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

Van eenige der berymde

PSA L M EN DAVID S.
Tweede Druk.
Met een

A A NH A N G Z E L,
Behelzende eenige

REIS-GEZANGEN, enz.
IneeVenS

-

Een voORBERICHT, en voORREEDE.
D O O R

HIERONYMUS vAN ALPHEN,
Bedienaar des Heiligen Euangeliums te Amſterdam,

Te A M ST ER DAM,
By WILLEM BOMAN, Boekverkoper op
de Cingel naaſt 't Leydſe Veerhuys, i748.
Met Ottrooy der Ed. Gr. Achtbaare Heeren Burger
meeſteren der Stad Amſterdam.

Uytgegeeven volgens Kerken
ordening na voorgaande Viſi
tatie en Approbatie des Eerw.
Claſſis van Amſterdam, den

1o Juny A°. 1748.
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VOORBERICHT.

DE meeſte deſer Liederen al voor eenige
jaaren, te Leeuwarde in Friesland, uyt
gegeeven by ABRAHAM FERWERDA,
Boekverkooper aldaar, worden, met eenige
vermeerderinge, en teffens verbeeteringe
van fauten, die in de eerſte uytgaave ingeſloo
pen waren, thans alhier door eene tweede
druk weder te voorſchyn gebragt.
Wat de verſaamelinge ſelf der GEZAN
GEN aangaat; dit Bundeltje beſtaat, voor
verre het grootſte gedeelte, uyt Liederen,
die nu, en dan, by voorgekoomene gelee
gentheeden, gedicht, en vervolgens vergae
dert ſyn geworden. Daar ſyn egter eenige
onder, die uyt andere taalen, in Neder
lantſche Rym, (ſoo niet woordelyk ten
minſten ſakelyk) zyn overgebragt, by voor
beeld uyt Joach. NEANDERS Verbonds
Liederen, en Dank-Pſalmen, en anderen :

Noch ſyn 'er eenige, hoewel weinige, die
gedeeltelyk overgenoomen ſyn uyteene ver

ſameling van Nederduytſche Gezangen, in de
* 2.

VOOr

ry

v o o R BE R 1 c H T.

voorgaande eeuw afſonderlyk gedrukt, en
daar door ſeer ſeltzaam voor koomende.

De Leeſer, wien 't om de waarheid der

ſaake te doen is, en die het tot zyn hoofd
oogmerk ſtelt, dat ſyne ziele tot den Lof
des HT EREN mochte worden opgewekt,
ſalſig wel te vreeden houden, al is het, dat
Hy van de naamen der Dichters, of Ver
taalers geen naader, of breeder bericht ont
vangt.

Voortz: 't geen nog tot onderricht, aan
gaande het heilig en nuttig Sang gebruyk
van Pſalmen, en Geeſtelyke Liederen te erin
neren is, ſtaat, in de hier neevens gaande,
of volgende VOORREEDE, die woordelyk
behouden is, ſoo als deſelve Ao. 1744. voor
de eerſte uytgaave te vinden is, luydende
van woord tot woord aldus:
39

23

D"gen
groote Hoofdleſſe, die by het Zin
van Pſalmen of Liederen, te

,, betragten is, is deeſe Singet GODE. Pſal.

,, LXVIII.5. HYis uwe Lof, ende HYis uwe
,, God, riep Moſes tot Iſraël Deut. X. 21.
,, Singende den HEERE, was daarom ook

,, Paulus taale Col. III. 16. en hy laat er op
,, volgen met aangenaamheid, in uw herte:
,, Sonder Herte, is 't maar een getier der Lie

,, deren. Hoorde men oudstyds in den Tem
,, pel op Zion, meenige Liederen, thans
-

e

-

-

-

,, moe

V O o R BE R I c H T.

v

moeten ſe in dat geeſtelyke Huys, daar
Petrus van ſpreekt, en dat eene Woonſtee
de Gods in den Geeſt genaamt wordt, ge

,, zongen worden. Het ſy dan ook in aan

,
,,
,
,,
,,
,,
5

,,

genaamheid #v zapitt, genade, met ſulk een
herte, dat regt eerbiedig is voor den
HEERE, (want men ſpreekt met den
heiligen, en alomtegenwoordigen God)
door ſyne Genaade bewoogen, en voor
de ontvangene eerſtelingen des Geeſtes
dankbaar; Dankende, ſegt d'Apoſtel aan
ſtonts nader , God ende den Vader door
Chriſtus.
,, Is 't, dat moogelyk yemant ſig niet
durft houden voor ſulk Een, als Die, die

,, in een Lied, als Spreeker, of Sanger, voor
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

komt, die ſinge met die ſtille ſugtinge,
als of hy, met den Digter van den CVI.
Pſalm, ſeide, Gedenk myner 6 HEERE, enz.
of ook wel met die dankbaare verwonde
ringe, Hoe groot is het goede, dat Gy weg
gelegt hebt, enz. Immers de LOF des
Heeren is betaamelyk ! mogelyk wordt
ook wel de ziele ſelf, onder dit werk,
als opgebeurt, en verwydert, of 't ge
moed van beroeringen bedaart, en eeni

,, germaate tot ruſte gebragt:
,, Heeft men al geen trek tot Singen,
,, men kan door een ſtil, en aandagtig lee
* -

* 3
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,, zen ſomtyds eeven deſelve vrugt genie
99

ten :

9»

,, Veele Chriſtenen hebben, van over
lange, een ſchoon getuygeniſs van het
gebruyk van Pſalmen, en Liederen ge
geven, en 't Singen daar van, wel eens
aangemerkt, als eene t'zaamenſtemmin

53

ge met de Engelen, en als een begin van

93
99

2,

't eeuwige, en volmaakte werk daar bo
ven, ſeggende daarom , dat 'er geene
9 3 naadere afbeeldinge van den Hemel op
99 d'aarde, is, dan een Geſelſchap van zin
»» 8 ende Geloovigen.
,, De Heere JESUS CHRISTUS, ſchoon
93 men wel veel meer van Syn Bidden, dan
53 van Syn Singen leeſt, (waarſchynelyk,
35 om dat dit met Syne diep verneederde
35 ſtaat, en ſtant van dienſtbaarheid, meer
99
39

93

overeenkwam) heeft egter dit geenſintz

33

veragt, ſie Matth. XXVI. 3o. Syne
Djenaars, d'Apoſtolen, hebben 't diwils aan

93

gepreeſen, en ſelf gedaan: ſie Hand. IV.

29

25
99
29
99
99
99 •

39

24. XVI. 25. Col. III. 16. 1 Cor. XIV.
26. De eerſte Bloedgetuygen hebben hier
door, meenigmaal hunne gemoedigtheid,
en blydſchap, tot verbaaſinge der Wee
reld, die haar vervolgde, doen blyken:
En, in volgende tyden, als de Waarheid
door overheerſchinge der dwaalinge, ee
,, Ven

t
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,,ven als onder eene kooren-maate ſtont,
,, is de ſuyvere Leere, en het pit der Waar
,, heid hier door menigmaal in de herten
,, van veelen ontſtooken.
,, GOD onſe MAAIKER, die Pſalmen geeft
,, ook in der nacht, leere ons dat Nieuwe
,, Lied, waar van men leeſt Openb. XIV.
,, Amen! Hallelujah!
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Pf. CXLVII: 1. De Lof

,

is betamelyk.
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. HEER
.
Sou niet
Naam,
des
en Lof
- -

v-º

Steets by ons ſyn de Singens-ſtof?
Sou niet ons hert HEM dank bewyſen?

O Jae! ſyn vriend'lyk Aangeſicht

-

-

Is waerdig alle Lofgedicht!

Des moet wat Adem heeft, HEM pryſen !
2.

wie is er van ſoo groot een Macht?
Wie aan den HEER gelyk geacht?

#EHOVA is de GOD der Goden;
Syn Scepter over all' ſig ſtrekt,
Syn Liefde wordt daer by ontdekt,

e

Syn Volk is het verderf ontvlooden.
.

.

.

.

Hy is der ſynen

3-

,

aº- Heer;
Hy

2

|
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Hy ſchenkt hun daarom meer en meer: Hy doet ze leeg'ren in ſyn weiden!

Wel dien, die deſen H Ex DER hoort,
En volgt de ſtemme van ſyn Woordt,

.

- En ſig door ſynen Geeſt laat leiden!
4

O HEERE, leer ons vaſter gaan,
Leer ons in regte eenvoud ſtaan:
Wil ons tot Uwen dienſt bewerken;
Uw Wille ſy van ons betragt!

Uw Wille word aan ons volbragt !
Uw Macht ſy om ons te verſterken!
- 2 * *

* *

'-, ' -

II.

- ,

Joh. XVII. 3. Ende dit is het eeuwige Leeven,
dat ſy U kennen, den eenigen waaragtigen
God , ende Jeſus Chriſtus, dien gy geſon
den hebt.
-

rº . .

.

Wyſe Pſ. 119.
-

1.

-

O Heuchlyk woord! (ſoo dierbaer als gewis)
Ons ſeggende, Dit is bet eeuw'ge Leeven,
Dat men God kenne, die Waaragtig is, ºf ,
En Jeſus Chriſtus, dien. Hy heeft gegeeven;
Hoor dan dit woord met aandagt, O myn Ziel!

En dat het in uw herte blyv' geſchreeven! .
& - - - - - - - - - Ge
1.
--

L I E D E R EN.
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Gewiſykjae! hoe kan het anders ſyn?
Wie weet iets hooger? iets meer uytgeleſen?
volmaakt, ſoo ſchoon, ſoo
wie kent wat,ſoorein,

M

- - -

-

Dat meerder is, dan dit volmaakſte WesEN?
GOD, d'Oorſprong, Heer, en Eigenaar
van 't All!

-

Wie HEM gelyk? wie weerdiger gepreſen?
-

3.

-

.

-

Dit WEs EN is een diepte ſonder grond!

Een volle ſchat van Algenoegſaamheden:

-

En teffens, volgens 't woord van ſynen mond,
De Hoorder der ootmoedige gebeden; . .

Kent gy HEM dan, ó Menſch, regt naar ſyn
- Woord,

*

.

Uw Ziele ſiet niet dan bekoorlykheden.
k

- **
'-

-

--

t:

*4

, 't

---

*

*
- "

-

w

Dit WEs EN is beſtendig voor en nae; *
Het gaat niet heen, gelyk de Schepſels pleegen,'T is als een Rots, dat men er vaſt op ſtae;
Geen ſchepſel kan't verwrikken, nog beweegen.
Wel Hem, die ſoo den Heere regt erkent,

En fig ſal ſchikken tot ſyn Woord, en wegen!
5.

- Dit WEs EN, dat volmaakt'lyk Liefde is,
Is vol Genaade, en #nnen dieren,
-- - - ---

2
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4.

Het wil, de Sondaar houd het voor gewis,
Dat 't om ſyn gunſte geerne ſy gebeden;

Gelukkig dan, die GOD als Liefd' erkent,
En regt gebruyk maakt van het Heden, Heden.
6.

.

.

-

Dit Wes en is volmaakt in ſuiverheid;,
Een ſpiegel van de allerſchoonſte Klaarheid:
Regtveerdig, vlekkeloos in Heiligheid,
Vol van Getrouwheid, louter licht, en Waarheid;
Gelukkig dan, die GOD alſoo erkent, .

En door dit Licht geraaktuyt angſt, en naarheid!
7.
Dit WES EN is

-

# in ſyn Macht;

Wie kan verſtaan den Donder ſyner ſterkte?

Doch, ó hoe dierbaar ook die ſael'ge kracht,
Waar door Syn hand het eeuwig heyl bewerkte

In ſynen Soon, dien Man van ſynen Raad,

Gelukkig dan, die dit in tyds bemerkte!
P AU s E.

'

8.

-

Nog is het eeuwige Leeven ook daar in,
Dat men den SooN, dien EEN GEBOOREN,
-

-

kenne,

-

Syn kennis, jåe! brengt toe een groot gewin,
Als het geloofſig ſal aanfº,Hem gewennen. Wel
v
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Wel dien, die in dien klaeren Spiegel ſiet,

Die ſal niets, buyten HEM , voor ſchoon
, erkennen.
9.

't

HY is de Koning van het grootſte Ryk;

In HEM ſyn opgeſloten al de ſchatten,
Van Wysheid, ende Kenniſſ' te gelyk,
Veel meer, dan ymand daar van kan bevatten,
Kent Gy, ô Menſch, dan regt dien WoN
*.

-

DER-SooN,

Gy ſult HEM boven alles dierbaar ſchatten.
IO.

Wie HEM regtſiet, gevoelt een weederſtraal
Van Licht, dat tot in eeuwigheid ſal ſchynen;
Wie HEM geniet, geneeſt van ſyne kwaal,
Die anderſins doodbraekende doet kwynen.
O groot geluk voor eenen armen menſch! ' Men vindt in HEM ſelfs regt om'theyl te my
- -

DCIA.

11.
Wat is het niet een overgroot geſeg'

Wie My ſiet, die ſiet in My, Mynen Vader;
Wie My vindt, vindt den waaren Leevensweg,
En komt door My het einde immer nader,

Wel dan, die ter bekwaemer tyd en ſtond,
Gebragt wordt tot die volle Heil-ſprinkader!
w r2 se
-

A 3
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O dierb're Heiland! ons IMMANUEL!

Gods eigen Soon! van eeuwigheid gebooren!
O een ge Licht Fontein, en Leevens-Wel!
O Vreede-Vorſt, van God zelf uitverkooren!

Myn Ziel ſinkt weg, als s'in geloof bedenkt,
Dat Gy het oor U liet voor ons doorbooren.
13.

* Wat was 't, dat U bewoog, 6 machtig Heer!
Dat Gy afdaald' uyt uwen Throon! ô Koning!
En dat Gy kwaemt op deſe aarde neer,
En in ons arme vleeſch naamt uwe woning.

't Verſtand verlieſtſig, ſoomen daar na vraegt!
Wat ſchepſel kan't geheim hier van vertoonen?
-

I4.

Myn Ziele ſegt, en ſingt U lof en dank,
En ſal Uw roem in eeuwigheid verhaalen,
. Als die haar uyt het ſtof, en ſondenſtank,
Jae uit den dood, hebt willen wederhaalen;
Maar doende ſoo, ſchiet ik dog ver te kort:

Want uwe Liefde kent nog maat, nog paalen.

L 1 E D E R EN
-

--

III. .

--
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. . . . .

Pſ. XXVII. 1. De HEERE is myn Licht,
" ! !!

R

" .

.
. .

-

JEHovA is

-

º Wyſe Pſ. 27.
-

I. .

. . . . . .. .

-

een Sonne vol genaeden !

JEHOVA is een Licht, volkoomen rein! .

In Hem kan ſig de Ziel in welluſt baeden,
JEHOVA is een ſuyv're Licht-fontein.
Wat kan men in dit Licht al wond'ren ſien!
Wat ſtille ruſt geeft dat Volmaakte Goed!

Die Algenoegſaamheid verkwikt 't gemoed,
Des wil ik door 't geloove tot HEM vlién.
-

- , 2. . . . .

. .

..

..

JEHOVA is een onbegryp lyk Weſen,-

!

Daar al 't Vernuft ganſch voor te gronde gaet;
En, in ſyn Woord is 't duydelyk te leeſen,
Dat 't alles naar ſyn Raadsbeſluyt toegaet.

Doch wie heeft ooit des Geeſtes zin gekent?
Wie gaf HEM raad, Die was voor alle tyd?
Stil, ſtil Vernuft: die Zee is u te wyd,

En veel te diep; Uw wysheid is ten end!
3

O God, in wien
wy ſyn, beweegen, leeven,
Tvr ſtrr een onorenaalicht

vºeren en grºenereren ººk
- - -
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Wilt my in 't licht voor U te wand'len geven;
Geleid my met Uw heilig Aangeſicht!
Gy ſyt, en woont in 't ontoeganklyk licht;
Haat dien, die luſt in duyſterniſſe vindt,
Lieft hem, die ſteets uw Recht, en Licht
bemint;

O dat Uw Licht beſtraale myn geſicht!
Door JEsUs kont Gy in gemeenſchap leeven
Met my, en ik

met U

in eeuwigheid:

O laat Uw gunſt genaad en eere geven,
Uw heilig Oog my in Uw wegen leid'!
Ach wereld, wat verblindt toch uw geſicht?

“ Vliedt Gy dit Licht, vermaakt g u in den
nacht,

-

' -

' '

Denk, hoe gy ſelf uw arme Ziel verkracht,
Men naakt tot God, nooit ſonder Recht, en

-

- - -- -

Licht!

-

Iv.

Devr. XXXII; 3. Want ik ſal dan Naen

*

des HEERENuytroepen, geeft onſen God
grootheid. a 2 -- . .
Wyſe

--- -

-

...

. . . ..

Pf 92,--

-- "-- - - -

Schikt u, om GoD te pryſen,
Gaat uyt het aardſch gewoel; .
Syn'

Z
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Syn Hoogheid ſy uw doel,
Roemt HEM op alle wyſen!

Wat woorden gy ſult ſaam'len,
In 't melden van zyn Eer,
Gewis, daar is veel meer,

Uw werk dat is maar ſtaam'len.
t

" ,

--

2.

Syn Naem is nooit volpreeſen:
JE HOVA is ſyn Naem;

Dit ſegt, in eenen aêm,
HY WAs, Hy Is, SAL WEsEN;
Van HEM ſyn alle deeſen

In Hemel, en op Aard':
Door HEM wordt 't ook bewaardt;

En moet ook tot HEM weſen.
3

Wie kent ſyn groote kragten!
Wie vat ſyn Eeuwigheid?
Wie weet ſyn Raads-beleid!

Wie kan ſyn doen betragten! Is 't alles niet het ſyne?
Komt iemand ook iets toe?
Vraagt iemand, Wat Hy doe,

Hy antwoord: 'T is het myne.
4.

. Hy woont daar in het hooge,
- -

-

A 5
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't Ontſach'lyk Heiligdom!
Daar ſtraalt het in 't rondom,
Van God'lyk Alvermoogen. Hoe ſeer de Volken raeſen,
Hun doen vergaet als rook;
Hoe ſterk, hoe liſtig ook,
Als HY er op wil blaeſen.

Hy ſlaatſe vaak ter neder,

t

Plots in een oogenblik:
Of geeft in hun een ſchrik,
Als door een ſwaar onweder:

Hy heeft ook met ſyn ſchichten,
Veel ſterken neêrgevelt,
En tot ſyn Volk geteldt;
.
't Moet alles voor HEM ſwigten !
6.

-,

-

-

In saulus is te leeſen,

-

’’

Wat deeſe KONING kan; .

Hoe d'allerkloekſte Man

Met zidderen moet vreeſen,
Wanneer Syn vuur'ge Oogen
Licht ſchieten naar beneén:

,

Wat worden ze gedween,
Die anders veel vermoogen !
-

e

PAUSE
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7.

Dog ſaelig te vertrouwen
Op ſulk een ſterken God!
Hoe heuchlyk dan het lot /
Van hun, die op HEM bouwen!
Hoe veilig kan men 't waagen

Op HEM, en ſynen Naem !
Syn Magt, en Goedheid t'zaem
Sal hen in 't werk doen ſlagen!
8.

Druk Heer op onſe zielen
De grootheid van uw Eer!
Op dat wy, meer en meer,
In diepte voor U knielen!
Al 't hooge vall' in duigen,
Dat nog in ons mogt ſyn;

O dat voor uw Aanſchyn,
Sig alles neer gae buigen!
9.

Verteer door Uwe Oogen,
Die als vuurfakk'len ſyn,

' Het ſondige fenyn,
Dat Gy niet kont gedoogen!
En raak door Uwe kragten,
Ons , als Johannes; * aan;
» openb. I. 17.

-

-V

I2
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Om in Uw dienſt te ſtaan,
En op Uw heil te wagten!
IO. ·

· · ·

· · ·

'T Licht van Uw Aangeſichte
Vervroolyk onſen geeſt !
!
Op dat men onbedeeſt

, V

Uw dienſtwerk ſteets verrichte !

Schenk aan ons allen t'zaeme,

Door uwe milde hand,
| |
Dat licht, 't geen ons verſtand

|

Tot Uwen will bekwaeme !
V.

PsALM CIV: 24. Hoe groot zyn uwe werken

o HEERE enz.

| |

|

Wyſe Pſ. 24. Pſ 95. Pſ. 111.

1.

| | | ||

WAt is hier niet een ſchoon Vertoog!
Wat heerlykheid ſiet niet ons oog!

-

Dit alles komt van GOD, den Heere;
Die door ſyn WOORD de wereld ſchiep,
En door ſyn Macht haer volheid riep,

op dat de Menſch ſyn grootheid eere!
2.

Hoe wonder ruim is niet de Lucht!

)

't Vuur van de Son, wat is 't geducht!
- -

o -

Wat

13
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Wat ſyn de Zeën waeterplaſſen!
Wie heeft ze pael, en perk geſet!

- 3

Wie geeft ze dagelyks die Wet, .oo

-

Nu, dat ſy ebben, dan weer waſſchen.
3-, f:

-

- -

'', , Y :)

-

Het is die ſelve MAJESTEID, | | |

| |2

tº
En tot zyn Roem, dus ging formeren!

Die alles door ſyn wvs beleid,

Op dat de laege ſterveling,
Met diep ontſag, in yeder ding, -

u
*

*

Dien grooten MAEKER ſou vereeren!
-,

4. '

-

w
-

Vereent u dan, (ó Menſchen) t'zaem,
Tot Lof van 's HEEREN grooten Naem! ..
- Roept uyt ,, Gods macht doet deſe dingen;
Syn Volheid brengt ſoo veel by een;
Syn Goedheid maekt het ons gemeen;
Op dat men ſynen Lof ſou' ſingen!

-

' s ,,

-

VI.

-

* rº

JEs. LII: 7. Uwe God* is* * Kooning.
3
* * *
'lt)

rº

:

- "

-

4. -

vººr,

Wyſe Pſ 24. Pſ: 95. Pf 111.
r! !

!

!

I.

... .

*

**

*

-

-

-

- -- - -

Komt, laat ons ſingen van den Heer;
ſyne Eer!
wien duiſenden geſtaag omringen,

Dien KONING! en van
'- -A

Die
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I4-

Die weerdig is, dat ſyne Schaar,
Syn eigendom, ſigſtelle daar,

En voor HEM nieuwe lied'ren fingen!
st-

17. 2. -

-

GY, die voor heen in heiligheid,

Op Siná had uw Throon bereid,
Kom nu by ons ook in het midden !

En, Gy, (myn ziel') buyg innig neér,

Voor uwen Maeker, ende Heer,
Wien all de Englen Gods aanbidden!
3-

2

.

'

s

ſ

.

Syn Throon is vaſt tot allerſtond;

De grondſlag lag voor 's Weerelds grond;
Dog, louter door geregtigheeden,

Heeft Hy die ſelve opgebouwt;
't Beſtier is aan HEM toebetrouwt,

Nu, en tot in de Eeuwigheeden !
-

4

O KoNING! laat uw heerlykheid,
Uw Macht, en groote Majeſteid,
Sig op de Aarde openbaeren!

En wy eens met het heilig Choor,
In uwen Lof ſoe breeken door,
Dat wy s alomme meé verklaaren!
:

I -2 :

- -- ? roz . . .

S

e

- - .

t

.

.
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VII.

e .

-

RoM. I: zo, Want ſyne onſienlyke dingen,
worden van de ſcheppinge der wereld aan,

uyt de Schepſelen verſtaan, en doorſien, enz,
Wyſe Pſ. 1.
1.

-

|

-- - - - - -

|

. .

.

.

God heeft ſig in ſyn werken ſoo geprent,
Dat Hy ſeer klaar in alles wordt gekent.

'

Zy dragen alle teekenen en merken,

Want van hun Maeker ſpreeken all'ſyn werken,
Schoon't niemand vat, alſiet, al hoortmen 'taan,
Indien het God niet ſelve doet verſtaan. - Y

-- - -

-

2.

v,

Een yder Schepſel ſynen schepper pryſt:
Op ſyn Beweeger elk beweeging wyſt;

-

De Son, de Maan, elk Sterr' preêkt ſynen
Heere;

All haare ſtraalen ſchryven van ſyn eere; º
Dog geen (nog Aard, nog Zee) krygtregtgehoor,
Ten ſy dat GOD eerſt oop'ne hert, en oorl
3

Der geeſten VAADER in 't verborgen woont,
Soo dat HY ſigden menſch niet ſigtbaar toont,
Men mag ſig daarom ook geen tekens bouwen,

Als of de HERR ſig daar in liet beſchouwen;
S

laa

GE ES TE LY KIE

16

Jaa 't is vergeefs, wat ſig't verſtand verbeeldt,
Wanneer God ſelf ſig voor den menſch verheelt.
4

Gelukkig is, (ó Heer) diens menſchen geeſt,
Die, als Hy ſoo veel Wonderwerken leeſt,
Door uwen Geeſt uw kennis regt mag leeren;
En, door genade, Liefde voelt verméeren.
Gelukkig, in wiens hert een trek geſchiedt,

Dat hy van 't ſchepſel tot den Scbepper ſiet !
-

- r! 5

O HEERE maak, maak ons geluk ſoo groot,
Naar niets te ſien in 's werelds kring en kloot,
Dan't geen uw'Grootheid voor ons oog' afmaale;
Te booren niets, dat van U niet verhaele;
Tot op den dag, dat met een beter oog,

wy U eens ſien in heerlykheid om hoog!
net t J.

v. - 2 4 VIII.

JoB V. 9. Die groote

dingen

doet , die men

: niet doorſoeken en kan, wonderen, die men
niet tellen kan. 4 -- - -

* * *

-- -

*t,

-

wyſ Pf sr.
ge... :' I. : :

-

-

: : :

HEmel, Aard', en Zee
* Spreeken van hunn HEERE - - - - - -

L I E D ER E N.
Gy, 6 Ziele, mee:
Denk aan Uwen God!

Alles in u tot

|

17

"

-

| |

|

Synen roem ſig keere!
u. -

-

-

-

-

-

-

- 2.

oog ſig

wendt
Opwaarts, of naar ond'ren,
Alles roept, erkent
. . .
HEM, die 't alles ſchiep;
Die, 't geen niet was, riep,
Waar uw

Spreek van ſyne wond'ren.
3.

| "| , |

. . . .

Sie de Lucht: hoe wyd!

.
" -

.
\-

- - - \

Geenſints af te meeten:

Denk dan op dees' tyd,
GOD is eindeloos groot,

,

Boven d'Aarde-kloot,

- -

-

Eeuwiglyk geſeten!
4.

-

GOD in 't eeuwig Licht,
Woont voor ons in 't duiſter:

Blindend ons geſicht,

Door ſyn Majeſteid,
Door ſyn Heiligheid,
Door ſyn' grooten Luiſter! **

*

e

*

*

B
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5.

Biddet voor HEM aan,
Met geſlooten oogen;

lyf eerbiedig ſtaan,
Voor ſyn Majeſteid,
In ootmoedigheid,
Kinderlyk geboogen!
-

6.

"

Ach! dat Gy, 6 GoD ! My in gunſt' woudt geeven,

Dat ik ganſch lyk tot
d’ Eere van uw Naam,
En ten dienſt bekwaam,
Voor U moge leeven!
7.

O dat veel myn oog
Heilig ſig verluſte,

Siende ſteeds om hoog,
Niet wat d' aard' aanbiedt !

Dat myn hert toch niet
Hier beneeden ruſte!
-

-

- --

-

-

8.

-

Neen! Het klimm' als op
Boven Lucht, en Sterren;
't Stae op Zions top, *

-

Met

-

* openb. XIV. r.
r
w

L I E D E R E N.
Met die heilige ſchaar,

I9

Siende ook van daar,
't Vaderland van verren!

IX.

-

Ps. CXLVII: 5. Onſe Heere is groot, ende
van veele kracht, ſynes Verſtands en is geen
getal.

-

Wyſe Pſ. 66. Pſ 98. Pſ. 118. en X. Geb.

MYn Ziele wilt in alſ Gods werken,
Door ſynen wille voortgebragt,
Den ſchat van ſyne Wysbeid merken,

Als ook de blyken van ſyn Magt!
---

2.

-

Sie ſyne overgroote wond'ren,
In dien onmeetbre Hemel-kring!
Jaa, ſie de ſelve hier van ond'ren,
In yeder, ſelf het kleinſte ding.
- s-, 3-

-

Sie ſyne Hoogheid in den Donder;

e

Sie in de Lucht ſyn' Heerlykheid;

Syn Goedheid in dees Aard hier onder,
En in de Zeën ſyn Majeſteid;
-

r,

“---

B 2.

"

-

Sie -

2O
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Sie ſynen Cieraad in de boomen,
-

In blad, en bloem, ſo aangenaam;

't Beeld ſyner klaarheid in de Stroomen;
Syn' Rykdom, in ſoo veel te zaam'.
5•

Erken ſyn WesEN overwaerdig,
Dat men Hem diene in den geeſt;
Roem Hem Ontſacb'lyk, en Regtvaerdig,

Op dat Gy, als een kind, HEM vreeſt.
6.

Denk, dat ſyn OoGEN 't allen ſtonden,
Wyl voor hun niets verborgen is,

Uw hert beſchynen, en doorgronden,
Selfs midden in de duiſternis.
7.
-

Geloof, dat HY is door ſyn WESEN
In alle plaatſen, waar het ſy,

Geneigt, om U tot heyl te weſen,
En tot Uw hulp alomm naby

P A U s E.
3 ------ --8.

-

-

Geef U gewillig in ſyn banden;

Hang altyd af van ſyn Gebied,
Gelyk een knegt, die op de handen,
Van ſynen Heer geſtadig ſiet

21.
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9.

" - -

- -

-

-

Soo alles woed', en oorlog voere, -

Sta vaſt, en blyf onwankelbaar;
Laet alles ſyn in rep, en roere ,
Al wie HEM heeft, heeft geen gevaar !
IO,

|

-

|| | | |

| |

Gedenk, dat niets ons kan geſchieden, , 3
Ten ſy HY 't wil, 't ſy groot, of klein, !
Dat alles hangt aan ſyn gebieden,
Als ſynde s werelds SoUvEREIN.

- '

t-

-

II.

Sie dan geduurig op ſyn Oogen,

-

-

-

Syn Hand, ſyn Raedt in 't geen geſchiedt.
Op dat uw herte, ſtil geboogen,

'-

Met liefd' afhang van ſyn gebied!
12.

Kieſt Gy ſoo al ſyn Welbehagen,
Lieft gy ſyn Raad in 't algemeen,
Kan niets U ſchaden all' uw dagen,
Niets willend' dan Syn' will alleen.
13

Nu; die ſal d' uytkomſt u wel leeren;

Betragt eenvoudig, 't geen Gy moet,
En ſiet gy d' orden niet des Heeren,
Sie dan maar ſteeds, het geen HY doet.
-

-

2

B 3

Gy

22,
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I4.

Gy moogt niet voor U ſelven weſen:
Gy ſyt in alles voor den Heer;
HEM lieven, dienen, bidden, vreeſen,
Moet ſyn uw Goed, uw Luſt, uw Eer.
-

I5,

-

'

Doen, lyden, bidden, en gelooven,
Syn hier, in de genaed', ons lot;
De ſtaat der heerlykheid daar boven,
Is ſien, en ſyn in het genot.
,

X.

1.

Ps. CXXIV: 8. Onſe hulpe

is in den Name

- des HEER EN, die den Hemel, ende de

Aarde gemaakt heeft. . . .
Wyſe

.

-

-

re 33

DEs grooten Scheppers Alvermogen
Deed ſyn, het geen 'er niet en was:
En, wat nu ſigtbaar is in d'oogen:
Kwam op ſyn woord te voorſchyn ras,
Hemel, ende Aarde!

Daar ſig alles ſchaarde
en beneed'; Toen het WOORD 't hun ſeide,

Booven,

Toen de GEEST ſe ſcheidde,

-

- -

Ging elk naar ſyn ſteed'.
-

- --

& “l

O
2
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. 2.

O wyſe MAAKER, die de palen
Die all' de perken van dit Rond,
Die all' de hoogtens, all de dalen,
Die elke uure, elke ſtond,
Aldus woudt beperken !
Laat ons hert ſteets merken,

Hoe niets by geval,

Maar naar d'eeuw'ge Wysheid,
Die 't all tot haar prys leidt, Komt

,

of komen ſal!

3.

Vergun aan ons geopend oogen,
Die 't aller-tyd eenvoudig ſtaan
En die alleenlyk hier nae poogen,
Dat s Uwe wegen gaede ſlaan!

,
-

ºf

Regte Duyven-oogen,

Die niet afgetoogen,
Altyd op U ſien,
En alleenlyk wagten,
Om maar te betragten,
Wat GY ſult gebién.

* *

-,
t

B 4

XI.

*
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» XI.
- 2 ·

- '

2 e

JEs. XL: 15. Siet de volkeren ſyn geagt, als
een druppel van eenen emmer, en als een ſtof
ke van de weegſchaale. enz. Hy is 't die
daar ſit boven den kloot der Aarde.

Wyſe Pſ o1.
/ 1.
Soo wie den SCHEPPER niet en ſiet,
Schouwt maar de Creatuuren:

Kent men God door 't geloove niet,

Men houd ſig aan figuuren:

-

-

-

Doch als de HEER in gunſt genaakt,
Verlicht Hy Ziel, en Sinnen;
- -

Die Goddelyke SoNNE maakt,

-

- - -

iſ

Dat 't herte vlammt van binnen. ,
- A-

-

2. de
De Schepſels, by Syn heerlykheid, c'A
-

syn niet als ſtof, en veeſen,

- -

-

- - - -

is zº

En by ſyn Eeuw'ge MAJESTEID, 2
fºtº
Maar ſchynſelen van weſentl : - de 'W
verdwynet dan ô Sigtbaarheén:
By dit grootmachtig WESEN!
Niets van U ſy ſoo, als voorheen,
Voor ſchoon van my gepreeſen !

--2

- H

3. ô
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3•

ô Hoogſte GOED, ſoo aengenaam !
Gy ſyt alleen begeerlyk!
En Uw aenbiddelyke Naam

Is wonderbaer en heerlyk!
buyten
Dat,
al verveel'!
Dat ik niet U,
ſoek't my
te leeven,

-

-

,

v.

Als om my, voor altoos, geheel
Tot uwen dienſt te geeven!
X II.

Ps. CVI: 1. Lovet den HEERE, want Hy
is goed: want ſyne goedertierenheid is in der

eeuwigheid.
-

Wyſe Pſ. 1.36. Pſ. 68.
-

i

-

WAt deelt de GOEDHEID niet al ſchoons!
En geeft haar dienaars niet al loons!
Selfs op dees aard' beneeden ?

