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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MyN * HEEREN.
overvloed van redenen hadde ik te
berde te brengen, waarom ik goedgevon
den hebbe, de vryheid te gebruiken van
deeze Rymvertaaling der CHRISTELY
KE KLINKDIGTEN van wylen den

Eerwaardigen en geleerden Heere LAU
RENS DRELINCOURTaan UWE WEL
ED.GESTR. eerbiedig toe te wyden: dog,

gelyk het een lichaam zeer wanstallig

maakt,wanneer het hoofd al te groot is,naar
devenmaatigheid der andere leden, dus
ook zou het ganſch onvoeglyk zyn, voor
aan zooeen klein Boeksken als dit, een'
wydloopigen Opdragt te plaatſen. Ik zegge
derhalven alleen, dat de voornaamſte be
-

we eg

-
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weegredenen hier toe deeze twee waren,
de eerſte , dewyl ik niemand kende, die
Inet IIlC CIT

inſchikkende gunſtrykheid deeze

geringe, en, in menigen opzigte, gebrek
lyke Vertaaling van een, anders in zig

zelven voortreffelyk, Digtwerk zoudekon
nen

ontfangen,danUWE WELED.GESTR.

als die eensdeels my zelfs ter uitgaave aan

gemoedigd hebben, en andersdeels, als
kundige der Poezye, ligtelyk bevroeden
zullen, hoeveel toegeevendheid eene Ver
taaling van deezen aardt billyk verwagten
mooge: de andere rede deezer myne Toe

eigeninge aan UWE WELED GESTR nam
haaren oirſprong daaruit, dat ik alvroeg
't geluk gehad hebhe (eer bezigheden in
hooger ſtandplaatſe en van wigtiger oor*2
kaas

O P D R A G T.
baar voor 't Algemeen de edelſte begaafd
heden Haares geeſts vereiſchten) van me
nig uur dikwyls met Haar , in ſaamen

ſpraaken, de Nederduitſche Poëzy betref
fende, en ook in onderlinge oefeninge der
zelve, aangenaam, en, naar myne gedag

ten, niet ganſch nutteloos door te brengen,
Immers overtreft byeenkomſt van zulken
aardt, in jaaren, waarin men nog niets nood

zaaklykers verzuimt, ten minſten zoodaa

nge, die niets dan tuiſchſpel, braſſery,
zuipery of agterklap (om niet ſlimmers te

melden) tot haar onderhoud kan dulden.
En was ook dit met regt , reeds voor et

lyke jaaren, het gevoelen zulker Lieden
van naam, die hier , zoo in deeze voor

treffelyke Hoofdſtad, als in andere ſteden
Van

O P D R A G T.

van onzen gezegenden Staat, op even dier
gelyk eene wyze, den eerſten bloei hunner

gulle en volgeeſtige jeugd gebruikten, en
vervolgens, tot eeuwige glory van zee
land, in manlyker kragt Eerſte staats
9

dienaars, Raadslieden in de hoogſte Ge

regtshoven, Borgermeeſters, hooge Amp
tenaaren , Wethouders, Raadsmannen 2
Loonraaden en Geheimſchryvers van d'aan

zienlykſte ſteden hun's Vaderlands wier
den: mannen zeker (hunne naamen, als ,
aan UWE WELED. GESTR. t'over bekend,

laate ik hier billyk ongemeld) mannen ,

zegge ik, geen één uitgezonderd, die ruim
zoogroot eenen glans den Eerampten (daar

d'aanbiddelyke Voorzienigheid des Aller
hoogſten, ter bekrooning hunner deugd,

o P D R A G T.
en geen onverdiende of lafafgebédelde

gunſt hen in geplaatſt had) byzetten, dan
die, hunnen hoogagtbaaren perſoonen, lui

ſter en ontzaglykheid verſchaften. Ja zelfs,
dus verheven boven het gemeen, dus om

ſtuwd met bezigheden van d'uiterſte aan
gelegenheid, gebruikten nogtans die door
ligtige Zeeuwſche Stamvaders (wier voet
ſtappen och of allen, die zig gaarne op
afkomſt uit hen nog beroemen, ook edel
moedig drukt n!) hunne tuſſchenuuren,
tot dus verwonderlyk eenen opbouw, zoo

der Latynſche als Nederduitſche Digtkun
de, dat ganſche hoofdwerken, niet alleen

van allerhande aangenaame , maar ook
menig rleie uitmuntende ſtigtelyke ſtoffen
vol, heden nog na hun dood, van die

hunne naarſtigheid, vlugheid en keurige
/

geleerd
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geleerdheid onwraakbaare getuigen ver
ſtrekken. Laat ik kortheidshalve alleen
deeze noemen , de twee Loontrekkende

Raadslieden van Staat, CATS, in Hol
land, in Zeeland, DE BRUNE; beide de

Borgermeeſters HOFFER, Vader en Zoon;
's Hofs Regtsvorderaar BOEI en den Raads

man DE HUIBERT. Vry meerder zyn 'er
nog, dog hunne optelling lyd thans myn
beſtek niet. .

. . .

-

-

--

-

-

-

Ziet daar, MYN HEEREN , op dat
ik afbreeke de redenen van dit myn beſtaan,

Was de vroege bloeityd UWER WELED,
GESTR.gelyk die der evengenoemde groo

Poëzye

gunſtig , niet
minder aarden Zy naar de zelve daarin,
te Mannen , der

datze niet alleen hen in aanzienlyke ſtand

plaatſen

o P D R A GT.
plaatſen gevolgd zyn; maar ook, in die,
evenals de gemelde Mecenaten, niet alleen

begunſtigers, maar oeffenaars zelfs der
Digikunde gebleven zyn. Dat is my,
Heer STEENGRACHT , meer dan één

wegens Uwe handhaavinge dier Weeten

ſchap gebleeken, en op nieuws nog blykt
het my nu , uit het cierlyk Klinkdigt,

waarmede deeze. Vertaaling zig, onder
andere Vriendedigten, vereerd vind: dus
ook

-

behaagde het, Heer BODDAERT

Uwe kundige Digtveder, my, door dier

gelyk een blyk van genegentheid , op
nieuw te verpligten ; uwe kundige digt

veder zegge ik, welke onlangs, zoo net en
nuttig een bondel van STIGTELYKE PoEzyE
in het ligt heeft gebragt , waar van ver

ſtandige

O P D R A G T.
ſtandige Godvrugtigen, zoowel als ken

ners der juiſtheid van taale en rym, dus

daanig een getuigenis geeven (ik ſpreke
niet uit vleizugt, maar volgens egte bly
ken) dat gronds genoeg verſtrekken kan,
om de Fontein der zuiverſte Wysheid voor
den zegen, over die arbeidzaame , ſtigt- .
lyke en te gelyk kunſtaanqueekende Uit
ſpanninge verleend, overvloedig te dan

ken. Maar laate ik ſluiten, eer ik UWEN
WELED. GESTR- door langdraadigheid
verdrietig valle, en myne eigene bepaa
ling overſchryde.

Ontfangt , welaan, myn pooging in
uw gunſt.

Strekt Staat en Kerk , ſtrekt lang uw'
Huisgezinnen

Tot ſtut en roem. Blyft eeuwiglyk bemin
I16. In

De Poëzy, die lofelyke kunſt.
-

-

Dit

O P D R A G T.
-

- -

Dit wenſcht, benevens alle andere, zoo

geeſtelyke als lichaamelyke zegeningen
van den Almoogenden, aan UWE WELED.
GESTR. toe, die opregt, en te gelyk
met behoorlyken eerbied, zig onderte
kent,
*

.

