuren,

Als 't doorgebrooktn blikje fpeelt.)

Zo vullen Godes Zeven Krachten ,

. De grondelooze eeuwigheid ,

Nooit af te meeten met gedachten , '

Beflooten, noch in plaats , nochtyd:

Die worft'len eeuwig door malkander ,

Gelyk een heilig liefde-fpel,

O 4 Daar
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Daar nu den eenen , dan den ander ,

Zich opend als een Wonder-Wel.

Nu fchynt het Blaauw te zegenpraalen ,

Als Primas : in den liefdenftryd ;

Dan komt het Groen dat overhaalen ,

En ftrekt zyn Triumpheeringwyd *

Nukomt het Roode door te breeken ;

Dan 't Zilver Wit, zoreineneêl;

Dat overweldigt , en geweeken ,

Den Primaat laat aan 't goude Geel,

Dat is de fchoonfte van haar allen ;

DeVerw' der heil'ge Majefteit :

En door dat onophoud'lyk wallen ,

Beftaat de vreugd in eeuwigheid.

Ofu dit wonder kwam te vooren ,

Het is nochtans zo wonder niet ,

Uit deeze Moeder zyn gebooren ,

De Kleuren die het oog hier ziet.

Als gyze uw herte brengt te binnen,

Zo denkt niet , datze fimpel zyn ,

Maar laatze fchim'ren op uw zinnen ;

Als glans en gloet, en klaare fchyn.

Gy hebt wel, by Sintjan, geleezen,

Van 't HemeLfeJeruzalem ,

Zyn heilig , koft'lyk wonderweezen ,

: . Te
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Te hoog van toon , voor onze ftem.

Van Paar'len , en van Goude ftraaten ,

Als helder glas, ofKriftallyn,

EnEd'lefteenen, boven maaten,

* Van zo veel naamen , fchoon en fyn :

In zulke fchoone Steen Koleuren ,

Vertoont zich 't gantfe Hemelryk ,

Te wonderbaar , om na te fpeuren ,

Waar is een ding , hier by gelyk ?

Daar is het Goud geen lyflyk wezen ,

Maar zweevende , als een klaaren geeft ;

Achfchoonheid, nimmer uitgepreezen,

Die eeuwig blyft, en zyt geweeft !

Nu gaat in myn gedachten onder ,

De Zonnefchyn van onze tyd :

öfGlaze Zee!van zo veelwonder, topcnb:iv: <s.

Met glanfend licht der Majefteit ,

Als helder Kriftallyn , doorfcheenen ,

Wat flonk'ren al uw deelen fchoon !

Gelyk die hoog geverwde Steenen ,

Op 't lichten van dien grooten Zoon :

Het fchoonfte kind , van alle dingen ,,

O 5" . Voor

* Het eeifte fondament was Jafpis: het tweede, Saphirus : het derde ,

Chalcedon: het vierde, Smaragdut: h«t vyfdc.Sardoniit: het zefte, Sar-

dius; het zevende, Chryzolithiis: het achtfte, Bervllus : het liegen

de, Topazion: hettiende, Chryzophrazus : hetelfde, Hyacintfcus:

bet twaalfde, Amcthyftiu. Üpenbauring XXI: 1 9, ZO.
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Voor wien de Serafynen, al,

Met zo veel duizend ltemmen zingen,

Een vreugd , die nimmer zinken zal.

Zy zeggen j Heilig, Heilig, Heilig;

Terv\ yl dat alvervullend-licht ,

Oneindig, eeuwig, nergens deilig,

Haar fchynt in 't heilig aangezicht,

En fchitterd d oor haar herten heenen ,

Dat zich het levens-vuur vertoond ,

Als een Robyn , met glans doorfcheenen ,

Die in 't Kriltalle lichaam woont.

Dan opend een der Zeven Geeflen,

De groote wond'ren ; zyner aard ,

Als zynde Primas, ofdemeefte,

Die nuFiguuren formt en baard ,

Van Paradyfe Hemel-fruiten,

Gezwollen van verborgen kracht,

Op allerhande wonder-fpruiten ,

Door 't liefde woill'len voortgebracht.

Zo gy haar aardryk wilt betrachten ,

Verbeeld u geen gelyfden romp ,

Door 't dryven van de wrange krachten

Gefchapen tot een ronde klomp ;

Maar toont den fpiegel vanuw leven ,

De held're lucht, hetallermeefl,

Een
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Een alvervullend geefïïyk zweeven,

Gelyk een klaare Water-geeft ;

Daar duizend ed'le bloempjes Kleuren ;

En flikk'ren , in het helder licht ,

Elk even fchoon om uit te keuren ,

Voor 't Serafyns doorglanft gezicht :

Die gaat in deeze Gaarden pluiken ,

En vlecht een fchoone roozenhoed ,

Die wil hy tot fieraad gebruiken ,

En gaan zyn fpeelgenood te moet.