Wat wil 't, na deeſe tyd en ſtond,
Niet ſyn, in 't hooge Hemel-rond,
Die ſaal’ge booven-ſteeden!
* *

"

*

2.
- - --

Wat heilige luſt, wat ſaal’ge ſchyn
Sal in die hooge plaatſen ſyn!
Hoe glansryk moet 't daar blinken!
B 5

Hoe
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Hoe lieflyk daar! daar ongeſtoort,
Syn Lof eendragtig wordt gehoort,
En Hallelujabs klinken!
3.

-

-

O was ik daar ! ô ſtond ik ſchoon

* Voor GODS, en voor des LAMMES Throon !
En droeg ik ſege-palmen! *
-

Verhoogend naar der Eng'len wys',
Syn' grooten naam, Syn roem, Syn' prys,
Met heil’ge Lof, en Pſalmen !
---

*

4-

-

Terwyl my ondertuſſchen hier,
ó God ! uw' Liefd' is een banier !

Soo kan ik ook niet leeven,

Of 't hert gevoelt een grooten luſt,

Op alle plaatſen, oorden, kuſt,
, Sig tot uw' Lof te geven!

5.
Help my, en ſchenk my meenigmaal,

-

-

Een ſegen uyt dien Opperſaal;
Op dat ik regt mag bloeyen! ... .
ô Dat de Somer van genaé

In myne ſiele, vroeg, en ſpaé,
Doe veele vrugten groeyen!

-

* openb. VII. 9.

3.

Maak
:

3 -

1
'-

- - -

-
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6.

Maak my beſtendig goed, en vroom:
Op dat ik, in dien Oly-boom,
In JESUS CHRISTUS! blyve!
En dus tot uwe Eer, en Roem

,

-

-

In Geplant,
Eden, alsvoor
een eeuwig
ſchooneblyve!
bloem,

w

XIII.

Ernes. I: 4.

Gelyk Hy ons uytverkooren heeft

in Hem enz.

-

Wyſe Pſ. 1o3.
/

I

BArmhertig

God! en HEERE booven allen!

Die my, naar Uw vrymagtig welgevallen,
In uwen Soon hebt willen neemen aan;

En, eerder dan ik ſelve was gebooren,
Vrymagtig hebt tot erfgenaam verkooren,

Hoe moet ik niet in diepe ootmoed ſtaan!
-

2.

Gy hebt geſien myn jonkheids ydel wand'len.
En my in veelen, naar myn dwaasheid hand'len;
Doch, Gy lankmoedig, hadt een groot geduld!
Hadt Gy niet willen uw gericht uytſtellen,
Ik was gewiſs'lyk heen gegaan ter hellen,

In 't midden van myn ydelheid, en ſchuld!
Dog,

28
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Dog, 't was uw Oog, dat ſig op my bepaalde,
En my uyt myn verſtrooing wederhaalde,
Gy gaeft in my een and'ren geeſt en ſin!
Dus kwaamt Gy my uyt Zatans netten rukken,
Gy deed my voor uw Voeten nederbukken
Gy voerde my in uwe ſchoole in!
--4-

Nu bidd ik; wilt my verder toch formeeren,

Soo als Gyſelfs, om U op 't hoogſt te Eeren,
My, die uw ſtof, en maakſel ben, begeert!

Och wilt nu verder ſterken, ſteunen, gronden,
Gy weet daar toe de regte tyd', en ſtonden,

Ach dat G' in my een vaſten geeft formeerd't!
5.

-

Ai wil my naar uw Beeld al meer verand'ren!
En, op dat ik ook lichten mag voor and'ren,
Beſtraal my met uw vriend'lyk Aangeſicht;

Soo ſal' ik my naar uwen Naame noemen,
En in U, als myn God, en Rotſteen roemen,
Tot ik genaake tot het ſaelig Licht!

!

'

*

4

v

XIV.
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XIV.

•

.

jt

Ps. CIII. Looft den Heere enz. Die alle uwe

krankheid geneeſt, enz.
Tr

Wyſe Pſ; 7. Pſ. 46.
u -

-

-

I.

-

-

n

WAt breng ik U, ontfermend wESEN!
Die myne krankheid hebt geneeſen,
Jae Die my uyt der hellen-magt

Hebt tot Uw ſaelig licht gebragt!
2.

Daar ik in ſonden lag verſtorven,
Van binnen door en door verdorven,

En d' aangeboorne kwaede luſt,
Myn Ziel hield buyten alle ruſt,

º

k

3

Sag my Uw Oog, met meededogen!
En 't wierdt toen over my bewogen;
My! die door Zatans ſnood geweldt
Soo droevig lag ter neêr gevelt!
-

's-

4.

V.

v

s -

Des kwaamt Gy deſe macht verſtooren,

Gy deed my uwe ſtemme hooren; .
Gy gingt my met ontferming na,

En kwaamt my met uw hulp te ſtaé!
- -

w

Tot

go
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5.

Tot eind'lyk door Uw alvermogen,
Myn'Ziele wierd' als uytgetogen
Uyt Zatans liſt, en ſonden-luſt
En dat ik ſmaakt een ſtille ruſt !
-

-

6.

Die ruſt, die eenig wordt gevonden
In JESUS, en ſyn bloedige wonden:
Die vrede door dat dierbaar Bloed,
Dat voor de ſonden heeft geboet.
7.

Hoe wenſcht myn Ziele nu te buygen,

En dankbaar, voor U te betuygen,
Dat Gy met hulp haar ſyt genaakt,

En door Uw heyl hebt vry gemaakt!
8.

6 Heyland doe my aan uw Voeten,
Met diepe eerbied U ontmoeten,
Gedenkend' ſteeds met thraanen aan

Al, 't geen GY hebt aan my gedaan.
- - -

9.

Laet my door all' myn levens-jaaren,
U de geſwooren trouw bewaaren;

Uw bloed alleen, blyv' voor en na,
De een ge grond, waar in ik ſtaa!
-

Io. - .

Heb dan, ó KONING, lyf, en leeven
Ten

Ten uwen dienſte heen gegeeven!

Verſtoor ſelf die gemak'lykheid,
Die nog komt uyt de eigenheid!
II.

Soo word ik, volgens myne beden,
Volendigt voor all' d' Eeuwigheden;
Soo leef ik ſteeds ten eygendom,
Voor U ! ô Zielen-BRUYDEGOM !
XV.

OPENB. IV: 5. Ende van den throon gingen

uyt blisſemen, ende donderſlagen, ende ſtem
771672.

Wyſe Pſ. 1o4.
I

ONtſachelyk voorwaer is voor 't geſicht,
Het vrees lyk, en doordringend blikſem licht,
En 't klaat'ren van den donder in de wolken!

Wordt dat gehoort op d' Aarde by de Volkên,
Dan denkt de menſch met eerbied aan ſyn God;
De ſondaar vreeſt dan voor een droevig lot,
Nu denkt hy, dat miſſchien een van die ſlagen
Hem eerlang voor 't gericht van God ſal dagen.
2.

Enſiet, op ſulk een wys gaenuyt den Throon,

Van GOD, den Richter, en van ſynen SOON,
Ook
-

-

-
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Ook meenigwerf al donderende ſtemmen,

Die 't herte van den ſondaar regt beklemmen:
Daar ſchiet ſomtyds een blikſem van ſyn woord
Soo diep in 't hert, dat die 't geheel doorboort,
Om het wel eerſt met ſmerte te doorwonden,
En dan te heelen ter bekwaamer ſtonden,
-

3.

Och dat de glans van dit ontſach'lyk licht
Ook nog aan veelen kwame voor 't geſicht!
Och dat het als een pyl eens kwam gevloogen,
Een pyl, die van den KONINGuyt het hoogen
Neer kwam ! op dat hy ſig maak onderdaen,
Een gantſche hoop, die voor de Sege-vaen

Van JEsus, en ſyn Kruys, ſig willen buygen,
En van ſyn Macht, en Koningryk, getuygen!
4-

-

Och dat ook nu die ſelve heilige gloed
Doorlout'ren mogt, en ſuyv'ren ons gemoed!
Och dat ſe toch eens gantſch lyk doe verteeren,
Wat nog niet goed is in het oog des Heeren!

Se daale dan tot in het diepſte neêr;
S' ontdekk ons aan ons ſelven meer en meer;

S ontbloot in ons ook d'allerdiepſte gronden;
Se toon ons aan all' d' yd'le herten-vonden!
5. -

Laat aluw Volk, ô HEERE, door dien ſchyn

- Van uwe Mogentheid geloutert ſyn!
-

-

-

Verteer
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Verteer in hun het dwaas, en ſondig eigen,

Op dat ſig all', wat in hun is, mag neigen
Tot Uwen Naam, tot Uwe heerlykheid,

Te pryſen nu, en tot in Eeuwigheid!
Dit komt U toe, op Aarde, en hier boven;

Mocht al, wat Adem heeft, den HEERE
loven!
XVI.

w

Je s. XLIII: 15. Ik ben de HEER E, uto
Heilige, de Schepper Iſraëls, ulieder Ko
ning.

Wyſe Pſ. 36. Pſ. 68.
I

Hoe wel is 't

hem, die toe mag treên

Tot in de binnenkaam'ren heên; |
-

-

En in Gods Tempel ſchouwen,
Den cieraad van het Heiligdom,
De Sterkte van het Koningdom,
En op zyn Naam vertrouwen!
Genaed' is daar het Sielen-deel,

Genaede ſtilt het hert geheel;
S' is als een Spys van boven:

Wordt men gebragt in 't Heiligdom,
't Verflaauwde hert ſal wederom

Den Heere vrolyk loven.
C

2 O
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2.

O dat myn Ziel dan in der daad,
Met David, in den dageraad,
Door innig herts verlangen,

Uyt traag-en treurigheid ontwaak',
En God in ootmoed regt genaak'
Om ſteeds HEM aantehangen!
Ik ben een arm onmagtig kind!

Een blad gedreeven door den wind,
Soo Gy my niet verſchoonet,
Een Tortelduyfje in de kloof!
ſk Erken de kleinheid van 't geloof,
Dat in myn herte woonet.
3

Dit is het geen my roepen maakt,

En my ſoo vaak aan 't herte raakt:
Ach! laat ik het U klaagen,

Myn Heer! myn Maaker! en myn

-

God!

Die Gy wilt worden 't deel en lot
Van hen, die naar U vraagen.

De Wereld is my als een land
Van wildernis', of 't dorre ſand;

Myn hert vindt geen verkwikken!
Haar drank ſmaakt aan de ziel als draf,
Haar voedſel is een louter kaf,

Als GY geen ſpys', ſoudt ſchikken !

C -

4. Myn

L I E D E R E N.

35

4

Myn vleeſch (de hutt', waarin ik woon)
Dat eertyds had een ydel ſchoon,
Wil my bykans niet dragen;

Ten ſy de Ziel door hoop geſterkt,
En door uw Levenskragt bewerkt,
My ſett als op een wagen!
En daarom, 6 myn GOD en Heer,
Sy neemt tot U alleen haar keer,
Als tot haar Ziels-beminde!

Uw Liefde ſet't toch maat en tyd',

Dat niemand al te veel en lyd,
Maar weêr verpooſing vinde!
5.

Myn ooge ſtelt U tot haar doel;
Myn hert dorſt innig door 't gevoel,
Dat geene drank kan laaven,

Dan GY, die de FONTEINE zyt,
Daar vraagt ze om, ook nu ter tyd,

En naar geen and're gaaven!

.

. .

.

Ai, laat het ſmeeken van Uw kind, T.
Het geen ſig ſeer behoeftig vindt,
Uw Vader-herte breeken !

-

Dat geene dag my gae voorby;

- - -

---

Waar op niet een gelaaf"nis zy; - Verhoor dit ſugtend ſmeeken!
-

º

- - -- :

* C 2

-
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xvII.

Op de Geboorte van den Heere
Jeſus Chriſtus.
LU c. II: 12. Gy ſult het Kindeken vinden in
doeken gewonden, liggende in de Kribbe.
Wyſe Pſ. 8. Pſ. 45.
I.

-

Word't 6 myn Ziel, in aandagt opgetoogen !
Doch ſluyt hier toe uw beide vleeſches-oogen:
Begeef u dus naar BETH'LEMs Kribb', en Stal,
Want hier ontmoet g' een wonderbaar geval!
2.

Een ſtuk verborgen voor de meeſte Grooten,
Een ſtuk den kleinen door den Geeſt ontſlooten;
Hier is Gods SooN, en teffens 's Menſchen-KIND !
Hier is IMMANUEL, die groote ſondaers VRIND !
-

3.

-

Seg niet ,, Wie ſoud in ſulke ſlegte hoeken,
Een Konings Soon,toch immermeer gaan ſoeken?

6Ziel!'t wierdt ſoo geſchikt naar 's Hemels Raad,
Daar al 't vernuft des vleeſches ſtil voor ſtaat!
, 4º - L
Voorwaer! dit KIND hadd' immers niet van
-

nooden,
-

--

Dat
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booden
Dat aardſche eer, of goed wierdt
Om hier door Groot, of Ryk te ſyn; ô neen!
Dat trekken weereldlingen naar ſig heen!
5.

Dit KIND ontleent geen cierſel van de Aarde,
Of iets, dat men daar houdt van groote waarde:
Syn Grootheid heeft HY immer in ſig ſelf,

Syn eige Wooning is in 't hoog gewelf!
6.

-y.

-

Alleen HY kwam ter deſer tyd hier onder,
Op dat HY wierd een overſeldſaam Wonder
Van Laagbeid, Armoed, Lyden, en Geduld,
En dus betaalt HY uw gemaakte ſchuld!
7

En; wyl de Hemel voor u was geſlooten,
En dat de Vloek u gantſch'lyk ging ontblooten,
Soo daalde HY van boven tot U neêr,
En dekt daar door de ſond’ge naaktheid weér:

P AU s E.
-

8.

,,

- - - -

-

Dus, 6 myn Ziel! wilt Gy den HEILAND ſoeken,
Vraag 't allereerſt naar die verborgen hoeken,

Daar weinig of geen werelds grootheid is,

Of anders loopt gy Syne plaatſe mis.
-

C3 -

. . .
9. Smeek,
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9.

Smeek tot HEM ſelf, dat HYuw herte roere !

En dat ſyn Geeſt U ſelfs naar Beth'lem voere!
Vraag heylbegeerig, waar de Kribbe is,
Daar d'ARMOED woont: Gy vindt de plaats
gewis.
IO,

-

'k Wilſeggen; ſtaetdog niet naar hooge dingen,

Maar voeg u ſelf veel eerder, tot

geringen;

Gaet in den ſtal van waare need'righeid:
Daar vindt gy HEM, die U naar boven leidt!
-

-

II.

O liefſte HEILAND! die toen laegt omwonden,
In Doek', en Kribb', om onſe ſmett', en ſonden;

Ai trek Gy ſteeds door Uw verborgen kragt,

Nog veele Zielen uyt de ſonden-nagt!
I2*

*.

. .

-

Geef, dat ſy eens verlaaten all' die oorden ,
Waar in de Aardſche goed'ren hun bekoorden!
En komen, daar Uw Armoed is te ſien,

Waar in GY laagt, om ſondaers hulp te bién!
13.

Voer GY ons ſelf tot deſe laage hutten;
Beneem ons alle ſchadelyke ſtutten Van Trotsheid, yd'le Waan, of eigen Werk;
Soo wordt voor ons de Stal de regte Kerk! *
-

-

--

-

L
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XVIII.

1 TIM. III: 16. De Verborgentheid der God
zaligheid is groot: God is geopenbaert in
vleeſch enz.
Wyſe Pſ. 89.
I
/

WAt is 't een groot Geheim! daar alles ſtil
voor ſtaet!

Wat diepte, ſonder grond! ſoo men hier pei
len gaet!

Gods SOON(de Man Syn's Raads) komt tot ons
naar beneden!
HY, die het licht bewoont, komt in de don
kerheden !

-

HY, voor wiens hoogen Throon de ſaal'ge
geeſten ſwieren,
Daalt neér tot in een ſtal vanreedelooſe dieren!
2.

HY, die de HEERE was van alle d'aardſche
-Y

Goôn,

Moet nu, op het bevel van den Romeinſchen
Throon,

In 's moeders lichaam, ſig naar Beth'lem heenen
- -

ſpoeden!

-
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HY, die met hoog Geſag het Heidendom ſal
hoeden,

Die moet, ó wonder ding! eerſt dalen, en ſig
buygen,

*

Om van verlooch'ning, en verſmaatheid te
getuygen!

HY, wien het eigendom van Aard', en Hemel
hoort,

Wiens al doordringend oog geen plaats, (hoe

rein) bekoort,
Moet thans in eene Stall', en Kribbe ſig bevinden!
Daar ! daar men 't domme vee gewoon is vaſt
te binden;

-

HY, die van al wat leeft, moet worden aan
gebeeden,
- - -Wordt in de woonplaets van de menſchen niet
geleeden!
4

HY, die ſoo ryk was, dat HEMniemant ſygelyk,
Wordtſoo gering, en arm dat HY, bykans inſlyk,

Ter neder ligt! en daar, in windſelen omwonden,
Een Magt'loos Kind vertoont, als Een, die voor
de ſonden.

In ſwakheid kwam, en vol van menſch'lyke
gebreeken !

.

HY, die ſelfs d' AARDE draagt, kan 't hoofd
-

/

.

- --

nu niet

opſteeken!
5. Dus
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5.

Dus wierdt de grootſte HEER, nu ſelf een laag
ſte Knecht !

HY, wien het Recht toekomt, betaelt hier
ſelf het Recht !

v ”

HY, die de Koningen op hunnen Throon
moet ſtyven,
Sal ſig, als onderdaan, hier meed' op laaten
ſchryven!
e

Het Bethlem Ephrata, hoe ſeer veragt van
buyten,

-

Doet deeſen WORTEL uyt haar dorre aarde
ſpruyten!
- -

-

-

P AU S E.
6.

Wie is 't, die regt verſtaat zulk een geheimenis?
't Is die alleen, aan wien't de HEERE maakt
gewis;

-

Wien 't onder 't ooge komt, hoe om des ſon
»

' -

daars ſchulden,

-

De Borg, en Loſſer ſulk een armoed' moeſte
dulden,

-

Om weêr te brengen, 't geen men Adam ſag
verbeuren,

Wanneer hy ſig van GOD, ſoo droevig, af liet
ſcheuren !
-

C5

7. Dan
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Dan ſiet men, hoe HY wierdt ſulk een ver.
ſchooveling,

Om'tarme Adams-kind, (onweerdig eenig ding)
Weêr in te voeren in de ſaal der Hemel-ſchaaren;
En dus de duyſt're nacht voor hun te doen op
klaaren;

Om die, die als een Neſt van alle boosheid
krielen,

Door SIG te heiligen, op dat ſy GOD gevielen !
8.

Wel dan! geloſte ſchaer! ſpreek dank'lyk in
den geeſt,
Dit is een dag van GOD gemaakt ! Een ju
belfeeſt! -

Waar op dat ſig vertoont het Godd'lyk mee
dedoogen:
O heilgebeurtenis! O wonder in ons oogen!
Daar d' eene Afgrond roept tot d'andre, van
beneeden,

Aanbidt IMMANUEL , in all' ſyn heerlyk
heeden!

/
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XIX.

LUc. II: 13. Ende van ſtonden aan was daar
met den Engel een meenigte des Hemelſchen
heirlegers, enz.
Wyſe Pſ. 81.
I.

Sie! 't is of hier d' AARD'
Met den HEMEL paarde!

Wordend t'zaam vergaerdt
Door Gods eygen SOON,
Koomend uyt den Throon,
Op de laage Aarde!
2.

Immers 't was de HEER,
Van den hemel booven;

Die, gedaalt ter neér,
't Volk heeft opgebeurt,

Dat, by kans verſcheurt,
Droevig lag verſchooven!
3

O! de luſt * van GOD

-

Is nu in de menſchen!

Ai! wat Zaelig Lot
ve

* Luc. II. 14.

Wordt
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4,

Wordt hier toegelegt!
Met eén woord geſegt,
Al, wat men kan wenſchen!
4. '

Hoop tot Heiligheid,
Om weêr te geraaken
In glykformigheid
Met dat ſchoone beeld,

Dat, eerſt meê gedeelt,
ADAM dorſt verſaaken !
5.

Ja tot Zaligheid;
Die als een belooning,

" Sig in d'eeuwigheid,
Openbaeren ſal,
Met een vreugd-geſchal,
In die bovenwooning!
6.

't Was een ſtille Nagt,
Doe in d'open velden,
Met een Eng’len kragt,
Opging dit Accoort:
Doch, die 't ſelfs niet hoort,

Kan het nooyt regt melden! ,
-

-

7.

-

Des myn Ziel begeert,
Booven and're dingen,
Dat
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Dat s eens ſy geleert,
Dit Halleluja,
Deeſe Englen naa,

Juychende te ſingen!
8.

JESU! kom tot my!

Daal ook in myn Ziele!
Dat s' Uw Kribbe ſy,
Daar Gy neemt Uw keer!
Dat ze, meer en meer,
U ten Erve viele!
9.

O dan krygt myn hert
Het Genaeden - Stempel!
En, ſchoon 't eerſt verwert,

Jagantſch duyſter was,
Sal het, op dat pas,
Worden tot een Tempel!
-

IO,

't Englen ſoet Accoort
Sou' dan in my klinken:
't Geen doe wiert gehoort,

Sou' in my opgaan!
En myn hert voortaan,
. Ook van klaarheid * blinken !

* Luc, II. 9.
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XX.

-

Op het hoogeprieſterlyke gebed van
CHR1sTUs Joh. XVII.
Wyſe Pſ. 103.
-

1.

ALs 't vlekkeloos LAM ter ſlagtbank ſoude
treden,

Kwam eerſt een ſuyver Reukwerk van Gebeden,
Van ſyne hand, voor GOD, en ſynen Throon:
Al hoorde men ook aller Eng'len reien,

Nooit kwam een reukwerk van die Specereien,
Als DIT gebed, DIT reukwerk van Gods Soon!
2,

O HooGEPRIESTER, die dus trad in 't midden,

Gy leeft ook nog, om voor Uw Volk te bidden,
Leer Gy my ſelfs dit Uw Gebed verſtaan!
En, als ik tot den VADER met gebeden,
Sal naad'ren, bidd ik, dat GY toe wilt treeden,
En maaken, dat Syn' gunſt my neeme aan!
--

- - 3 -

Schoon dat GY nu verheerlykt ſyt in waarde,
Siet GY van booven needer op de Aarde!
Dies buygen w” ons eerbiedig voor Uw'
Throon:

O LAM! dat onſe ſonden hebt gedragen,
-

Voor
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Voor ons geboeit, gehoont, en ſeer geſlagen,
Ontvang den prys voor Uwe arbeids-Loon!
4-

-

-

Dank ſy uw Naam, voor dat vrywillig dulden,
En al dat bitter lyden, om ons ſchulden;
Die Angſt, die Smert, dat Zweet, en Her
te-bloed !

Waar meé Gy hebt geſtreeden, en gebeden,
En tot den VADER voor ons ſyt getreden,
O Liefde! jae, ó heete Liefdens-gloed!
Bewaar ons, dat geen ſterke waterſtroomen
Ons uyt uw Liefde immermeer doen komen!
Dat onſe Liefde, ſterker als de dood,

Ons eerder alles, Goed'ren, Lyf, en Leven,
Met blydſchap voor Uw ſaak doe overgeeven,
Eer dat men ons van Uwe Liefde ſtoot!
XXI.

Jo H. XVII. 19. Ende ik heilige my ſelve
voor haar, op dat ook ſy geheiligt mogen
ſyn in waarheid.
Wyſe Pſ. 42.
I.

-

HETge JESU! Beeld van klaarheid!
Die geheiligt voor Uw volk,
Teffens
-

-

-

-
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Teffens heiligt in de waarheid,
Geef aan die Getuygen-wolk,
Die nog op de aerde gaat
En voor uwe Naame ſtaet,

Dat ſy trouwlyk 't booſe myden,
En als uwe dienaers ſtryden.
2.

Gy, 6 JESU! hebt gebeden,
En gingt toen naar 't ſtrytperk voort:
Gy, ô Heere! hebt geleeden,
Buyten Salems muur en poort:
O, dat ik ook door 't gebed
Immer worde vaſt geſet!
En my niet ontrekk' te lyden,
Maar den goeden ſtryd mag ſtryden!
3.

&

Laat my door ervaaring merken,
Dat GY hebt voor my gebeên !

Sal ik uytgaan, wilt my ſterken:
Jae beſtier all myne treên;

Dat ik door myn daeden toon',
Dat ik ben uw Arbeids-loon;

Uyt de wereld uytverkooren,
Tot een nieuwen menſch herbooren!
4

KooN ING van een groote ſchaere,
Die U lieft in vuurigheid !
-

---

-

-

wilt
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Dat ſig nog een Volk vergaére,
Dat, in waare heiligheid,
Uw voorbeeldige gedrag
Voor ſig ſtelle al den dag,
En betoone met hun daaden,
Dat het blyv' in Uwe paden!
5.

Dat de glans van uw Geſichte
Tot een licht ſy op hun baan!
Dat uw Stem hun ſteetz berichte,
Van het geen moet ſyn gedaan!

Dat ſy trouw'lyk ſtreeven voort;
Tot s' eens door die eeuw'ge Poort,

D'ingang in de boven-wooning,
Komen ſullen voor den KONING!
XXII.

EP HEs. III: 19. Ende bekennen de Liefde
CHRISTI, die de kenniſſe te boven gaet.
Wyſe Pſ. 116.
I.

Hoe groot, en overvloedig is de ſtof!
Om van des HEYLANDS liefde nu te ſpreken,

Daar HY de toevlugt is voor die Hem ſmeken
Hoe weerdig dan ook aller roem, en lof!
D

2. Hy

yo
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2,

Hy ſterft, op dat Hy hun het leven ſpaart!
HY wordt een Vloek, op dat ſy zyn regt
vaerdig:

HY daalt om laag, op dat ſy't hooge waerdig
Gerekent worden, en in eeuwigheid bewaart!
3

Hy laat ſig vangen van ſyn Meé-genoot:
HY laatſig binden, boeijen, ſchelden, ſtooten;
HY draegt de geeſelſlaagen onverdrootens:

Eer dat hy ſterft, ſoo ſterft Hy meen'gen dood!
4.

't Gemartelt Lichaam ſwoegt, en torſtſoofwaar,
Dat 't haaſt beſweek! op Golgotha gekomen,
Vereen'gen ſig aldaar de lydings-ſtroomen;
Men kruyſt, en hoont HEM daar in 't openbaer.
5.

Daar hangt dat waare Paaſch-Lam als geſlagt!
Dat Lichaamſoo vol ſtriemen! ſoo vol wonden!

't Vertoont (ó Menſch) hetaak'lige der ſonden,
Dog teffens hoe de Vreed is aangebragt!
6.

Sag iemant ooyt wel ſulk een liefde-daad!

Kan ook een ziel meer bidden, * of begeeren?
Nu

mag men door de Poortef weederkeeren,

Nadien de weg in JESUS open ſtaat.'
-

* Epk. III. 22.

-

t Pſ. cxviii. zo.

7. Ont
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Ontvang! ontvang! ô God'lyk LAM, voortaen
Een innige dank! wat kan uw Volk betaalen,
Dan dat het uwe Liefde gae verhaalen,

En eeuwig roem', dat GY * het hebt gedaan!
8.

- -

-

O dat de Kracht, de Eer, en Majeſteit
U worde toegebragt tot allen ſtonden!

Gy ſyt een GOD van ſaeligheid bevonden:
Uw's Naams gedagt'nis blyft in

eeuwigheid!

XXIII.
Op de Verrigtingen van den Zaligma
ker Jeſus Chriſtus, van de voetwas-,
ſchingezynerDiſcipulen af, tot op de
aflegginge zynes levens. loh. XIII.
Wyſe Pſ. 66. Pſ. 98. Pſ. 118. en X. Geb.
Op 't Voetwaſſen aan de Diſcipulen.
I.

O BEELD van ootmoed aller-wege!
Wierdt GY thans ſulk een laage knegt!
Ach waſch my in uw bloed ter dege,

Op dat ik rein word', en opregt. ,
--

- -

* Pf. YxII. 32.

D 2

-

-

Geef
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»k

»r

ººk

Geef dat ik ook voor and'rer voeten,
My als de minſte ſett ter neer,
Gewillig om ſe dus 't ontmoeten,
En in Uw werk my ſelf verteer.

Op de Avondmaalboudinge.
2.

Wilt, Heere JESUS, my ook geeven
De waare ſpys', Uw vleeſch, en bloed!
Die ſpyſe, my bereidt ten leeven,

Toen Gy aan 't Kruys ſtierft, ons te goed.
»k

-

zie

ze

Ai geef my deſe regte ſpyſe,
En houdt met my Uw Avondmael !
Verſterk my veel op deſe wyſe,

Dit ſal my zyn een ſoet onthaal!
Op het Hooge Prieſterlyk gebed.
*

t",

Jo*

-

-

Myn HOOGEPRIESTER, wiens gebeden
Verhooring vinden t'allertyd,

Wilt voor my tot uw VADER treden,
Soo lang ik nog ben in den ſtryd!
-

»k

k

-

-

Soo lang op Aard nog duurt myn leeven,

Uw arm en ſwakke kind bewaar:
-

-

-

-

Wilt
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Wilt my gemeenſchap met U geeven,
En, in U, met der vroomen ſchaar !

Op den Zielen-angst in Getzemans.
* * *

-

.

4.

-

Hoe deed de Ziels nood U niet klagen!

l

Gy wierdt bedroeft, ſelf tot der dood:
Men zag U vreemde ſchulden dragen!
En, ó! Ik ſelf, maakt U dien nood!
2k

2k

>k

!

.

'-

Doch, Heer, met U te moogen treuren,
Is beter, als een yd'le vreugt:
Mag dat in ootmoed my gebeuren,

Myn herte wordt ook weer verheugt.
Op het aanbidden aldaar.
5.

In 't ſtof moeſt GY u nederleggen!
Vervaarenis had U verſchrikt 2

Dog teffens kondet Gy nog ſeggen,
Dat g'U, naar 's VADERS willeſchikt:
>k

ººk

>k

Help my, by alle druk, of ſmerte,
Dat ik my buyg', en blyve ſtil;
Bedwing het weederſtreevig herte,
En doet my ruſten in Uw will!
D 3

Op
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op de proefbeid, en 't bloedig zwitten,
6.

Ik dank, o HEERE! voor Uw Liefde,
Gy hebt geworſtelt met den dood,
Toen d; angſt Uw reine ziel doorgriefde,
Uw ſweet was bloedig in dien nood!

* *

*

Maak my ook in den ſtryd beſtendig!
Ach onderſteun myn blooden moed,

Ja ſterk tot bidden my, inwendig!
Het koſte dan ſchoon ſweet en bloed!
Op

- - -

Gy gingt ſelf uw vyanden tegen,
Ontvangend hem, die U verriedt:
Een woord kon al hunn kragt beweegen,
Wanneer g! U egter grypen liet!
-

* * * *
Laat ik myn kruys niet willen myden,
-,

-

Maar 't ſelve dragen dag aan dag:

Ja! dat ik 't werktuyg van myn lyden
Met liefde ſteeds omhelſen mag!

-

t - -

-

h

L 1 E D ER E N.
Op de gevangen neeminge.

ss

w

8.

Gy laat U binden, en U dwingen,
Onſchuldig! vol ſagtmoedigheid !
Gyſwygt, Gy laat U ſlaan, en dringen,
Als 't Lam, dat men ter ſlagtbank leid.
>k

2k

is

Ach maak my doch ook ſoo gelaaten,

En leid my, waar het U behaagt:
O dat ik ſwyg gelykermaaten,

Als ik van menſchen word geplaagt!
Op 't ondervraagen en ſlaan.
9.

Men vraagd' U uit, als een verraader !

Maar IK was ſelf die kwade knegt:
Men ſlaat U als een reuweldaader,

-

Daar al Uw taal, en doen was regt! " .
4

ºk

»k

Proev GY myn Heer! wat ik bedoele,
Geef, das ik in opregtheid leef!

En (ſchoon ik my onſchuldig voele)
Den booſen toch niet wederſtreef.

-
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Op 't verloochenen door Petrus.
IO,

Wat moeſt 't uw lyden niet vermeêren,
Toen Petrus U nog heeft verſaakt!

Dog 't was Uw oog, dat ſig ging keeren,
Dat Hy aan 't bitter weenen raakt:
»k - >k

2k

Ach maak my toch getrouw in allen!
Dat ik my houd' aan Uwe kracht!
En, als ik mogt uyt zwakheid vallen,
Word door Uw oog te regt gebracht!

Op 't valſcb aanklagen, en veroordeelen,
II.

Op valſche klagten ſweegt Gy ſtille,
De laſt'ring draagt Gy met gedult!
Gewis, 't was niet om Uwen 't wille,
GY wiert veroordeelt ſonder ſchuld!
»k

ik

ººk

Ik ben (ſoo Gy naar 't regt wil rigten)
Des doods, en ook der helle waard;

Dies moet ik ſonder weêr-wraek ſwigten,
In alles, wat my wedervaert,

Op
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Op 't beſpotten, beſpuwen, ſlaan, enz.
I 2.

Gy wierd beſpot, Gy wierd beſpoogen,

u

Men ſlaet uw heilig Aangeſicht,
Op dat ik vry word', en onttoogen

*

De ſpot, en pyn, in uw Gericht: - »k

**

-

-

k . >-

Ach help my, dat ik ſchand', en plagen,
Niet vrees', of angſtelyk ontvlied' !
Ontvangt hier d'eene wang wat ſlagen,
Dat ik veel liever d'and're bied'!

Op 't valſch betigten voor Pilatus.
13.

Men leid' U voor 't Gericht, onſchuldig! ^
Doch, of men laſtert, ſmaad, en ſcheld,
Soo ſweegt gy ſtil, en waart geduldig,

Uw Ryk ſtaat door geen aardſch
>k

ººk

geweld.

ze

Geef, dat ik ook des weerelds lagen

Veragt, en 't hemelſch maar bedoel!
Dat ik getrooſt aan 't eynd' der dagen,

Mag komen voor Uw' Rigterſtoel!
-

D5

Op
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Op 't ſpottelyk handelen door Herodes, enz.
I4.