MYN HEEREN,
UWER WELED, GES7R zeer gehoorzaamen en bereid
willigen Dienaar.
P. DE LA RUE
In Middelburg den

1 Maart, 1727.

-

's
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AAN DEN LEE ZER.
trekt het, volgens 't zeggen van den
Fenix der Nederduitſche Poëzye, * tot
#S# groot
nut der Digtoeffenaaren , datze
QDe

"ſomtyds hunnen ſtyl beproeven, in het
vertolken der ſchriften van vermaarde Poeëten,

die in andere taalen geſchreeven hebben, tot ruim
zoo groot een nut zal het gedyen, zoo voor hen
zelfs, als voor het algemeen, indien ze dien aan

genaamen arbeid niet enkel te koſte leggen, aan het
cierlyk vertaalen van wel kunſtige, dog egter ydele,

ſomwyl ook zielſchadelyke, en tot alle ſoort van on

tugt aanleidende Digtſtukken, maar wanneerze
dien veelliever gebruiken tot verduitſching van zoo
daanige ſchriften, daar het hoogſtnuttige gepaard

gaat met dat geen, 't welk, door keurlyke woor
den,ſchoone ſpreekwyzen en zielinneemende geeſt
ſchilderyen , regtgëaarde gemoederen billyk ver

maaken kan Zoodaanige Schriftuurlyke en ernſti

ge ſtoffen winnen het verre van zulke , die alleen
met het ontleend blanketſel van Heidenſche Ver

ſierſelkunde pronken, en zeker met regt : want
wat gelykvormigheid toch heeft de windblaazery
Waſ?

-

* Vendel in zyne Aanleid. ter Nederd. Digtk.

-

V O O R RE DE N. "

van een verdigtten blixemenden Olympiſchen Ju

pyn, met de glansvolle Majeſteit van den waaren

en eeuwigleevenden Dondergod op Sinaï? wat valt
de waanwysheid van eenen raazenden Apollo en

fabelagtige Minerve af, by die waaragtige en on
feilbaare Wysheid, welke voortvloeit uit de Fon
teine des Heils, en den mond des HEEREN? wat

ſchynt gruwlykheid van menigerleie verbodene en
vervloekte minne , door eene overſpelige Venus,
en eenen blinden, wulpſchen Cupido ontſtoken

en aangequeekt, niet eene verfoeilyke hel, by den
allerzuiverſten Liefdehemel, dien de waaragtige
God der Liefde zynen gunſtgenooten , reeds op
aarde, in zyn Heilwoord, zoo des Ouden al Nieu
wentyds, openzet, en ſomwylen in hunne zielen

doet nederdaalen, zoodatze gewaar worden (vol.
gens d'uitgalming van 's Heilands Kerkbruid in het

Hoogelicd “) vlammen des HEEREN, teneliefde,
die veele wateren niet zouden konnen uitbluſſchen,
en, goederen
in vergenoegende
beminlykheid, alle weereld
ſche
overtreffende?
w

n

Gewiſſelyk was dit de rede, dat ten allen tyde
doorlugtige en ook te gelyk geheiligde vernuften,
die God met de gaave der Digikunde vercierd had,
zoo onder 't manlyke als 't vrouwlyke geſlagt, als
* 8. Hoofdſt, vers 6, 7.1

by
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by voorbeeld, Moſes, David, Aſaph, Salomon,
Jeremias, Sacharias, Simeon , Mirjam, Debora,
Hanna, Maria en andere Godshelden en Heldin

men, vrugtbaar geweeſt zyn in Puikwerken , daar
de Almagt des Vaders, de Liefde des Zoons en

de Wysheid des H. Geeſts, op 't allerluiſterryxte,
wierden in opgezongen. Dusdaanige ſtukken blee
ven niet alleen leesbaar voor zulken, die kennis

hadden der oirſprongkelyke taalen, waar in zy waa
ren toegerigt: maar Schryvers van laateren tyd
bragten hen menigwerf gelukkig over, yder inzyne
eigene landſpraak. Dus is het Pſalmboek, door
menigen Puikdigter, in Nederduitſche digtmaat

van verſcheiden trant en toon, berymd en op zang
wyzen geſteld. De hoogdraavende redenwiſſelin
gen, tuſſchen de perſoonaadjen, voorkoomende

in het koninglyke Hoogelied en 't boek van Jobs

Lydzaamheid, benevens etlyke andere Bybel
zangen zyn menigmaalen van deeze en gene af
gerigte hand (uitmuntendſt egter door den Heere
van Wulverhorſt * en den volkragtigen Oudaan)

in 't Nederduitſche kleed keurlyk uitgedoſt. De
Lofzangen van Prudentius, dien voornaamſten der
eerſte Latynſche Chriſtenpoëeten, zyn, voor weil

nige jaaren, den Nederlanderen verſtaanbaar ge
maakt,
* Laurens Bake.
.

*

4.
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maakt, door de vloeijende digtader van den geeſt
ryken Kempher.
Handeldemen zoo met Godvrugtige Hebreeuw
ſche en Latynſche Hoofddigteren, wier onderwerp

alleen het Stigtelyke betrof, den Franſchen ook
geſchiedde vaak het zelfde.
Twee uitmuntende mannen waren het, d'een,
door geboorte, d'ander, door kunſt, die den Prins

hunner digteren, Bartas, Duitſch leerden ſpreeken,
hebbende de hoogedele Heer Weſſel van den Boet

ſelaar, Baron van Aſperen, zyne Week der Schep
pinge , en de gadelooze Vondel zyne Heerlykheid
van Salomon, en (zoomen meent) nog jong zynde,
• Abrahams Offerhande in Nederduitſch rym over
gezet.

Op 't loflyk voorbeeld derhalven van zulken,
die, wat vreemden in hunne taal cierlyks hebben,
ter oefening van hunnen geeſt en ten gemeenen
oorbaar in hunne moedertaal vertolkten , was het,

dat ik het kunſtkleinood van CH RISTELYKE

KLINKDIGTEN, door den weleerwaardigen en
zeer geleerden Heere LAURENS DRELIN

COURT, * voorheen op 't keurlykſt in 't Franſch
toegeſteld, op eenen rymtrant van dezelfde maaten
in het Nederduitſch tragtte over te brengen.
-

Ver

* Deeze LAURENS was d'oudſte zoon van den zoozeer ver

maarden Godgeleerden CAREL DRE L1N COURT, in zijn

k
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Verdiende ooit een Digtwerk de moeite van ver
taalen, 't was zekerlyk dit. Wel is waar dat die ge
wyde Klinkdigtſchryver geene oudheidkundige
verſierſelen der Griekſche en Latynſche Heiden

ſche digteren (by ſommigen de ziel der Poëzyege
ſchat) zynen ſtukken heeft ingeweeven. neen,
ganfchlyk
leven Predikant te Parys. Deeze braave Zoon, volgende 't loflyk voet
ſpoor van zynen heere Vader, was eerſt Predikant te Rochelle, maar
door een bevelſchrift, 't welk aan die kerke Predikanten, buiten Ro
chelle gebooren, verbood te hebben, haar ontrukt zynde, wierd by
beroepen te Niort, daar hy zymen dienſt met veelagtinge en getrouw
heid heeft waargenomen ; tot dat (God hem in 't jaar 168o, zijn
gezigt hebbende ontnomen) by zes maanden daarna ſtierf, oud zynde