W at zullen zy malkander zeggen ?

Dat God zo wonderbaar'lyk is ,

Te groot en fchoon om uit te leggen ,

Rondom volmaaktheid , nergens mis.

Dan word het heilig hert ontfteeken ,

Om met een heer'lyk lofgezang ,

In kracht van vreugde uit te breeken,

Dat gaat in eeuwigheid zyn gang.

Want, door het worfVlen , enbeweegen,

. Der Geeften Gods, in heerlykheid !

Is nu een ander opgefleegen ,

Als Meefter , in den liefden ftryd :

Dan gaat de eerfte Beelding onder ,

Tervvyl , uit de eindelooze Kracht ,

]Een ander triumpheerend wonder,

li*
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In heiligheid word voortgebracht.

Dat is een eeuwig vreugden leven ,

Een eeuwig wonder , zonder end ,

Daar alle krachten 't haare geeven ,

Waar zich den Engel keert, ofwend,

Dat is een waereld , om te minne,

(Dat onze droeve waereld zwicht.)

Den Va d er is het Vuur daar inne ,

Den Zoon, het Majefteitfe Licht ,.

Den Heil'gen GEEST,hetLuGTiG zweven.

öWaereld ! voller heiligheid ,

Hoe lult het ons in u te leeven ,

Vervult met glans van Majefteit !

Wat zeggen dan de zaal'ge Zielen ,

Die, door den Dood , uit vlees en bloed ,

Dit duifter jammerdal ontvielen ,

En zonken in dat eeuwig goed !

Zy zeggen, Heilig, eerzyGode:

Zyn lof en prys zy onbepaald ,

Die ons op deeze Bruiloft noode ,

En eindelyk heeft t'huis gehaalt.

Elk brengt zyn triumpheering mede ,

Men zingt, enfpeelr, en jubileert,

Met övermenfchelyke reden ,

Op dat de vreugd in God vermeerd.

Een

.
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Een vreugd die eindeloos zal duuren.

öMicHAëLenÜRieL,

Hoog koninglyke Kreatuuren ,

W at luiden uwe Kooren ichel !

Zo word de Godheid fchoon gepreezen.

Zyt gy der Zielen broed'ren niet ?

öJa , hoe zouw het anders weezen ?

Een hert en Ziel al wat men ziet.

Een zoet en vriend'lyk gunft betoonen !

Het lult de 1'choone Serafyn ,

Den troon der mensheid by te woonen ,

Om dat 'er zo veel wond'ren zyn.

En 't grootlte wonder in haar midden ,

Daar zich hetBeeld derMensheid toond:

Dat alle Eng'len hem aanbidden ;

In wien de volle Godheid woond.

De fchoonlte Vorll der koningryken.

Ach ! dat men 't driemaal Heilig hoort !

Hier moet des Hemels glans bezwyken

Voor 'tWezen van 't geformdeWoord:

Wiens ongeheelde hemels Wezen ,

Vervult de gantfe eeuwigheid ,

Nooit uitgefprooken , noch volpreezen ,

De Kracht en Glans der Majefteit :

DieiderVuur-Ziel, in'tbezonder,

Als
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Als tot een Speelgenood geniet :

ó Allergrootste en ichoonfte wonder,

Van alle wond'ren die men ziet !

Het aangenoome plaats'lyk Wezen ,

(Daar God zich zelf mee heeft Geheeld,

Om ons van zonden tegeneezen ,

En 't afgebrooken weêr geheeld , )

Dat is de Troon-Vorfl aller Zielen ,

In 't derde Eng'len Koningryk,

Die zich aan haar verlofTer hielen ,

En achten 't waerelddom voor flyk.

Maar na zyn ongeheelde krachten ,

Is hy het Al-vervullend Goed ;

Ver boven zinnen en gedachten ,

Volkomen God , in elks gemoed.

Dat is de Zaak van alle zaaken, .

öMenfch! datGoduwWeêrgaêword

Alle and're heil'ge Ziels-vermaaken,

ZynToegift in uwfchoot geftört.