Gy wierd daar heen geſleept met ſchanden,
Men voerd' U als een dwaaſen om,

En niemant (dagt men) ſmet zyn handen,
Aan U! doch Gy blyft ſtil en ſtom:
xk

ik

ººk

Geef, dat ik ook, in kruys, en lyden,
My ſoo gelaeten heenen geef!
Veel klagens ſoeke te vermyden,
En liever in veragting leef.

Op 't overgeven van Jeſus ter dood, en geeſſeling.
15.

Ging men, 6 JESUS! U vérſtooten,
En riep toen om den Moordenaar,
Ging men Uw hals, en rug ontblooten,

En geeſtelde dien, ſchrik lyk ſwaar!
»k

is

zº

Ach dat ik 't booſe ſoek te 'myden,
En U verkies, het gae, hoe 't wil !

Moet ik daar voor een tugt-roé lyden,
Maak my geboogen, ſagt, en ſtil!
Op
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op de doornekroon', en valſche nederbuiging.
16.

-

Met Doornen wierd Uw hoofd omgeeven!

Men boog uyt ſpot ſig voor U neêr;
Nu fyt GY waarlyk hoog verheeven,

Ik buyge iny, in geeſt, ô Heer!
-

*

* *

Syt eeuwig Koning van myn herte!

Myn binnenſt fy uw Koningryk,

-

Draag ik hier in het vleeſch wat ſmerte,
Hier boven word ik U gelyk.

Op de uytbrenginge van jeſus uyt het Rigthuys.
17.

Beſpott, bekrabt, en vuil beſboogen,
Wierd G' als een Schouwſpel uytgebragt!

Uw Aanſicht was, voor yders oogen,
Gantſch ongeſien, en 'feer veragt:
**

-

* *

8 JESUS, wien ik hooger houde,

'-

Dan aller hoogheids valſchen ſchyn!
Ik wil U volgen, ſchoon ik ſoude
Een Sctouwſpel aller menſchen zyn.

-

"
Op
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Op de veroordeelinge van Jeſus Chriſtus.
18.

Gy moeſt het dood'lyk vonnis hooren,
Al blykt Uw onſchuld overall.
Uw zwygen, Heer ! ſchetst my te vooren,
Hoe Ik my ſchuldig houden zal !
>k

ººk

te

Wilt Gy, ô RICHTER, 't my vergeeven,
Dan agt ik 's menſchen oordeel niet;
Doch d'oude menſche ſal niet leeven,
Dat vonnis, wenſch ik, dat geſchied'!
Op 't dragen van het kruys.
IO,

s

Gy moeſt uw kruys, ô JESUS, dragen,
Met Moordenaeren; door de ſtad!
Na 't Lichaam deerlyk was geſlagen,
En dus aanmechtig, afgemat!
>k

»k

4:

O dat ik voor uw Saak', en Naame
Het kruys, gewillig, U na-draag',
En my niet voor uw ſmaadheid ſchaame!

Alleen, myn zwakheid onderſchraag!
Op
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Op 't drenken met gemyrrheden Wyn.
2O,

't Was bitter, 't geen ſe tot U bragten, "
Nogtans Gy ſmaakte 't met Uw mond,

Jae voor hun, die het ſnoodſte dagten,
Bad Gy ook nog ter ſelver ſtond:
er

ik

ººk

Laat my den Lydens-kelk niet vreeſen!
Bind aan Uw kruys myn ſins-vermaak:

Dat ik doch nooyt geſet mag weeſen,
Op eig'ne luſt, of ſoete ſmaak!
Op 't ſpreeken te Golgotha.
2I,

Een Golgotha was Uwe ſteede !
Dog daar trooſt Gy een moordenaar,
En ſpreekt veel and're ſchoone reeden,
Uw moeder met haar zoon is daar:
>k -

ººk

de

Nu ſyt Gy in uw Ryk gekoomen,
Heer JESUS! ô gedenk aan my:

En geef, dat ik met alle vroomen,
In U, het HooFD, vereenigt fy!

Op
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Op de verlaatinge, en 't ſterven. -

Gy wierd in hoogſter nood verlaten;
Op dat Gy gunſt, en heil verwerft,
En ik niet zy alleen gelaten!
- -

-

- -

Gy neigde 't Hoofd, eer dat Gy ſterft:
*

4

e

Laat ſoo myn eigen-wil ſig neigen,
En met U zinken in den dood!'

'k Geev my geheel aan U ten eigen,
Verlaat my nimmer in den nood!

Op de doorſteekinge der zyde.
-

23-

-

Men opend' aan het kruys Uw zyde,
Waar uyt het Bloed, en Water vliedt,

Myn ziel wenſcht dat ſe 't allen tyde,
De ſoete kracht daar van geniet!
-

* * *

-

Uw Herte blyv' doch voor my oopen!

Trek 't myne gantſchelyk aar heen!

GY, die 't aanvaart hebt, doet my hoopen,
Met U, in geeſt, te worden een!

-

Op
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Op de Balzeming, en Begravinge.
24.

Gy wierd gebalzemt, en bewonden,
En in het nieuwe Graf gelegt:

-

Ik hebb' ook meed een plaats gevonden,
Schoon op ſig zelve
koud, en ſlegt:
»k 1 »k de
r

Ai! wilt U tot myn berte voegen,
Verwarm het door uw Liefde-ſchyn !

So ſal ik aan al 't aardſch genoegen,
Geſtorven, en begraven ſyn!
xx Iv.

Over de Opſtandinge van den Heere
Jeſus Chriſtus.
Wyſe Pſ. 24 Pſ. 11 1.

-

I.

WAt was 't een wonderbaare dag,
Die Zions volk met blydſchap ſag,
Toen JESUS weder was verreeſen !

En weder aan het oog verſcheen,
Van ſyne jong'ren in 't gemeen,

-

Men kon de vreugd als op hun leſen! 2. Die
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2.

Die DAG verſchynt ook nu nog wel,
Wanneer eens onverwagt, en ſnel,

Het Licht van booven neêr

komt ſtraalen,

In 't herte, dat door duyſternis,
Der gunſte Gods nog ongewis,

Byna geen adem konde haalen!
3.

A

Of, als de HEYLAND in het hert,
Dat ſomtyds duyſter, en verwert,
Die S0N een wyle tyds moeſt miſſen,
Weêr opgaat, als de Dageraed,
Met liefde ſtraalen van genaed',

Verdryvend alle duyſterniſſen !
4

O waare Licht, en Liefde BRON !
O JESUS! trooſt, en Leevens-SoN !
Öntdek U heeden ook in 't midden
Van ons, die hier te ſaam' by een,

En met uw Volk in 't algemeen,
- Voor Uwen hoogen throon aanbidden!
5.

Toen Gy uw kind'ren hebt ontmoet,
wierdt al hun voorig leet vergoedt,

Hoe lieflyk was het hun in deſen !
wy bidden ,, Ai verſchyn ook noch,
Aan onſe herten! Gy ſyt toch

Naby ons, met uw God-lyk Weſen !
-

-

-

6. Ver
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6.

Vernietig door Uw Levens-kracht,
Eens gantſch lyk alle ſonden-macht, .
Die ons wil binden hier beneden!

Op dat w” in Vryheid mogen gaan,
En met de vrygekogten ſtaan:
O dierbaar HOOFD! wy ſyn Uw Leeden!
7.

Seg ons het geen wy moeten doen;
Of waar dat w” ons voor ſullen hoén,

Op dat wy gantſch'lyk U behagen !
Schryf uwe Wet in ons gemoed;

Maak ons door uwen Geeſt regt goed;
Beſtier ons dus all' onſe dagen!
8.

Tot op dien dag, ô LEEVEND HOOFD!

Dat Gy aan elk, die heeft gelooft,
Die kracht nog eenmaal ſult bewyſen,

Dat GY hem uyt het graf opwekt,
En in de * Lucht naar booven trekt,

Om GOD volmaaktelyk te pryſen!
* 1 Theſſ: IV. 17.
--

E

XXV.

-
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XXV.

Op de Hemelvaart van den Heere
Jeſus Chriſtus.
wyſe, Hoe ſchoon licht ons de Morgenſter.
I

DE groote VORST, die lang voorheen
Des Hemels boogtens had betreén,
Doch op dees Aard' gekomen,

't Werk had verricht, naar 's VADERS ſin,
Keert weêr tot Syne wooning in,
En wordt daar in genoomen:

Wie ſag

ô DAG !

Grooter vreugde,
's Hemels chooren?

Die verheugde

En Hallelujáb's deed hooren!
2.

Syn Mond ſprak ſegeningen uyt,
syn Macht nam eenen grooten buyt,

[Des Zatans roof,1 gevangen,
Op dat Hy, naar 't alwys beleid,
verloſſing', Heil en Zaligheid,
'Aan veelen deed erlangen:
't Geweld

Ö HELD !

Dies wy ſmeeken,

Kont Gy breeken!

Wilt nu werken,
En uw' ſwakke Schaar verſterken !
*
*

*

*

*

*------

-

-,
s

3. Maak

67

L I E D E R E N.
3.

-

Maak ons meed innig aan U vaſt,
Dat geene liſt nog overlaſt
Ons immer van U ſcheiden!

Maar dat wy, met het heilig Volk,
(Als eertyds die getuygen-Wolk)
Geloovig U verbeiden!
ô LAM!

Dat kwam

Om te ſtryden,

Om te lyden,
Nu verheeven !

Dat wy voor Uw Aanſchyn leeven!
4.

Jae trek ons naar de hoogte heen,
En doet ons moedig opwaarts treén;
Wy vinden ons vaak traegen!
Och dat Uw GE Es T ons daag lyks wekk'
En immermeer naar booven trekk'

Op dat wy niet vertzaegen!
Soo kan,

ô Dan,

't Hert door hoopen,

Vyerig loopen,

Sonder matheid,

Werwaarts dat ons ook Uw pad leid!
P, A U S E.
5,

Wy vallen met der Jong'ren-ſchaar,
Voor uwe Voeten, t'ſamen, daar;
-

'

E 2

Op
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Op dat ons hert U loove!

GY Heer, met wien wy reets geſet'
Syn in den Hemel, GY belet,
Dat geene macht ons roove:
Geef nu
JESU!
Om te branden!
Offerhanden,
En te ſeeg'nen,
U! die ons ſoo kwaemt bejeeg'nen !
6.

Meer dan Elias, jae veel meer
Syt GY: Die liet ſyn mantel neer;

Doch Gy ſendt ſegen-plaſſen;
GY ſendt van boven op Uw volk
Een wonder ſchoone zegen-wolk,

Op dat ze vrugtbaar waſſen,
Uw Hand

H EY LAND!

En genaedig
Is mildaedig,
Over allen,
Die voor uwe Voeten vallen!
7.

Syt Gy naar 't oog, verr' van ons af,
Gy hebt nogtans een Herders-ſtaf,
En ſyt van ons niet verre:

O! dat wy door Geloof U ſien,
En al geduurig tot U vliên;
Gy blyft ons' Leidings-Sterre,
Blyf na,
Och ja!
Licht, en Klaarheid!
Met Uw' Waarheid!
Trooſt,
---
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Trooſt, en Zegen!
Ons naby, op all' ons wegen!
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8.

Syn wy beſweeken, raak ons aan,

-

Als Gy J O HAN NES * hebt gedaan;
Leer ons in- geeſt aanbidden! .
- .

Wy vallen need'rig U te voet; Ach ſterk Gy onſen ſwakken moed! -

-

te

En blyf by ons in 't midden !
Dat GY,
En wy,
(Uwe Leden)
Hier beneden,
Soo genaeken,
Dat w' aan 't hert Uw Liefde ſmaeken !
-

&

9.

O! wat een hoop der heerlykheid
Is voor hun, die in eenigheid
Aan U, den HOOFDE, kleeven !
Kan 't hoofd wel lyden, dat het lyf

Altyd in krank- en ſwakheid blyf',
En afgeſondert leeve?
't Geween,

Ach neen!

Daar s' in ſaajen;
Eerſe maajen,
Sal niet duuren,

Dan maar een ge korte uuren!

w

IO.

Der Eng'len taal was ,, Nu hoe lang,
O Galileërs ! ſtaat Gy, bang?
E3
* Openb. I. 17.

Wyl
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Wyl HY is weggenoomen!
't Is maar voor een bepaalden tyd,

Dat gy, voor u, Zyn af-ſyn lyd't;
HY ſal eens aveederkoomen,
Met Macht!

Met Kracht!

Uyt ſyn Woning!

Als een Ko N1N G !

Op de Wolken!
Om te richten al de Volkên!
II.

De plaatſe wordt vaſt toebereidt,
Wel dien, die zaelig ingeleidt,
Daar eeuwig ſullen woonen;

Daar 't al verkwikkend Leevens-licht,
Van JESUS God'lyk aangeſicht

Sig heerlyk zal vertoonen!
Wie ſag
Dan ſal wyken,

ô DA G !

Uw's gelyken?
Wat voor deſen,

Ons hieldt in het laage weſen!
XXVI.

-

Pinxter-lied.

Wyſe Pſ. 24. Pſ. 95. Pſ: 111
I.

Komt laat ons

t'zamen in den Geeſt,
G
Eens van het eerſte P1 NxT ER FEE sT, Een
,,
w

*-
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Een danklied, voor den HEERE, ſingen;
Hier is voorwaer een juychens ſtof:
Ontfang, ô Heer! den prys, en lof,
Van ons, ſchoon armen, en geringen!
; 2.

ſt

Wat was 't een overſchoone Dag,
Die men op 't Chriſten-PINXTER ſag,
Wanneer een vlammend vuur, en ſtemmen,
Sig ſoo ontſach'lyk deeden voor,
en

.

Op 't Volk van 't heilig Chriſten-choor;
Wie kon de krachten daar van ſtremmen!
3

En, wat verzaemelde ſig daar,
In 't kort, een overgroote Schaar!

Die, als ſoo meenig oog-getuygen,

Van 's HEYLANDs ſonderbaare kracht,
En Goddelyke wonder-macht,

Sig moeſten voor HEM nederbuygen!
4-

-

-

Och dat wy allen (thans te zaam)
Ons mede voor ſyn Saak, en Naam,

Eendragtelyk, in geeſt, verbinden!
Gewiſſelyk ſoo is er hoop,

Dat wy nog in dees levensloop,
Yetz mede ſullen ondervinden!
v - - -

- -

E 4

PAU
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P A U S E.
4

Hoe arm doch, en hoe ſwak in ſtaat,
Ons hoopje hier of daar beſtaat,
& JESUS! kom GY in het midden,
Wanneer w” in liefde, hier beneén,
In Uwen Naame ſyn by een,

En in den geeſt voor U aanbidden!
5.

Hebt GY iets aan ons hert gedaen,

Wy bidden, vlamm het verder aan;

Óp dat ook onſe mond, en ſprake,
U gantſch'lyk worde toegewydt,
En yder onſer in ſyn tyd,

Het goede Uwes huyſes ſmake!
6.

Verdoet eens gantſch lyk uyt ons hert,
Het geene daar nog is verwert,

En voor Uw Oogen nog niet richtig:
Och wierdt het in ons Licht, en Regt

En (in de heilige ſchaal gelegt)
Bevonden, naar ſyn maate, wichtig!
7.

Vercier, naar Uw alwys beleid,

Met heilig- en met heerlykheid,
De

-.

-- - -

-
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De Woonſteed' onſer aller ſielen !

O dat daar, voor Uw Majeſteid,
Een Seetel worde toebereidt!

En wy geſtadig voor U knielen!
8.

Kom met uw Geeſt by ons ter woon!
Plaats by ons Uw genaden-throon;

Leer ons alomm' Uw Tempel ſtichten!
O! dat w' als heil'ge Seraphin,
Die ſelf', uw'. Klaarheid mogen ſien,
Voor and'ren weêr konden lichten !

XXVII.
«

Pinxter-lied.
Wyſe Pſ. 68.
I.

VErhef, met eenen blyden toon,
Dien grooten Midd'laer ! GoDEs SooN!

-

Dien ſchoonſten aller menſchen!

Die, opgevaaren naar om hoog,
Op 't Pinxterfeeſt den Hemel boog;
Voldoend' aan 't vuurig wenſchen

Dier Jong'ren, die, ſoo vreedig, 't zaam
Vergaedert ſynde, voor zyn Naam,
E5
*
1.

--

In
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In een der Tempelſalen,
Begaeft met een gelyken ſin,
Gevoelden alle eene min,

Waar op de Geeſt ſou dalen.
2.

Eerſt komt een wonderbaer geluyt,
Als brak een ſterke Stormwind uyt,
Die blaaſt in alle hoeken !

Men ondervindt ter ſelver ſtond,
Een kracht, die niemand dus bevondt,

Door menſchen-hulp, of boeken:
Daar doet ſig op een glanſig Licht,

Dat vuurig voor kwam aan 't geſicht!
Daar is een Hooge-Schole,

Waar in men godd'lyk wordt geleert,
En van den heil'gen Geeſt behêert;
Op dat men niet en doole!
3

Wat wonderbaer geval ! ô dat

Dit werk des GEESTES wierd gevatt'
Niet bloot lyk door verklaaring!

Maar ſoo, dat meenge Ziel er van
't Getuyg'niſs' ſelve dragen kan,
Door heuchelyk ervaaring!

Nu, daar is goede hoop voor hem,
Die zig meed' in Jeruſalem ,
-

-

--

Sig
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Neêr-ſett in
Die niet blyft
Maar 't herte,
Met ſugt ,,
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d' Opperſaelen:
kleeven aan dees Aard',
ſtil voor God bewaart;
De GEEST mocht dalen!
4

& HEYLAND, die Gy't overall
Kont maaken naar uw welgevall',

Send nog uw GEEST van boven!
Dat Die 't alomme heerlyk maak'
Och! dat eens 't Koningryk genaak'
Daar Natien * U loven!
Die GEEST doe het verdorde land

Eens vrugtbaer ſyn aan alle kant!
DIE daal' wéer, als te voren!

Op dat eens al 't verkregen Volk,
Voor ſulk een volle ſegen-wolk,
Hunn lofſang late hooren!

* Pſ. LXVII. 5.

XXVIII.
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XXVIII.

EPH Es. V: 25. Gelyk ook Chriſtus de Ge

meinte lief gehad heeft ende Hem ſelve voor
haar heeft overgegceven.
Wyſe Pſ. 24. Pſ. 95. Pſ. 1 11.
I.

HEeft eens uw herte ſingens-luſt,
Van yetz, waar in men lieflyk ruſt;
Soo laet het ſingen, van 't verbinden
Der Zielen met den BR U I DE G o M;
Syn ſaal’ge Magt; ſyn Koningdom;
En wat ſyn Heiligen ondervinden!
2,

't Begin van die verborgentheid
Ligt in het diep' der Eeuwigheid;
Van doe aan, heeft hy willen lieven!
En, wyl Hy deeſe liefde hadd',
Gaf Hy daarna, dien groote ſchat;
SIG SELF! ſo, dat Hy ſig liet grieven!
3

Hy kwam eerſt uyt ſyn's VA DE Rs huys:
Dus afgedaalt in 't woeſt gedruys,
En in de moeyte néer geſonken,

Sag men Hem, meer dan dertig jaar,
In arbeid, ſwoegen, en gevaar,
En, eind'lyk, aan het kruys geklonken.
4. O!
- -
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4.

-

O! hoe veel deed HY all' dien tyd,
Met waaken, bidden, vlyt, en ſtryd,
Tot dat het ſterf-uur was gekomen;
En doe nog door een bitt'ren dood,
Syn Volk verloſſend uyt hun nood,
Deed HY een vollen ſegen ſtroomen!
5.

Een ziele, die dit regt betragt,
Segt wel ,, Wie had dit ooyt gedagt!

't Is in geen's menſchen hert gekomen;
En vraegt bykans ,, Ai hoor ik wel,
Dat HY, die is de Eeuw'ge EL,
Syn Bruyd aldus heeft aangenoomen?
6.

-

Dog ja, 't is ſoo! daar ligt ſyn Eed; *
Hy kwam daar toe uyt ſyne ſteed',
Om ſig in 't ſterf'lyk vleeſch te kleeden;
En door het ſoen-geld van ſyn bloed,
Te krygen ſulk een Huw'lyks-goed,

Voor all' ſyn arm', en ſwakke Leeden!
M. -

P AU SE I.
7.

Doch, 't is een ſaake voor 't geloof!
Verborgen voor een Pbiloſoof;
* joh, VI, 32, 33.
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De ſlegten, en, in 't oog, geringen,
Verſtaan het door ervaaring meer,

Als door veel onderwyſings-leer:
't Behoort tot die verborg'ne dingen!
8.

De n R U 1D E Go M; die is een Heer,
Wien toekomt heerlykheid, en eer,

Van all, hoe groot het ook mag ſchynen,
Maar Sy, die Hem is ondertrouwt,

(Eens op haar ſelve regt beſchouwt,)
Moet als een Niet by HEM verdwynen.
9.

Koos SA L O MO fig tot een Bruyd,
Een dochter uit de Heid'nen uyt;

In JESUS is dit regt waaragtig:

Hy maakt ſig uyt het Heydendom,
Een eigen Volk, een Koningdom,
Om dat HY Heer is, en Vrymagtig.
IO.

Was 't ESTHER tot een groote Eer,
Dat haar verkoos der Perſen Heer;

Oneindig dan van meerder waarde,
Is deeſe ſaake voor Gods volk!

Dat wordt als uyt een diepe kolk,
Verheeven, ja ſelf boven d'aarde!
11. En
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II.

Want ſiet, hoe hoog ſtelt hy haar ſtand!

Hy plaatſt haar aan ſyn Regterhand,
Hy kroont haar ſelf met eene kroone;
Hy noemt haar naar Syn eigen Naam;
Hy maakt haar door ſyn Geeſt bekwaam,
Op dat ſy eeuwig met HEM woone!
I2,

In 't fynſte Goud ſiet men haar ſtaan;
Syn mantel is haar aangedaan,
Het cieraad is van haaren Heere:

All, dat ſy aan heeft, is Syn goed,

Doch wyl Hy haar kocht door ſyn bloed,
Soo doedt Hy haar die gunſt, en eere!
II.

P AU S E

13.

Sy nam het door 't geloove aan,
Dus is s er dan meed' aangedaan,
En ſal dat koſt'lyk kleed bewaaren;
O wonder! dat een nietig ſtof,
Geſien wordt, in het Hemel-hof
Sig met dien VORST, en KONING paaren!
I4.

Is 't wonder, dat Sy wederlieft?
En 't hert ſeer innig wordt gegrieft?

J
tºl
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Ja van DIE Liefde heilig dronken ?
Die heeft haar, uyt een jammer-poel,
Verheven tot die eere ſtoel !

Is ooyt wel ietz, ſoo groot, geſchonken?
I5.

O wonderbaarſte BR U Y DE G o M!

Ons herte roept, kom, Heere, kom !
Doet ons Uw Zaligheid aanſchouwen;
Gy ſyt de MAKER, en de MAN,
HEER TSE BA0TH die alles kan,
En wil, voor hun, die op U bouwen!
16.

Schiet naar Uw goedheid meenigmaal,
Een gunſtig blik, een liefde-ſtraal,
Op ons, die, voor als nog, beneeden; *
Ons vinden als in een woeſtyn'!
En maak ons, die wy moeten zyn,
In onſe woorden, werken, ſeeden.
17.

Volend't in ons uw Liefde werk;
Op dat w aan 't einde van ons perk,

Onſtraff'lyk mogen zyn bevonden;
En, als een Bruyd, die toebereidt,
Haaſt tot haar Heere wordt geleidt,

Geraeken tot die ſaal’ge ſtonden,
r

18? Die

L I E DE REN.
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18.

31

t

Die DAG, waer op men hooren ſal
Dat vroolyke, dat ſchoon geſchal,
Des LAMMES Bruyloft is gekoomen!
Syn Wyf is nu gebeel gereed,
En ſtaat in 't ſuyver witte kleed;
Daar is dan 't Zaalig feeſt der Vroomen !

i

OPENB. V: 12. het LAM, dat geſlagtet is,
is weerdig te ontfangen de kracht enz.

deſelve melodye.

«

Dat LAM, dat alles heeft volbragt,

.

..

Doe 't aan het kruyshout is geſlagt,
Is weerdig, dat HEM ſy gegeeven
De Wysheid, Rykdom, ende Kracht,
De Eer, de Heerlykheid, en Macht,
Nu en voortaen! in 't eeuwig leeven!

,

XXIX.

EPHEs III: 19. Bekennen de Liefde Chriſti,
die de kennis te boven gaet !
w

I.

.

LIEFDE! boven myn beſeffen!
Die my heeft een menſch gemaakt!
En, doe my de dood kwam treffen,
Weder voor 't behoud gewaakt!

•

F

-

. . .

-

U ô
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U, 6 LIEFDE, geef ik my
Dat ik eeuwig d' Uwe ſy!
ve

2.

LIEFDE, die my heeft verkooren,
Eer ik ſelfs een aanvang nam !

LIEFDE, die als Menſch gebooren,
Tot my (ſondaer!) neder kwam!
U, ô LIEFDE, geef ik my,
Dat ik eeuwig d'Uwe ſy!
3

-

LIEFDE, die voor my kwaemt ſtryden,
Tot verloſſing uyt myn nood!

LIEFDE, die voor my ging lyden,
En my redden van den dood!

U, ô LIEFDE, geev ik my,
Dat ik eeuwig d'Uwe ſy!
4

LIEFDE,

die my heeft gevonden,

Doe ik dwalend' henen liep!

LIEFDE, die my heeft gebonden,
- Doe my Uwe Stemme riep!
U, ô LIEFDE, geef ik my,

Dat ik eeuwig d'Uwe ſy!
5.

LIEFDE, die my luſt en leven
Byſet door uw Geeſt, en Woord !

LIEFDE, die my kragt wil geven,
En my verder leiden voort!

9 -

"

'-

-

-

U, 6
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U, 6 LIEFDE, geef ik my,
Dat ik eeuwig d' Uwe ſy!
6.

LIEFDE, die my doet beklyven,

,
- -

-

Wyl ſe voor my open ſtaat!

Wiens rantſoen my vry doet blyven
Als de vyand my aanſlaat!
U, 6 LIEFDE, geev ik my,

-

Dat ik eeuwig d' Uwe ſy!
-

7.

LIEFDE, die nog op ſal wekken,

't Lichaem der verderf'lykheid !

. . .

En myn hoofd ten cieraad ſtrekken,

In de ſaalige Eeuwigheid!

"

.

. . .

U, o LIEFDÉ, geev ik my,-- -Dat ik eeuwig d' Uwe ſy !
*

-- - - V- - --

- ,
º --

XXX.

OPENB. XIV: 2. Ende ik hoorde een ſtemme
van citherſpeelders, enz.
s Wyſe Pſ. 1oo. Pf, 131.
-

I

Hoe dierbaar is die plaats, ô HEER!
Daar uwe Naam, daar uwe Eer,
Geduurig is de Singens-ſtof,

En niets gehoort wordt, dan Uw Lof!
** - - - - - -

F 2

-

Der
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2.

Der ſchaare ſtemme liefyk gaat,
Die met het LAM op Zion ſtaat;
Daar ſegt men, met gelyke ſtem,

GOD ſy de eer', looft, eeuwig, HEM!
3.

O konden wy, (ſchoon nog maar klein,
Dog door genaed aanvank'lyk rein)
Betoonen, dat wy reets tot eën

Vergaedert ſyn, ſchoon nog beneén!
4.

Wy ſeggen U vaſt dank, ó Heer!
Ons herte buygt ſig voor U neér!

Gy hebt het leeven weêrgebracht,
Doe GY (als 't LAM GoDs) wierdt geſlacht!
5.

Ons hert kleeft U vaſt innig aan;

Begeerig voor Uw Naam, te ſtaan;
Doch, wyl w' in ons ſyn onbekwaam,
Soo ſterk ons altyd, door Uw Naam!

| |

|

|

| |

|

| xxxi.
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XXXI.

1 Jo H. I. 8. Het bloed JE su CHR1sT1,
ſynes Soons, reinigt ons van alle ſonde.
\

Wyſe Pſ. 24. Pſ. 95. Pſ: 111.
I.

Hoe dierbaer is dat reine BLOED!
Van 't LAM, dat ons geſlagt' te goed,
Syn Bloed heeft willen laaten ſtroomen,
Op dat de Siel, vervuildt, en ſnood,
Een redding', uyt den eeuw'gen dood,
Door Gods genaede ſou bekomen!
2,

Die wonderbaere BLOED-FONTEIN

Is magtig doch, om 't geen onrein,
En walch'lyk is, uyt 't hert te halen!
Wie dan dit bloed geloovig vat,
Bekomt voorwaar een grooten ſchat,
Een ſchat, die niemand kan bepaalen!
3

Die met dit bloed geteekent is,
Is veilig voor verderfenis.
Ja, 't dringt ook tot het binnenſt heenen;
Het reinigt d' allerdiepſten grond;
"-

Het ſuyvert lippen, ende mond;
Het doet regt hooren, ſpreeken, meenen!
F 3

4. Ge
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4.

Gelukkig dan, die heeft gevoelt,
Het geen dit dierbaar 6loed bedoelt!
De ſuyvering van ſtriem', en wonden:
Die ziel' doch ondervond daar by,

Hoe dat 's ook vry geſprooken ſy
Van 't dodelyk gevolg der ſonden !
:

-

5.

--

Och dat die heuchelyke vloed

(Dat dierbaar Water, ende Bloed)
| Ons immer waſſche van de ſonde !
Tot dat wy vlekk'loos heenen gaan,
En met die ſchaar op Zion ſtaan,

Die 't LAM verhoogt met eënen

monde !

6.

Die ſchaar, die, tot gedagtenis

Van 't LAM, dat eens geſlagtet is,
Dit ſchoon getuygenis kan geeven,
HY kocht ons voormaals met ſyn bloed',
En ſchenkt ons nu dit ſaal'ge goed:
HEM danken w” in dit eeuw'ge leeven!

P A U s E.
-

-

- -

-

-

-

7.
6 JESUS ! wiens volmaakt randſoen
Laat

-

- - --

C *

*

-

-
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Laat toch de balzem uwer wonden

Ons ſoo lang zyn ter Medicyn,
Tot wy gantſch van 't doods fenyn,
Geſuyvert ſullen ſyn bevonden!
8.

Bevreedig ons ook, naer 't gemoed,

Door dit uw koſt'lyk herte-bloed!
En ſend ons uwen Geeſt van booven,

Die ons tot heil'ge vaten maak !
En met een koole vuurs genaak'!

Soo ſal ons hert U vrolyk looven !
9.

.

Dus blyft den HEYLAND alle roem!
Dat niemant my iets wigtig noem',
Dan JESUS, en ſyn bloed'ge wonden;
Wie HEM geniet, is eeuwig vry;
. Wie HEM nog miſt, in ſlaverny;

't Heyl wordt alleen in HEM gevonden!

87
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XXX1 I.

JEREM. XVI: 19. O HEERE, Gyſyt myne
ſterkte, en de myne ſterkheid, en de myne toe
vlugt ten dage der benauwtheid, enz.
Wyſe Pſ. 42.
&

I

Leevens vORST! die vol genaden,
Geene zielen van U ſtoot,
Die kleinmoedig, of belaaden,
Tot U komen in den nood!

Schoon, 't geloof, waar in men ſtaat,
Is gelyk een Moſtertſaat ,
Nogtans kan het niet beletten,
Dat men bergen ſou' verſetten.
2.

-

Doch 't is Uwe kracht van binnen,
Die het geeft ter regter tyd:
Help my dan ook overwinnen,

Als ik ſyn ſal in een ſtryd!
Myn geloof dan toch vermeêr!
't Schild des Heyls my dan vereer;
Op dat ik my mag verweeren,

En den booſen van my keeren.
-

- -

Schouw

-
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3

Schouw met vaderlyk erbarmen,

Als ik wank'lend heen ſou gaan!
Steun my, als met eeuw'ge armen,
Als ik moedeloos ſou ſtaan!

Dat geen tonge my verdoem'!
Dat de vyand ook niet roem',

-

Dat Hy eën ter neêr kon vellen, " Die ſyn hoop op God ging ſtellen!
4.

Dat ik tot het eynd' der dagen,
Die ik op dees aard' ſal gaen,
Roeme, dat in nood en plagen,

My de Heer heeft by geſtaen!
Dat een Ziel', die op ſyn woord
Hopend is, ook wordt verhoort:

Dat myn binnenſt op die wyſe!
Uwe goedheid vrolyk pryſe!

- ,
-

-

,

XXXIII.
Ps. CXIX: 153. Siet myne elende
helpt my, enz. .

aan, en is
-

-

Wyſe Pſ. 77.

Liefſte JESUs, hoogſt beminde
Dat ik toch U ſelve vinde!

Ik gevoele, dat myn hert
U nog ſoekend is, met ſmert!
F 5
-

Gy
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Gy doch ſyt de Zielen-SONNE!
D' een 'ge luſt, en Leevens-BRONNE!
Schuyl voor my niet al te ſeer !
Myne ziel verſmagt ó HEER!
2,

Veel-tyds pleegt GY, u t'ontdekken,

Als Ge 't hert eerſt op gingt wekken:
Dit is ook aan my gedaan;

-

Doch ik moet nog eenſaam ſtaan!
'k Weet, Ik heb het ſeer verdorven;

Dog, nadien GY, (eens geſtorven)
Reinigt door uw Geeſt en bloed,

Bidd ik U ,, Maak my ook goed !
3.

'k Legg my needrig in uw' Handen,
Maak my los van myne banden!
'k Weet, dat werk is boven my !
Stell my door uw' Almacht vry!
Ik verfoeye 't ſondig leeven;
'k Wil my in Uw dienſt begeeven;

- Niets van allen, blyve 't myn !
Alles moet het Uwe ſyn!

TD

xxxIV.
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XXXIV.

Jo H. XIV: 6. Ik ben de Weg, ende de
Waarheid, ende het Leven.
Wyſe Pſ. 143.
I.

O JESUS! Waarheid, Weg, en Leeven,
Voor hun, die ſig tot God begeven;
Ach word aan my ſoo openbaar !
Op dat ik alles heen mag geeven,

Dog U beſitte gantſch en gaêr!
2.

-

-

ô WEG! om ons tot God te leiden,
En voor het Eeuw'ge te bereiden,

Trek my, dat ik my naar U ſpoed';
Eer my de dood van hier doet ſcheiden !
Myn hert is van het ſwerven moed'.

-

3.

& L E 1 Ds MAN op de regte paden!
Wilt door Uw ſtem my ſoo beraaden
Dat ik niet kom op 't breede-pad;
En nochtans denke van myn daaden,
Dat ik den weg getroffen had'!
-

4.

-

-

Leid GY my ſelf, tot Uwen VADER!