56 jaaren. Men heeft van hem etlyke ſchoone Leerredenen: ook heeft
by een vergadering van Chriſtelyke Klinkdigten, die zeer net zijn
en hooggewaardeerd by zulken,welke ſaamen in godvrugt en ſchoone zaa

ken ſmaak vinden, nagelaaten. Behalven dat hy een voornaam Gods
geleerde, goed Prediker en welbedreven in 't Hebreeuwſch was, had
by nog dit byzonders, dat hy in zyne ſnipperuuren zig volmaakt heb
bende geoefend in de Franſche taale, daar van wonderkeurig alle de
bevalligheden en haare zuiverheid wiſt, dermaate dat de berugte Heer
Conrard hem meeſt altoos raadvroeg wegens zoodaanige ſoorten van

ſtoffen. Onderandere heeft by een Handſchrift nagelaaten, welks oog
merk is de Franſche taal te reinigen van alle laage en onzuivere ſpreek
wyzen, waardig zeker, dat het den dag zage. Getrouwd was hy,
dog liet niet dan dogters na. Is men begeerig, om te weeten hoezeer
hem zyn Heer Vader beminde, men hoeve alleen te leezen den Og
dragt voor het boek van den zelven, genaamd Le faux Paſteur con
vaincu. Dus verre de vermaarde Heer Bayle, die, uit eene onge
drukte levensbeſchryving van Carel Drelincourt, deeze om

ſtandigheden wegens onzen Eerw. Schryrer aangetekend heeft, in zijn
uitmuntend Werk-, Dictionaire Hiſtor & Crit, pag. 1o13.
laatſte druk

-

-
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ganſchlyk niet. Nooit ('t zyn's Godvrugtigen Mans
eigene regt Chriſtelyke betuigingen in zyne Voor
reden voor het Franſche Werk) had hy luſt, om
op Parnas altaaren toe te rigten, nog te drinken uit

de Caſtaliſche fonteine. Nooit riep hy , lofzy de
den waaren God, den valſchen God Apollo nog
d onheilige Muſen, diemen zegt dat hem gezelſchap
houden, om hulpe aan: maar altoos zondhy zyne

ſmeekingen naar den berg Sion en naar de beek
Siloa, waardeerende de harp van David verre bo
ven de vedel diens Afgods van Phocis, en de lier

dier negen verdigte Dogteren; het daarvoor hou
dende, dat de lauren van Achaje niet te vergety
ken zyn in voortreffelykheid, by de Palmen van het
Heilige Land,

Klinkdigten van verſcheidene ſoorte ſchaffen hier

keur van ſtoffe en ſtyl. 't Zy bloemrykheid, 't zy
Majeſteit , 't zy bevallige en onopgeſmokte een
vouwigheid, al dit is gewiſlyk in 't oirſprongklyke
Werk des kerkelyken Digters te vinden: dog wat
myne Vertaaling aangaat, hoezeer ik getragt hebbe
die, is 't niet woordelyk ten minſte zaaklyk, naar
den Franſchen text te doen gelyken; egter ben ik

my genoegzaam bewuſt, dat ik al vry gelukkig
zal geweeſt zyn, zoo dezelve ſlegts doorgaan kan

voor eene nog in veele deelen gebrekkelyke Copye
-

den

|
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uit een volmaakt Meeſterſtuk een 's voortreffely
ken Kunſtenaars, en zooze maar eenigen zweemt
geoordeeld worde te hebben, naar d'uitſteekende
en zielveroverende ſchoonheid van het Werk

myn's roemrugtigen. Voorgangers. Evenwel (niet

tegenſtaande het vertaalde meeſt altoos wat van
zyn eigenaardigen luiſter, even als geurige voge
in 't overgieten van 't eene vat in 't ander iets van

zyn fynſten geeſt, verlieſt) geloove ik, dat ik de
fraaiheid der uitdrukkingen van het Franſch beter
in Duitſch zou konnen brengen hebben, waren het

:

verzen geweeſt, die, aan geen juiſtbepaald getal
gebonden, ruimer uitbreiding behoorlyk hadden
konnen lyden: maar, in 't overzetten van Klink
digten uit d'eene in d'andere taal, kan het, myns
bedunkens, naauwlyx anders vallen, of men moet
hier of daar eenige gedrongenheid, of ook wel in

tegendeel eenige verder uitrekking in de vertaalin
ge, dan in 'toirſprongklyke, gewaar worden, waar
van de rede is, dat een Klinkdigt net viermaal in

de ſtaande, en viermaal in de ſleepende rymklan
ken op elkanderen moet rymen, en altoos naauw
beperkt blyven in veertien regelen: twee banden

zeker, die niet weinig de anderszins geoorlofde vry
heid in 't vertaalen beklemmen, en is dit des te

moeilyker, wanneermen in aanmerking neeme, dat
##

SCIle

V O O R RE DE N.
eene en dezelfde zaak, die in d'eene taale korten.

klaar kan uitgedrukt worden, in d'andere, om ver

ſtaanbaar te zyn, noodwendig meer woorden ver
eiſcht, en weêr in tegendeel, dat hetgeen in d'eene
taale, naar den aardt derzelve, lang omſchreeven

word, in d'andere veel korter bequaamlyk gezegd
kan worden: waaruit derhalven gewiſlyk volgt, dat

vertaalingen,daarmen aan geen beperkt rym of regel
tal gebonden is, altoos loſſer en minder gedwongen

konnen zyn, dan zulke, daarmen ook die beide be
paalingen moet in agt neemen, zynde dit gezegde
eene waarheid, die allen Digt-en Taalkundigen zoo
kenbaar is, dat het geen nader betoog vereiſcht;

't welk my ook met regt doet hoopen, datze deeze
myne Vertaalingen, van zoo moeilyk eenen aardt,

met de vereiſchte beſcheidenheid en gunſtige toe
geevendheid leezen en wikken zullen , kreunende
my voorts geenszins aan 't oordeel van alle zulken,
die, zonder eenige kenniſſe van taal of rym, over
't werk van anderen ſlegts blindlings vonniſſen.

Nog moete ik iets vooraf melden nopens twee
Vryheden, van my, in 'trym van twee Klinkdigten
(van meerder weete ik niet) gebruikt. In het 1 v. Klinkdigt des eerſten Boeks naamelyk, doe ik be

ſtaan,in den tweeden regel, op beſtaan,in den zesden

regel, rymen , en in den agtſten regel des xx 1 1 1.
Klink

V. O O R R E D EN:

Klinkdigts van het zelfde Boek ſchryve ik ontoage
voor ontoagen, om beter te ſluiten ophooge, in den
vyfden regel daarop ſlaande Vryheden beide, er
kenne ik, en zekerlyk geene cieraadjen van eene

keurlyke netheid, die de groote Vondel, gadeloos
in zyne kunſte, en zyne gelukkigſte navolgers in
hunne rype Gedigten omzigtig hebben tragten te
myden: dog evenwel ook vryheden , daar Schry
vers van den uitmuntendſten naame in den Let

terſtaat zig nu en dan wel van bediend hebben.