Maar ach ! wie kan die toegift meeten .t

Dat alle roem van vreugde zwygt ;

Daar deeze weelde word bezeeten ,

Van hem , die zulk een Deel verkrygt :

Hoe koft'lyk zal het zyn te ontmoeten ,

Die Zielen Gods , in heer'lykheid ,

Van
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Van 't heilig hoofd , tot aan de voeten ,

Bekleed met glans van Majelteit !

Die eertyds als gezonde Booden ,

Doorlicht metJezus Heil'gen Geeft,

Het afgt weeken Mensdom nooden ,

En trouwe wachters zyn geweeft.

Die groote Zielen voor den Heere !

Doch niet ontzach'lyk , maar gemeen ,

Om deallerkleinfte hoogte eeren,

Als Speelgenooten onder een :

Wat zullen zy ons al vertellen

Van God, en 't God'lyk wys beftuur !

Elk heeft zyn wonder voor te Hellen,

Vervult met heilig liefde-vuur.-' .

Volmaaktheid weet van perknoch ende,

Maar voegt ons heug'lyk aan de hand ,

Die wy hier onderwegen kende ,

Nu zalig, in het Vaderland.

óPaulus! wat gy zaagt, en hoorden,

Is voor het aanzicht openbaar ,

Die allergrootfle Wonder-woorden ,

Daar in uw tyd geen tong toe waar.

W at zal 't dan weezen , ,myn beminde ,

Die veellerleie hemels-Aard ,

DerHeil'geEng'len, op te vinden,

Al,
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Al > fchoone Broeders , lief, en waard !

Defnelheid wacht geen traage voeten,

Maar gaat gelyk een blikfem door,

Om deeze en geene te begroeten,

In 't een , of 't ander Eng'len Koor.

Wat zal 't een vriend'lyk weldoen maaken,

Die groote Vorften , in haarTroon ,

Omglanft met flik'rend helderblaaken ,

Vankleurend licht,en noem'lqos fehoon,

Doorgloeid van't God'lyk liefde-vonken,

Te zien in zulk een kleinheid ftaan i

Zo diep in Deemoed neêrgezonken,

Eenvoudig , zonder trots ofwaan !

Wegfchroomen en ontzach'lyk beeven ,

Vooreer, en {laat, en heerlykheid ,

Men kent u niet in 't Eng'le leven *

Gy zyt een kind van deezen tyd.

ö Ruimte! zonder paal, ofende,

In eeuwigheid niet uit te gaan ;

Waar dat zich uw bewoonders wende,

Zy treffen nieuwe wond'ren aan.

Ziet Menfch,komt uw gezicht verklaaren,

En denkt , waarom ons Chriftus raad ,

Geen Schat op aarden te vergaaren ;

Des Hemels Schat is zonder maat.

En
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Eri wyl het aardfe ons verduiftert !

En dooft het licht van ons gemoed j

De Geeft gevangen neemt , en kluiltert ,

En ophoud van het eeuwiggoed ;

Zo leerd zyn wysheid ons verlaaten

De id'le dingen deezer tyd *

Op dat wy 't waare goed bezaten *

By God ) in alle eeuwigheid.

Hefop, hef op, gy hooge Kooreri *

Hefop , hef op , een hoogen ftof,

En laat het lied van Heilig hooren ,

Den Leven-Vorft tot prys en lof.

Ja zingt maar voort , gy groote Troonen ,

Wy flemmen met u allen in ,

En ofwy noch op aarde woonen ,

Zo maaken wy een klein begin.

Word licht , ö Aarde ! en aardfe dingen >

Word licht * al wat dé Waereld geeft ,

By 't eeuwig Al, is 't al geringe

Wat zy in haaren omtrek heeft;

óPei'grims, in den vreemden lande,

Wat weelde treed ons in 't gemoed !

Zouw ons ontftooken hert niet branden

Na 't zalig deel , van 't eeuwig Goed !

Dit hoorde ik onderweeg vertellen ,

P Van
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Van 't Vaderland , van ruft en vree ,

En wyl wy gaan als reisgezellen

Zo deelen wy 't u weder meê,

Maar , als wy 't zeiver eens aanfchouwen,

Van aangezicht , tot aangezicht,

Dan zullen wy de handen vouwen,

En buigen voor dat heilig licht ,

Ach Jezus! Jezus! Ziels-beminde ,

Geleid ons door dit land der Tyd,

Op dat wy u voor eeuwig vinden

In 't Zalig Ryk der eeuwigheid.

AMEN-



REGISTER

Van de Zinfpreuken en Verzen

der Zinnebeelden.

ADekwaê , is na.

cb "Bruidegom van myn gemoed! Ipf

Het mag geen kwaad.