Ook and'ren (bidd ik U) vergader,
* - vººr

Tot
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Tot U, den Z1' LEN-HERDER, heen;
Breng, d e op weg ſyn, immer nader,
Tot dat ſe met U worden een!
5.

Toon ons den Weg in Uwen bloede; .
Dien verſchen-weg, gewydt ten goede,
Door 't Voorhang van Uw eigen vlees:

Dat meenge ſiel' (der ſonden moede)
Van haare kwaalen regt genees!
I.

P AU S E.
6.

& Schoonſte WAARHEID! ryk en kragtig!
Wiens Naam Getrouw is, en Waaragtig,
Die Waarheids-Weeſen ſelve ſyt;

Myn ziele blyft doch altoos klagtig,
Soo GY niet ſpreekt, van tyd tot tyd!
7.

Spreek dan in myne Ziel, inwendig;
En maak haar opſet regt beſtendig,
Om ſig te ſchikken naer Uw Raad,

Laat geen verleiding (hoe behendig)
Haar ooyt verrukken uyt haar ſtaat!
8.

Maak GY myn werk eens regt tot Waarbeid,

Op dat ik wand'len mag in klaarheid,
Be
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Beſtraalt van U, den LEEvENS-SoN!

Dan vliedt de duyſternis, en naarheid,

Gelyk wanneer de dag begon.
w

9.

ô LEEVEN! bron van alle leeven !

Ai wilt U ſelf ook aan my geeven;
Op dat ik, door U opgewekt,
My tot het Leevens-licht begeeve,
En door den dood niet ſy bedekt!
II.

P A U S E
IO.

& LEEVEN ! oorſaek van het Leeven!

Die U hebt in den dood begeeven,
Op dat G' ons uyt des doodes-nood,
Soud' weederbrengen, en daar neeven
Te niete maaken ſelf den dood!
-

II.

r

Ai komt myn dood eens ſoo verſlinden!
My van myn banden ſoo ontbinden!
Op dat ik, als een Laſarus,

My voor uw' Aanſchyn moge vinden,
En Uwe voeten dank'lyk kus!
I 2.

Leer my, ó Leidſman van het leeven,
Altoos aan Uwe ſyde kleeven;

-
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Op dat ik weder niet en val
In valſche paden, daar beneven ;
En ſneuv'le met een groot getal!
I3.

O! dat Uw Leeven in my blinke!
En 't eigen-leeven in my ſinke !
Tot dat het gantſch is weggedaan;
En ik, daar boven, zalig drinke,

Uyt 's LEEVENS volle OCEAAN!
-

I4.

Wanneer ſal 't ſyn! dat ik die kragten,
Waarna Gy myne ziel ſiet ſmagten,

Ontfangen ſal uyt Uwen ſchoot?
GY weet myn innigſte gedagten;

Gedenk aan my, ſoo ſwak en bloot!
-

15.

En, wyl G. uw volk ook hebt verheeven,
Om eens met U volmaakt te leeven,

Hier boven in de heerlykheid;

Soo bid ik, doe my voorwaarts ſtreeven,
Op 't pad, dat tot dit Leeven

leid !

16.

Dat Leeven, waar in alle tongen,

Die hier nog maer in ſwakheid ſongen,
Voor 't heyl, dat GY hebt aangebragt,
En hunne ſaak, door U voldongen,

U loven ſullen, dag en nagt!
-

XXXV.
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SPR. VIII: 35. Die my vindt, vindt het
'Uef? , enZ.

Wyſe Pſ. 65.
I.

GElukkig,

"

-

die den Heere vinden:

Ontvliedend 't aerdſch gedruys!

-

Die JESUS, als den Ziels-beminden,
Ontvangen in haar huys; *
Die, in de dagen der genade,
Verteek'nen het Verbond !

En, hertelyk, op ſyne Vrage
3'ae ſeggen met hun mond!
2

*

*

*-

-

2

-

S

Of, wilt gy 't (menſchen kind'ren) waagen?
Schoon g” U nooyt hebt bekeert!
Ach denkt eens na, hoe weinige dagen!
Eer U ſyn toorn verteert.
Denkt, hoe dat eens Syn heil’ge Oogen
Als VLAMMEN ſullen ſtaan;

Die geen moetwilligen gedoogen,

Maar vrees lyk doen vergaen!
* Hoogl, III. 4.
*

* *

Ach
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3.

Ach! groote HERDER van de ziele,
Die altyd d'EERSTE ſyt!
O! dat het U ook nog geviele,

In deeſe vindens-tyd
Het hert van veelen ſoo te wekken,
Dat s' in ootmoedigheid,
Volveerdig worden op Uw trekken,
En naar U heen geleidt!
4

-

Maak al Uw Volk door Uwen ſeegen
Gantſch los aan deeſe kant,
Op dat het, nae dees pelgrims-wegen
Beërve 't VA DE R LAND;

Die Stad, die uwe Hand ging bouwen,
Die ſchoone, vaſte, Stad!
Om daar Uw Aangeſicht t'aanſchouwen;
O weêrgaelooſe SCHAT!
- - - - --

XXXVI.

-

Ernes. I: 22, 23. Ende heeft Hein der Ge.
meynte gegeeven
tot een Hoofd'w boven alle
dingen,
enz.
Wyſe Pſ. 1o3.
-

I.

VErheerlykt HOOFD! dat nu, in 's Hemels- wooning,

Vol eere ſit! Geſalfdt tot ziens-Koning,
----

O mogt
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Och laat myn hert voor U ſyn, 't aller tyd !

En dat G' aan my de ſalving wildet

geeven

Van Uwen geeſt, op dat myn gantſche leeven,
Aan U, en Uwen dienſt ſy toegewyd'!
2.

Och dat die ſelve ſtroomen immer vloeien !
Om nog veel and'ren meede te beſproeien !
Dael in Uw gunſt op al Uw Leeden néer,

Waar dat s'ook ſyn! of waar ſe moeten ſwerven
Sig vindend ſonder vaſte ſtad, of erven!

y

Se ſyn aan U, te zaam bekent, ó Heer !
-

3.

'k Heb alle lief in U,(haar HOOFD, en HEERE)
Die ſig verſaakend, ſoeken Uwe eere:
- Hoe koſt'lyk ſyn die Zions-kind'ren my!

Hoe meenigmaal was 't, dat het my verkwikte
Te ſien een Ziel', die ſig opregtlyk ſchikte,
Dat all', wat in haer is, gantſch voor U ſy!
4.

In die gemeinſchap (kan ik ook betuygen)
Komt ſig myn herte meenigmaal te buygen,
Met all d' opregten voor Uw aangeſigt:
Het wenſcht aan Zions-burg'ren duyſend zegen;
Dat ieder ſterkte kryg', op ſyne wegen,
Op dat men ſtaan mag in ſyn regten pligt
G

Help

98

GE E S TE LY KE
5.

Help (trouwe HEr LA N D) all' Uw ſwakke
leeden;

Doet 'sVyands magt,eerlang eens ſyn vertreeden,
En neergeworpen onder onſen voet!
Neem, door Uw kracht, eens ganſchelyk van
binnen,

Wat onrein is, of ydel in de ſinnen;

Soo worden wy, door Uwe goedheid, goed!
P A U S E.
6.

-

Laat ſulke, die in kruys, en lyden, leeven,

sigHaar
welgetrooſt
Uwen leggend
wille geeven!
ziel met in
weldoen
in Uw hand:
Gy maakt den menſch door Uwe tucht wel
-

kleiner,

-

Doch door die loutering, van vlekken reiner,
Tot dat men ſyn ſal in een zael'gen ſtand!
7.

syn 't Zielen, die vol vrees nog 't heyl verbei.
-

den,

st

wilt naar Uw goedheid die ter ruſte leiden,

Maak die bedroefden van hun heyl gewis!
Op dat ſe dus getrooſt, geloovig, ſtille,
Sagtmoedig, en geboogen naar Uw wille,
Met blydſchap doen, wat U behaaglyk is!
-

'By
*t
is
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8.

Laat ik, ook nog, voor U, als neder-leggen

Deſulke, die ik ſomtyds hoore ſeggen,
Dat ik voor hun het goede van U ſmeek'!

Ik breng ſe voor Uw Voeten aller-wegen!
Schenk aan die, die oprecht ſyn, eenen

Zegen

Dat hun niets, van 't geen noodig is, ont
breek'.
9.

Is 't dat ſy, door verwerring, mochten kwy
nen,

Wilt met Uw Licht eens aan hunn Ziel ver.
ſchynen
Verblydt die Zions-treur'gen in 't gemeen:

Is 't dat ſe traag ſyn, wilt ſe wéer opwekken!
En die nog verre ſyn, eens magtig trekken,
Op dat ſe met Uw erfdeel worden eén!
IO,

-

6 JESUS! die ſe hebt ſo duur verworven,
Toen G'aan het hout des Kruyces ſyt geſtor
ven,

Voeg meer en meer Uw volk, door liefd', to
een ,

-

En houd ons vaſt, ſoo lang w” op aarde leeven,

En dus, als in een wilderniſſe, ſweeven,
Dat niemand onſer los ſy, of alleen!
G 2

Doet
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IoO
II.

Doet ons dan eind'lyk eens met alle vroomen,
Daar boven in de Lucht *, te zaamen komen;

Op dat we rein, ja dat we vlekkeloos,
Eens moogen ſtaen, voor Uwen throon be
ſtendig!

En, door uw Geeſt geheel vernieuwt inwendig,
Volmaakt vereenigt blyven voor altoos !
XXXVII.

Orena.

XXI: 3. Sict de Tabernakel Gods is

by den menſchen, enz.
Wyſe Pſ. 143.
5.

Hoe ſeer verlang ik, GOD, en KoNING!
Dat eens uw Geeſt in my ſyn wooning
Mag ſtigten, Uwen naam tot eer !

En ik een leevende vertooning

Mag ſyn van CHRITUs, mynen Heer!
--- -

-

-

2.

º

Ik hebb' Uw goeden Geeſt van noden,
Sal ik de heilige geboden
Van mynen MEESTER gaede ſlaan:

O laat Hy daaglyks in my dooden,
Al wat daar mee niet kan beſtaen!
-

*-1 Theſſ: 1V. 17.

-

- ‘D

Wat
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Wat Licht, wat Hulp, en nieuwe Krachten,
Moet ik ontvangen, tot 't betrachten

Van 't voetſpoor, dat myn HERDER ging!
Leer my geduurig op HEM wagten,
'k Vermag dog anders niet een ding!
4

Wat is 't een Dal van donkerheeden,
Waar door ik nog moet heenen treeden,

Eer ik de Booven-ſtad genaak!

En, uyt het laage hier beneeden,
Eens door de Poorte binnen raak!
---e-f

5•

O mocht ik in myn doodigheden,
Of, als ik in den ſtryd moet treden,
Ervaaren, dat HY in my woon !
En met onuytgeſprooken reeden',

Myn ſugten brenge voor den Throon!
6.

S

Om hier, geſterkt door die genaden,
Te wand'len in de regte paden,

Door 't rein Geloof naar d'eeuwigheid:
En wilt ons namaals eens verſaden,
Met 't Licht der zael'ge Heerlykheid!

*

7

Schoon d' Aard' het

Lichaam

nog ſal dekken,

Sal 's Heeren Geeſt het eens opwekken!
G 3

En
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En niet weêr tot verderfeniſs' !

Want dit moet ook ten teeken ſtrekken,
Dat GOD volmaakt in LIEFDE is!

XXXVIII.

HooGEL. VIII: 14. Komt haaſtelyk myne
Liefſle, enz.
Wyſe Pſ. 1oo. Pſ. 131.
I.

O waar, en vergenoegend Go ED!
Dat eeniglyk het hert voldoet!

My dorſt, ô LIEFDE! ſeer naar U:
Ach was 't de tyd des * aanſiens, nu !
2

Myn Ziel is als het dorre land,
Dat van de zomer hitte brandt:

In U is 't waare Leevens vocht,

O dat ik 't eens recht ſmaaken mocht!
3

Waar ſyt Ge, ſchoonſte BRUIDEGOM!
O Godes LAM! waar weidt Gy om?
Waar is de bron? waar leegert GY?

Ach voer my, dorſtige, daar by !
Myn

-

* Geneſ. XV. 13,
*

*

--

--
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4•

Myn ziele roept U agter aan!

Ik kan onmoog'lyk van U gaan;
Tot ik van U gedrenkt ſal ſyn!
Och ! ik de UWE! Gy de MrN'
-

XXXIX.

--

-

' -

l

.

JEs. LXI: 5. Om den treurigen Zions te he
Jchikken, dat hun gegeeven worde' cieraed
voor aſſche, enz.

'

,

.

.

Wyſe X, Geboden.
I.

O JEsUs! groote Opper-Heere,

Die aan ſoo meenig hulpe bood!
Dat ſig Uw oore tot my keere,
Ik

wil U klagen mynen nood!
-

2.

'k Vind in my, nog veel ydelheeden,
'k Vind my beklemt van vreemde macht,
'k Kan meenigmaal niet voorwaers treden,

Schoon ik geſtaedig wil, en tracht,
-

3.

Ik worde dikwils teegen wille,

Nu hier, dan daar, geſlingert in;
En voer niet uyt, ſoo blyd', en ſtille,
Het goede, dat ik wel begin!
G 4

Ik
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Ik ſitte ſomtyds als gebonden,
Als ik naar vryheid ſugtend ben:
Ik raak verſtrooit door eigen vonden,

In plaats, dat ik m aan U gewenn!
5.

Wil ik my oefenen, en dwingen,
Ik vorder weinig ! of, daar toe
Komt d eigenheid, in veele dingen,
Sig mengen, als ik s' yv'rig doe!
6.

Ik vinde my vaak innig bange!
Dies ik om Uwe hulpe ſmeek!

Het valt my meenigmael ſoo lange!
O dat Uw kragt dit jok verbreek'!
7.

Ach wanneer ! wanneer! ſal het weſen,
Dat GY my uyt die banden leid'!
Ach wanneer ſal eens ſyn geneeſen,

Die breuke, die my van U ſcheid'!

- -

P A U s E.
-

-

"

8

Aanvaard myn herte! 't wil ſig geeven
Voor eeuwig U ten eigendom:

k

-

Ik wil my ſelf niet langer leeven,

-

Dies bidd ik, Heere JESUS, kom ! . .
-

-

1Neem

.
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9.

Neem my geheel voor U ten eigen:
Uw welbehagen my regeer !

Uw kracht doe alles in my feigen,
Het valle voor Uw voeten neer !
-

IO.

Verbreek in my het eigen-leeven,
Ik geef het als in Uw gericht:
Och! dat ook 't minſte teegenſtreeven,
Verteere voor Uw aangeſicht!
II.

Wilt uwen Throon * in my bereiden,
Kom tNet Uw goeden Geeſt tot my!
Uw OOG, en HAND my voorts geleiden!
O! dat ik gantſch de Uwe ſy!
I 2.

U toch alleen, behoort die Wooning:
Vercier s' eens ſoo met heiligheid;

-

Dat s'aan U, als haar HEER, en KONING,
Ter wooning ſy in d' eeuwigheid!
-

* Ezech, XL1: I. 7.

*

*
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XL.

MATTH. XV: 29. Ende Jeſus van daar ver
trekkende, kwam aan de Zee van Galileen,

ende klam op den Berg, ende ſat daar nee
der : ende veele ſchaeren ſyn tot Hem ge
komen, enz.

Wyſe Pſ. 66. Pſ. 98. Pſ. 118. X. Geb.
I.

Siet eens, wat kreup'len, ſtomme, blinden,
Neemt hier de Heere JESUS aan!

Siet, hoe HY ſig wil laten vinden,
Van armen, die verleegen ſtaan!
2.

Maar ik bevind' (ô HEYLAND) meede
Hoe ik nog deel in deeſe kwaal!

Ik woon ook in een lage * ſteede,

Aanſchouw my uyt Uw Opperzaal! '
3.

-

-

Ach! hoe veel ſcheelt nog aan myn oogen!
Aan myne voeten! myn geboor!

-

Hoe ben ik nog ſo néer-gebogen,
Naar d' Aarde, daar ik niet behoor!
Ach
* Matth. XV. 29.
-

-

-
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4

Ach! wie ſal myne krankheid heelen,
Soo uwe Hand het niet en doet !

Ach, wie ſal my yet meededeelen,
Soo Die ſig ſelf niet opendoet!
5.

Nu! 'k wil my voor U needer-leggen,
In myne noodruft en elend;
'k Heb niet met all voor my te ſeggen,

Ik ſugt maar, dat G u tot my wend!
6.

Soo wil ik wagten aan Uw Voeten,
Steetz ſiend' op Uwe Macht, en Trouw ! !
Gy ſult in gunſt my nog ontmoeten,
Uw Liefde doch heeft nooyt berouw!
XLI.

MATTH. XV: 32. Ik worde innerlyk met ont-,
ferminge beweegt over de ſchaere, om dat
ſy nu drie dagen by my gebleeven ſyn, en

de hebben niet, dat ſy eeten, ſouden.
Deſelve melodye, als 't voorg.
I

O JESUS! die ſoo groote ſchaaren
Gevoedet hebt met Wonder-brood;
Hoe Zaelig! Die nog mag ervaaren,
Dat GY de helper ſyt in nood!
-

A

Dat;

Io8

G E E S TE LY KE
2,

Dat meen'ge ziel' maar regt gevoelde,
Hoe dat ſe miſt het waare BROOD;
En daerom ſteeds met ernſt bedoelde,
Geredt te worden uyt dien nood!
3.

Hoe vol van Liefde was uw Herte,
Tot die, GY hongerig ſaegt ſtaan !
Het was voor Uwe Ziel een ſmerte,

Dat yemant leedig weg ſou gaan.
4

Hoe wys ſyt GY doch, in uw' Wegen!
Eerſt, doet G' ons diep verleegen ſtaen;

Dan toont G’ u haaſt tot ons geneegen,
En neemt U onſer noodruft aan!
5.

Hoe ſaelig ſyt GY voor die geenen,
Die (ſchoon onmachtig) eevenwel

Het gantſch opregt'lyk met U meenen!
Send GY uw woord, * dan loopt het ſnell.
6.

Wie ſag een Maaltyd op die wyſe?
Hier ſag men geene Tafels ſtaen!

De groote Diſcb had ook geen ſpyſe,

Voor dat uw Almacht die bragt aan.
Op
* Pſ. CLXVII. 15.

L I E D E R E N,
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7.

Op U heeft MOSES al geweeſen,

Doe 't volk door 't Manna wierdt gevoedt:
By DAVID, is van tJ te leeſen,
Dat GY den Armen deelt * uw Goed.
8.

Dat weinig was, wiſt GY te maaken,
Dat het vermeêrd' onder de hand:

Een, die gelooft, kan nog geraaken,

Tot hondert, f naar ſyn roep, en ſtand!
9.

O dierbaar BROOD, van GOD gegeeven!
Deel nog U ſelven mee tot Spys!

Laat door uw Kracht de ziele leeven,
Voed GY ſe ſoo, op Uwe wys'!
-

IO,

-

Verborgen MANNA van den Hemel !
Ons herte proev' Uw ſoetigheid!

Doet ons geſcheiden van 't gewemel,
Met U ſyn, tot in eeuwigheid!
II.

Och dat ons hert, en mond eens ſingen,

Nu ſal de HEER myn Herder ſyn;
Nu weet ik, dat my geene dingen,
Ontbreeken ſullen! HY is (Myn !
Barm
* Pſ. LXXII. 12. 13.

f Matth. XIII. 8.
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I 2.

Barmhertºge JESUS! doet Uw oogen
Ook nog eens in ontferming op!

Aanſchouw dat diepe onvermogen,
Van ſulk een groote menſchen-trop!
I3.

Hoe ſalig ſyn die arme Zielen,

Die hong'ren naar geregtigheid!
Die, op Uw woord, ter aarde knielen;

Voor ſulken, hebt GY ſpys bereid.
I4.

Een ſpys, niet naar den ſmaek der Grooten,
Een MANNA, dat verborgen is;
Uw Vleeſch, en bloed, aan 't kruys vergooten,
Tot voedſel, en tot laafeniſs.
I5.

O diere SPTS”! ô ſchoone Gaave!

Veel beeter, dan de Wereld heeft:

Ach dat my die verkwikking laave!
DIE is genoeg, als GY ſe geeft.

XLII.
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XLII.
v

PsALM CXLII: 3. Ik ſtorte myne klagte uyt
voor ſyn Aangeſigte.
Wyſe Pſ. 116.
I

Gun my, ô Heer! dat ik eens myn beklag,
Voor uwen Throon eerbiediglyk mag brengen;
Ik bidde, laat het Uwe gunſt gehengen,
Dat ik myn hert voor U uytſtorten mag!
-

2.

Ik vind het vaak met duyſternis vervult;
En ſie daar by, dat armen, en geringen,
Niet ſoo verwart met veele twyfelingen,
Geloove oeffnen met een ſagt gedult !
3

'k Vind, hoe ik veeltyds niet geboogen ſtae,
Afwagtend' Uwe tyd', en eigen ſtonden,
Maar denkend op myn dwaaſe hertevonden,
Soo treurig volg', en in Uw wegen gae!
4

'k Vind meenigmaal, dat my de lydings-cuur,
Die GY naar uwe Wysheidſelfs gaet brengen,

Of, onder uwe Vrymagt, laat gehengen,
My voor komt, als een ſaake wrang, en

":
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5.

Ik vind my dikwils traeg en luſteloos,
Wanneer dat ik my moeſt volveerdig ſtellen;
Myn mond is vaak, wanneer ik moeſt ver
tellen, -

Soo traag, ſoo dor, ſoo laauw, ſoo geeſteloos!
7 6

Genaak, ô LICHT! tot myne duyſterheid,
En laat uw Geeſt my in de Waarheid leiden!
Dan kan ik alles wettig onderſcheiden,

En doe myn ſaaken met een wys beleid!
Laat myn Geloof nog immer waſſen aan,
Op dat ik in U ſtaande moge blyven;
En niet vergaan, als veele heenen dryven,
Maar dat myn huys mag op den ROTSSTEEN
ze

ſtaan !
XLIII.

•

MATTH. XI: 29. Leert van my, dat ik ſagt
moedig ben, enz.

u y: x Geisden.
H.

O stille LAM!

ſagtmoedig Wceſen!

Wanneer ſal ik ſo ſyn gewent,

Dat men uyt myn geſicht ſal leeſën,
Dat my uw Beeld is ingeprent!
-

G
V
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GY, die voorheen d' onſtuyme baaren

Van 't woedend meir, wel hebt betemt;
Kont aan de ziel' ook doen ervaaren,
Dat G' alles door uw Macht beklemt!
3.

Soo 't dan in my ook mochte bruyſen,
Beſtraf die Zee, ook door Uw woord!

Of, wil de vyand op my druyſen
Segg ,,Tot bier toe, niet verder voort.
4.

Och dat my meer ten erve viele,
Dat aangenaame heil’ge ſtil,
Het geen belooft is aan die ziele,

Die Sagtmoed' van U leeren wil.
5.

Dan doe ik, in U, myne werken *
Dan wordt uw Werk in my geëert;
Dan ſal men aan my konnen merken,

-

; ;

Dat GY my ootmoed hebt geleert!
6.

Met deeſe olye overgooten,
.
: :: :
Soo hebb ik door Uw ſalving krachtl
In deeſe veſting ingeſlooten,
. .•

Soo heeft myn Vyand geene macht.
H
* job. III. 21.

-

XLIV.
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XLIV.

PsALM XLV: 12. Dewyl Hy uw Heer is,
ſoo buygt U voor Hem needer.
Wyſe Pſ. 24. Pſ. 95.
• --

Pſ. 111.

I.

Buig

(Zion!) voor het LAM ter neer:
En geef aan Uwen KONING eer!
Het komt HEM toe van alle lieden;

Ja, van het ſaelig Eng'len-cboor:
Dat gaet ons ook in deeſen voor;
Ook ſal ſyn liefde 't U gebieden.
2.

Spreek tot Hem ,, KONING! ſterke GOD!

Wiens gunſt aan ons een ſaelig lot,
Uyt vrye goedheid wilde ſchenken!

Ontſach'lyk is Uw' Eere-kroon,
Der Eng'len ſchaar is voor Uw Throon,
En paſt eerbiedig op Uw wenken.
3

Hoe ſouden wy (maar zondig Stof)
Doch, door genade, tot Uw lof
Geheiligt, nu dan nog vertzaegen
Te bukken voor Uw hooge Magt!
Daar GY ons 't leeven weder-bragt,

Naar 's VADERs heilig welbehaagen!

,
Maar,
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4.

Maar, (3) 't beſchaamt ons meenigmaal,
Dat ſomtyds ietz, als was 't van ſtaal,
Niet gantſch geboogen ſy, en ſtille:
Verſchoon, genaedig OPPER-HEER!
En werp dien vyand haaſt ter neer,

Op dat de teegenkanting ſtille!
5.

Vraagt ſomtyds eens ons hert naar reén,
Of geeft het wel een naare ſteen,

(Wyl 't nog niet regt is neérgeboogen)
Ach leer ons, meer verloochent ſtaan,
En onſen voet in 't eff'ne gaan,
Ootmoedig, met geſlooten' oogen!
6.

Doe 't eens, 6 KONING! door uw Magt,
Syn in dien rechten ſtaat gebragt,
Dat het U tot een Huys mag weſen;
Daar men ſteetz Reukwerk voor U brengt,
Uyt ſpeceryen 't zaam vermengt,

Van uwen GEESZ ſelf aangeweeſen !
7.

Verlicht ons met dat zaalig licht
Van Uw beminn'lyk AANGESICHT;

Op dat w” U eens aanſchouwen mogen!
En bier al, met der Eng'len ſchaar,
En naemaals eens, volmaakt'lyk daar,

Uw
Naam met eeuw'ge
dank verhoogen!
XLV.
H 2
•
- .
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XLV.

Ps AL M. XLV: 9. Alle Uwe kleederen ſyn
myrrhe, ende Aloë, ende Caſſie, uyt de el

penbeene palaiſen, van waar ſy U verblyden.
Wyſe Pſ. 133.
I

DE MYRRHE wordt geſchatt van nut, en
waarde;

Nadien ſe ſuyvert van 't bederf der Aarde:
Maar JESUS heeft Onſterf'lykheid,
En eene kracht tot Onverderf'lykheid;

Hy eens geſtorven leeft voortaan,
Om ons 't verderf te doen ontgaan.
2.

Is d' ALOË, en CASSIE, goed van reuke,
By HEM is Balſem voor de wond', en breuke,
Die onſe Sonde hadd' gemaakt;
Waar door we ſyn als tot den dood genaakt:

Doch, vloeit SYN BALSEM in, en door ons
heen,

't Verderf moet weg uyt merg, en been.
3.

ó KONING! ſalf ons met die SPECERTEN,

Op dat s' ons Zielen voor altoos bevry'en,
Dat

L I E D E R E N.
Dat ons de Dood niet en genaak'!

117

Nog doodes-ſtank ons eeuwig walglyk maak;
Maar dat w', als eene heil’ge Prieſter-ſchaar,
Ons ſelven, voor U, ſtellen daar!
4

Is Myrrb' (door 't bitt're) onſenſmaak wat tegen,
S' is dog geſchikt de diep verborg'ne wegen,
Waar in het vuile ſig bevond,

Te halen uyt den allerdiepſten grond:
Is Myrrhe dan een goede medicyn,
Ach laat s ons tot bewaaring ſyn!
5.

Ja dat ook and'ren ſelf de Myrrhe-geuren,
Uit deeſe SALVING aan ons mogen ſpeuren,
Wanneer ſy hertens - reinigheid,
Met Ootmoed, Liefde, Lydſaamheid,

In woorden, daden, ſeeden, vroeg en laat,
Bemerken aan ons, als Uw Zaad.
6.

Laat d' Aloë niet min, aan alle ſyden,
Sig onder ons doen rieken 't allen tyden;
(Ook by Uw kind'ren in 't gemeen)
Op dat ſe 't herte van nog meenig-een,

Verkwikke, door een inniglyk gevoel,
Dat LEEVEN is des Geeſtes doel.
7.

Laat Caſſie by ons ſyn, om 't hert te ſterken,
Van ſulken, die bykans verflaauwt in 't werken,
H 3

Of
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Of moed en redd'loos ſomtyds ſtaen;
Op dat ſe niet geheel te gronde gaen:
O! dat men ſoo die eed'le Balſem-geur,
Die heil'ge Salving', aan ons ſpeur!
8

Verſchyn aldus, O groote VORST! en KO
NING!

Uyt s Hemels Zion, Uwe heil’ge Wooning;
Dat Koſtelyk Yvoir-Paleis!
En ſeegen ons ſoo mild'lyk, reis, op reis;
Vertoon in gunſt, U aan ons ſielen oog!
Daal door uw' GEEST dus van om hoog!
XL VI.

LUc. VIII: 46. Ende Jeſus ſeide , yemand
heeft my aangeraakt, want ik hebbe bekent,
dat kracht van my uitgegaan is.
I.

Liefſte JESUS! in de tyden
Van uw neederig beſtaan,
Hoorde men U eens belyden,
Kracht is van my uytgegaan:

ó Mocht nog die kracht eens vlieten!

Mocht die ſtroom ſigneedergieten,
Nu GY ſit in heerlykheid,
Op den Throon der Majeſteid!

L I E DE R E N.
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2.

Immers is in uwe handen

Opgedragen alle Macht;

En, tot aan des aardryks randen
Is uw Naeme hoog geagt:
Natiën ſyn reets getuygen;
Al wat hoog is, moet ſig buygen:
Self de laatſte vyand moet
Eind'lyk onder Uwen voet!
3.

Door uw Wysheid kont Gy raaden;
Liefd' en Macht ontbreekt U niet. " -

Dit getuygen all die daaden,

Die men opgeteekent ſiet:

GY, die 't heyl hadd' voorgenoomen,
En ter tyd ook ſyt gekoomen,

Bied ook nog een redding aan,
Allen, die verleegen ſtaan:
4.

Ai! ſiet dan ook, met ontfermen,
Op een Ziel', die krank en ſwak,
Agter U is met haar kermen,,

--

Dat uw Heyl baar' banden brak !

Dat ſe los wiert van die touwen,
Die haar ſeer in 't naauwe hou'en!
Mocht het woord van Uwen Mond

Tot haar ſyn, KIND! SºrT GESOND !
XLVII.
H 4
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XLVII.
MATT H. VI: 19, 2o. Vergaedert U geene
ſchatten op de aarde, enz.
Wyſe Pſ. 25.
I.

CHRISTNEN wandelen hier beneeden,
Niet als burg'ren van dees Aard':
CHRIST'NEN houden ſig te vreeden,
Dat een ander ſchatten gaert;

Hunne ſugt, en Zielen-wenſch
Is, dat Goet te mogen erven,
Dat, onſigbaar voor den menſch,
And're ſaaken ligt doet derven.

v

2.

Doch men vraegt ,, Waar toch die Schatten?
't Goed, dat ſoo de ziel bekoort ?

JESUS ſegt, (om 't wel te vatten,)
Tot een yeder, die het hoort,
'T is een ſchat, die in een veld
Ligt verborgen, gae dat koopen,

Los van al uw goed, en geld,
Of gy kont er niet op hoopen.
-

-

-

--

--

Wel

L I E D E R E N.
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3

Wel myn MEESTER, en myn HEERE!
'k Bidd U, geev m een innig oog!
Dat het ſchyn goed my niet deere,
En ik dus my ſelf bedroog!
Dat ik veerdig al myn goed,
Self met blydſchap, gae verkoopen;
Jaa, (ſoo 't koſten moeſt myn bloed)
Willig mag daar heenen loopen!
EXLVIII.

LUc. II: 32. Een Licht tot verlichtinge der
Heydenen , ende tot heerlykheid Uwes volks
Iſraël.
Wyſe Pſ. 1oo. Pſ. 131.
I.

BEminn lyk-ſchoone IMMANUEL!
De Heerlykheid van Iſraël!
En 't Licht voor 't blinde Heydendom!
O ſchyn haaſt, met Uw glans alomm !
2.

GY! die daar ſyt die MORGENSTER!
Ach blyvet toch niet lange verr'
Breng onze eens tot dien vollen dag,
Waar in men vrolyk wand'len mag!
H5
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3.

Heer JESUS! groote WONDERZOON!
Voorheen gedaelt uyt s”Vaders throon;
Dael nog in geeſt als tot ons neér,
En hael ons herte tot U weér!
4.

GY ſyt het ſteunſel van uw Volk:

-

Ach ! laet dan een genaede-wolk
Des daegs; en s'nagts een rook van vuur,

Ons veilig ſtellen op den duur!
5.

VOLEINDER van Uw volks geloof!
Maek ons voor vreemde lokking doof:

Ons hert biyv' louter aan den HEER,
Geheiligt voor ſyn Naam, en eer!
6. -

Myn God, die d’ EERSTE en LAATSTE ſyt;

(Als ik ſal gaen uyt deeſen tyd,
En my dan hert en vleeſch beſwykt)
U bidd ik ,, Dan ook niet en wykt!
-

7.

Doet my dan ſeggen, onbevreeſt,,
Nu, HEERE JESUS! mynen geeſt,
(Dat, door U ſelf, geloſte pand)
Beveel ik eeuwig in Uw hand!

XLIX.

r
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XLIX.

JoH. VI: 48. Ik ben het brood des Levens.
Wyſe Pſ. 1 19.
I.

O zaelig BRood! dat ons het leeven geeft,
Ai deel Uſelf aan ons, ten ſpys van binnen!
Op dat het hert, dat door genaede leeft,

Den verd're wasdom door Umag gewinnen!
De hoope word' ook, immer, in ons ſterk!
De Vreede Gods bewaar ons hert, en ſinnen!
2,

Was niet Uw woord*,, Ik zal myn volk te zaam,
In God, baar HEER, geduriglyk verſterken,
Op dat ſy wand'len mogen in ſyn Naem!
Uw Leeven kan die kragt, en voortgang
werken:

Wel zaalig, die dus eet in 't ryke Gods!
Hoe ſal men niet aan hem den wasdom mer
ken !
3.

Ach dat ſig dan myn hert toch immer voort
Ontleedig van den trek naar valſche ſpyſe,

En nederſett op mynes HERDERS woord,
Sig laatend' voeden op die ſchoone wyſe!
Hoe
* Zach. X 2 r.
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Hoe veilig was 't! hoe ſchoon wierk ik ont
haalt!

Hoe ſouden HEMmyn lippen dankbaar pryſen!
L.

LU c. XXII: 19. Doet dat tot myner gedag
teniſſe.