Wegens d'eerſte Vryheid in het rym zalmen,
by dien vermaarden Huigens,in zyne Heilige Dagen,

etlyke ſtaaltjes vinden, en wel zooveele, dat ik
grootelyks twyffele, of die Heer het wel ooit voor
een feil van netheid gerekend heeft dusdaanig een

rym te gebruiken. Op diergelyk eene wyze vind

men ook by R. Anſlo (ſchoon van Vondel zelf een
Digter eener cierlyke netheid genoemd*) eenige
plaatſen gerymd. Wegens de laatſte kan ik my veilig
beroepen op dien van allen hoogſtgeroemden Dro

ſtelyken Digter Hoofd , die op dezelfde wyze in
zynen Geeraardt van Velzen..ſchryft. Abiſine voor
• Abiſinen, drave voor draven, en, in zynen Docrſlaven, en ontſteege voor
wrogten Baeto, #ſlave voor
ik ººk

n
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* Zie de voorreden voor Anſloot Poezye.

-

4 1. Bedr. 3. Toon. + 3. Bedr 5. Toon, en 4. Bedr 3 Toon.
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ontſlagen. 't ware my geene moeite meer diergelyke
ſtaaltjes aan te haalen, maar ik agte deeze reeds
gemelde tot myn oogmerk genoeg.

Niettegenſtaande men dat in het Franſch niet
vind, hebbe ik niet ondienſtig gëagt, aan de hoof
den derKlinkdigten van het tweede en derdeBoek,
bevattende de Geſchiedeniſſen des Ouden en Nieu

wen Teſtaments, de plaatſen te ſtellen, daarmen
die in de H. Schrift vinden kan, en waaruit hunne

ſtof ontleend is; zoo heb ik ook in de Aanteke

ningen 'f dikwyls de texten des Bybels uitgedrukt,
waartoe ſommige der zelve haare betrekking heb
ben.

Dit was het, beſcheiden en digtkundige Leezer,
dat ik noodig agtte U vooraf te berigten, eergy dee

ze vertaaling der ſchoone KLINKDIGT EN van
den Eerw. Heere DRELINCOURT leeſt en daar

over vonniſt. Ik hebbe, ten byvoegſel agter dit
Werkje nog geplaatſt een Zedezang tot onderwys
in den waaren Chriſtelyken Godsdienſt, naar Gods
Woord, zynde mede eene vertaaling uit het Franſch
van een my onbekenden Schryver, en, ten opzigte
der leerzaame ſtoffe daarin bevat, myn's agtens niet

onnuttig. Gebruik het een het ander tenuwen
oorbaar, en vaarwel
t Staande onder aan de Klinkdigten, daar de taletters te kennen
geeven de regels van het Klinkdigt, daar zy op ſlaan.
AAN

A A N

D EN

-

WELE DEL EN GESTREN GEN

HE ER E,

-

-

-

Mr. PIETER DE LA RU Ë,
Rekenmeeſter ter Provinciale Reken

kamer van Zeeland,
Op des zelfs vertalinge van des Heeren

L. D RELINCOU RTS
K L IN K D I G TE N. -

H" zeer myn keur waardeert de konſtige Tafrelen,
In hoger ouderdom door DRELINCOURT
-

gemaalt;
A
'k Agt nogtans, dat LA RUE geen mind'ren dank be
-

haalt,

Met myn beſpiegeling in Neêrduytſch digt te ſtrelen,
Schoon ſomtyds van het Franſch vertaling mogt verſchelen

In zwier, by die zig meer aan klank dan zin bepaalt,
Dit keurig Digtwerk, uyt het cierlykſt Franſch vertaalt,

Zal egter kenners onder 't lezen noit vervelen:
't Is groot, in Klinkdigt, en met ſchier gelyken drang,
Dust evenaren't ſchoon van DRELINCOURTS gezang,

En door die bezigheid zyn Landsliën te verpligten.
Wat ligt er deftigheid in zulk een keur van ſtof,
VWaar door de digt kunſt krygt den welverdienden lof, Dat zy vermaakt, en leert, en teffens ons kan ſtigten !
7oAN STEENGRACHT.
Tºk

*3

A A N

WEL EDE LEN

DEN

GE STR EN GEN

H E RE,

Mr. PIETER DE LA RUE,
Rekenmeeſter in de Graafllykheids
Rekenkamer van Zeeland, wegens
de ſtad Middelburg.

Uitgevende zyne vertalinge
VAN

CHRISTELYKE

DE

KLINKDICHTEN

VAN DEN HE RE

D R EL IN CO U R T.

Z, gunt gy eindelyk het moeilyk werk het licht,
Daar niemant immermeer de handen aan dorſt ſteken?

De Franſche DRELINCOVRT leert zuiver Neërduitſch ſpreken,
En 't ſtichtlyk kunſtjuweel verſchynt in Neêrlandſch dicht.
Dus maakt ge uw Landgenoot aan u op 't hoogſt verplicht,
Die van uw dichtmin, hem voorlange reeds gebleken,
't Min nutte nu voor het meer nutte ziet geweken,

En de edle kunſt beſteed aan 't geen vermaakt en ſticht.
zoo geeft gy rekenſchap van uwe ſnipperuren,
Door werk, dat uwen naam en roem zo lang doet duren,
Als Godsvrucht ſmaak vind in al, wat haar godtwaards troont.

• 2Maar krygt uit kunſt haar lof in 't loffelyk vertalen »
Wat lof, wat dankbaarheid zult gy, eXMyn Heer, behalen,
• Als ge eens aan Nederland uit' ſtichtlyk dichtwerk toont :
P. BODDAERT, CORN, ZOON

'

A A N D EN

!.

WELEDELEN, GESTRENGEN HEER,

PIETER DE LA RU E,
Rekenmeeſter ter Graaflykheids Reken- . .
kamer van

-

*-

ZE E LA N D,
Over zyne Weled. Geeſt-ryke berymde
vertaaling van de

CHRISTELY KE KLINKDIGTEN
VAN DEN HE ER E

D R EL IN COUR T.
Zoo volgt gy,

Heer LA

DAAR T ,

RUÉ , uw

vriend, den Heer BOD

-

Die 't heilig rym verkoos. Uw Digt-luſt wil ook ſtigten,
Door leer en trooſtrym, uit GODTS woord, dat ons de pligten,
De hope van GODTS volk, zeer heerelyk verklaart.

Heer DRELINCOURTs gedigt is regt verwond'rens waard,
En noopt uw'yver om 't in 't Neerlandſch te vertoonen,
Wie pryſt dien niet, en vlegt met dankbaarheid geen kroonen

Van lof en roem voor U, die 't digt puik evenaart?
't Digt-lievend Chriſten-volk doet dit met hart en monden,

En zal uw keur en luſt, uw' vlyt en konſt verkonden,
Als vrugten van GODTS GEEST, die d'yd'le waereld laakt,
Om dat zy die niet kent. GODT zelf bereid een kroone
Van onverwelkbaar' eer en heerlykheid. Gy haakt

En dingt'er naar met luſt, en krygtze in zynen ZOONE.
to HANNE S PL EVIER,

AAN

DEN WE LEDELEN

GEST RENGEN HEERE

M. PIETER DE LA RUë,
Rekenmeeſter wegens Middelburg inde
Graaflykheydts Rekenkamer van

Zeeland, op zyne vertaalde
K L IN K D I c H T EN ,
Uyt het Franſch van

L. D R E L IN CO U R T.

TD, zien wy DRELIXCOOR7 in 't Nëerduytſch kleed ver
Jahymen,

Op 't ſierlijkſt vtgedoſt, door uw geleerde band:
sprak by te voore Franſch, gy opent die gordijnen

V" " 'te ziek Wierlands oog, myn Heer, door uw verſtand,
Zyt welkom waardig Boek! 't is billijk dat verdwyne
«Al 't waereldſche ge44ig,

voor uwen Hemeltrant.

gy geeft onze zielen vreugd , en trooſt, in ſmert en pyne,
€n toont ons 't waare Pad, naar 't eeuwig vaderland.