Al bruifl de wilde levens Zee. 8 1

Het leven fproot Uit Chriftus dood.

Al is '/ te» doorne , fel in 't Jieeken. 8p

't Is wonder.

Alt ik myn Oog Verbefom hoog. II ƒ

Voor dit een ander.

Als ik myn zichtbaar beeld betrachte. I2J"

Ruften is gemakkelyk.

Als koude word verwarmt. l6l

Alles heeft zyn mond.

Als ivy door groene Beemden gaan. 63

De gunft vergroot.

Al was bet maar een koele dronk. 31

Hoe onbedacht !

Al zachtjes Mtnfch, zo lujlig niet inU leven. 73

B.

Wie kanze tellen?

Beloften van bet eeuwig leven. I 1 9

D.

't Is al geen goud wat 'er blinkt.

Daar wand'Uit twee gezellen. 147

P * Die



REGISTER.

Zo veel te waardiger.

S Waterbeek van Kriflallyn. ft

Het Einde draagt de laft...

• Weelden-kroes , die my vermaakten. I7f

Ziet alles aan, 't Zal eens vergaan.

£ Wonderwerk van deeze tyd! 103

&

Heden groot , Morgen dood.

Schoon'' groent grasjes die ik fchouw. 191

t Om een beter.

Stort uit uw water op der Aarde. 69

w.

Noch ver, nochwyd, Maar daar gyzyt.

Waar woont myn God, myn lief, myn overjchoene ? 1 79

t Droomen is bedrog.

Wat is het wonderbaar , och arm! 107

Nu fchynt het klaar.

Watffrak dien allerwyften mond ? 47

Het Licht is lief'lyk.

Wat was de waereld zonder Zon! 199

Van twee , een derde.

Wie maakt dit bruine fchaduw beeld. ï 33

\ Verheugt de Engelen.

Wie was het fchaapje dat ging dwaalen. 39

Of op , of onder.

Wy weeten 't wel wat gy wilt zeggen. 17

z.

Ooft, Weft, t'Huisbefl.

Zo meengenJïao , zo meetfgen treedie nader. 171

TWEE



TWEEDE

R EG I STER,

Van de Toe-Zangen.

A.

Ach ! hoe vrientPlyk laat de Heere. \ 7

Ach neen, ach neen, alweetend God en Heere. 181
Als andere zyn in vreugd verheeven. ƒ

D.

Doe God in 't vlees Zich openbaarde. 9j

E.

Een zomervlaagje doet geen kwaad. 87

Eeuwig, eeuwig zonder ende. lij

Eiken ademtecht is een. XGO

G.

God is een eeuwig geeven. j7

Het Zieltje dat was krank , en neigde zich totfterven* 8

I.

Jezus , Jezus! Jezüs, JeZus! \6<

O.

6 Gy Wondirekracht van*t Noordén. 1S9

6 Jezus! goede Heere. 15.9

i 'tent van vlees en Hoed. zf

w.

IVat gy bemind dat min ik ook. 20

Wie hangt 'er zo deerlyk,geteiftert , geschonden"1. 13

Wy willen God ons Herte geeven. 66

E I N D È.

NAA-
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NAAMEN der BOEKEN

v va» " »

JOANNES LUIKEN,

Die alle Kornelis vanderSïS, gedrukt, en te

bekomen zyn , op groot en gemeen papier.

SCHRIFTUURLYKE GESCHIEDENISSEN,

Verteond in Dtie liondeid Kvèa en detjig Eybelfe Figuuren.'

BESCHOUWING der WERELD,

Beftaande ia Honderd figuuren.

BYKORF des GEMOED S,

Vervattende tuim Honderd Figuuren,

JEZUS en de ZIELj

Beftaande in Veertig Zinnebeelden,

LEERZAAM HUISRAAD,

i Vertoond in Vyftig Figuuren,

MENSCHELYK BEDRYF,

Venoonende Honderd Ambachten,

YMENSCHEN REGIN, MIDDEN en EINDE,

i Beftaande in Een en vyftig Figuuren.

ONWAARDIGE WERELD,

Verfoond in Vyfiig Zinnebeelden.

VONKEN der LIEFDE JEZUS,

Behelzende Vyftig Zinnebeelden.

ZEDELYKE en STICHfELYKE GEZANGEN,

Met de

WERKEN der BARMHERTIGHEID,

Verfiert met Een en dertig Figuuien,

Alle met Godlyke Spreuken , enïeefStichtelyke

- Verzen , daar Op paffende verrykt.

ftlsmedezyn GEESTELYKE BRIEV]











-  : r-
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