Wyſe Pſ. 91.
I

Soo voedt ons dan, ô Hemels-BRood!
En DRANK! van God gegeeven!

Uw kracht bevryd ons van den dood!
En doe ons voor U leeven !

Kleed ons in Uw Geregtigheid!
Op dat w' in 't witte wand'len,
En door vernieuwde reinigheid,

Naar Uwen wille hand'len!
2.

Dat onſe Ziel, dus aangedaan,
Uw Beeld, en Werk vertoone!

Dat yeder onſer doch voortaan
Uw Cieraad ſy, en Kroone!
En, dat de KRACHT, die uyt U gaet,
Geſtaâg in ons verwekke

Een goede Reuk', die met der daed
Ook and'ren tot U trekke!

L I E DE R E N.
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3

Wy dragen ons te zaam, ook nu,

Vrywillig op, ô KONING!
Ons herte ſy, en blyv' voor U
Een plaatſe van in-wooning!
Daar is de hand! het hert! het oog!
't Geeft alles zig hier neeven!
Send GY de kragten van om hoog,
Die eeuwig ons doen leeven!
LI.

Jo H. XV: 5. Ik ben de Wynſtok, ende Gy
de ranken.

Wyſe Pſ: 33.
I.

O JESUS! oorſprong van ons leeven!
Die met uw kracht ons ſyt genaakt;

Gy, als de WTNS TO K, kont ons geeven,
Het geen ons verder vrugtbaar maakt;
Dat wy trouw'lyk hand'len,
Dat wy weerdig wand'len,
Den genaden-tyd!
Laat ons voor U leeven,
Laat ons aan U kleeven,

Die de WORTEL ſyt!
LII.
-
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LII.

PsALM. LXXII: 22, 24. Doe was ik onver

vernuftig, en wiſte niets, enz. Gy ſult my
leiden door Uwen raed, enz.
Wyſe Pſ. 27.
I.

Hoe leid' Gy (HEERE) ſaelig all' die geenen,
Die d' Uwe ſyn! of ſchoon wel wonderlyk!
Hoe ſoudet GY'tooyt, anders konnen meenen,
Daar Uwe trouw' ſig ſelve blyft gelyk!
Schynt ons de Weg eens krom, s' is nochtans
regt;

-

't Is juyſt het Pad, om daar op heen te
gaen,

-

Blyft ons vernuft wel eens in twyf'lingſtaen,
't Wordt alles door de uytkomſt, wys beſlegt.
-

2,

-

En, midd'lerwyl, Gy draagt ons ſwakke weſen!
Gy ſiet wel, hoe men vaak ſig ſelf verwert,
[Want, ó! hoe dikwils kan men aan ons leeſen,
Hoe dat het ons inwendig is om 't hert]
Maar dan, als 't redd'looſt ſchynt, dan helpt
Gy door!

By 't God'lyk-Recht, is Vaderlyk Trouw!
En naedemael in U nooit valt berouw!

Soo blyft Uw Zion, immer, U te voor.
, "

r

A

-

Wat
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Wat ſnoodheid! ſoo 't vernuft ſou' teegen
ſpreeken,

Of 't hoofd gaen ſchudden over Uwen weg!
Ach! kwam dit nog eens op, wilt GY 't toch
breeken,

Op dat die hoogte ſig haaſt neederlegg!
Ik will' niet, dat myn ſin ſal Richter ſyn;
Uw kracht verbreek in my, wat nog ſig
ſelven ſoekt !

Al wat ſig ooyt tot 't Meeſterſchap verkloekt!
O dat Uw Will' geſchiede! niet de myn'!
4•

Breng my geheel als over in Uw wille;
Sterk ondertuſſchen my, ſoo n machtloos
e

kind !

O dat Uw Geeſt 't bewoogen herte ſtille!
En Uwe Liefd' eens alle Vrees verſlind!

Syt Gy myn ROTSTEEN! JESUS ſyt Gy
myn'!

Uw Geeſt vernieuw myn zin, hoe langs hoe
meer !

Nu, ik gevoel ook iets van dit begeer;
Hoe goed het is, naby den Heer te ſyn!

LIII.
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LIII.

MATTH. VI: 1o. Uwe wille geſchiede.
Wyſe X Geboden.
I.

Beminn lyk ſchoon is 's HEEREN wille,
Ja ſelfs eens Schuyplaats in den nood,
Hoe veilig is het daar ! hoe ſtille!
Ik legge my dan in dien SCHOOT!
2

ô WILL', niet beeter te verlangen!

Uw leiding ik van herten min:
Des ſoek ik aan uw borſt te hangen,

In een regt kinderlyken ſin!
3

Al 't bitt're kan GODS will' verſoeten;

't Is altyd goed, als die geſchiedt;
En, 't beſte, dat men kan ontmoeten,
Smaakt ſonder deeſen Wille niet!
-

4

Komt meen'ge rampſpoed U beſtryden,
Gedenk, ó Ziel ! het is Gods will !

Die ook bewaert, en ſterkt in 't lyden !
Dus wordt men moedig, blyde, ſtill',
Vernuft
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5.

4-

Vernuft, en ſin de tugt wel haaten,
En 't eigen-leeven murmureert;
Inwendig ben ik doch gelaaten,
En ſie, hoe 't eigen wordt verteert.
6.

Kan ik het einde niet aanſchouwen,
Myn GOD! ik ſwyge voor U ſtill!
Uw will geſchied'! 'T kan nooit berouwen,
Dat ik niet voor my ſelven wil.
-

7.

O ſoete ruſt! ó veilig waagen!
Gewis, dat is der Eng'len trant;

Des wil ik meede hier na jaagen,
Myn wille ſy, in GODES hand!
8.

ó WILLE GODS! al myn verlangen!
Sett myner armoed voedſel by!
En neem my gantſch in U gevangen,
Dan word ik eerſt in waarhyd vry!
9.

Schik Gy 't ô GOD! naar Uw behaagen,
Maak my volveerdig, en bereid;

Om lief, en leet alſoo te dragen;
U lieven is de Zaaligheid!

I

Ach
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Ach! help my dooden 't eigen leeven;
Die bitt're kragt van vleeſch en bloed!

Dat ik my gantſch' mag overgeeven,
Uw' WILL alleen, geſchieden moet!
LIV.

Joh. VI: 19, 21. Sagen ſy 7 ESUM wan
delende op de Zee, enz. Sy hebben Hem dan

-

gewillig in het ſchip genoomen , ende ter

ſtont kwam het ſchip aan Land, daar ſy nae
t06

U00/'012,

Wyſe Pſ. 119.
I.

DEs HEEREN weg is wonder met ſyn Volk!
Het ſchynt wel eens, als of Hy't gantſch liet
Vaaren,

Of dat er tuſſchen ſchoot een donk're wolk,
Soo dat men HEM bynae niet kan ervaaren;

Maar ſiet! wanneer Hy 't verſte ſchynt te ſyn,
Soo komt Hy ſig wel onverwagt verklaaren.
2,

-

Hy roept, Hier ben ik, ſyt ſoo niet bevreeſt;
Soo gy my maar, gewillig, in ſult laaten,
Soo is er niets, dat U in 't minſt of 't meeſt

Beletten ſal: en anders, Wat ſal 't baaten?
k

Hoe
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Hoe dat Gy tobbet teegen wind en ſtroom?
Gy moet u ſelven op Myn doen verlaaten.
ó JESUS kom alſoo, nog tot ons Schip,

Dat ſtaég in deſe wereld-Zee moet ſwerven,
En nog ſoo meenig ſand, of blinde klip,

Voor by ſal moeten ſteev'nen, eer wy ſter
ven!

-

Wy neemen U gewillig by ons in;

* *
-

Wykonnen Uden MEESTER,nimmer derven
4-

-

o

-

Doch, dan ſal 't ook niet anders konnen ſyn,
Of onſe tocht ſal nog voorſpoedig enden:

Dan ſtilt de Storm, van droefheid, angſt, of pyn,
En wat er meer is van all' ſulk elenden!

Dan houd ons ſwoegen op; dat vrugtloos doen!
Waut GYſult ſelf uw Werk in ons volenden.
5.

Kom haaſt, ó HEILAND, ook eens op de Zee,
Tot uwe Kerk! die thans door ſoo veel golven,
Geſlingert, naauwlyks vind een veyl’ge Reé,

Jaa ſomtyds door het Water ſchynt bedolven;
Die Zee toch is ook onder Uwen voet,
Gy treedt met magt op haare hooge golven !
v.

/

v

-

I 2

w

LV,

13,

GE E S TE LY KE
LV.

PsALM XLIII: 9. Myne Ziele kleeft U agter
aan, Uwe Regterhand onderſteunt my.
Wyſe Pſ. 36. Pſ. 68.
I.

Ach! was de Ziel' aan GOD gewent!
Wat vond ſe niet wel haaſt een end'
Van het, verdrietig doolen!

Ach! ſchepte s in geloove moed;
En vlugteſe tot haar behoed,
In ſyne Liefde-hoolen!
Vlood
David
ſyn bange
tyd;nyd)
(Vervolgt
doorin Sauls
godlooſe

Tot deeſe

v

SC HUYLPLAATS heenen,

O ziele! volg dit voet-ſpoor nae,
Op dat het U ook alſoo gae,
En houd eens op van weenen,
-

2.

Ja ſing daar ſelf een vrolyk Lied,
voor HEM, die 't Heele-all' gebiet;
HYſendt ſyn Woord op Aarde:

De MAAKEk van dit gantſche Rond,
Blaaſt weg door d' Adem van ſyn Mond,
Wat teegen HEM vergaérde.
*

* * *
zºrg

SC

i

-

Myn
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Myn GOD, (die Gy den geeft formeert)
Maak eens myn Ziel regt ingekeert:
Op dat s in U mag

ruſten !
v« -

'K erkenn', dit is ook Uwe gaaf,
En bidd', dat my Uw goedheid laaf',
Door beekskens der welluſten !
w- -

'Luc XV: 4. Wat menſche onder U, heb
hende hondert ſchapen, enz.
Deſelve melodye, als 't voorg.

GEen
k

Herder laat ſyn Schaapje daar,
Wanneer hy denkt, 'T is in gevaar,
Hy ſoekt het met verlangen;

Hy laat de groote kudde ſtaan,
Of in het woeſte heenen gaen,

-

8 - -

om 't Eene weer t ontvangen:

-

-

Soo ſoekt de HEYLAND ook gewis,
Het Schaapje, dat verlooren is,
Tot dat HY 't heeft gevonden.

O! dat de ſiele 't ſwerven moed',

HEM ſiende, derwaartz heenen ſpoed',
Nog ſyn 't genade-ſtonden!

I 3
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LVI.

x

JEs. LXIII. 13. Die ſe leide door de afgron

den, als een Peerd in de Woeſtyne, en ſtruy
kelden ſy niet.
-

Wyſe X. Geboden.
I.

GY(groote voRST der HEIERscHAAREN)
Die eertyds hebt Uw Volk geleidt,
In 't midden van de grote baaren,
Hebt JACOBS Erfniſſ” ook geweidt:
2.

Gy blyft die ſelve! nu verheeven
Aan Uwes Vaders Rechter-hand!

Nu is U alle Macht gegeeven,
Op dat GY heerſcht aan alle kant.
3.

Leer ons U agtêr-naa te treden,
Waar dat (ó LAM) GY heenen gaet!

Het ſyn li, oeſtynen hier beneden,
Eer men, met U, op Zion * ſtaet.
4-

,

Uw oog blyv' op ons, groote KONING!
Beſitt ons hert, als uwen Throon!

Hoe nietig op ſig ſelf die wooning !
Van uwen Glans wordt alles ſchoon!
r: *

*

* * Openb. XIv. 1.

Die
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5.

Die Liefde, die U voormaels needer

In onſe lage Menſchheid toog,
Breng Uwe gunſte tot ons weeder,

Als of ſig nog de Hemel boog!
LVII.

HE B. XII: 7. Want dien de Heere lief heeft,
kaſtyd Hy, enz.
Wyſe Pſ. 91.
1.
GEef U (myn Ziel) gantſch ſtille neer,
In GODES welbehagen,
En ſoek U blind'ling aan den Heer
Ten offer op te dragen!

De Tucht het ſondige verteert:
Het Vyer doet veel verbranden;
Het kwaad de Ziele niet en deert,

Die ſig ſtelt in GODS handen.
2.

Syn HERTE blyft dog Vaderlyk:
Syn kind'ren mogen denken,
»T verbond is onveranderlyk;
Des ſal ons 't kwaad niet krenken,
I 4

-

Het
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3.

Het is nog maar een korte tyd,
Eer wy den prys behaalen,
En na den afgeloopen ſtryd,
Voor Eeuwig Zeegen praalen!
LVIII.

PsALM XXV: vs. 1o. Alle paden des HEE

REN ſyn Goedertierenheid en Waarheid, enz.
Wyſe Pſ. 25.
I

Goed ſyn al des HEEREN wegen,
Waarheid is het, wat HY doet:

Is 't kaſtyding', is het ſegen,
Alles is dog regt, en goed
Voor hun, die het Vree'-Verbond,

'T geen ſy hebben eens verſchreeven,
En 't Getuyg'nis van ſyn Mond,
Waarlyk ſoeken te beleeven.
Vs. 12. Wie is de Man, die den

vreeſt, enz.
:

HEERE
w

2.

Wie des HEEREN weg wil wand'len,

Die HEM vreeſt gelyk een kind,
En geſtadig ſoekt te hand'len,

Naar ſyn Will', opregt geſint,
-

-- *

Dien
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Dien ſal GOD wel wyſen aan,
Wat te doen, en wat te laaten;
Hy voert op de regte baan,
Die ſig aan HEM overlaeten.

Vs. 15. Myne oogen ſyn geduuriglyk op den
HEERE ,

enz.

3.

Dat myn ooge op den HEERE
In geloove zy gericht!
Dat ik niet na buyten keere!
Blyvend voor ſyn aangeſicht!

Nu HYſelve will myn voet,
Hoeden voor den ſtrik! en maaken,
Dat ik tot 't beſtendig goed,

En tot vryheid mag geraaken!
Vs. 2o. Bewaart myne Ziele, enz.
, 4

HEERE wilt myn Ziel bewaaren,
'k Legg ſe needer in uw Hand!
Redd' s uyt nooden, en gevaaren,

vº

Dat ik nimmer word' te ſchand!

-

Menſchen hulp is ydelheid,
'k Neem myn toevlugt tot Uw NAAME!
'k Geef my aan Uw hoogſt beleid,
-

-

Dat ik nimmermeer beſchaame !
2
-

I 5

Vs. 21.
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Vs. 21. Laat Opregtigheid, en Vroomheid

my behoeden, enz.
5

Laat ik U alleen bedoelen ,

Met een oog van ſuyverheid!
En niets ſpreeken, of gevoelen,
Dan in regt eenvoudigheid,

Houd my Heer in deeſen ſin,
En, op dat niet yemant roove,
Myne Kroone, myn gewin,
Maak my vaſter in 't geloove!
LIX.

JoH. XII: 26. Soo yemant my dient, die
volge my, enz.

<

I.

JESUS! o myn ſiele leeven!
Wien ik my ten dienſt wil geeven,
Stae myn ſwakke pooging by!
Stell my eens in waarheid vry.

Maak in 't goede my regt grondig,
In het kwaade gantſch onmondig,
Vol van Liefde, ſtill, en ſagt,

Lichtend in een krom geſlagt!
Laet
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2.

Laet Uw Geeſt my ſoo verſterken,
Dat tot ſtill' ſyn, en tot werken,
Ik Uw WILL toch onderſcheid'

Van myn ſin, en eigenbeid;
Word yetz ſonder U verſonnen,
En van Vleeſch, en Bloed begonnen,
Geef, dat ik het nimmermeer,
Voor Uw Werk, of Wille, eer'.
-

3.

Help, O JESUS! alles maaken !
Help my Vleeſch, en Bloed verſaaken;
Daar is geene vordering,
Sonder U in eenig ding!
Set de deure voor my open;
Myne Ziel komt tot U loopen !
Doet my immer voorwaarts tréen,
Haaſt is myne tyd daar heen !
LX.

A'

1 CoR. XVI: 13. Waakt, ſtaat in het ge
loove, enz.

Wyſe X. Geboden.
I.

ACh HEERE! ſterk het ſwak geloove,
Waar op de Satan is bedagt,
-

-

Of
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Of hy 't nog eenmaal van ons roove!
Want ſonder U is geene kracht!
2.

Wy willen ons aan U verbinden,
Houd ons door Uwe ſterkte vaſt,

Tot dat w' eens volle vryheid vinden,
Van alle moeyt', en overlaſt!
LXI.

PsALM LXXXIV: 2, 3, 4, 5. Hoe lieflyk ſyn
Uwe wooningen! O HEERE der Heyr
ſchaaren, enz.
Wyſe Pſ. 84.
I

HOe dierbaar is der ſulker Lot,
Wier wandeling mag ſyn met GOD!
Die ſyn nabyheid ſteets ervaaren,

Hoe lieflyk is die plaats, dat oort,
Daar men des Heeren ſtemme hoort;

Daar ſig de heil'gen 't ſaam vergaaren;
De Tempel Godes in den Geeſt,

Daar men ſyn Name roemt, en vreeſt!
-

2,

O ſchoon! O lief'lyk Heyligdom!
Hier ſchittert heiligheid alomm'.
-

-

Ach
C
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Ach HEERE, God der heyerſchaaren!
Wien all' 't geſchaap'ne toebehoort,
Wien d' Englen dienen op Syn woord!
Mogt myne ſiele regt ervaaren,

Hoe dierbaar deeſe plaetſe ſy!
Ach HEERE, HEERE, denk aan my!
3

Sie, hoe myn Ziel' ſoo ſeer begeert!
Hoe het verlangen haar verteert;
Sy vind geen ſmaak in yd'le dingen:
Ze roept, als met een ſterk geluyt,
Tot U, den GOD DES LEEVENS, uyt.

O laat ſ' eens, in den Tempel ſingen
Dat lied, dat nimmer wordt, gehoort,
Dan in die heil’ge Plaats, en Oort!
4.

GY ſyt het, die toch geerne geeft,
Self aan 't Gevogelte (dat leeft
In d'open-lucht) een Neſt, en Hoolen,
Waar in ſe ſchuylen in den nood,
En ruſten als in eenen ſchoot,

Om niet beſtendig om te doolen;
Daar leggen s ook haar jongskens heen,
En ſyn in hunnen ſtant te vreén.
5.

h

Ach! mogt myn Ziel dus by 't Altaar,

Geveiligt ſyn voor 't doods gevaer!

J
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En voor vermoeitheid kragt bekoomen!

Een, die hier mag ter ruſte gaen,

Kan ſtormen, en onweêr uytſtaen,
Hy heeft geen vyand ooyt te ſchroomen:
De HEERE doch der HEIERSCHAAR',
Verbergt de Zielen in 't gevaar.
6.

Hoe goed is dan dier kind'ren Lot,
Wier Woon, en Schuyl-plaats is by GOD!

Die ſynen Naem daar mogen pryſen;
Hun Burgerſchap is in dat oort,
Daar 't Hallelujab wordt gehoort;
Sy looven HEM op alle wyſen:
Hier is der Ziele reine luſt!

s

Hier vind ſ” haar lang gewenſchte ruſt!
LXII.
w

PsALM, LXXXIV: 6, 7, 8. Welgelukſaelig is

de menſch, wiens ſterkte in U is, in wel
ker herten de gebaende wegen ſyn.
Deſèlve melodye.
I,

Hoe ſaelig is een menſchen-kind,
Dat ſterkheid in den HEERE vindt,

En op ſyn Macht ſig kan verlaaten:
-- --

-

"
Wat

E
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Wat nooden, en wat ſwaarigheén
Hem treffen mogen, hier beneén,

Hy vindt ſig ſtill, in GOD gelaaten.
De HEERE weet, wat beſt behoort;
De Ziel verlaat ſig op Syn woord,
-

2.

'T is waar, de vroomen moeten gaan,
Ook zomtyds op een enge baan;

Daar zyn ook nog wel donk're dalen,
Waar in men weinig uytſicht heeft;
En daar 't natuurgeſtel voor beeft;
Daar men geen vrye lucht kan halen;

Maar by den HEER is raad, en daad:
Hy helpt weêr in den dageraad.

-

3

Sy vinden, dat die diepe ſtee',
Dog ſomtyds heeft een in'nge vree',
Soo men maar op den grond wil koomen;
En wagten, tot een waeterval
Dat dorr', en akelige dal,
Doorvloeyen ſal met ſagte ſtroomen:
-

'-

-

En dit ſal komen dan, wanneer

De Ziel blyft kleeven aan den HEER!
4•

De HEERE doch is een FONTEIN,
Voor ſynen kind'ren in 't gemein:

Des ſyn ze nimmer gantſch verlaten:
Een"

I44

G E ES TE L Y KE

Een ſiele, die dit regt bedenkt,
Wordt nooyt geheel en al gekrenkt,
'T geen and'ren ſchaadt, kan haar ſelf baaten,
Se voelt, als 't ware, geen gemis,
Om dat de Heere met haar is !
5.

Ook gaat ſy immer voort, en voort;

Tot dat s' eens eind'lyk, voor de poort
Van 't Hemelſch Zion ſal genaeken,
Die Stad! die overſchoone Stad !

Die geene weérgae ooyt en hadd',
Daar ſal ſe dan ook binnen raeken;

Die Poorte ſal eens oopen ſtaan,
Haar HOOFD, en HEER, is voorgegaen.
6.

Daar ſal dan ook dic gantſche ſchaar,
Die hier mogt ſehuylen by 't Altaar,
Die vrygekochten! voor God blinken,
Als Sterren in hunn VADERS Ryk !
Den Heere JESUS ſelf gelyk!
En in verwondering weg ſinken!
O weergalooſe Erfenis,
Die eeuwig in den Hemel is!

-

LXIII.
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LXIII.

Ps ALM XXIV: 7. Heft Uwe hoofden op gy
Poorten, ende verheft U, gy eeuwige deu
7'671 CIMZ.

t

Wyſe Pſ. 24. Pſ. 95. Pſ. 11 1.
I

JERUSALEM was eene Stad,
Die haare Poorten heeft gehad; En GOD heeft deeſe Stad verkooren, (a)
Dat ſ” als de Zeetel van ſyn Ryk,

Niet hebben ſoude haar's gelyk;
Dies moet men groote dingen (b) hooren:
2,

s

Dog, wy gedenken nu niet meer,
Aan 't oude SALEM, dat wel eer

Het
was, maar
aan die Steede,
Die
hetvoorbeeld
JERUSALEM
in geeſt
el

Genaamt wordt, en waar van men leeſt,

Dat GOD aldaar wordt aangebeeden. (c)
-

3

Die Stad ligt in dat ſchoone Oort,

Dat aan den SOONE toebehoort; (d)
Sy

(a) Pſ. XLVIII. 9.
(b) Pſ. LXXXV11. 3.
(c) Zach. XIV. 17.
(d) Pſ XVI. 6.
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Sy heeft haar Poorten, en haar Deuren,
De BURGEREN van deeſe Steed',
Genieten Waarheid, Liefd', en Vreed';
O Zaelig, wien dit mag gebeuren!
4

Die STAD is wys lyk toebereidt,

S is d' ingang tot de Eeuwigheid; (e)
Wie daar door opklimt van beneeden,
Komt in die hooge plaats, die God

Gebouwt heeft, (f) om te blyven tot
In d' Eeuwigheid der Eeuwigheeden.
5.

-

Gelukkig, die haar Poorte vindt,
En daar toe ingaet, als een (g) kind!
Wilt gy, O menſch, dit ſtuk beſeffen,

Ei ſoekt ſe niet ſoo verr' en wyd,
Gaet van Uw berte niet ter ſyd';
Want ſiet daar is s als aan te treffen.
6.

Haar' ingang is in onſen geeſt; (b)
Doch, ſiet! hoe is ſe toe geweeſt,
Voor haaren HEERE, ende KONING!
Wanneer men ſig ſoo lange tyd
-

Aan and'ren hadde toegewydt,
En vreemden diende tot een wooning.
e

'.

(e) Luc XIII. 24.
(f) H. b. XI. 1o.
(g) Matth. XVIII. 2,

*

-

-

(*) Heest. V. z op. III. zo.- 4 Pſ: xxv. 4.- - - ,
-

't
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7.

De ſiel is immers toebereidt

Tot 't blyven (i) in der Eeuwigheid:
En ſal ſe weig'ren HEM te eeren!
Wie ſulks te doen ſal onderſtaan,
Sal HY door ſyne macht verſlaan,
En in ſyn toorne haaſt omkeeren!
8.

-

O dat die eeuw'ge Ziele-Poort,
Geoopent blyve (k) van nu voort;
Op dat de KONING, naar behaagen,
Doortrekk' in ſyne groote Kracht, (k)
Met oef'ning van ſyn hooge Macht!
En ik HEM dien all myne dagen!
I.

P AU S E.
v

9.

--

Maak HEM, myn hert'! een ruyme (!) baan,

Laet niets HEM in de wege ſtaan,
Dat HY niet ſpoedig in ſou' ryden: (m)
Stell' s werelds ſnoode voddery,
En wat uyt 't eig'ne komt daar by,

Gewilliglyk, als aan de ſyden.

Roep

e

(t) Matth, X. 21. Pſ: XXIV. 6.
(k) Op. III. 2o.
l) op. VI. 2.

(m) feſ. XL. 3.
K 2

-
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IO.

Roep HEM, als Overwinnaer, uyt:
EEN', die den Machtigen ſyn buyt
Genoomen heeft, en heil wil ſchenken,

Aan allen, die HEM hulde doen,
En door ſyn ſcepter laeten hoén,
Om Symes Naams te doen gedenken!
II.

Wat ſchaamte doet 't myn Ziele aan,

Dat GY ſoo lange hebt geſtaan;
Als waart GY myne Stad niet weerdig!
ô! KONING! 'k hebb' U niet gekent,
Maar my aan d' ydelheid gewent,
Nu open ik de Poorten veerdig!
I2,

Neem-in de plaatſe van myn hert!
En , is 't ook daar nog ſeer verwert,
O dat Uw Geeſt 't eens helder maake !

Het worde alles weggevaagt,
Wat U daar nog niet in behaagt,
Dat het tot ſuyverheid geraake !

-

-

-

13.

Ai ſtill' ook eens al 't woeſt gedruys,
Dat dikwils in myn's herten Huys

My onbekwaam maakt om te merken,
Op 't Godd'lyk woord van Uwen mond,
Dat tot my ſpreekt (n) tot meen'ger ſtond,
Om 't, in Uw vreeſe, uyt te werken!
- Treed
(n) Pſ: LXXXV. 9. Spr. VIII. 34.
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Treed in, hoe ſoud GY buyten ſtaan ?
Of als een (o) Vreemd'ling verder gaan;

Hk oop'ne U myn's Herte zaalen:
Woon eeuwig daar, ó ZIELEN-VRIEND!
Word't eeuwig, daar, van my gedient!
'K will U, op Uwe (p) Vrugt', onthaaien.
15.

Vertoon daar Uwe Majeſteit,

Verſchyn daar in Uw Heerlykheid: (q)
O mocht myn'Ziel Uw Aanſchyn, ſchouwen!
En door dit ſaalige geſicht,
Verleevendiget, en verlicht,
Voortaan op Uwe Goedheid bouwen!

II. P AU s E
I6.

.

En Gy, ô Zions burgery'!
Verhoogt toch deeſen VORST met my;
Dien LEEUW, uyt juda's ſtam geſprooten!
Is yemant ergens, HEM gelyk,

In luyſter, magt, of Koningryk?
Dien ROEM van (r) all' ſyn gunſtgenooten!
Wordt
( 2 ) Jerem. XIV. 8. 9.
( p.) Hoog! IV 16.
( q ) Pſ. C: I. 17- 1 s.
(r) Pſ. LtX. ? 1.

K 3
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I7.

Wordt wel Uw Stad nog eens benaauwt,
En Uwen Kind'ren toegegraauwt;

Schynt ſomtyds laaf’nts haar benoomen,
Daar ſullen egter voor en nae,
Wel beekskens (s) blyven van genae',
Die van den Stroom (t) der VoLHEID koomen!
I8.

3OHANNES ſag voor uyt die Stad,
Hoe dat ſe peerlen-Poorten hadd' (u)
Die dag en nagt ook ſtonden open;
En, hoe daar d' Engºlen hielden wagt,

op dat er niets wierd ingebragt,
Dat ſig in ſmetten had verloopen.
I9.

6 STIGTER van die ſchoone Stad, (v)
Die GY ſe hebt ſoo lief gehad,
Dat GYs ook met Uw bloed, woud' koopen,
Blyf' in ons midden! Blyf naby!
Bewaak de plaats! bewaak ook my!
Wy ſullen op Uw goedheid hoopen!
( s) Pſ: XLVI. 5.
( * * Og. XXII. 1

(n) op. XXI. 12. 21.
ſv) Heb. III. 4, 5, 6

LXIV.
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LXIV.
Jac. V: 8. Weeſt gy ook lankmoedig, verſterkt
U we herten, enz.
Wyſe Pſ. 24. Pſ. 95. Pſ. 11 1.
I.

ALs eind'lyk, met een bly' geſchal,

-

Die tyding nog eens komen ſal,
Dat GOD verloſſing ſtaat te geeven;
Als Babel vallen ſal in ſtuk,
En weggedaan wordt 't dryvers-juk,
Wat vreugde ſal men dan beleeven!

-

; -

2.

Dat heuch'lyk lot, van GOD bereidt,
Die overgroote Zaeligheid,
Sal boven onſe ſinnen ſteig'ren!
Wy ſullen ſyn als droomende,
En niet meer angſtig ſchroomende,
Men ſal ons dan geen plaatſe weig'ren!
3

Dat volk, dat ons nu ſoo veracht,
En onſe hoope maar belacht,
Sal dan bekommert, en verleegen,

Haaſt ſien, dat 't geene fantaſy',

Of yd le droom geweeſen

ſy,

pleegen.
Gelyk ſy nu te laſt'ren
K

s

Er

Hoe
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4

Hoe lange HEERE, nog! Hoe lang!
Sitt 't arme Volk in Babels dwang?
Verlos het eens van ſyne banden!
'T is voor Uw Macht een lig te ſaak;
O dat het eens daar toe geraek',

Dat Gy den Geeſt ſend in de landen!
5.

Doch; 't is naar dien al wyſen Raed,
Dat het vooraf door tbranen gaat;!
Eer men den oogſt inbrengt met reien:
Dus dragen wy, naar Uwen ſin,
Het eed'le ſaed nog veld waartz in,
En laeten onſe oogen ſchreien!
6. .

Het Licht klimt midd'lerwyl ten top,

De Bloeityd doet ſig reets wat op:
Veel-ligt ſyn 't nog maar weinige dagen,
Of, ſiet, daar komt de Somer-tyd,

Waarin men maait aan alle ſyd';
Doet HEERE, naar Uw welbehaegen!

:

-

LXV.
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/

LXV-

t

2 PETR. I: 18. Ende deeſe ſtemme hebben
wy gehoort, als ſe van den Hemel gebragt
is, doe wy met Hem op den heiligen berg
'UUál/'6272,

Wyſe Pſ. 42.
I.

Ach,

hoe duyſter vindt men d' Aarde?

By des Hemels heerlykheid!
's Werelds ſchoonheid houd' geen waarde,

Als ſig 's Hemels glans verſpreidt:
'T was op 7babor wonder ſchoon!
Heil'gen ſcheenen daar ter woon!
O hoe lieflyk dat aanſchouwen!
Mocht men daar een hutte bouwen!
2.

Maar dit is niet voor dit heeden!

'T is maar voor een kort geſicht:
Zyt, ó Ziele! hier te vreeden,
Met een blikje van dit Licht:

't Is, als of eens wierd geſegt,
Siet wat GOD heeft weggelegt!
Wat ſig eens ſal openbaaren,
Als ſig JESUS ſal verklaaren,
K5

Mid
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3.

Midd'lerwyl blyf Gy, 6 HEERE!
In genade by uw Volk!

Dat uw Liefd' ons hier vereere,
Met die ſtemme uyt de wolk',
Die van boven uyt den throon,
U verklaare voor GODS SOON;
En, met Goddelyke ſtraalen,
In de herten neér kom dalen !
4

Tot w” eens in die hooge ſteeden,
Uyt de laege woeſteny',
Door een ſagten dood getreeden,
't Ondermaanſche ſyn voorby;

w

En eens in 't volmaakte Licht,

Wand'len voor uw Aangeſicht,
Om in 't Hemelſch Tbabor, booven,

D' Eeuw'ge Majeſteid te looven!

-

LXVI.
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LXVI.

Z I ON S,

L O F

Of

-

Digtmaetige uytbreidinge op

PsALM LXXXVII. vergel. OPEN.XXI. 1o.24.

Wyſe Pſ. 87.
I

-

BEſchouw ôZiel!

beſchouw de wonderheeden,

De wond'ren van die over-ſchoone Stad;
Die STAD, die nooit haar weêrgae heeft
gehad;

-

'T is weerd, dat Zions cieraed word beleeden!
2.

Die STAD, dat VOLK, die beilig EERSTE
LINGEN,

Syn, maar Een Huys, Een Tempel, voor den
HEER;

Van Hem geſtigt tot ſynen Roem, en Eer,
Om 't nieuwe lied op Zions top te zingen!
3

De Heere heeft ſyn Luſt, om daar te woonen;
Gebiedt daar Zeegen tot in Eeuwigheid:
Doch wat de menſch, naar eigen ſin, bereid,
Is niet voor HEM, om daar Syn gunſt te toonen.
-

Wat
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4.

Wat voorregt'! eere! ſchoonheid! goede gaaven!
Ontfangt Gy dan, ô Zion van uw Heer!
Om deeſe gunſt roemt men Uw plaats, ſoo
ſeer !
Hoe vloeien in U beekskens om te laven !
5.

1

Een Naam gaat van U uyt by alle volken,
Uw plaatz' is als een hoogverheven ſtee'
Die, op een berg geleegen, is in Vree',
Die SALEM heet, beſchaduwt van de wolken!
I.

P A U S E.
6.

Uw KONING ſelf begint nu klaar te toonen,

Dat Hy gedenkt aan 't woord van Synen mond",
Dat niemand verr' ſou blyven van 't verbond,
Om dat hy niet in Zion mogte wonen.
7,

O neen! Hy ſpreekt nu tot 't Egyptiſch-ſuyden,
Dat droevig Land, daar Iſr'el oudstyds ſat;
Dat dienſtbuys, daar het bitt're dagen had,
Daar hoort men nu het Euangelie luyden.
-

8.