Lees gretig ſterveling, dit dierbaare kleinood,
Het Pºſt O 't leven aan, voor een gewiſſe dood,
€n 't voert uw ziel omhoog by Godes gunſtelingen.

Dank DE LA RvÉ, voor zyn onwaardeerbaar Dicht,
Paar zyn gelettert brein ons dier door heeft verplicht,
Én wacht met my noch mtit van zyn Dichtoefeningen.
J

N

N o c H.

AAN DE N z E L v EN
H E E R E.

MW,at dierbºren ſchat, myn Heer, vertoont ons uwe Geeſt,
Hoe ſierlijk zien wy thans Heer DRELINGDvRT herbooren
In klinkend Nëerduytſch dicht, gevolgt in de enge ſpooren,
Hoe juiſt vertaald geſchoeit op zo verheve leeſt.

Ou grootſch gedicht ſtrekt tot verwondring voor die 't leeſt,
De kracht der Poëzy komt ons hier klaar te vooren,
8n de inhoud van uw boek kan onze ziel bekgoren,

&n trekken ze op tot 'out, die eeuwig zy gevreeſt.
geen ydle droomen van s-Apol noch zanggodinnen, ,
a_ZWaar Hemeltaal, en 't geen herboore zielen minnen,

Doet zig hier op, in dit kunſtryke dichttafreel.

Dank DE LA RvË dan, en prys zyn dierbaar ſchryven

(Het belge vy de yd) zyn lof zal eeuwig blyven,
P4t is voor zulk, een werk, zijn welverdiende deel.

B.

G, H O MOET,

o P DE

K L IN K D I GT EN
VA N

D EN

H E E R.

LAURENS DRELINCOURT,
In 't Nederduitſch vertaalt, en uitgegeeven
door den Heere

M PIETER DE LA RUE,
Reekenmeeſter in de Reekenkamer
van Zeeland.
Fortunati ambo, ſi quidquam Carmina poſſunt,
2Nulla dies unquam memort Vos eximet avo.
Virg.

D" vrome

DRELINCOURT had met zyn Klinkge

digten ,

De beſte vrugten van zyn Godgeleerden Geeſt,
Die zich daar in vertoont vol Majeſteit en keeſt,

De Franſchen weeten te vermaaken en te ſtigten.
Hy had daar mee verdient, van een der beſte ligten
Der Digtkonſte in zyn land en taal te zyn geweeſt;
Maar hem, die anders niets als Neêrduitſch hoort en leeſt,
Met dit voortrefflyk werk niet weeten te verpligten.
Maar nu Heer DE LA

RUë dit ſtuk aan

Neederland

Uit liefde ſchenkt, en met zyn konſtgeleerde hand &
In zyne Moederſpraak zóó heerlyk ſtelt ten toone, ,
Dat Hy met DRELINCOURT in kragt en Majeſteit
Gelyk ſtaa: wat verdient Hy voor dien arrebeydt ?
Men eer' zyn dierbaar Hoofd met eene Lauwerkroone,
KONN, GENTMAN LErDEKKER,
-

oP

D E

-

CHRISTELY KE KLINKDIGTEN
V A N

D EN

H E E R E

D R E L I N C O U R T»
In Nederduitſche dichtmaet over

gebracht

door den

H E E R. E

P 1 ET ER DE LA RU E.
O

'Blanke Nedrigheit, die op een'

zuivren toon

Het opperwezen looft in blakende gedichten,
“Die het boetvaerdig hart verſterken, roeren, ſtichten,
Wat klinkt het fjngeluit van uwe ſhaeren ſchoon!

Het licht, dat uwen geeſt beſtraelt van 's Hemels
troon ,

“Doet al het klatergout van d'ydle Werelt zwichten ;

Verdooft het dwaalent vuurder valſcheflonkerlichten,
En vindt in Godts genaé een onverwelkbre Kroon.

o_Men geve DRELINCOURT, na recht, de
vindings eer

-

Van dezen dierb'ren ſchat, vol heilige gedagten,
Gevonden in Godts ruſt by ruſtelooze nachten.

Maar, Heer LA RUE, ook gy verplicht ons even
25ee 7”,

“Die NEERLANDT niet alleen in zºnvaere ſtaets
belangen,

-

CMaar ook in Godtsdienſt doet de vrucht uwsgeeſts
erlangen.
H. SNAKENBURG.
-

n

OP

DE

VERT A A L DE

CHRISTELY KE
V A N

KL IN K DIGT EN

DEN

HE ER E

LAURENS D REL 1 N COUR T;
D o o R DE N w E LE DE L EN
GE ST R EN G EN HE E RE

Mr. P I E T ER DE LA R U Ë.
Oud-ſcheepen, en Raadt der ſtadt Middelburg ,
en wegens dezelve ſtadt Gemagtigden ter
Reeken-kamer van Zeeland.

Z# Fabel-digterdom, en die het op zyn ſpoor
In ydel zingen volgdt. Zie hier het puik der zaaken »
Die de eeuw'ge Waarheid ſtaaft, en waarelyk vermaaken.
Hier ſtraaldt een wyzer keur, op 't heerlykſt, door en door!

Wie zou by, dit gezang, dien galm uit 't Engle-koor,
De vrugt van 't Aardtſch vernuft niet edelmoedig laaken ?
En wie durft, wars van kunſt, dit braaf Vertaalen wraaken?

Op dat het Nederlandt, niet min manhaftig, hoor'.
Men wikke en weege vry, men aarzele in 't verkiezen:

Dit Neêrduitſch zal,by 't Franſch,cieraadt nog kragt verliezen,
Dat 's heilig woek'ren, met het dierbaar taal-talent !
Dat heet getrouw de gaaf des Geeſtes te behandelen !

Men moet er toe in 't ligt van 's Heeren aanſchyn wandelen.
ê Drie-maal zalig hy, die zulke klanken kendt !
MAXIMILIAAN VERMEERE.

- -

- -

-

-

-

-

-
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L Y s T
D ER

CHRIST ELY KE

K LINK D I G TE N.
E ER s TE B o E K,

t

Op de Natuur en haaren Stigter.

-

-

erſte Klinkdigt, op d'rdelheyd zo op het Vuur.
der Werreld, en 't hoogſte 21 op de Lugt.
Goed.
19 op de Hoofdſtoffen.
2 op de Godheid.
31 op den Donder en Blixem.
3 opGod.
den Eeuwigen Zoon van 23
op den
Regenboog.
24 op
de Winden.
N

4 op den Heiligen Geeſt.

25 op de Zee.

5 op de Werreldſchepping.

26 op de Fonteinen en Revieren.

6 op 't zelfde onderwerp.

27 op de scheepvaart.

7 op d'ontdekking der Nieuwe 28 op d'Aarde.
29 op het Goud.

Werreld.

8 op de Engelen.
9 op den boozen Geeſt.