Ook Babels Stad, geleegen in het Noorde,
Kan 't volk, in ſig, niet langer houden in.
Dat daar gevangen was, is nu gewin,

Voor HEM, die 't arm vervoerd geſlacht ver
hoorde.
* Ephes. II, 11, 12, 13. openb. XIV. 6.

Jae
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O.

Jae, dat nog meer is, daar ſyn naauw'lyks Volken,
Of men begint een dageraad te ſien ;
Sy vangen aan de hulde aantebién,

Aan HEM, die ſnellyk vaart op eene Wolke.
IO.

Nog Tyrier, nog Moor, nog diergelyken,
Geen Onbeſneedene, geen Pbiliſtyn,
Sal nu voortaen meer uytgeſlooten ſyn:
Het ongeloof begint reetz weg te wyken.
I I.

'T ſal eerlang ſyn, dat yeder een ſal hooren,
Dat, (eeven-als men dauw op d'Aerde ſiet,
Wanneer de Morgen-Son haar ſtraalen ſchiet)
Een groot getal in ZION is gebooren.
I2,

-

Dit nieuwe Volk ſal ſig niet weer verderven;
Gelyk voorheen het naem-volk ſchand'lyk
deed:

Sy, die behooren tot dees heil’ge Steed,
Die ſullen nu hét Aardryk gaen beërven.
13.

O van wat ſchoone monſt'ring ſal men hooren,
Als ſoo veel Volkºren op de rolle ſtaen,
Soo veel vrywilligen ten ſtryde gaen!

Wort ooyt een Volk op EENE Dag gebooren?
k

-

-

- --

-

O
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I4.

O ſchoone DAG! de Dag van 't welbehagen,

De Hoogtyds Dag van JEsUs, en ſyn BRUYD,
De Dag des beyls, waar op de HELD trekt uyt,
Voorſpoedig rydend op een ſeegen-wagen.
I5.

-

Nu ſal men haeſt op Zions hoogte ſingen,
Het Lied van MOSES, en het Lied van 't LAM,
Dat, na den druk, tot Uw verloſſing kwam,
Nu ſullen haaſt de Wateren ontſpringen,
I6.

Hoe veel Fonteinen ſullen in U loopen!

Wanneer die LEVENS-BRON ſoo mild'lyk
vloeit,

En door veel beekskens 't gantſche land be
ſproeit!
Wel dien, die op dit Lot, met grond mag
hoopen !

LXVII.
OPENB. V: 9. Ende ſy ſongen een nieuw
-

Lied, enz.
*

Wyſe Pſ. 24. Pſ. 95. Pſ. 1 11.
I.

O Heilig LAM! wy bukken neer,
's-

Voor U, als onſen een gen Heer,
Want GY ſyt weerdig optebreeken,
ep

Het
-
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Het Boek, daar in verſeegelt ſtaet,

'T beloofde goed, en 't dreigend kwaad,
Waar meé GY ſult het booſe wreeken !
2.

GY hebt voorheen geſmaakt den dood,
Om ons te redden uyt den nood,
Daar in wy lagen als ſondaaren;
GY kocht ons GODE met uw bloed !

En geeft ons nu dat heuch'lyk goed,
Te ſyn Uw Volk, en Uw dienaeren!
3

GY hebt ons willen, naar Uw Macht,
Uyt alle Taal', Volk, en Geſlacht,
Tot Koningen, en Prieſt'ren maaken;
Dus ſullen wy nog tot Uw' Eer,
En onder U, ons OPPERHEER,
Tot volle vryheid eens geraaken!

OPENB. XXII: 27. 2o. Ende, de

Geeſt

ende

de Bruyd ſeggen, komt enz.
w-

' -

I.

Kom dan, o zielen BRUrDEG0M,
Kom HEERE met Uw Koningdom!
En richt Uw Ryk op hier beneeden!

All, wie het hoort, ſegg Kom met ſpoed!
Dat alles U baaſt vall' te voet!
En uwe Naame zy beleeden!

-

Dit
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2.

Dit woord is regt beminnelyk,,
Ik komm', Ik kome haaſtelyk,,

Wy ſeggen AMEN in vertrouwen!
En roepen (als de GEEST en BRUYD)

Met hert, en monde, tot U uyt,
Ja HEERE! Dat w' U baaſt aanſchouwen!
LXVIII.

G EN E s. V: 14. Henoch dan wandelde met
God.

Wyſe Pſ. 24. Pſ. 95. Pſ. 111.
I.

Myn ſiel denkt thans aan 't heuchlyk lot
Van HENOCHS wandeling met GOD.
O! dat gaet alles verr' te booven,

Wat ooyt de Wereld yemant gaf!
Haar Spys is, hier by, louter draf,

t

DIE Wandel is alleen te looven!
2.

Met G0D te wandelen, ô ſiel!

Was yetz, dat Hem te beurte viel,
Op ſulk een wys', als weinige weeten:

Ach HEERE! mogten w” yets verſtaan
Van dat ſoo ſaelig ommegaen!

*

3. Dat mag men eerſt regt LEEVEN heeten.
Ach

\
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3.

Ach dat myn herte gantſch onteént,
Van alles, wat U niet en meent,

Nooit volg den ſtroom der yd'le lieden;
' Maar kleevend' U ſteets agter aan,
henen
gaan,
geene
wil
plaats
Naar
Dan daer Uw ſtem my ſal gebieden!
Doch! wat is 't niet een heil'ge kunſt,
En teffens eene hooge gunſt,
Te konnen, en te moogen hooren,
Die ſtemm (dat Godd'lyke geſeg) *
Dit is de boog', en heilige Weg!

Beſnyd! ô HEER! daar toe myn ooren!
5.

w

Wat heilig, ingekeert, geſicht,
Moet ſyn by Een, die in uw Licht,

Het pad, waar op GY leid, ſal merken;
Om door geen drift, of eigenheid,
Te worden hier, en daar geleidt,
Maar wel te letten op Uw werken!
6,

De Schaapen hooren ras het woord,
Van haeren Herder, en gaen voort,
Wanneer ſy ſyne ſtemm' bekennen;
Ach laat myn Ziel in ſtill' aandagt,
Dus op Uw STEMME neemen agt,

En ſig ſoo agter U gewennen!
L

- - -
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* LXIX.

GENEs. XXIV: 63. Ende Iſaac was uytge
gaan, om te bidden in 't veld; enz.
Wyſe Pſ. 146.
I.

WElgelukkig ,

die van 't ſwerven,
Daar de weereld'ling in leeft,

Doch die 's Heemels Vree doet derven,
Zig in ruſt, en ſtilte geeft;
En in heil’ge eenzaamheid,

GOD eerbiediglyk verbeid!
2.

Wel hem, die ſomtyds in 't lommer
Van 't geboomte, naar ſyn wenſch,
Buyten ſtooring, vrees, of kommer,
Vlied' uyt d' oogen van den menſch;
Om te wand'len in het licht,

Voor GODS heilig Aangezicht!
-

* Dit Lied beſtaat uyt eenige Zangverſen overgenoomen

uyt een groot Lied, dat men vindt in de Heilige Geſangen:
ſyn de egter de woorden , Uytdrukkingen, en Spellingen
ſomtyds merkelyk verandert: Zulks is ook geſchiet ten op
ſichte van het VII. 1X. LXVII. en LXXIV, Lied. Waar van
in de
--

-

Vºrritas voor
--

dit werkje.
-

v

- .
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3.

Wel dien, die by water-vlieten,
Of in eene ſtille ſtreek,

'T hert, als 't vol is, mag uytgieten,
Wordend voor den HEERE week;

Jae ontlaſten zyn gemoed,
In een heete traanen vloed!
4.

Wel hem, die zig vind geneegen,
Om in heil’ge eenzaamheid,
JESUS leeven t overweegen,
Zoo vol van verborgentheid!

En zig daar voelt aangedaan,
Van dat heilige beſtaan!
5.

Wel hem, die na SYN exempel,

Veel, als in 't verborgen, leeft:
Huys, of veld maekt tot een Tempel,
En daar zynen GOD aankleeft:

HEM in geeſt aanbid, en hoort,
En zig richt naar 's Heeren woord!
6.

Wel-gelukkig eenzaam leeven,
Word het maar te regt beſint! *
Mag de Ziele ſig begeeven,
Waar men JESUS ondervind!

Daar is 't, dat Hy ſmaeken doet,
'T allerweeſendlykſte goed!
L 2

LXX.
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LXX.

OPENB. III: 4. Doch Gy hebt eenige weinige
namen ook te Sardis, die haare kleederen
niet bevlekt en hebben.

Wyſe Pſ. 66. Pſ. 98. Pſ. 118. X. Geb.
I.

HEeft niet een Chriſten te betragten,
Den wandel die een Chriſten paſt?

En ſig ſorgvuldiglyk te wagten,
Beſwaart te worden met dien laſt,

Der ydelheeden! die ſoo veelen
Met liſt (jae onder ſchyn van goed)
De ſinnen, en het herte ſteelen,
En weg doen vloeien door den vloed?
e-

2.

O dat wy met die wein'ge Naamen,
Die ſteets bewaaren 't Witte kleed,

Ons hoeden, dat wy niet beſchaamen,
Maar tot die Toekomſt ſyn gereed!
Wie weet, hoe naa die droevig uure,
Wanneer, uyt 't overgroot getal,
Beproeft ſal worden, ; Wie dan duure,

Of valle met een grooten val!
- z .
* --

-

-

-

-

Komt'
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3

Komt', laaten wy met vaſte ſchreeden,
Ons haaſten! immer voorwaertz, aan!
Vergeetend wat er is geleeden;
Een weinig nog! ſoo is 't gedaan:
Nu is 't van onſe poſt, te waaken;
Waakt, ende bidt, was 's HEILANDs raed

Dat g' in verſoeking niet moogt raeken,
En g” uwe broosheit ſiet te laet !
5.

Het licht ſal op ſyn tyd eens dagen,
De KROONE hangt aan 't einde op;
Siet eens het Palme takken dragen.
Van, die daar ſtaan op Zions top!
Hoort, wat men van hun gaet getuygen,
,, Siet daar die OVERWINNAERS ſtaan,

,, Die voor den Throon ſig nederbuygen,
,, En nu in 't Witte wand'len gaan!
k

5.

Dat Licht, dat nu wel is verborgen,

Is 't Saad, datheeden wort geſaeyt:
Doch eerlang komt die ſchoone morgen,
Waar in men overvloedig maeyt!
De Sielen-Vreugd, ſoo vaak geſtooret,
Door laſter, leugen, yd'le praet,
En door veel druks bynae geſmooret,

Sal ryſen als de daegeraed!
i s

-

L3

Hoe
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6.

Hoe ſullen dan die ſwakke Tongen,
Die hier, door 't wiſſelvallig Lot,"

Somtydt eens weenden, ſomtyds ſongen,
Voi vroolyk roemend' ſyn, in GOD!

,

En ſig eens met die rei' der ſchaare,
Die met het LAM daar boven is,
Volmaaktelyk te zaamen paaren:
O dierb're ſchat, en erfeniſſ'!

LXXI.
Joh. X: 9. Ik ben de Deure, ſoyemand door
my ingaet, die ſal behouden worden, enz.
Wyſe X.

Geboden.

I.

Syt Gy, o JESUS! ſelf de DEURE
Geworden tot de boovenſtad!

Ach dat het ons door U gebeure
Te komen tot ſoo grooten ſchat!
º
-

2.

Verklaar ons, dat ,, IK ben de deure;

Op dat niet yemant in wil gaen,
Door een ge and're Poort, of Scbeure,

,

Dat ſoud dog nimmermeer beſtaen!
-

-

.

2 -

Dat
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3.

Dat w' ons ook ſpoedig tot U wenden,
Soo arm, ſoo bloot, wy mogen ſyn;
Met onſe ſchulden, ons elenden,
Met onſe ſmerten, onſe pyn !
4

Dan ſien w” uw' doorgeſtooken Zyde,
Als eene deur, om in te gaan;

Of 't Vleeſch dan teffens ſchade lyde;
Daar is toch weinig aan verdaan.
I

5.

Zett dan Uw HERTE voor ons oopen!
En trek het onſe naar het Uw'!

Soo koomen wy volveerdig loopen,
Ons ſelven, en der weereld ſchuw!
6.

-

Geef, dat w', als ons de oogen ſluyten,
(Wanneer de Schepſels heenen vliên,
En ſoo veel and'ren blyven buyten,)

De DEURE mogen oopen ſien.
7.

Die DEUR”, waer door ook alle Leeden,

Die door Uw Geeſt ſyn toebereidt,
Eens (opgenoomen van beneeden)
Blymoedig gaan ter heerlykheid!
w

L 4

LxxII.
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LxxII.
Ac. I: 9. De broeder, die meederig8. is, roeme
in ſyne hoogheid.
Wyſe Pſ. 116.
e'

I.

Is niet een need'rig hert, in diep' ootmoed
Geboogen voor den HEERE aller Heeren,
Geſchikt, om HEM op 't hoogſte te vereeren?
Wel! val HEM dan, ó Menſch, aldus te voet.
-

-

2,

Syn God'lyk woord, dat eeuwiglyk beſtaet,
Segt, dat HY, wat er hoog is, wil verderven:

En niemant ſyn gunſte mag verwerven,
Die niet in ootmoed voor HEM heenen gaet.
&

W

3.

Sag dan het herte doch des hoogmoeds kwaed!
Hoe noodig dat men hier gae onderſoeken !
Niet ſchroomend om t'ondekken alle hoeken,

Waar in dat ſondig trotz verborgen ſtaat:
4.

-

De Menſch kent ſelve niet ſyn ongemak;
Nog is in ſtaat het kwaad'uyt 't hert te trekken:
Het alſiend' OOG kan 't eenig hem ontdekt
ken;

De eigen krachten ſyn daar toe te ſwak
24

»

Och
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5.

/

Och ſag hy met beklag geduurig aan,

Hoe 't ſtout Vernuft (wil men 't den teugel
vieren)
Den menſch voor GOD doet ſyn gelyk de
dieren,

\

En als een berg voor 's Heeren aan ſigt ſtaan!
6.

e

O dat de ſiel' eens tot een effen land,

(Waar in de KONING ſteetz ſoud mogen
ryden)

Door ſyne Kracht gemaakt aan alle ſyden,
Weêr koomen mogt in haare regte ſtand!
7.

Uw vlammig OOGE, (magtig OPPER - HEER)
Ontdekk' ons, waar dit booſe ligt verhoolen;
Waar d eigenheid nog diep ſig heeft ver
ſchoolen;

-

-

En ſuyver ons van 't kwaade, meer, en meer!
8.

-

O dat het ons van herte weedom doe !

En door Uw gloedſogantſch in ons verteere!

Dat niemant aan ſig ſelve yets vereere!

Maar immer denk',, aan GOD komt alles toe!

i

-

L5

-

er
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LXXIII.

MATTH. XVIII: 4. Soo wie dan hem ſelven
ſal verneederen, gelyk dit Kindeke, deeſe
is de meeſte in 't Koningryke der Hemelen.
Wyſe: 't Gebed des Heeren.
I.

GY HEERE kooſt een Kindeke

uyt,

Als mannen twiſtten om een buyt;
Och was ik eens dit Kind gelyk!

Dat ſig niet hield aan hoog, of ryk,
Maar plaatſen liet, daar GY 't ô Heer,
Het ſelve voor. U ſette' neer!
2.

Maek my geboogen naar Uw finn';
Dat ik de kleinheid ſelf bemin',

Dat ik my gaarne geev' ter néer.
So word ik Een dier kleinen weer:

En word ik dus een Kind gelyk,

Soo word ik regt door armoed ryk!
3.

Ben ik onkundig van Uw Raed,
En wat wel voor de deure ſtaet,
O ! dat ik ſonder voorbeding,

My draege als een Suygeling !
En Kind, dat in de Moeders ſchoot,

Niet denkt aan een aanſtaende nood.

D
at
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4

Dat my geen aardſch gewoel belett!
Maar aan Uw Voeten neer geſett,
Myn Ziel U in het ſtille hoor!
Geef my daar toe een open oor:
Maria koos dit beſte deel,

Want Martha ſorgde nog te veel!
5.

Maak U in geeſt uw Volk gemeen!
Voeg hunne herten ſo tot een;
Dat éene luſt, dat éene ſaek,

(U dienſt, en Lof) ſy hunn vermaek!
Neem van ons alle dwaſe ſorg;

Blyft gy ons tot een SCHILD, en B0RG.
6.

Uw werk op Aarde was voor-heen,
(Jae 't was Uw Spyſe hier beneén)
Of in het openbaer, of 't ſtill,
Te doen all' uwes VADERS will.

Ach Heere JESUS! geef dat wy,
Op d'aerde doen, gelyk als GY!

LXXIV. *
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I: 5. Het eynde des gebods is Lief

I TIM.

de, enz.

Wyſe Pſ 42
f.

CHRISTUS lieven, CHRISTUS ſoeken,
Overtreft de weetenſchap,

Die vergaêrt uyt veele boeken,
Niets heeft van het Leevens-Sap ;

'T Sap, dat eeniglyk den geeſt
Vreugdig maekt, en onbedeeſt: '

betragten, '
. Sal men booven alles agten: , 4 ,,
Wel dan; Liefde te
-

2,

-

- -

,

-

CHRISTUS liefde blyft de keeten,
van de vriendſchap, eens gemaakt
Tuſſchenbroed'ren, wier geWeet"

Syne Liefde heeft geraakt.

Liefde is de hoogſte luſt,
Liefde geeft een ſoete ruſt;
Én als de Aarde ſal verbranden,
Valt men veilig in SYN' Handen!
3

CHRISTUS Liefd in hoogſte maaten
Segt, hoe 't alles weſen moet,
Wat
A

-

-

• siet het onderſchrift onder Lied LXIX
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Wat te doen is, wat te laaten,

-

Leert men dan in overvloed: '.

-

Jae men vind van dag tot dag, , -

':

Wat de Liefde niet vermag;

Want ze wil, dat werk', en woorden
Syn als 't ſaam gevlogte koorden.
4

CHRISTUS Liefde maakt eerſt heilig,

'T geen men van geen and're vind:
In die Liefd' is 't altyd veilig,
Teegen alle ſtorm, en wind:

Deeſe Liefd is ook gewiſſ"
Zatans grootſte hinderniſſ';
Daar hy Liefde ſal verſpieden,

Daar wordt 't haaſt ſyn tyd te vlieden.
5.

CHRISTUS Liefde maekt de banden

Aller and're Liefde vaſt;
Daar het anders loopt te ſchanden,
Wat op deeſen grond niet waſt:
Liefd' in eene hooge graad

Brengt ('t is waar) in 's Werelds haat:
Dog die ſig daar in wil waagen,
Kan ook meen'gen buyt wegdragen,
-

-

6.

Deeſe Lieſd' is in der waarheid

Een gantſch onwaerdeerlyk pand!

S
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Suyver, cierlyk, vol van klaarheid,
Dood, en Helle ſelf beſtand!
GOD der LIEFDE! 'k wenſche thans,
Dat ik deeſe ſchoone glans,
Deeſe cieraed, deſe kroone,

Toch hoe langs hoe meer vertoone!
8.

JESUS, hoogſte SCHAT des herte !

Die in LIEFDE 't hert verblydt,
Geef ons, dat w' in vreugd en ſmerte,
Onſe gantſehe pelgrims tyd,
In Uw Liefde trouw'lyk ſtaen;
En dog nimmer uyt en gaen!
Die hier in de Liefde ſterven,

Sullen 't goede nimmer derven!
LXXV.

CoLos II: 6. Wandelt alſoo in Hem.
v

Wyſe Pſ. 1o3.
I.

O dat ik van U ſelve toch myn HEERE!
Dat wand'len in Uw weg, naer waarheid leere!
'T is voor 't vernuft gantſch een geheimeniſſ:
Wie vatt' het regt, dan wien GY 't wil ont
dekken?

En tot wien G' uwe handen uyt wilt ſtrekken!
- '- - ,

-

Ai!
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Ai! maak my dan dier waarheid regt gewiſſ.
2

Toon my het BEELD van Uw volmaekte
ſchoonheid!

Hoe ſig daar alles heerlyk als ten toon ſpreid:

Leer my den weg, waar op ik heb te gaan,
Wat ik moet doen, op dat ik U behaage,
En in myn herte die gewisheid drage,
Dat GY myn ſaak in gunſt wilt nemen aan.
3

Leer my, hoe 'k wand'len moet voor uwe Oogen;
Dat ik niets, dat GY afkeurt, mag gedoogen;

Maar (eeven of GY waart voor mynen voet)
Myn treden dus bedagtſaem in moet richten,
En daerom d'eigenheid geſtaeg doen ſwichten,
Gelyk een knecht voor ſynen Heere doet.
4

Erinner my beſtendig ſoo te hand'len;
En niet maer nu, en dan, eens ſo te wand'len,

O neen! GY nämt my dog voor eeuwig op!
Des moet ik immermeer naar booven ſtreeven,
Vergeetend', 't geen voorby is in dit leeven;

Als een, die klimmend is naar ZIONS top.
5.

Leer my, hoe ik ſteetz vrolyk in Uw wegen,
U volgen mag: Dan kan ik eerſt ter degen,

Getuyg'nis geeven aan myn eeven-menſch,
Hoe

º

176

G E E S TE LY KE

Hoe ſāelig dat het Lot ſy van die geenen,
ie door geloove ſig met U vereenen;

Hoe Uw Gemeenſchap alles geeft naar
wenſch !
6.

Leer my, hoe 'k in geloof gebruyk mag maa.
ken

«.

Van Uwe VOLHEID, by het doen van ſaaken:

Dat ik in U (wyl Gy myn HULPE ſyt)
My t'aller tyd, bemoedigt moge maaken,
En eens tot overwinning ſal geraaken.
Ter goeder uure, in den laatſten tyd!
7.

Doe my geſtadig ſitten aan Uw voeten,
Wilt my met licht, en ſalving daar ontmoeten:
Ach! open my 't inwendige gehoor,
Op dat ik luyſter naar uw God lyk ſpreeken!
En hoort, o HEERE, naar myn ſugtend ſmee
ken,

-

- In 't geen myn hert U weêr ſal ſtellen voor!
- .

.

.

8.

-

Syt altoos my een WEG tot Uwen VADER;
Ben ik verſtrooit geworden: Ai vergaeder

'Myn uytgeweeken voet weer tot de baen:
Dat ik in 't Heiligdom mag binnen treden,
En, voor den throon, het Reukwerk van ge
beden,

Gelyk voorheen, op nieuw weêr ſteeken aen
.

- -- -

*-- --
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Laet!
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8.

Y

Laet ik gehoorſaem aan Uw wille hand'len!
In heiligheid, opregt'lyk, altoos wand'len:

Hebb ik de huid eenmaal aan U gedaan;
O dat ik myn ſchuldpligtigheid betaele,
En uwe Macht aan and'ren ook verhaele,
Op dat s' U, als hun KoNING, bidden aan !
IO.

Och dat ik eens door woorden, werken, ſeeden,
Betoon', hoe dat ik, door barmhertigheeden,
Herſchapen ben tot eenen nieuwen menſch;
Om niet meer naar myn eigen ſin te hand'len,

Maar, U den HEER behaegelyk te wand'len,
Dit is, ô JESUS! mynes herte-wenſch!
LXXVI.

1 PET. III: 4. Maar de verborgen menſche
des herte, in 't onverderflyk vercierſel eens

Jagtmoedigen, en ſtillen geeſtes, die koſtelyk
is voor God.
I.

Een’s waaren Chriſten ziels-cieraad,
Waar in Hy ſtaat voor ſynen Heere,
Is geenſints uyterlyk gewaad,
Of hoogheid, aanſien, menſchen-eere:
M

2. o
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2,

-

O neen! 't is een Verborgen menſch,
Een menſch verborgen in het berte,

Gevoelend een geſtaage wenſch,

En trek naar GOD, met liefde-ſinerte.
-

3

D' ootmoedigheid ruſt in dien ſchoot:
Sagtmoedigheid ſtraalt uyt dat weeſen.
Men is gedoopt in JESUS dood;

Op dat men grondig word geneeſen.
-

4

Wie daadlyk niet geroepen wordt
Naar buyten, ſoekt het binnen-blyven;

Hy denkt ,, Myn leevens-tyd is kort!
My paſſen geene tyd-verdryven.
5.

Hy pleegt ſteets met den HEERE raad,
Wat HEM belieft, dat hy ſal maaken;
En, hoe hy veilig, met ter daad,
Ter zaal’ge Ruſte ſal geraaken !
-

-

6.

Soo waakt, ſoo bid hy tot ſyn GOD,
Soo lyd, ſoo hoopt hy 't aller ſtonden,
Hy looft, en dankt HEM voor 't genot,

Van 't geen hy reets heeft ondervonden.
* 1 Pet. III: 4.
-

-

-

',

-

--

- -
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7

Sie daar die ſagt', en ſtillen geeſt,
Die koſt'lyk is voor GOD bevonden:
Dus leeft een Chriſten onbevreeſt,

En heeft een toevlugt t'allen ſtonden!
LXXVII,

2

1 PET. II: 21. Ons een exempel nalaetende,
CI1Z,

Wyſe Pſ. Ioo.
I.

-

- -

-

-

-

Uw LEEVEN, als een ſuyver licht,
Toont my, ô Heere! mynenplicht: '
Maar ach ! wat nog een onderſcheid,
Ten opſicht van g'lykformigheid!
2.

- -

-

Ernſthaftig waart GY t allertyd,
Van jok', en ſchertſen, immer wyd;
Maar ik ! hoe weinig nog beſtand!
Hoe ydel ſomtyds myn verſtand !
3

Getrouw, en vriend lyk omtegaen
Met armen, of met ſmert belaên,
Was Uwe keuſe, en manier:

O was het meer de myne hier!
M 2

Doch

-
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4.

Doch, als 't betrof Uw VADERS eer,
So was Uw herte wonder teêr:

Gy ſchroomdet niemant op dat pas,
Hoe ryk, hoe wys, hoe ſterk, hy was.
5.

Geef my iets van dien helden-moed!
Wanneer er noodſaek ſig op doet:
Gepaart met regte needrigheid,
Met heilig toeſicht, en beleid!
6.

t

Hoe geerne waart GY niet alleen;
En hielt U ſelf met GOD gemeen;

In 't hooggebergt', of een woeſtyn',
Om in 't gebed met GOD te ſyn!
7.

-

Uw Wandel was een ſtaâg gebed,
Ach was ik hier meer opgeſett !

Nu; als uw Geeſt my by mag ſtaan !
Soo neem ik die gewoonte aan.
8.

In lyden waart GY als een Lam,
Op die U ſcholden, nimmer gram;
Niets toornigs kwam uyt uwen Mond!

GY bad voor hun wel op die ſtond,
9.

-

Ach geef my van dat ſagt gedult,
Als ik moet dragen valſche ſchuld!
-

-

--

Dan
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Dan neem ik alles uyt GODS hand,
Niet naar der dwaeſen menſchen trant,
IO.

-

GY waart beſtendig op de wagt,

Des had de Duyvel geene magt.
Och dat ik ook niet ſluym'ren gae,
Myn Wyand is my immer nae!
LXXVIII.

JOH. XIV: 21. Ende ik ſal my ſelven aan
hein openbaeren.

Wyſe Pſ. 136.
I.

Kom, o JESUs! kom tot my:
Uw nabyheid maekt eerſt vry:
Kom, ô MAAKER! ende MAN!
Wien het hert niet miſſen kan!

2.

-

Duyſendmael ik U begeer!
Sonder U luſt my niets meer!

Ach ! niet al te lang vertoef!
Schouwet aan, wat ik behoef!
3

D' Aarde met haer goed, en luſt,
Geeft aan 't herte nimmer ruſt:
\

M 3

Och!

132 ' GE E S TE LY KE

och! alleen by Uw GENAED'
Vind het herte heul, en baet!
4

'T allerkoſtelykſt cieraed,

Lichten, gaeven, Eng'len-ſtaet,
Syn, als 't ziels-oog U niet ſiet,
Voor den geeſt, een louter niet.
5.

'T gae dan alles ſynen weg!
'K blyve ſteetz by myn geſeg,,
Gy, 6 JESUS! ſyt alleen,
Myn verkwikking hier beneën!
6.

'T herte ſegg ik niemant toe!
Niemant, wien ik 't oopen doe,
Tot U, Heere! ſtrekt myn ſin!

Kom genaadig * tot my in!
7-

Blyf voor eeuwig;

-

-

-

WONDER-ZOON!

Myne cieraad, kroon, en loon !
Ai aanvaard my dus! en kom .

o myn Ziele-BRUTDEGOM !
* openb. III. ao.
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LXXIX.

Marrn. xXVI: 41. Waait, en is uit, ,
dat gy niet in verſoekinge en komt.
Wyſe Pſ. 130.
I.

Wilt ons, o HEERE, wekken,
Soo haaſt wy tot de ruſt,
Of tot den ſluymer trekken,
En 't ons niet is bewuſt :

Roep tot ons door Uw ſtemme,
Ontwaakt! ſtaat op de wacht ! .
Och dat Uw' Almacht ſtremme,
Des Zatans liſt, en macht!
2.

Is 't p'rykel groot, en magtig,
Waarin wy moeten gaan;

Uw ſterkte maak ons kragtig,
Op dat wy konnen ſtaan;

Jaa vaſt, en ſtaande blyven,
In een verſoekings-ſtond;
Dat niets ons af kan dryven,
Van onſen anker grond!
3.

Bekleed ons met uw waarheid,
Maak ons voor leugen doof,
-

M 4

-

Geef,

-
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Geef teegen alle zaarheid,
Den Sct:id van 't waar Geloof:
Ja, dat we 't Hoofd opſteeken,
Naar regte ſtryders-aart:
En regts, en 's links doorbreeken,
Als met den Helm bewaart.
4.

Maak onſe voeten luſtig,
Het ſmalle pad te gaan;
Geſchoeit, en daar door ruſtig,
Op d' Evangeli-baan :
'T Dorſtwapen der gerechten
Sy ons meed' aangedaan;
Dat die ons wil bevegten,

Als kragt'loos, blyve ſtaan!
5.

Wilt aan ons ſyde gorden
Het Saveerd van Uwen geeſt,

Op dat we magtig worden,
En 't werk doen onbedeeſt:
Wy wagten op Uw roeren,

Tot 't geen moet zyn gedaan!
En GY ten ſtryd ſult voeren,

Ja voor ons heenen gaan!
6.

6 HEERE! Iſr'els Wagter

Sterk ons door uwe Macht,
Da?
--

-

-
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Dat elk ſy een betragter
Van d' aanbevoolen wacht:

Soo ſullen wy het waagen,
Gewapent met gedult;
En ſullen niet vertzaagen,
Hoe ſeer de Leeuw ook brult!
LXXX.

JEs. XXVI: 2o. Gaet heenen myn volk, gaet
in uwe binnenſte kamers, en de ſluyt uwe
deuren, enz.

Wyſe Pſ. 1o3.

-

I.

LAet ons, ingaend', in het verborg'ne treuren;
En ſluitend agter ons een wyl de deuren,
Ons, naar GODS raed, verbergen in dees tyd!
Als't oordeel GODS met kragt ſal ſyn gekoomen,
En wy daar ſyn, ſoo ſullen we niet ſchroomen:
In JESUs, (ô myn Ziel) gy ſeeker ſyt !
-

2.

'T paſt ons te ſeggen, in all' ſulke dagen,
(Ook als men ſelf de ſchaede mee moet dragen)
Wy hebben, al van overlang, ô HEER!
Verwagt ſoodaan'ge dagen, en de tyden,
Waar in ſeer veele ſmerten ſullen lyden,

Op dat s' ootmoedig voor U vallen neer !
M5
r

-

Dus

-T–
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Dus vinden w in den weg van Uwe plaagen,
Hoe drukk', en dreigend ook, nogtans behaagen;
Wyl tot Uw Naem, en U w” Gedagteniſſ',
(Dat DIE verhoogt, gehe ligt, en gepreeſen

Aan veele plaetſen hier op Aard', mogt weſen)
De ſugt, en trek van onſe ziele is!
4

- O dat maar veele door die tucht, en ſlagen,
Ontdekten, welke ſyn de hertens plagen,
Die d'oorſaak ſyn van dit ſoo ſmert'lyk kwaat!
Om s' uyt haer boeſem grondig uytteroeien,
En, met berouw, dien kanker weg te ſnoeien.
Bewerkſe door Uw geeſt, eer 't is te laet!
;

1

P AU S E.
5.

*

Gy, ondertuſſchen 's Hemels gunſtelingen,

Gy moogt in GOD, Uw ROTSTEEN, vrolyk
ſingen;
Terwyl 't volmaakt is, alles, wat HY doet:
En daarom, roemt ſyn' Naam op alle wyſen;

ſ

En laet niet nae, ſyn werk altoos te pryſen,
Als DIE, by alles, blyft volmaekt'lyk goed.

H

-

-

6,

-

-

Een VVolk des daegs; een Rook met vuur geſtraalen,

Sal, naar fyn Woord, des nages wel neederdaalen,
-

-

-

"

*
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Op dat Syn volk, ook in de donkerheid,
Niet gantſch verleegen, of verlaaten blyve;
Maar in geloof, en liefde ſteets beklyve,
Dit doch is 't blyk van GODS getrouwigheid.
7.

Stell U dan (ó myn Ziel) als in DIE handen!
Maek GY, myn Heer! ſe los van and're banden,
Houd GY ſe vaſt, naar Uw getrouwigheid:

Leer GY ſe door geloove hier te leeven,
Op U ſtaeg ſiende, niet op yet daar neeven;

Soo komt ſe, haaſt ter ruſt, in d'eeuwigheid.
LXXXI.

I PET. V: 7. Werpt alle uwe bekommernijen
op Hein, want Hy ſorgt voor U.
Wyſe Pſ. 24. Pſ. 95. Pſ. 111.
I•

O Ziele, niet ſoo op en neer!
Beveel toch uwen weg den Heer;

Houd U gewiſſ: dat HY 't ſal ſchikken;
Hy ſal U toonen met der daad,
Dat HY u leid naer ſynen Raad,
Dan ſal Uw herte ſig verkwikken!

I38
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2.

Gedenk, GOD weet toch alles wel:

En alles gaet naar ſyn bevel.
Wie ſoud ooyt ſynen Wille hind'ren?

Geen Engel, Ov'righeid, of Dood,
Geen Hoogte, Diepte, Angſt, of Nood,
Kan in 1yn Raed een jota mind'ren!
3

De glnaeden DAVIDS ſyn gewiſt':
Aen 't heil-verbond geen wank'len is,
Het ſoen-bloed is aan 't kruys vergooten:
Of wel een menſchen kind bedriegt,

HY, die zelf d' AM EN is, nooyt liegt,
'T is alles in ſyn Raed beſlooten!
4•

Wel hem, die op dit vaſt verbond,

Als bondgenoot tot aller ſtond,
GOD, als ſyn Rotſteen blyft verwagten,
In heilig overgeeventheid,
Met ſtille Ziels-gelatenheid,

-

En dus ſyn WILL ook ſal betragten.'
5.

Dat toch is heilig, regt, en goed,
Als men blymoedig volgt, en doed,
Het geen Geloof, en Liefde, leeren:
Is 't dat men ondertuſſchen lyd,
Die ſmert is voor een korte tyd,

De vyand kan het heyl niet weeren! Och
-
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Och kind'ren, ſyt G u des bewuſt,
Hebt g aan GODS will alleen uw luſt,
Gaat g” u gantſch aan Hem overgeeven,
Wel houdt dan moed, gy leeft in HEM !
Uw herte zy niet in de klem;
'T geloove doe u vrolyk leeven! .

LXXXII.
MATTH. XXIV: 38. want, gelyk ſy waaren
in die dagen voor de ſondvloed, eetende, enz.
Wyſe Pſ. Io3.
I.

NAar 's HEYLANDs woord, ſoo ſullen tyden
koomen,

Waar in 't verderf, gelyk een vloed, ſal ſtroomen;

Oſaal'ge, die Verſeegelt ſullen ſtaen!
Eer dat de Winden 't zaamen losgelaaten,
De laetſte plagen in ſeer groote maaten
Aan 't menſchdom, onverwagt, eens brengen
3 dll,
2.

Gelukkig dan, ſoo g” U kont neederleggen,
In deeſen ſchoot! en met vertrouwen ſeggen,
Myn Ziele heeft door JESUS vree met GOD:

En daarom, wat ook kome tuſſchen beiden,
Niets ſalmy van ſyn' Liefde konnen ſcheiden,
O

G E E S T E L Y KE

Igo

O wat is dit een ſalig deel, en lot!
3.

Een ziel in JESUS ruſte neér-gefeeten,
Sal van geen ondergang voor eeuwig weeten;
Nadien ſyn heyl die eenig Arke is,
Waar in men, midden in den vloed, kan leeven;

En ook geen voedſel immer ſal begeeven:
Maar buyten HEM, loopt alles eeven mis!
4

Komt laet ons naar die hooge plaetſe ſtreeven,
Verſaakend willig al het eigen, leeven:

Op dat (ſoo ook de ſtroom tot ons genaakt)
Wy booven wind, en waeter mogenſweeven,
Jae, by 't verlieſen (mooglyk) van ons leeven,

De ziele van 't verderf niet word geraakt!
* .

.

LXXXIII.

CoLoss. III: 24. Gy dient den Heere Chriſto.
--

Wyſe Pſ. 5.

1.
O JESUS! Heere van myn leeven!
Myn werk ſy gantſch U toegewydt !
Geef dat by all myn doen, en vlyt,
De geeſt geduurig opgeheeven,
-

w-

U d' eer mag geeven!
-

Och

#

\\
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2.

Och dat by meenig adem-haaling,
Een ſtille zugting opwaarts gae,

Die Gy mocht hooren uyt genae !
En hoed my altyd door bepaaling
Voor groote dwaaling!
3

Wilt my veel, raad, en wysheid geeven,
Als ik met menſchen om moet gaen,

Dit word', als voor Uw oog, gedaan!
Leer my ook, tot 't ſagtmoedig leeven,

My gantſch te geeven!
4.

'v

Dat ſoo uw Beeld uyt myn geſichte,
Uw ſin, uyt woord, en wandel bleek:
En ſulks ook and'ren maakte week!
Dat ik hier door myn naaſten ſtichte,
En ſteetz voorlichte !

-

5.

By druk, of leet, die mocht beſwaaren,
Bevorder 't goede werk in my!
Op dat myn toeleg blyvend ſy
Om 't hert in ootmoed te bewaaren!
Laat GY 't niet vaaren!
-

6.

Tot dat ik d'onruſt hier ontnoomen,

En vry van mangel, moeit', en pyn,
Het eeuwiglyk myn werk ſal ſyn,

\

r- -
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Uw goedheid, ongeſtoort, te looven
Volmaakt daar booven !
LXXXIV.

GAL. V: 6. Maer het gelove door de Liefde
werckende.

*

Wyſe Pſ. 42.
I.

IMmers moet een yeder Chriſten,
JESUS volgen door den Geeſt:
Anderen, wat ſy ook wiſten,

Syn ſyn SCHAPEN nooyt geweeſt.
Liefde met Geloof gepaart,
Is, 't geen duyd'lyk openbaart,
Dat 'er zy des GEESTES wooning,

En des HEYLANDS ſins-vertooning:
2,

Liefde leert de ſonden haaten;
Liefde heeft een groote kracht;
Leert de eigen will te laaten,
Buygen onder 's Heeren macht.
Liefde maakt met JEsus éen; *

Moedig ſtaan op HEM alleen:
Lydſaem ſyn, verg'noegt, en ſtille,
Veerdig volgen, doen Syn' wille.
re,
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Dit geloof is vaſt, en heilig;
Maakend 't ſondig herte goed,
'T ander is nog vaſt, nog veilig,

-

- ;

Hier is ruſte voor 't gemoed :
Zalig dan, die ſo gelooft!
Weetend', WIE het heeft belooft:
And're dingen ſyn maar ſtroomen,

Die eens gaan, en die eens kòomen.
4•

Heil'ge JESUS! wilt ons trekken,
Tot die ziels-gehoorſaamheid!

Wilt G' ons dan wat vreugd' onttrekken,
Ja doen gaan in treurigheid;
Dat maar waarheid in ons zy!
En te vreedenheid daar by!
Dat het volgen van UW” wille,
Ons eerbiedig maak en ſtille!
LXXXV.

HEBR. II. 9. Maar wy ſien Jeſum met Heer.
lykheid, ende Eere gekroont.
Wyſe Pſ. 1o3.
*.

kl'

r

-

I.

Geef,6 myn God! dat herten mond ontſpringen,
Om van die Eer, en Majeſteit te ſingen,
#

Waar

..

&
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Waar meede, Gy, ô VADER, hebt gekroont,
Uw een-gebooren, en geliefden SOONE!

Doe Gy Hem gaaft die heerlykheid en kroone,
Waar mee ſyn ziele-arbeid wiert beloont!
2.

Ai mocht ook my een koole vuurs genaaken,
Die myne lippen hier toe rein mocht maaken,
Gelyk het eertyds feſaias vond,
Toen hy de glanz van JESUS ſtont 't aan
ſchouwen,

En door een hand geſterkt wiert in 't vertrouwen,

Dat GOD het was, die ſelf hem heenen ſond.
3.

IMMANUEL is in den throon, in 't midden!

Daar is't,datHEM all d'EnglenGods aanbidden!
Daar is het, dat 't gezaeligt hemel-choor,
Steets van HEM ſpreekt, als 't LAM, dat is
geſlagtet,

-

En ſyne Liefde met gejuych betragºet!
Hier gaet geduurig d' eenden and'ren voor
4-

*

- -

Wat menſch' bevattookregt met ſyn' gedagten,
In welk een Glorie, dat HY is te wagten,

Wanneer HY van den Hemel komen ſal,

Om ſig als OVERWINNAAR te vertoonen,
En ſynen dienaars groot'lyks te beloonen? Die DAG ſal koomen met Baſuyns-geſcbal.
-

-

-

-- - - - 4-

-- -

--
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5.

r

Dan ſal HY ook verſchynen op de wolken,
Dan ſal HY voor ſig dagen alle volken!
. Syn magtig woord ſal d' Aard' doen opengaen.
De Zee, en d' afgrond voor DIE ſtemme beeven!

Soo d' een, als d'ander, hunne dooden geeven,
Die voor ſyn RICHTERsToEL dan ſullen ſtaan!
LXXXVI.

l

1 Joh. I: 2. Want het Leeven is geopenbaart,
en wy hebben 't geſien, enz.
Wyſe Pſ. 91.
I.

-

-

Oſchoonſte LICHT der Heid'nen WENSCH !
Dat Godd'lyk ſig verklaarde;
Soo, dat geen tong van eenig menſch,
Die gunſte kent naar waarde!
Neem toch myn herte voor U in!

Vindt G' yet, dat niet wil bukken

to

Of nog te veel vervult myn ſin;
Ach wilt het nederrukken!
2.

-

GY waart het, die, om uyt den nood
Te redden, my gevangen,
U ſelven gaaft tot in den dood,

Synd' aan een kruys
gehangen!
N 2

E- - -

Gantſch
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Gantſch uytgeſchut'! ſoo vol van ſmert!
En ſchandelyk doorſteeken !
Och drupte my dit op het hert,
Om 't door en door te weeken!
3

Och dat ik, als een dankbaar kind,
U teederlyk na ginge!

En dat uw Hert (ſoo wel geſint!)
My vaderlyk omringe!
O laat ook trouw in myn gemoed,
Door Uwe hulp' beklyven:
En ik met U, ó waare GOED!
In geeſt vereenigt blyven!
4

Voorwaer! GY hebt my eerſt bemint:
GY bragt my tot Uw wegen
Eer dat ik hadd yets goeds beſint,
Waart GY tot my geneegen!
ô HERDER, dat uw Liefde my,
Tot wederliefde dringe!

En, in 't geen nog aanſtaande ſy,
Uw ſterkte my omringe!
5

Laat in den ſtant, waarin ik ſtae,
Uw STERKTE my ſteets roeren!
En, ſoo ik immer dwaalen

33e,

My haaſt te rugge voeren !
-

D

w- **

-

.
-
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Geef my in twyffelingen raad,
Op dat ik 't goede leere;

En, als ik feil in woord of daad,
Met ſchaamte wederkeere !

•

LxxxvII.

•

-

| *| | 7.| ( '-|

-

*

Pſ LXXXV: 8, 9. Toont ons

goedertis

uwe

renheid O HEERE, en geeft ons uw heyl.
Ik ſal hooren wat God ſpreeken Jal, enz. .

.

. .

. . -

1 r. "

.

.

. ..

"3/ Pf 146. Of Myne boope ſtaat geveſtigt, enz.
-

I.

-

Zielenveresp,

- -

-

- -

Ai haal my weder,
--

-- :

Van 't gedruys der Aerd beneenſ tºt

-

Sett my met Maria needer; er

*

Maak my U, in geeſt gemeen !
Still', en heilig eenſaemheid

*

:

-

- º-

Voert tot die gemeenſaamheid!
-

--

-

-- -

-

- --

2.

-

Hoe verwart, en hoe gevaarlyk,
Gaat het onder menſchen toe!

-, . . .

Leeft niet meenig regt beſwaarlyk!"
Buyten GOD! van ſorgen moet
Meen'ge ziel verſtikt al vaſt,

Onder dwaaſe ſoºg', en laſt!
*

-- - -

*

*

-r- - - -

-

-

s

s
-

J--

--

--

---

--

N

3

-
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-

-
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3

Och hoe goed, vry van 't geweemel,
En de ſorgen deeſer Aard',
'T hert te hebben in den Hemel,
Daar het Pand ook wordt bewaart!

En ſig tot dat werk te ſpoên,
Dat men eeuwig wenſcht te doen !
4

Boomen beſt aan 't water groeyen;
'T hert, als 't in 't geloof mag ſtaan,

Vroomen dan het beſte bloeyen,
Als s' in geeſte bidden aan:

,

Een verſtrooide kent toch niet,

Wat in d' eenſaemheid geſchiedt!
Daar kan

ſomtyds 't herte ſmaaken

Yets van d' ons aanſtaande ſtaat,

-

D

Als ons yeder ſal verſaaken,
En den HEERE overlaat,
'T hert gevoelt yets van die ruſt,

Ja! 't bekomt wel nieuwe luſt!
.

6.

.

GY, 6 GOD! waart zaelig-eenſaam,
In U ſelf, voor alle tyd!
Zaelig, die met U gemeenſaam ,
Syne vremd'lingſchap dagen ſlyt!
Lok * my eens in die woeſtyn
A

Dat myn herte daar mag ſyn!
I- -

--

* Hox, II. 13,

7

-

t-

**
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LXXXVIII.

-

-

A V O N D-L I E D.
Wyſe Pſ. 146.
*.

I•

't Wordt haaſt tyd van hier te trekken,
Tyd, om tot de ruſt te gaan:

1 º

. '

't Sonne-Licht gaat ſig bedekken,
En de nacht komt weder aan:

Heff ô Ziele, uw geſicht,

Op tot GOD! dat Eeuwig LICHT!
2,

:

' .

LICHT, dat eeuwiglyk ſal ſchynen!
GLANS, die nimmermeer beſwykt!
Uwe Deugden nooyt verdwynen,
Uwe Klaarheid nimmer wykt;
Laat ons met een diep ontſag,

S' nagts genieten Uwen Dag!
3.
Houd ons waakend voor Uw oogen!
HEERE, die uw Volk bewaart!
Laat uw goedheid niet gedoogen,
Dat ons herte word beſwaart,
Van dien Overſte der Lucht

-

-

-

Door ſyn doen, of valſch gerucht !
N 4

- wilt

2oo
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4.

Wilt ons tot een SCHILD verſtrekken,
Nu men alles overlaat:

Laat Uw Engelen ons dekken,
Teegen alle naakend kwaad!

Tot het Licht weêr van den dag,
Ons in gunſt beſtraalen mag!
5.

Ja, tot dat die tyd ſal koomen,
Tyd van vreugd' en ſaligheid,
Dat we tot U opgenoomen,
Sullen ſien uw Heerlykheid;
Niet meer, als door een Gordyn,
Maar ſoo als het dan ſal ſyn.
LXXXIX.

A V o N D-L I E D.
Wyſe Pſ.

42.

1.

-

IN de hemelen! hier booven!
Toont GOD ſyne heerlykheid!

En, van veelen die HEM looven,
Wordt ſyn Lof dus uytgebreidt,
Driemaal heilig is de HEER!
En dan ſwygt een yder weér;

- -

-

- '

En aanbid als met verrukken,

'T geen geen tonge uyt kan drukken!

f
iſ in ,
we

-

#-

-

Dit

L I E D E R EN..
2.

2or

-

Dit wordt onſe plicht ook heeden

3

By het ingaan van de nacht:
Eer men, voor de matte leeden,
Soekt vernieuwinge van kracht:

Sluyten wy dan deeſen dag !
Met dat ſelve diep ontſagi
Och dat yeder onſer leere,
Sulk aanbidden voor den HEERE!
3

Meenigmael is 't heilig ſtille,
Met verwond'ring! in ootmoed !

Ons veel beeter, dan een wille,
Die ons ſoo wat Spreeken doet!
Laat ons dan met dit accoort,
Gaan tot onſe ruſte voort;

Heilige, Heilige, Heilige HEERE!
Uwen Naam ſy eeuwig Eere!
4.

Naa 't gewoel te deeſer ſteede,
Sal de ruſte vangen aan,
En 't genot van zulk een vreede,
Die nooit ſal te niete gaan;

Daar ſal weeſen rouw' nog dood!
Maar een ſaligheid! ſoo groot,

-

Dat ze louter licht, en leeven,

Eeuwig aan de ziel ſal geeven!
N 5

XC
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-

XC.

A V ON D-L I E D.
Wyſe Pſ. 8.
I.

Als d'Avond komt, en 't daglicht gaet ver
trekken,

En alles ſig tot ruſt en ſtilte ſtrekken,
Houd GY dan (myne ziele) U gewiſſ,
Dat 't nergens, dan by JESUS, veilig is!
2.

Legt ſigde menſch, vermoeit, nu ſtrak terneeder;

Vliegt 't vogeltje haaſt naar ſyn neſtje weder;
Keert 't weerloos ſchaapje tot de ſtal weer in;
Sugt GY . . . 0 dat ik JESUS ruſt gewin!
3

GY, ô myn GOD! GYkent myn ziels-begeeren!
Waar ſoud ik my, dan tot uw Liefde keeren?
Die blyft alleen de ſchuylplaats van myn hoop;

Waar toe 'k ook nu, begeerig, heenen loop!
4

'K erkenne, dat Uw hand my wilde hoeden:
Ze heeft my (booven veelen) willen voeden:
Wie ben ik HEERE! wat is toch aan my!
Dus all' de roem alleen de UWE ſy!
Hebb'

L I E D E R EN.

2O3

5.

Hebb ik dees dag my hier, of daar misgangen,
Of my te ſeer aan ſchepſelen gehangen;
Hebb ik verkeert in dit, of dat gedaan,
Verſchoon my HEERE! leer my vaſter ſtaan!
6.

Nu 't dag-licht voor ons oogen is aan 't vlieden,

Roept d' avond ons, om 't hert Uaantebieden,
Om U te looven in de donkerheid;

Maak GY, ó HEERE ſelf, ons regt bereidt!
7.

-

In 't duyſter is 't, als hielt ſig alles ſtille;
Soo ſy toch in gelaatenheid myn wille!
Is Uwe wooning in de donkerheid,
O wierd ik daar, eerbiedig, toe geleidt!
-

-

8.

-

Maak my bekwaam, een offer naar behagen,
Een Avond-offer aan U op te dragen;
Och mocht ik (myne ſinnen heilig-ſtill

Van U gemaakt,) my laaten aan uw will!
9-

,

Soo 't U behaagt, myn lichaam ruſt te geeven,
Hoed mynen geeſt ook voor het zondig ſweeven !

Myn ziel verlangt, óHERDER, naar die ruſt !
En, neffens U, my niets op d' aarde luſt!
EY

2o4

G E E ST E LY KE
IO.

\

By zielen angſt, ach dat Uw LICHT verſchyne!
Biyvmy als tot een BURGT in dees' woeſtyne
Schenk my de kruymkens van dat ſaalig all',
Dat eens in d'Eeuwigheid verſaaden ſal!
XCI.

M. o R G EN-L I E D.
wyſe: Loffing van

Maria.

1.

-

Myn eerſte oogenblik,
Ik U vrywillig ſchik,
O JESUS! ſiels-beminde!

Ach dat myn geeſt, gekeert

Tot U, die 't hert formeert,
Uw aanſchyn ondervinde!
•
-

-

2.

-

Wie is my, ſoo als GY!
Ach komet dan naby:

-

--

-- -

-

. . . .

U wil ik my verſchryven,
O dat ik op dees' dag,
Door Uw genaede mag,
In Uwe Liefde blyven! '
--

-

-

xCII.

L I E D E R E N.
XC II.
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-

M O R G EN-L I E D.
Wyſe Pſ: 66. Pſ. 93. Pſ. 118. X. Geb.
J.

-

:

NAer boven: 6 myn Ziel, naer boven!
Tot GOD, uw SCHILD, en grooten LOON:
Wilt dien, die U behoede, loven;
HEM vroeg uw' dankbaarheid betoon!
,

2.

O hoogſte GoED! alleen te minnen !
Getrouwe helper! TZEBAOTH!
Dat in uw' Lof myn ſiel, en ſinnen
Sig oeff 'nen! ó verſoende GOD!
U dank ik, HEERE! # ik leeve,
En dat myn oog weêr 't daglicht ſiet!

Dat uwe Gunſt my nooyt begeeve!
Ook deeſe dag verlaet my niet!
All' wat ik doe, all'

#yn gedagten,

Hoe ſeer verborgen, grondet Gy:
Het ſy des daags, het ſy by nagten,

Ik ben voor U, Gy ſyt by my!
Gy deed den ſlaep

m: oogen ſluyten:

Nu ſtelt Gy my weer op myn wacht, Uw al-beſtier kan niemand ſtuyten!
De Dag is Uwe, ook de Nacht.
-

Waak

2o6

GE E S TE LY KE
6.

Waak op myn hert! waak op myn ſinnen!
Wilt nieuwe lied'ren, met den dag,
Tot uwes HEEREN lof beginnen,
DIE alles, wat HY wil, vermag!
XCIII.

M O R G EN-L I E D.
Wyſe Pſ. 91.
5.

JESUS, waere Leevens-LICHT!

Die 't duyſtºre doet verdwynen;
Myn oog is thans tot U gericht;

Ach wilt genaadig ſchynen!
Gy hebt, als ik niet ſorgen kond'
My gunſtig willen dekken;

En (booven and'ren) my geſond,
Weêr uyt de ſlaap opwekken!
2.

Dus gaaft G op nieuw, het leeven wéer,
Ik will 't U overgeeven!
Niet ſoekend, voor my ſelve meer,

Maar U, den HEER, te leeven!
ô LICHT! Aan U, beveel ik my;

Ach wilt U openbaaren !
Geef dat myn hert naar 't Uwe zy!
*

*

Wilt ſo Uw * werk bewaaren !
*

* Hab. III. 2.
- - -- - -

-

-

Door

L I E DE R E N.
3

Doordring, als met een LEVENS-SAP,
Myn ſinnen, en gedagten;
Omgord my ook, in yder ſtap !
In proeven leer my wagten !

In ſwaarigheden, ſtae my by;
In nood, als tuſſchen beiden !

En, ſoo ik dwaale, ach! wilt my
Haaſt weder tot U leiden!
4

Doe my ſo, voor Uw AANGESICHT,
In alles eerlyk wand'len;
En, volgens mynen regten plicht,
Getrouw in alles hand'len !

Blyf. GY myn Rotſteen, ruſt, en luſt,
Myn ſchat, myn trooſt, myn leeven!
Geen ander deel ſy my bewuſt;
Geen Rotſteen daar beneeven !
5.

Myn denken, ſpreeken, al myn doen,
Schik naar UW wil, en wenken !

In gaan, en ſtaan, wilt my behoén,
En 't noodig altoos ſchenken;

Ach toon my dikwils, met een blik,
Hoe ik U ſal behaagen!
Bewaar my voor een looſen ſtrik!

Regeer my all myn dagen!

2o7

2C8
*

G E E ST E L Y KE
6.

U ſy voortaan myn zin, en will
Geheel en al gegeeven !
Laat ik, afhankelyk, en ſtill,
Gelaaten aan U kleeven !

Op dat ik grondig, en met kragt,
My ſelven af mag ſterven,
Neem daar toe weg, door Uwe magt,

Myn grondeloos verderven!
7.

Geef, dat ik wandel in het licht,
In geeſt, geloof, en klaarheid!
Dat ik hier voor uw Aangeſicht,

Een vreemd'ling ſy in waarheid!

Doorlouter my, 6 LIEFDENS-GLOED!
Tot 't ſcbuym ſal ſyn verdweenen;
GY ſyt alleen, 6 blyvend GOED!
Het VOORWERP, waerd' te meenen!
8.

Houd my dan vaſt met Uwe hand!
Ruk my uyt Satans lage,
• ••

Trek verder door Uw liefde-band,
Tot ik het WIT bejage !

Gyſult my leiden naar Uw raad!
Dies ſal ik U verbeiden:

-

De hoop op U geveſtigt ſtaat
Niets ſal my konnen ſcheiden!
&J
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XCIV.

M O R G EN - L I E D.
Wyſe Pſ. 5.
I.

GOD! in wien wy ons beweegen!

O zalig algenoegſaam GOED!
Dat toch myn ſinnen en gemoed
Erkennen deeſe nieuwen ſeegen,
Van U verkreegen!
2,

-

Uw Kragt, en Gunſt, is toe te ſchryven
Myn leeven, adem , en beſtaan;

En dat G' U myner ſoo neemt aan!
Wilt my ook nu niet van U dryven,

Maar by my blyven!
3.

-

'K legg voor U neder myne wille,

In deeſe nieuwe Morgenſtond:
Ach dat toch nimmer hert, of mond
In uw' Beſtier ooyt yet bedille,
Maar ſteetz blyf ſtille!
4.

Uw heilig AAN'SICHT wil my leiden!
Uw 00G en HAND my gaede ſlae!
Waar dat ik immer ſitt', of ſtae,
Wilt my ten Uwen dienſt bereiden;
-

-

,

O

'K wil U verbeiden !
Hebt

G E E S TE LY KE
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5.

Hebt GY my ziel, en lyf gegeeven;
O! dat ſe mochten ſyn bereidt,
Als waap'nen der geregtigheid :
Om, tot ter dood, aan U te kleeven,
GOD van myn Leeven!
6,

Uw LICHT ſy voorts op myne wegen;
Uw will te doen, all myne Luſt!
Blyf GY, in 's weerelds woel, myn RUST;
Tot ik verkryg dien vollen ſeegen,
Door 't LAM verkreegen !
XCV.

Ps.

LXXXIV:

5. Welgelukzalig, die in Uw

huys woonen, ſy pryſen U geduuriglyk.
r
-

I

*

GElukkig ,

die beſteeden,
Ziel, ſinnen, lyf, en leeden,

Tot 's HEEREN heerlykheid!
Sig dus aan GOD te geeven,

En in Syn dienſt te leeven,
Is louter ſaaligheid!
*

; -

2.

Dat van Syn Mogentbeeden,

"# reeden',
" tong geduurig ſpreek !

*BM hert lyk te beminnen
-

-

Moet

L I E D E R E N.

2 II

Moet ſyn het Vuur van binnen:
Och! dat het ons ontſteek!

ó Goddelyke Glorie !
Vervull' eens myn Memorie!

Myn Oogen, en myn Oor!
Tot dat ik met all' d' Eng'len,

Myn lofſang eens ſal meng'len,
In 't hooge Hemels-choor!
Leer my ſoo, heilig hand'len,
En, in de liefde wand'len,

Op d' aarde! voor Uw Oog!
In need'rig ziels-vertrouwen,
Uw aangeſicht t'aanſchouwen,
In 't Zion! daar om hoog!
XCVI.

HAB, III. 2. Uw werk, 6 HEERE, behoud dat in het leeven, enz.

Wyſe Pſ. 24. Pſ. 95. Pſ. 1 11.
I•

O JESUS! 's werelds SONNE LICHT!
Waar voor de duyſterniſſe ſwicht;
Schyn door genaed' in onſe herten!

Verwarmt ſ” eens, & Gy LIEFDE-SON!
Geneeſt ſ” eens, ô GENAEDE-BRON!
Van laauwheid, en van ſonde-ſmerten,
O 2

Gy

GE E ST E L Y KE
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2.

Z

-

Gy hebt ſ” aanvank'lyk aangeraekt:
Wy hebben yetz van U geſmaekt;
Doch 't ſyn niet meer dan Eerſtelingen !
Nu blyft Geloove, Liefd', en Hoop,
Dat naa een weinig tyds-verloop,

Gy doen ſult nieuw', en groot're dingen!
XCVII.

JAc. IV: 14. Want hoedaenig is uw leeven ?
e

Wyſe Pſ: 1oo.
I.

HOe vliegt uw' tyd, O menſchenkind!
Gy rent naar d' Eeuwigheid geſwind.
Hoe weinig denkt g” aan deſe ſtond,
Hoe ſwygt daar van Uw' trage mond !
2.

-

Het leeven als een droom verdwynt:
'T is als een water-bel, die ſchynt
Wat ſchoons te ſyn, doch niet beſtaet:
Haaſt wordt uw glans, als 't ſlyk der ſtraet.
Maar GY, 6 HEERE! blyft altyd
Deſelve, die GY waart, en ſyt!

En, ſchoon ook Aard', en Heemel vlood! ,
In JESUS heeft de ziel geen nood!
Soo
-

- --
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4-

r

Soo lang ik in dees' butte woon,
Geef my den Geeſt van Uwen SooN !
Doet my de uuren gadeſlaen,

Om wel bereidt naar 't graf te gaan!
5.

Wat baat de wereld in den nood!

Luſt, Eer, en Rykdom in den dood!
Ach menſche! waart Gy des bewuſt,
Gyſogt U hier geen valſehe ruſt!
6.

Wyk dan voor eeuwig, dwaas vermaak!

'T is beeter goed, daar ik naar haak:
Waar toe des Heeren Geeſt my dryft:
Die erve vaſt, en eeuwig blyft!
Hoe heuchelyk! Hoe vol! Hoe ſchoon!
Sal 't ſyn, daar booven! voor den Throon!

Daar Jesus is in heerlykheid:
Ach HEERE maak ons regt bereid!
XCVIII.

-

Jac. IV:6. Want hoedanig is uw leeven, want het
is een damp, die voor een wyle tyds geſien wordt.
Wyſe X. Geboden.
I.

Hoe mag dat ſondig Stof noch praalen,
't Geen voor den Wind verſtuyven moet!
-

O 3

't
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't Geen haaſt de dood gantſch ſal vermaalen,
Wanneer 't de ſchuld der ſonden boet.
2.

Hoe ! ſal een Bloem des velds ook meenen,
Nog lang te bloeien in haar pracht?
Men ſiet: die 's morgens heeft geſcheenen,
Ligt 's avonds ſonder een ge kracht!
3.

-

Hoe! ſoud' een Waazem konnen blyven?
Men ſiet, hoe s in de lucht verdwynt,
- Soo haaſt de wind begint te dryven,

Of als de ſonne maar wat ſchynt.
4

-

Denk niet van uwe Leemen-butte,
O menſche ! dat ze lang ſal ſtaan:
Soo d' ALMACHT u niet onderſtutte,

Gy waart gewis'lyk lang vergaan!
5.

-

Denk, met een heilig overleggen,
Hoe 't leeven is, als rook en wind!

Want (om maar alles t'zaam te ſeggen)

Niets ligter dan een menſchen-kind.
6

Denk, d' ALLERHOOSTE ſtaat U teegen,
ó Menſch'! ſoog opgeblaſen ſyt.
HY wederſtaet U allerwegen:

Bekeer u toch! 't is hooge tyd!
-

XCIX,
*
-

-/
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XCIX.

MATTH. XXV: 4. Maar de wyſen namen olye
in haere vaten met haere lampen.
Wyſe Pſ. 25.
I.

O Dat toch myn Lampe lichte!
Want de donk're nacht komt aan,

O dat ik het werk verrichte,
Dat van my moet ſyn gedaan!
Op dat, ſoo de BRUYDEGOM
Komt, als 't veele niet en dagten,
Ik mag ſeggen, WELLEKoM,
HEERE! 'k ſtae op U te wagten!
2.

Dat de lend'nen myner Ziele
Altyd dog omgordet ſtaen!

Op dat, ſo 't nog eerſt geviele,
Dat een booſe Dag kwam aan,
Ik myn Ziele, als een buyt
Redden mag, en ſtaande blyve!
En, als and're vallen uyt,

Met dien vloed niet heenen dryve!
3

Och ! die Middernacbt ſal koomen !

Als 't ſal klinken in het oor
Van hun, die nu niet en ſchroomen,
Men

G E E S T EL Y KE
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Menſchen-kind'ren komt bervoor:

Siet de HEERE is naby!
Zaal'ge, die dan niet en ſchroomen,
Wyl de Lampe veerdig zy:
Zaal'ge, die dan binnen komen !
-

-

4.

Leer my, HFER myn dagen tellen;
Dat ik lette op myn tréen ,
Siende myne uuren ſnellen
Gaend als eene ſchaduw heen !

Laet toch nimmer van my af;
Trek my altyd, dat ik loope,
Tot het Lichaam in het graf
Ruſten ſal in ſtille hoope !
C.

S L O T – S A N G.

Wyſe, Hoe ſchoon licht ons de Morgenſter.

AMEs. de Lof, de dank, en

Eer

Word' onſen GOD, hoe langs hoe meer,
Van veelen toegeſongen!
En 't LAM, dat door ſyn bloed, en kracht,
'T verloor'ne weder heeft gebracht,

Zy roem van alle tongen!
JESUS naad're! En vergaad're
All' ſyn' Leeden !
Van de
-

-

aarde hier beneeden!

AMEN! AMEN!

AAN HAN G ZEL
SY IN DE

E EN

BU N DE L KE
V A N

REIS-GE ZANGEN,
BY SO N DE R L Y K
VO O R

ZEEVAARENDE LIEDEN.
O M

Naar geleegentheid des tyds ſtigtelyk te
gebruyken,

N E Ev E N s
Eenige overdenkingen van des Menſche .
Reize naar de Eeuwigheid,
alles geſtelt
O P

Eenige der bekenſte Voyſen van de herymde
Pſalmen DAVIDS.

-

- -

-

--

,

1

*

--

- -

--

Psalm cvII: 23, enz.
1

-

Die met Scheepen ter Zee vaaren, handel dry
vende op de groote Wateren, die ſien de

werken des HEEREN, en ſyne wonderen
in de diepte.

*

*

-

JEs. XLII: Io.

Singt den HEERE een nieuw lied, ſynen lof

van het eynde der Aarde: Gy, die ter Zee
vaart, ende al wat daar in is, Gy eylan
don, en haare inwoonders.
3 Ps ALM CXXXIX: 24.
Siet

of by my

eens

ſchadelyke weg ſy, ende

ende leid my op den eeuwigen weg.
-4 -

-

-

- - - --

1 C.
*

. . b

. **

2 : ?# : - - - -- - -

-.

.

-

* . .. . .. . .

--

-
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REIS-GEZANGEN,
V O O R

DE

ZEEVAARENDE LIEDEN.
Ziels opwekkinge tot de erkenteniſſe
van Gods heerſchappye, over de
Zee.
Wyſe Pſ. 116.

w,

I.

BEſchouwt GODs grº
grootheid , met een diep
ontſag,

-

-

- -

Gyallen, die met ſcheepen pleegt te vaaren !
Daar ſullen ſig veel teek'nen openbaaren,

Die U vertoonen, wat de HEER vermag!
2,

-

-

WIE ſchiep die groot', en ongemeeten kolk,
Waar in een ſchat van water is beſlooten?

Die wyde kom voor ſoo veel watergooten,

Ja, voor ſoo meen'ge ſwaare regen-wolk!
3

WIE ſtelde paal aan die gedugte plas?

Dat haare golven alles niet verſlinden,
En, 't geen nu ſtaat, weer plotſelyk ontbin
den,

o 't Aardryk maaken Ptot2 een ſlyk-moeras! Wie
-

22O
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4•

WIE voert het woord, waar op de Zee, en Wind,
Sig ſtille houden, of ſoo vreeſelyk gaan woe
den,

Dat 't gantſche menſchdom 't zaam, haar ſter
ke vloeden,
Soo weinig ſchutten kan, als 't ſwakſte kind !
5.

WIE bind dat al-verſchrikkend' Element?

Wanneer 't door felle winden voortgedreeven,
Aan niemant in het minſt gehoor wil geeven,
Dan aan dien HEER, die daar de kracht van kent!
6.