1o
11
12
13

op den - ZWMenſch.
op 't zel, de Voorwerp.
op de fongkheid.
op den Ouderdom. ,,

14 op de Dieren der Aarde.
15 op de Boomen en Planten.
16
op de
de Hemelen.
17 op
Zon.
-

18 op de « VMaan.

3o op d'edele Geſteenten.
31 op den Zeilſteen.

32 op de Vernieuwing des #aars.
33 op de Lente.
34 op den Zomer.

35 op den Herfſt.
36 op den Winter.
37 op Gods Voorzienigheid.
38
op 't't zelfde
zelfde Ondermerp.
Onderwerp.
39 op

k,

/

TWEE

L Y S T :

T WE E DE B o E K,
Op verſcheidene

Geſchiedeniſſen des

Ouden Teſtaments.

-

1 ("N? den staat van Adam en 2o op d'Offerhanden.
Eva in 't Aardſch Pa- 21 op foſua.
radys.
22 op Gedeon.

op de zonde van Adam.

23 op de Dogter van ?eſta.

op den • ZMoord van Abel.

24 op Samſon.

op den Zondvloed.

25 op Samuël.

op 't Arkſchip van Noach. 26 op David.'
op den toren van Babel en de 27 op Abſalom.
Spraakverwarring. 28 op den Tempel van Salomon.

7 op het verbranden van Sodo- 29 op de Koningin van Saba.
7/14,

-

3o op Elias.

8 op 't Offer van Abraham.

31 op 7onas.

9 op Eſaus traanen.

32 op de ziekte van Hiſkias.

1o op de Worſteling van 7acob. 33 op de Gevangenis van eXMa
1 1 op 7oſeph.

naſſe.

12 op d'Egyptiſche slaaverny.

24 op de dood van 7oſias.

1 3 op fob.

35 op de Babyloniſche Gevange

14 op - ZWMoſes.

mis.

15 op den Uittogt uit Egypte. , 36 op Daniel.

-

16 op den Doortogt door de Roode 37 op de drie Hebreeuwſche Prin
ſen in den Oven.
17 op de Wonderen in de Woe- 38 op de Wederkomſte uit de Ba
ſtyne.
byloniſche gevangeniſſe.
18 op de Wet.
39 op de Koningin Eſther.
Zee.

19 op d'Arke des Verbondt.
DER

ſ

DER CHRISTELYKE KLINKDIGTEN.

DE R DE B o E K,
t

Op verſcheidene Geſchiedeniſſen des
Nieuwen Teſtaments,

p 't Evangelie.

2o op de Boete der Zondaareſſe.
21 op de Koninglyke Intrede van
op deGeboorte van onzen Heere.
onzen Heere binnen jeruſa
4 op 't zelfde Onderwerp.'
lem.
5 op 't Afbeeldſel van onzen Hee- 22 op den Stryd van onzen Heere,
re.
in den Hof by den olyfberg.
I

#O# de Heilige Maagd.

6 op de verſchyning des Engels aan 23 op de Verradery van judas.
de Herderen.

24 op den Wal en het Berouw van

7 op d'Aanbidding der Wyzen.

den H. Peter.

8 op den Heiligen Simeon.

25
9 op den Kindermoord te Bethle-1 6
hem.
27
1o op de Beſnydenis en Dooponzes
Heeren.
28
I 1 op d'Onthoofding van den Heiligen johannes den Dooper. 29
12 op de Verzoeking onzes Hee- 3o
ren in de Woeſtyne.
13 op de Leerreden onzes Heeren. 31
14 op den Verlooren Zoon.

digen Moordenaars.

op de Wonderen, geſchied by
den dood van onzen Heere.

op het graf onzes Heeren.
op de Reize van Magdalene,
naar 't graf onzes Heeren.
op d'Opſtanding van onzen
Heere.

15 op den ryken Vrek- en Laza-32
r/ls,
33
16 op den Fariſeeuw en Tollenaar. 34
17 op de Gelykenis der Maagden. 35

-

op het Kruis van onzen Heere.
op 't zelfde Onderwerp.
op de Bekeering des Boetvaar

:

op 't zelfde Onderwerp.
op de Hemelvaart onzes Heeren.
op 't zelfde Onderwerp.
op het Chriſtelyk Pinxterfeeſt.

18 op de Wonderdaaden van on- 36 op 't zelfde Onderwerp.
zien Heere.

19 op de Gedaantewiſſeling van
onzen Heere,

37 op den Moorddood van den Bloedgetuige Steven.

-

38 op de bekgering van den Heili
gen

L Y S T,
gen Paulus.

grippa.

39 op de gevangenis en Verloſſing 41 op de Reize van den heiligen
Paulus naar Roome.

van den Heiligen Peter.

4o op de dood van Herodes e-4

V I E R DE

B O E K,

Op verſcheidene Genaden en
verſcheidene Staaten.

1 ("Np de Kerk.

21 Gebed van een 'Stervenden.

#O op 't Woord van God,

22 Eerſte Vaarwel des Servenden,

3 op de Verbondszegelen.

23 Tweede Vaaruel des Sterven

4 op de Waarheid,
5 op de Duaaling.
6 op de Deugd.

24 op den Dood.
35 op 't zelfde Onderwerp.

den.

7 op de Drie chriſtelyke Hoofd36 op 't zelfde onderwerp.
deugden.
8 op de Ondeugden.

37 op de dood van eene eenige Dog

9 op het Oorlog.

28 op 't zelfde Onderwerp.

f€7,

1o op de Vrede.
1 1 op de Vrede van God.
12 op 't Gebed.

29 op 't zelfde Onderwerp.
3o op 't Graf een 's Geloovigen.
31 op de Heilige Bloedgetuigen.
32 op de Zelfde.
33 op d'Opſtanding.
34 op 't zelfde onderwerp.
35 op 't zelfde onderwerp.

13 • VMorgengebed.
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E ER s T E K L IN K D 1 GT.
Op de yde'5eid der werreld, en 't hoogſte Goed
&? a been doorloop vry beide halve werreldrorder

»

w

3-3

ºf

Gy zult daar vinden niets, dan enkel ydelheid

Niets, dat iets duurzaams of ſtandvaſtigs u toe
zeir,

Niets eind!yk, dat genoeg is voor uw ziel bevonden.
-

*

-

l-

.

-

Ziet gy den werreldling met ſmarten niet om wonden?
-

-

De vrek in al zyn goed op 't naauwſt gevangen leir.
't Celuk d'eerzugtigen niet ganſch van droefheid ſcheid.
De zoetſte werreldvreugd word bitter door de zonden.
1

T.,

--

: 2-:

Gy zoekt dan te vergeefs, met een nieuwsgierig

oog,

Het allerhoogſte Goed hier onder 's Hemels boog.

vergeefs ſchiet 't blinde hart zyn wortels hier beneden.
Hoor my, o ſterveling, leer van my, dat geen lot
Een ziel, onſterfelyk en godlyk, ſtelt tevreden,
Indien het minder van waardye zy dan Goa.
A

2. De groote Salomon verzekert ons, dat hy daar de proef van genomen heeft.
6. De Vrek bezit zyne goederen nie: maar hy wort 'er van bezeten, zegt Bron.
. O kroon, wat weegtgezwaar ! ſprak de Koning Seleucus.
. Zoo als 't rivier water, daar 't in zee valt.
14. Daarom is het, dat God belooft zig zelf te zillen geeven den Heiligen in de heet.
lykheid en de H. Schrift zegt, dat hy dan zal zyn alles in alleri.

C H R IS TE L Y K E.

2

II

K L IN K D I G T.
Op de Godheid.

-

V 7 erhef u, o myn ziel, en ſtreef als d adelaar
Ten hoogſten Hemel in. Zie daar d' Onzienelyken 3
Den Eeuwigen Monarch, den Opperwezenaar, '

De beſte ſchoonheid, meer dan al de hemelryken.
Hy is 't, die altoos is, verouderd door geen jaar.

Hy is 't, die alles ſchiep, die alle magt laat

blyken,

Die, zonder plaatsverzet, is overal, en klaar
Zyn beeld in 't ſchepſel doet,voor 't oog der menſchen,pryken.

Driewerf goed, driewerf groot en driewerf heilig Heer,
Voor wien de Hemel knielt en d'Aarde zig werpt neër,
Laat ik, naar maat dat ik U liefſyk ken, hoogagten.
Laat ik, nadat 'k U hier beſchouwd heb door 't Geloof,
Eens, als myn lichaam word ontbloot van ziel en kragten,
In U geheel zyn; wen ik koom by Ute hoof

4. simonides geſtadig gevraagd wordende wat de Godheid ware, antwoordde eindelyk;
dat, hoe meer hy daarop dagt, hoe zwaarder hem dat te beandwoorden viel.

5. God noemt zig. Die is die was en die zijn zal,dat is d'Eeuwige. Nu heeft d'Eeuwigheid
geenen tyd, en die niet geboren kan worden, heeft geen ouderdom, zegt Tertulliaan.
11. De rede van God te beminnen is God zelf, en # maat van Hem te beminnen is

Hem te beminnen zonder maate zegt de Heilige Bernard,

K L IN K D I G T E N.

;

1 1 1 K L IN K D 1 GT
Op den Eeuwigen Xoon van God.

O p vleugel myns geloofs ten hemel ingeleid
El

Zie ik, o groote God, uw' Zoon in al

zyn glooren,

Geteeld in uwen ſchoot, en egter nooit gebooren,
Maar leevende met U, reeds van alle eeuwigheid.

'k Zie Hem, U ganſch gelyk in kragt en Majeſteit,
Van eenen zelfden aardt, tot 't zelfde Zyn behooren,
Wel anders in beſtaan , dog zonder 't minſt verlooren
E

Te hebben van uw Zyn, door eenig onderſcheid.
Onmeldbaar Godsgeheim ! geen band verbond ooit nader,
De Vader in den Zoon, de Zoon in zynen Vader

Zyn, zonder mengeling, onſcheibaar vaſt in één.
Hun heilige Eénheid doet het grootſte wonder leezen.'
Een beeld zweemt naar de zaak in veel'hoedanigheên :

Maar Gods Beeld in zyn Zoon is zelf het Godlijk Wezen
A 2

2. God van G-d; Ligt van Ligt; waaragtig God van waaragtig God; Gods eenige
Zoon, niet gemaakt, maar geteeld, en door wien alles gemaakt is, medeéénwee
zig even eeuwig, en even gelyk aan den Vader. Dus ſpraken in de vierde Eeuwe de Kerk
verg. van Nic. en Conſtant,

9. De Griekſche Godsgeleerden noemden ( äuwegzapnois) cnuitſpreeklyke vee

#s. die J. G, uitdrukte, toen hy zeide:
GE MU',

ikben in vvn Vader en myn Vaderis

4.

CH R IS TE LY K E.

I W

K L IN K D I G T.

Op den Heiligen Geeſt.

G eeſt, heilig, goddelyk, voer my cp uwe vlerken,
Ter zaalge plaatſe van uw eeuwig Godsbeſtaan,

op dat ik daar den glans ſchouw van uw Godheid aan,
Ten minſte een kleine vonk, mag ik haar gloed niet merken
Maar ik voel myn zwakke ziel reeds door uw glans verſterken.
'k Aanbidde U, groote God, die in 't Hoog Driebeſtaan,
De liefde en vrugtbaarheid alleen tot U doet gaan,
Daar Vader,ſaam met Zoon,hun Rijksbloei zien door werken
Voltrek voor my ook, o myn zoete Trooſter, 't Goed,
Dat God de Vader wrogt, door kragt van Godszoons bloed.
Bedeel my met uw kragt en goedheid, zonder gade.

De Vader gaf zyn Zoon wel tot myn heil. Door laſt
Deslydens won de Zoon, voor my, wel Gods genade :
Maar, zonder U , word geen dit heil ooit toegepaſt.

#

tw by den doop
des H. Geeſts in de gedaante
ged
op 't verſchynen
1. Zinſpeeling
eener duive,
y
Chriſtus.

Van

e

7. De H. Auguſtyn noemt Hem, de Liefde, d'Eendragt, den Band en 't Gewroet

Van

den Vader en den zoon, om met hen te ſaamen d'aanbidlyke Drieéénheid uit te #

als hun cvengelyke medegenoot in majeſteit en heerlykheid.
9. Een der Ouden noemt Hem den voleinder, de H. Schrift TIaesaxArros » d. i.
'ſt ouzer traanen en de vlytige voorſpraak,
”
in
onze den
elenden.
de zoete Trooſter
H. Auguſtyn,
volgens
J)

K L IN K D I GT E N.
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Op de marriaſismine
Mugt des Scheppers.
*k

4

anbid 't onzigtbaar en onſterflyk Opperwezen

Dat met zyne eigen hand'tHeelal heeft opgebouwd.
Ik roem den Opperheer, wiens werken, menigvouwd,
Hem maaken overal onzaglyk en gepreezen.

º

"

Door Hem is, al wat leeft, uit zynen bol verreezen. Hy breid het lugtvak uit. Zyn hand den aardkloot houd.
Hy maakte nagt en dag. Hy vormde warm en koud.
De Starrenhemel draait alleen door kragt van Deezer.
Maar hoe en uit wat ſtoff', met welk een werktuig heeft

Hyal het Schepſeldom, dat leeft en niet en leeſt,
En die geſtigten van zyne Almagt voort doen koomen?
Gy maakte uit. Niet dit Al, door 't Goddelyke Woord,

Almoegend Schepper. Gy hebt uit U zelf genomen

Het Zyn, de vorm, en d'Orde, in 's werelds eerſtgeboort'.
A 3
4. De H. Paulus vertoont de werken van God als zigtbaare Schilderyen zyner Godheid, en de koninglyke Prºfeet ſchrijft aardig den Hemelen eene tong en ſtem toe
als ook den dag en nagt, om den roem huns Scheppers te verkondigen. Plutarchus
zelf, ſchoon een Heiden, zegt, dat de volmaaktheid en de ſchoone

't Heelal openbaar de goiloosheid der Ongodiſten diemen.
12. God ſarak,zingt de Harpzanger, en de zaak ontſing haar wezeu

ſchikking van

C H R I S TE L Y K E
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V 1

K L I N K D 1 G T.
Op 't zelfde onderwerp.

Goedheid des Scheppers.
ad Gy, o Opperheer, niet, van alle eeuwigheid,
T T Op uw doorlugtig hoofd een hoogverheven kroonei

zat Gy niet, vol van glans in uwe pragt ten toone,
Omkleed met eene onſterfelyke Majeſteit?

wat goed bleefimmer aan uw Godheid toch ontzeid?
Wat Koning zat ooit, zoo vol magt en heil, ten troone?

vond Gy niet in U zelf een ganſchen ſchat van ſchoone
Bevalligheden, roem en hoogſt geluk verſpreid?
Wat bragt Udies daar toe, o alwijs Alvermogen,
Dat Gy uit Niet dus hebt dit wonder Al getoogen,
-

Deez'laagen aardbol, en dat hooge firmament ?