Wat Heerſcher heeft op Aarde ſulk een Heir,
Als dat der viſſen, die in 't water ſweeven ?

Wie wiſt, in 't ſiltig nat, hun ſpys te geeven?
'T is GOD alleen, de Heer van 't groote meir!
-

7.

'K verlies my ſelf, wanneer ik 't overlegg';

En daar by denke,, Dit is van GODS wegen
Nog maar een ſtukske: Ach wie kent ter degen
Syn ALMACHT! ô dan ſinkt men byna weg!
8.

Wat is er HEERE ! niet een ruyme ſtof,

Om aan uw Macbt, en Mogentheid te denken!

Ai wilt my eerbied, met genaede, ſchenken,
Dan ſpreek ik regt tot Uwen roem, en lof!
Ik
- -

-

-

-
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9.

Ik ſmeek, tot U, ó VADER, in den SOON!
Dat WOORD, door wien GY alles woud'for
meeren;

Mocht my uw GEEST het regt Aanbidden
leeren,

Wanneer ik naader voor uw hogen THROON!
IO.

Leg Uwen LOF eens ſelf, in mynen mond;
Op dat (ſchoon ik uwWond'ren niet kan tellen)
Uw EEUW”GE KRACHT aan veelen mag
vertellen;

Ach heilig my hier toe, tot meen'ger ſtond!
II,

Kom dan, ó GEEST! blaas eens, gelyk de Wind!
Dat myne Ziel ſig tot dat werk gae ſpoeden:
Word ook in my, gelyk de Watervloeden,

En reinig my van 't ſlyk, dat GY nog vindt!

Ootmoedige buyginge voor den hoo
gen GOD, als den HEERE van de
Zee, en van het Drooge.
Op de Wyſe van de Lofzang van Maria.
I.

O HEERE van de Zee!
En van het drooge meé !
P 3

GOD,

zz,
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GOD, die daar woont in 't hoogel
Hoe zaelig, die U kent;
Die ſig aan U gewent;
En wandelt voor uw Ooge!
2

Sie dan, grootmachtig HEER!

' Uyt uwen Hemel neer!
Leer my uw' Naame vreeſen;
Op dat ik voor en nae,
In U we wegen gae,

En Gy myn Heyl meugt weeſen!
3,

GY ſyt der vroomen ſchut:
Der ſwakken ſteun, en ſtut :
De toevlugt der elend'en:
Och ! ik ben arm, en ſwak!

»
-

En vol van ongemak!

v. *

Ai! wilt U tot my wenden.
-

-

4•

Als GY myn Borg en Schilt,
Genadig weſen wilt,
Dan zal ik nimmer derven,
Een Anker in den nood;

Een Toevlugt in den dood,
Dan zal myn ziel niet ſterven!
5.

Daar is wel niets in my, | 3
Dat weerdig voor U zy; :
2 , ... -

2

2.

!

Of
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Of nut aan U, den HEERE!

Maer, 't goede, dat GY werkt,
Of, 't geen GY, in my, ſterkt,
Sal ſyn uw' Naam ter eere!

-

-

6.

Ik geef my needrig aan,
En blyv' ootmoedig ſtaan, .

.

.

Als een, die ſal verwagten,
Al wat de LIEFDE doet!

Gy kent myn ſwak gemoed;

Schenk my de noodge krachten!

Siels-ſugtinge van Een, die op de wagt
uyt-geſett is.
Wyſe Pſ. 1oo. .
- A

I•

Hier ſtae ik nu, op myne wacht;
Het werk van and'ren is volbracht:

.

. -.

Myn GOD! mocht ik ook voor U, ſtaan!
Schouw my, in myne armoed', aan. "
2.

Terwyl dat ik voor and'ren waak,

Ach HEERE! tot myn geeſt genaak!
Beveilig myne ſiele ! dat

De Booſe my toch niet en vatt'!
-

*-

-

P 4

De
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3

De Duyvel is vaak op de been:
Hy overwint ſoo meenig een !
Ach mocht ik door U ſyn omgordt,

Op dat Hy nimmer meeſter wordt!
4.

Geef, dat ik d' aenbevoolen wacht,
Met alle ſorg, getrouw betracht';
Dat ik 't geen noodig is, mag ſien,
En dus myn poſt getrouw bedien'!
5.

Houd my toch waakend in 't Geloof,

Maak my voor d' ydelheid als doof,
Tot dat myn leeftyd heenen zy,
En ik der Eeuwigheid naby!
6.

Dat ik dan vrolyk afgeloſt

Van myne toevertrouwde poſt,
Myn Ziele geef in uwe Hand;
Verwagtend 't hemelſch Vaderland,

Ge
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Geloovige opdragt van ſig ſelf aan
de vrymagt des HEEREN.
Wyſe Pſ. 116.
I

Wat menſchenkind ſegt iet, het geen geſchiedt?
Soo 't van den HEERE ſelf, niet wordt ge
e

booden !

Dies hebt gy, ó myn Ziele, dit van nooden,
Dat GOD uw GOD zy, dan ontbreekt U
W.

f:

niet.
2.

Vergun my,6 myn ROSTEEN! en myn GOD!
Dat ik my tot uw Naam alleen gae keeren;
En diep geboogen, uwe Vrymagt eeren,

Met opdragt van my ſelf, en van myn lot ! !
3

Het ſtaat aan U, vrymachtig OPPER-HEER!
Ons, waar we ſyn, met Uwe hand te vinden,
Het zy, door klippen, ſtormen, wervel-winden;

Of anders, door voorſpoedige wind, en weer!
4

Jaa! 't ſtaat aan uwe SOUVERAINE Will',
Ons in dat BUNDELKE der leevenden te ſluyten ,
Of, naar geſtrengheid, daar te laaten buyten;
Is niet het Leem voor ſynen MAAKER ſtill!
P 5
Doch
*- --
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5.

Doch! wyl het alles (HEERE) aan U ſtaat,
Keer ik my tot uw vAEDERLYKE HERTE!
Ik weet, GY hebt geen luſt, aan 's menſchen
ſmerte,

-

Maar helpt een', die ſig aan U overlaat!
6.

GY maakt van uwe Liefde 't hert gewis,
Naadien GY uwen SOONE hebt gegeeven;

Op dat men door 't geloof in HEM, ſou'
leeven,
Gy ſchenkt met HEM, ook al wat heuchlyk is !
7.

-

Des kan de ziel, die in de liefde ſtaat,

Sigſelven in die VRYMACHT veilig gee
-

ven;

Als weetend dat de GOD van Dood, en Lee
ven,

In beiden is haar Burgt en Toeverlaat.

Erkenteniſſe van GODS ontſacchely
ke hoogheid op de Zee.
Wyſe X. Geboden,
1

Wie ſoude niet uw

NAAME vreeſen?
Geduchte KOONING! ſterke GOD!

*-

Te

227

L I E DE R E N,

Te meer, daar GY ſoo toont by deeſen,
Het wiſſelvall’ge van ons lot!
2,

Wy ſweeven op de groote waat'ren:
. Hoe haeſt kan niet een Storm opſtaen,
Of in de Lucht de Donder klaat'ren,

Die alles dreigt in tweén te ſlaen!
3•

-

Hoe haaſt kan d' Afgrond voor ons kooken,
Als was s' een Apothecars pot:
En, ſoo ſal ook Uw toorne rooken,

Verſchrikkend dien, die met U ſpot!
4

Druk uwe Vreeſ' op yeders ziele!
Op dat w” in ootmoed voor U gaen :
En, ſoo de Dood ons overviele,

Wy in 't Gerichte konnen ſtaen!
5.

Leer ons in #ESUS te gelooven:
Dien WONDERSOON, dien MIDDELAER!
Wien GY geſonden hebt van booven:

Op dat HY ons ſou brengen daar !
6.

Ach dat die groote ZIELENHERDER
Ons ſchenk de kracht van zyn rantſoen !

Op dat we daegelyks, al verder!
De reiſe naer den Hemel doen !
t

Wilt
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7

Wilt ook, 6 HEERE! deſe tochten,
Waer op wy nu nog ſouden gaen,
Soo ſeeg'nen, dat wy ſeggen mochten,
GOD heeft ons waarlyk bygeſtaen!
8.

Geef booven all, dat nimmer 't kwaede
Ons naar 't verderf, beneeden, leid'!
Genees ons herte door genaede,

En ſyt ons DEEL in eeuwigheid!

AVOND-LIED, op de Zee.
Wyſe Pſ. 65.
I,

DAar is de dag nu weeder heenen!
Met al haar moei'lykheid.
Z' is eeven als een rook verdweenen!
Hoe nadert d'EEUWIGHEID !

Weet yemand, of hy leeft op morgen?
Of wat hem naekend is:
Dies laat ons in het Heeden ſorgen ;
Dat ,, Morgen, is onwis.
2.

Hoe noodig reekening te maaken!
De RICHTER booven all',

Roept tot den menſch ,, Doorſoek uw' ſaaken;
Eer 't eynde koomen ſal !
Vraag
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Vraag daarom, of g: ooyt wel van herte,
Uw hebt tot GOD bekeert?

Gevoelt gy nog wel innige ſmerte,
Als 't kwaede u behêert?
3.

Hebt Gy gevreeſt die groote NAAME?
Hoe waert Gy deeſe dag?

't Sy eenſaam, of met and'ren 't zaeme,
In woorden en gedrag?

Vloodt Gy wel kwaad', of yd'le dingen?
Als ſtrydig met GODS will:

Sogt Gy het vleeſch wel te bedwingen?
Waart Gy in lyden ſtill?
4.

Smeek GOD ootmoedig om genaade;
Eer gy ter ruſte gaet!
U, als een arme maade,
buyg
Ja
Uw leeven aan HEM ſtaet.

Smeek HEM dog need'rig om verſchooning,
Smeek om Syn goeden GEEST,

Op dat uw hert mag zyn een wooning,
Daar GOD in wordt gevreeſt!
5•

Smeek, dat Hy toch, om JESUS wille,

(Syn bitt're angſt, ſyn bloed'ge dood,)
Uw bange hert genaadig ſtille,
In uwen laetſten nood!

Op

23o
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Op dat g' aan 't eynde van uw dagen,"

Uw

Meugt voor den RICHTER ſtaen:
Ziele, als een buyt, wegdraagen,

En in de ruſte gaen.

-

G.

Beveel aan GOD dan all' uw ſorgen,
Voor dees aanſtaande nacht,
In hoop van, op d'aanſtaande morgen,
Te vinden nieuwe kracht:

Doch niet, om dan naar 't vleeſch te wand'len,
Maer SYNEN NAAM tot eer;
En, met uw Eeven-Menſch te hand'len,
Naer d'Euangelie-leer.
-

7•

Soo ſal de HEER uw ſchuld bedekken,
Om JESUS dierbaer bloed!

Soo ſal HY ſyne Hand uytſtrekken,
En geeven alle goed:

Tot dat g eens eindelyk, daar booven,
In volle heerlykheid,

Uw HOEDER juyehende ſult looven,
Die u dus heeft geleidt !
:

-

L I E D e R EN
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MORGEN-LIED, op de Zee.
Wyſe x. Geboden.
-

I

BEtaam lyk is het GOD te looven,
In deeſen nieuwen Morgenſtond!

O HEERE ſend uw' GEEST van booven,
Leg eenen lofzang in den mond.

-

Uw GOEDHEID heeft nu weêr gegeeven,
Door 't lieflyk blikken van den Dag,
Dat men in 't donk're niet moet ſweeven; -

Maar, by het licht weér werken mag !
U zy van alles lof,

. -

e eere !

De Dag is uwe; ook de Nacht: º . . . -. .
v

-

Ze toonen ons geſtaadig, HEERE!

.

.

.

Dat alles komt van Uwe kracht.
w-

*

4

-

- -

O mochte deeſe Dag getuygen,

-

Van nieuwe Goedertierenheid:

-

Op dat w' ons 't Avond weeder buygen,
Met roem van Uwe GOEDIGHEID !
5-

"

: ", - .

En dat we eens zalig mochten landen,
Daar, daar voor eeuwig, ongeſtoort,
De Ziele buyten vrees, en banden,
Het eeuwig Hallelujab hoort!
*-

.

. . .. .

-

-

.
-

. .
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Aandacht over de wonderbaere lank

moedigheid GODS, over ſoo vee
le ondankbaaren, en booſen.
Wyſe Pſ. 24.
I.

Hoe ſeer Geduchte MAJESTEID!
Verplicht het ons tot dankbaarheid;
Dat Uwe LANKMOED heeft gegeeven ,

Dat wy niet in een oogenblik,
So wel als and'ren, met éen ſhik,
Verlooren hebben. Goed, en Leeven!
2.

Nu is 't, dat 't ons gebeuren mag,
Vooraf te hooren van dien DAG;

Waer op het ſigth're ſal verdwynen!
Nu is 't nog, dat G' ons ſeggen laat,

Dat JESUS voor de deure ſtaet,
Om eens als RICHTER te verſchynen !
3.

Ontſacchelyke groote DAG !
Wat ſal 'er ſyn een naer geklag,
Van hen, die dan ter helle vaaren !
Die nu, door loſſe onbandigheid,
Veragten die Lankmoedigheid;
En ſig een Schat van toorne gaaren!

L I E DE R E N.
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4.

Ik vall', 6 RICHTER! U te voet,
En bidd' om j ESUS dierbaar bloed,

Schenk aan myn ſiel het waare leeven!
Het is toch Uwe kracht, ó GOD!
Die tot dit heuchelyke Lot,

Genaade aan den menſch moet geeven!
5.

Ai ſchenk my dan dien nieuwen geeſt !
Dat ik geloovig, onbevreeſt,

My in die ſterke handen ſtelle
Van JESUS, onſen Middelaar !
En, met de vrygekogte Schaar,
Eens eeuwig Uwen lof vertelle!
6.

Ja dat een yeder onſer tog
Met ernſt bedenke, wat hem nog,

Te doen ſy, ſal hy 't heyl beerven!
Op dat geen droevig nabeklag
Hem op het laaſte wroegen mag,
Wanneer hy alle Trooſt ſou derven.
-

7.

Verlicht ons met dat ſaalig Licht,
Van Uw beminn'lyk Aangeſicht!
Laat ons niet in den dood ontſlaapen,
En met de BOKKEN 's Links-af ſtaan;
Maar, met vrymoedigheid eens gaan

Ter Regterhand, met all' de SCHAPEN!
Q
Ten

x
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Ten tyde van ſwaare gerichten GODS,

en byſonder van krankheeden, aan
ſteekende ſfektens, ſterfte, &c.
Wyſe Pſ. 19.
-

-

I

-

--

WIe is, als GY, 6 HEER!
Ontſacch'lyk ! groot in Eer!
Een Heer van Dood, en leeven !

Uw Hand is uytgeſtrekt;

Uw gramſchap opgewekt;
Wie ſoude dan niet vreeſen !
2.

Daar gaat ſoo meenig heen!

Ter plaats van naar geween!
Die uw Genae niet kende!

En wy, die leevend ſtaen,
Syn op een gladde baen:

Hoe\naa, miſſchien, ten ende!
,

3-

.

Rechtveerdig is Uw ſlaan! ,
Het Volk heeft ſeer misdaan! . .

Doch, wyl Gy laat betuygen,
: - Dat GY geen dood begeert,
Maar dat men ſig bekeert,

! - Kom ik (ó GOD!) my buygen!
zº

-

-2

Geduch
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4

Geduchte MAJESTEID! .
'K aanbidd uw' Heiligheid!
Och dat aan onſe Zielen

De tucht geheiligt ſy!
En kwam Uw heyl naby
Dien, die in ootmoed knielen!
5.

De ſchulden: ja! ſyn groot
De meeſten kout, of dood!
Doch Gy wilt veel vergeeven!
Ach mogt des GEESTES gloed,
Om JESUS dierbaar bloed,
Die dooden eens doen leeven!
6.

Maar, is 't Uw heil’ge will,

--

Dat ik in deeſen ſtill'

Met buyging U verhooge!
Soo bidd ik, laat dit pand,
(Myn geeſt) ſyn in uw HAND!

En ſeer barmhertig OOGE!

-

-

-

- -- - - -
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Smeekinge in ſwaare Storm, of On
weeder op Zee.
/

Wyſe Pſ. 116.
I.

O JESUS, op wiens woord de Zee , en Wind,

Hoe ſeer verbolgen, en als uytgelaaten,
(Soo dat geen moeyt,of arbeidyet kon baaten)

Wel voormaals ſtill wierdt! en dat ſoo geſwind !
2.

Die ſwaarigheid is thans ook op den weg:
Wy vinden ons op ongeſtuyme baaren;
De afgrond kookt, en weet niet van bedaaren.

Eêr Gy gebied, dat ſig haar Hoogmoed legg'!
3.

Behaagt het U, ſpreek met een magtig woord!
Soo ſal ſig alles naar Uw wenken ſchikken:
Toon ons in nood Uw lieffelyk aanblikken,
Dan is het hert, in ſtorm ſelf, ongeſtoort.
4.

GY, die voorheen ſtond op de hooge Zee,
Treed door dieſelve Macht als op de baaren!
Om ons te veyligen voor doodsgevaaren,

Of ons te brengen op een goede Reé !
-

*.

- --

Laet
-

h

5

Laet booven all, dat kleinood, onſen geeſt,
(Soo 't eens Uw will was, dat wyſouden ſtran
den, )
Voor eeuwig ſyn bevoolen in uw Handen,
En deeſe hoop' ons maaken onbedeeſt!

Erkenteniſſe van Gods hoogheid, en

dankſegginge naa eenen uytge
ſtaenen ſtorm.
Wyſe Pſ. 65.
I.

Hoe ſagen wy daar niet GODS wond'ren!
Wanneer de ſtorm, ſoo fel,

Het waeter kooken deed van ond'ren;
En 't ſwerk als vloog! ſoo ſnel!

Hoe vreeſlyk moet die SCHEPPER weeſen:
[Die GOD, die eeuwig leeft]
Voor wien de Elementen vreeſen,
Dat alles kraakt, en beeft!
2,

Maer! ſiet hoe wonderbaar lankmoedig
Is teffens ook de HEER !

En 't midden van Syn toornen, goedig;

Hy ſchouwt van booven néer:
Q3
-

Wan.
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Wanneer ſyn OOG ons ſiet verleegen,
Soo heeft het meededoog';
Is 't water hemel-waarts geſteegen,
GOD roept als van om hoog,
3

Nu is 't genoeg: Gy Zee, en Winden!
Gy toondet myne Macht:
Nu wil Ik, dat zº eens ondervinden,

,, Dat myn's ook is de Kracht,
Om alles weér in ruſt te brengen;
Dus wordt GODS werk aanſchouwt!

En, wat de Lankmoed wil gehengen,
Tot s' menſchen ziels behoud!
4

Geduchte SCHEPPER! groote KONING!
wy vallen U te voet:

*.

U dankend', dat G' uyt uwe wooning,
U hebt tot ons geſpoedt!

Gy, (ó myn ziele) prys de Wond'ren,
van HEM, die TEEKPNEN doet!
De Lucht om hoog, d' Afgrond van ond'ren,

Roept ,,GOD is GRoot, EN GoED ! "
--

-

--- - --- - - -

-- --- - - -

---

/
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Dankſegginge naa eene behaalde
overwinninge.
Wyſe Pſ. 118, of X Geboden
'

I,

Siet! d'overwinning is des HEEREN:
Dies geev den roem aan GOD alleen!
JEHOVAH is de GOD der Eeren;
Behalven HEM, en is er geen.
2.

Grootmachtig WEESEN! dat van booven,
Uw hulpe tot ons neederſond;

-

Wy komen uwe GOEDHEID looven;
Zº is nieuw geweeſt te deeſer ſtond!
3-

- --

Het dreigend kwaad, dat ons deed vreeſen,
Hebt GY genaadig afgewendt;

"

GY toond' ook weederom in deeſen

-

-

Hoe dat G' in nood, Uw ſchepſel kent.

U zy van alles d' Eer gegeeven!

.

.

Uw HULP gaf uytkomſt in den nood,
Uw LANKMOED ſpaard ons nog het leeven,
Dat ons niet trof een ſchiel'ke dood?

Q 4

Barm
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5.

Barmhertig WEESEN! wonder goedig!
GY ſyt (ſchoon vrees lyk in uw Macht) !

Toch teffens, wonderbaar lankmoedig!
Wierd' dit voor Zaligheid geacht!
6.

Wierd ook beſeft, hoe Gy regtveerdig,
Uw' haters egter vinden ſult!
Nu maaken Sy ſig 't heyl onweerdig,
En tergen Uw, ſoo taay, gedult!

-

7.

wy niet alſoo! Behoud ó HEERE!
Dat toch eens liever Yeder-een
Van herte ſig tot U bekeere,

op dat w' U dienden in 't gemeen!
8.

Nu (Gy) myn ziel, ſult nooyt vergeeten,
Het goede, aan U toegebracht,
En laat het anderen ook weeten,

Op dat s'erkennen deeſe MACHT!
-

9.

-

Komt, wie gy ſyt, de GOEDHEID pryſen!
GODS Almacht heeft ons by geſtaan.
Meu loove HEM op alle wyſen,

En ſegge. Dit heeft GOD gedaan.
,

Dank
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Dank - erkenteniſſe naa eene behou"
dene Reiſe.
Wyſe Pſ. 72.
-

I.

-

Hoe billyk is het GOD te looven,
Voor 't onverdiende goed !
Verheff U (myne ziel) naar booven,
Erkenn' wat GOD u doet!

Nog uwe Wysheid, nog Vermoogen,
Bragt U den ſeegen aan,

Maar 's HEEREN alverſorgend' oogen
Die hebben 't U gedaan!
2,

Barmhertig WEESEN! dat ſoo goedig
De wateren gebood,
Dat 's ons (een wyle tyds voorſpoedig
Gedraagen in haar ſchoot )
Gelukkig herwaartz overbragten,
Och dat w” eenpaarig nu,
Die teek'nen van uw Gunſt betragten,

Met dankbaarheid, aan U!

ze: 4

Q

5
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3.

Niet ons! niet ons! Uw NAAM zy d'Eere!
Uw HIAND heeft ons behoed:

Wie ſyn we (in ons ſelf) ó HEERE!
Dat GY dit alles doet!

Doch gunn ons dit nog te begeeren,
Van uwe Goedigheid,
Dat ons uw LICHT, en LEIDING leeren
Den weg ter EEUWIGHEID!
4.

Wat baat den Menſch dit tyd'lyk ſwoegen !
Men is doch nooyt gewis,
Soo lang men miſt dat waar genoegen,
Dat hert-vertrooſtend' is!

Die Ziele-ruſte, door gelooven,

#

In CHRISTUS, uwen SOON:

Met hoop, van eens volmaakt daar booven,
Te koomen voor den Throon!
5.

Daar 't hert, die Saaligheid ſal vinden,

Die JESUS heeft bereidt
Voor die HEM hier opregt beminden,
Met eeuw'ge heerlykheid!
-

A M E N.
-

-

Over.
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Overdenkinge van des Menſche reiſe
naar de Eeuwigheid.
Wyſe Pſ. 95.
I.

Hoe ſnelt de Menſch naar de Eeuwigheid,
Als of ſigyemand had bereidt,

Om, ylings, hier maar door te trekken!
Ach! dat de ziele 't wel bedacht'!

* *

En gav' op all' haar gangen acht,

Om ſig naar booven uytteſtrekken!
-

2.

.

Rampſalig is de breede Weg:
Want, (volgens 't heilige geſeg
Van JESUS) is 't een enge Deure,
En ſmalle Weg, om in te ſlaan!

Hoe weinig (mooglyk) die ze gaan,
Och dat dit ons niet meé gebeure!
------

v

3.

.

Barmhert’ge JESUS! laat uw Oog,
Myn herte lokken naar om hoog!

En, ſoo my yetz van U wil trekken,
('T ſy ſond’ge welluſt! of wat ſaak )
Ach dat het toch geen vatt en maak;
Om in myn Zicl een luſt te wekken!

v.

.
Wend

v
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4.

Wend Gy dan haaſt myn oogen af;
Geef, dat ik walge, aen het draf
Van ſonden, en begeerlykheeden:
Myn ſiel blyf' als een kuyſche Maagd;
En, als Een, die Uw vaaten draagt,
In woorden, werken, reine ſeeden!
-

5.

Ach JESUS prent my Uwen ſin,
Toch dieper in myn herte in,
Dat men Uw BEELD aan my mag leeſen,
In onvervalſchte needrigheid,
In ootmoed, en ſagtmoedigheid:
Geef my Uw ſagt, en ſtille Weeſen.
6.

Wat ſoud ik ſelve brengen by,
Ik vind', wat opſet, dat 'er ſy
By menſchen-kind'ren, in het tragten;
Dat alles haaſtig loopt te niet,
Wat Uw genaede niet gebied;

Dus will' ik op Uw goedheid wagten!
7.

Ik danke needrig voor dat goed;
Dat Uwe trouw my heeft behoed,
Dat my de ſtroom niet weg ging dryven:
ô JESUS, was niet uwe Geeſt
-

Myn LEIDSMAN op den weg geweeſt,
Ik hadde nimmer konnen, blyven!
Leert
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8.

I eer Gy my verder waakend ſtaan;
Leer my, het oog op U te ſlaan.

-

Seg my, dat Gy myn KRACHT ſult weeſën:
Soo waſt Geloove, Liefde, Hoop,
En naa een weinig tyds-verloop,
Sal my Uw HEYL eens gantſch geneeſen !
En, moog lyk is wel d'9. Avond daar
Myn's Leevens, waar in dat 't gevaar,
A

ºr

En ſchrik des Doods my kan beſpringen;
Dies roept myn Ziel, (als eertyds Zy,
Die tot U ſeiden) Blyft ons by; *
Wy laeten U niet uyt ons midden !
IO,

Woon eeuwig in myn's herten-Huys!

En laat het toch van 't aerdſch gedruyſch,
In ootmoed voor U ſtille weeſën:

Op dat ik Uwe ſtemme hoor;
Geef my hier toe een oopen oor;
Dan ſal ik U beſtendig vreeſen !
II •

Tot dat GY, die my hebt gevatt,
Sult brengen in de Booven ſtad!

Om daar, voor eeuwig,

vry te leeven

Van moeyte, kommer, en gevaar,

Vereenigt met de heemel-ſchaar:
Och HEERE JESUS, wilt dit geeven!
* Luc xXIv. 29.

O
Jp
-

3
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Opwekkinge tot eere voorſigtige, en

kloekmoedige reiſe naar 't JERU
SALEM, dat boven is.
Wyſe Pſ: 66. Pſ. 98. Pſ. 118. X Geb.
J.

Komt kind'ren, laat ons doch niet

draalen,

De Avond immers komt naby;

Het is gevaarlyk om te dwaalen,
In deeſe Werelds-woeſteny':
Een, die naar boven wenſcht te treden,

Sy kloek, en ruſtig van gemoed;
Hy gae met onvermoeide ſchreeden,
Gewiſſ” het eynd maakt alles goed,
-

2.

- -

Het kan ons nimmermeer berouwen,
Dat wy verkieſen 't ſmalle pad;
Wy kennen JESUS, dien getrouwen,

i

Die onſe hand heeft aangevatt!
O dat men dan de gangen richte,
Soo, dat men wand'le agter HEM,
Terwyl geſtaadig het geſigte
Zy voorwaarts naar JERUSALEM,
1 -

. .
-

--*

-

Wy

.

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

' - Dit Lied is uyt het Hoogduytſch, in

rym nagevolgt.
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3

-

Wy ſyn gewis van onſen HERDER:
Ook daar toe, immers uytgeleidt,
En wie ſou dan niet geerne verder
Naar heilig afgeſcheidenheid!
Wil yemant U daar voor verſchrikken,

O, ſyt niet ligt beangſt, of bang:
En, wil men u door liſt verſtrikken,
Gaat maar eenvoudig Uwen gang:
4

Gaet veelmaal uw Natuur als teegen;

Schoon 't wel eens koſten mogt wat

pyn :

Want, ſy die 't vleeſch ſeer ſyn geneegen,
Voorwaar noch ſlegte Reisigers ſyn.
Wat uwen gang nog wil beletten,
Sal eynd'lyk moeten in den dood,
De eigenheid ſtell' dan geen wetten,

ar

-

Men moet van luſten worden bloot.
I.

P A U S E.
5.

Die niet als Reis'gers willen wandlen,
En laaten. 's Werelds-yd'le daar,

Die immer omſien, hunk'ren, handelen,
Die maaken ſelf, den gang maar ſwaar:
Wy reiſen in dit korte beeden;

Die anders will', die draag ſig dood:
2

-

Wy
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Wy ſyn met 't weinige te vreeden,
Gebruykend d' aarde, maar by nood;
6.

Een dwaaſe gaet ſig ſteetz belaſten,
Met 's werelds overdaad, en cier;

Wy niet alſoo! wy ſyn maar Gaſten,
En trekken immers haaſt van hier:

Moet niet een Vreemdeling ſig ſchikken?

Gemak brengt ook wel ongemak:
Wie ſoekt op weg ooit veel verkwikken?
Een Vreemd'ling heeft haaſt ſyn gerak.
7.

Ai laat ons ſelf niet veel ſtaan kyken
Naar 's weerelds ydel kinder-ſpel:

Men mogt eens, eer men 't dagt, beſwyken;
Het kwaad verraſt ook ſomtyds ſnel!
Komt laet ons ſtreeven naar het hooge!
Wat gaat het ſondig doen ons aan?

Men ſluyte liever 't ydel ooge;
En denk ,, Hoe haaſt is 't bier gedaan!
8.

syn s'Hemels-wegen ſmalle paden;
In 's Weerelds oordeel, laag, en ſlegt,
Met doornen veeltyds overlaaden,

En (ſo men oordeelt) ganſch niet regt,
Denk gy; Wie daar op is, komt verder:
Het ſmalle is toch 't regte Pad:

Een yeder, die maar volgt den HERDER,
Die ſal wel komen aan de Stad!

-

"-

Of,

1
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9.

Of, moet men ſmaad, en dreiging hooren,
Het maak ons geene angſt, of ſchroom;
Het gae maar als voor-by ons ooren,
Haaſt ſal 't ons ſyn, gelyk een Droom:
Met GOD alleen, ſy onſe handel;
Men ſie geſtaag tot 't Eeuw'ge in;
Daar hooven is toch onſe wandel,

Daar is ons herte, luſt, en ſin!
-

IO.

-

En gaen wy, dus in onſe wegen,

-

-

- -

, Veracht om onſe Pelgrim ſtand!
Men kent ons hier toch niet ter degen,
Wy ſyn als vreemde, in het land:
Hoort men ons onderwyl eens ſingen,
Als yemand blyd' is van gemoed;

----

'T ſal weſen van die groote dingen,

-

Naar welke 't hert ſig heenen ſpoed.
II.

-

,,

P A U S E
1.1.

O dat wy dan door alles dringen;
De HEERE ſelve gaet voor aan:
Syn Goedheid ſal ons wel omringen,
En geeven ons een oop'ne baan.
Hy ſal ons wel met Liefde blikken,
#Geſtaadig
x

geeven goeden
moed;
R
. •

-

Hy

35o
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Hy ſchenkt het noodige verkwikken,

O jae! Syn kind'ren hebben 't goed!
-

-

12-

-

-

Geen valſch gerugt moet ons beroeren,
Als bleef het eind toch eeven verr':

De VUUR-COLOMME ſal ons voeren;
Die overſchoone LEIDINGS-STERR't

De HEERE gaat ons aan de zyde,
Syn Licht de regte wegen leert:
Dat yeder maar het kromme myde,
En 't ooge hebbe toegekeert!
13.

Hoe ſal dan ook dat liefſyk weeſën

Van 't LAM, ons worden ingedrukt!
Dan ſal men uyt ons oogen leeſen,

.

Hoe lydſaam, needrig, en gebukt,
Dat JESUS ſchapen ſig vertoonen:

"

Hee dat ſe (naar Syn voorbeeld) ſtil,
Nooyt weder-laſteren, of hoonen,
Maar paſſen op des HERDERS will.
L4.
r

Komt laat ons altyd vreedſaam wand'len,
(Te zaamen gaend', als hand aan hand )

O laat ons toch gemeenſaam, hand'len,
In dit, voor ons ſoo vreemde Landdag a
'T ſy verre van op weg te ſtooten, o I
-

Dat hindert ſeerden goeden ſtap !
-

! ! !
Denk
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Denk, d'Englen ſyn ons mee genooten,
En dienaars van de Broederſchap !
I5.

Soo eens de ſwakk're mogte vallen,
O dat de ſterk're ſy gereed ;
De grootſte ſy de knegt van allen,
sº
En jaege 't meeſt naar liefd', en vreed'!

Een yeder reek'ne ſig de kleinſte,
En ſette ſig dus onder aan;

Doch worde geerne ſelf de reinſte,
Van allen, die te zaamen gaen!
III.

P A U S E.
I6.

Dus moeten Wy naar booven ſtreeven:
De weg kort yeder ſtond ook af;
'T licht ſal ons oogen haaſt begeeven,
En 't Lichaam gaet naar 't duyſter graf!
Dat wy hoe langer dan, hoe vryer,
Den weg bewand'len, wel gemoedt:
Van dag tot dag getrouwer, bly'er,
Steets uytgeſtrekt naar 't eeuw'ge Goed!

-

I7. -

Seer lange ſal het, wis niet duuren;

Houdt 't dan (O ſielen) mann'lyk uyt:
Jae moog'lyk ſyn 't maar weinig uuren,
Soo hebb't gy den beloofden buyt:
R 2

.

Die
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Die ruſte, daar men met de vroomen,
(Die lange voor ons ſyn geweeſt)
By GOD, in Zion, ſtaet te koomen,

Die eeuwige calmte voor den geeſt!
:

18.

O laat ons hier voor alles waagen;
Het is gewis wel waagens-waerd;
Kloekmoedig ſy dan afgeſlaagen,

Wat onſe gangen nog beſwaert!
Wy moeten gaan met volle ſchreeden;
Hier woont men niet, hier duurt het kort!
Het ſyn de blyvend' Eeuwigheeden ,
Daar JESUS 't zaelig ALLES wordt!
19.

Gy ſyt, O Heiland! 't uytgeleeſen,
'T verborgen MANNA, dat ons voed!

In U, ô aller-ſchoonſte WEESEN,
Verkwikt alleen ſig ons gemoed !
6 BRONNE van het eeuwig leeven;

Gyſyt der ſielen rein GENEUGT!
Het LICHT, waar in de Zaal'ge ſweeven,
Haar CIERAED, RTKDOM, EER, en

(
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