Uw goedheid was 't alleen, die Schepſels voort deed ſpruiten:
Gy wouwt, volgoede God, dat yder wierd bekend
De zweem van uwen aardt, uit ſchepſlen te beſluiten.

s. Daarombetekent
geeft God
zig in zyn
woord, maar
den wonderlyken
naam van Schaddaidie
: Almagtig
or winbaar,
Hem t" , agenoegzaam
is voor zig
en wiens rvkdom zig uitſtrekt over alle zyne schepſelen

niet alleen
zelven

reiſ v: 'E der werreld ſtrekte God zyne eigene
Voor alle zaaken was God
zegt*Tertulliaan,
-

bezigheid en roem, zegt Min •

voor
zig zelven ». werreld,» plaats
en alle dingen
»
voorzag
P
Ing

K L IN K D I G T EN,
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VII

Op d'ontdekking der Nieuwe Werreld.

V erligte Schoole, laat hier d'ondervinding winnen
Uw zwakke reden. Koom doe open thans uw oog,

ziet dubbeld Halfrond, van de Hemºlen daar omhoog
Omringd. Verwondering vervulle des uw zinnen,
Gy raaktm' in 't hart, ô kunſt, nu pas in het beginnen ,
Ik zie een oud, in een nieuw Aarderijks vertoog;
vC

o

Een Adams ouden tronk,2 dien Godsdienſt nooit bewoog;

Maar ſteeds afgodiſch, en ontbloot van Gods beminnen.

Gy die de zon ſchiept, toen Gyſchiept dit gantſche Rond,
Laat eens des Geeſtes zon, in blyden morgenſtond,
Al deeze Volkeren doen haaren glans verwerven.
Hun Hemelſtarkruis leihen als een fakkel, tot

Den Heiland, daar Hy op Calvaarden dood gaat ſterven,
En maak dus, van hen, een nieuw Aardryk nog, ó God.
A 4
1. Een geleerd Kerkvoogd van d'agtſte eeuwe. Virgilius genaamd, wierd beſchuldigd
van Ketterye en den Kerkban waardig geoordeeld, door Paus Sacharias, om dat hy
ters1492.
. Chriſtoffel Colombo van Genua
fde datcaeris Antipo
warendoor
geloo
kt inenvoe
't Jaar
eerſt des,
ontdeofTeg
s. Ameri
en in 't Jaar 1497, door Americus Veſputius, Florentyn, die dat Land den naam van
Ameri
ſchoon geſtarnte flikkerende aan den Hemel, over America, ſaamge
Eengaf
12. ca
-

-

voegd uit vier Starren, op de wyze van een kruis.

-

C H R IS T E L Y KE
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/. Op de Engelſen.
-

-

eſhouwt, o menſchen, die puikgeeſten, vol van eer',

APwe ke altoos op de hoogeerwaarde ſchoonht én

ſtaaren,

Die Ryksherauten zyn van d Allerhoogſten Heer',
Die, vlug en vol van vuur, naar duizend plaatſen vaaren.
Beſchouwt hun goude pluim, zig wendend heen en weër,
Huf, Praalgewaad, hun zwaard, tot ſchrik der booze ſchaaren,
Hun plaats in t'Hemelryk, hun werk ºp 't aardrijk neer,
Hun deugden, mag en groot geta', niet te verklaaren.
» Verbeeld u eindelijk het geëloos Hemelſchoon,
't Ligt, 't vuur,den glans,de pragt,die heerlyk ligt ten toon
Op gunſtelingen van dien Hoogon ziene'yken.

En, zoo die God dien zy geſtadig zingen lof,

onbe fypelyk doet zyne glory blyken,
Begrypt hoe groot Hy zy, uit grootheid van zyn Hof,

Steeds

-

1. p: Heidenen verminderden der Engelen glory, hen voor ſterſelykhoudende, maar
zy v. rieven die buitenſporig, wanneerze hen eeuwig agtten. Zy ſchreeven hen rok
fyne en oaz tbcare lichaamen toe even als de lugt en den wind, 't welk zelf ee
nige oude kerkleeraars doen.
-

- -

-

5. o, º y nºemen lichaamen aan in hunne verſc'yningen, en de H. Schriſt, zoo
wel als de seiulders, geeft hen vleugels, blºederen, en zwaaiden.
l"

K L IN k D 1 GT EN
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K L IN K D I G T.
Op den boozen Ceeſt.

Natuur, koom, leen my toch, tot deez myn ſchildery,
De zwartſte verwen't bloed eenstygers, ſpog van draaken,
º

"!

De gal eens adders, en, om haar vernis te maaken,

Dat Crocodilgetraan en ſchuim my 't middel zy.
'k Wil ſchildren hem, die eerſt al 't menſch dom bragt in ly,

Den Leeuw, de Slang, 't Gedrogt, wiens bloeddorſt, aan het
blaaken

2

Onz' Vader doodende, ook onz' levenswebb quam ſlaaken,
Door hem ons maakend 't doel van eeuwge tyranny

Hy opende ons den weg ter helſche zwavelgloeden,
En, koonende als een beul

op

ziel en lichaein woeden,

Verdierf hy, met één ſlag, der menſchen zaligheid.

Aan U, o God, zelf heeft de duivel zig vergreepen.
De menſch verſtrekt uw beeld, 't werk van uw wys beleid

Wreek d'Oirſprong, door 't Cewrogt uit het verderf te ſleepen.
A 5
«. Den Overſten der duivelen, die zoo # in geval zyn, dat volgens den H.
Hieronimus
,,zy, zooze ſlegts lichaamen hadden als de kleinſte vogeltjes, de zon
zouden bedekken,
A

1 . Men zegt dat hy de wilden yſſelyk ſlaat en moort. De Chineeſen en andere Ooſt
terſche en Weſterſche Volkeren bidden hem aan, uit vreeze voor zyne wreedheid. De

haat, d en hy Gode toedraagt. (zegt de H. Auguſtyn,) port hem aan, tegen 't arnic
ſchepſe'. H tragt zig te wreeſsen, op het Beeld, over t ongelyk, dat hy waane: onºs

fan_ea.t- heboea van desz-ººs Oirſprong. L.

-

C H R I S TE L I K E,
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X

Op den Menſch,

Gods Beeld.

V

anneer ik d'eerſten tyd zie, met geloovige oogen,

Toen Gy den menſch ſchiept en hem gaaft den geeft
en 't lyf;

Dan roemeik, magtighſt Heer, uw hoogwys alvermoogen,
Die zooveel ſchats uitſtortte,in dit doorlugt bedryf.

In hem te vormen hebtge uw' eëlſte magt bewocgen,

-

Wiens Puikſtuk, vol cieraad en menigvouwd geryf,
Heel klaar de trekken van uw Beeld ons kan betoogen:
En maakt, dat des myn hart in zee van blydſchap dryf.
«O God, indien uw beeld op my ook is te leezen,
Laat ik my uwer magt verwondren, U teêr vreezen,

En doen. U myn geloft van trouwe in eeuwigheid.
O dat myn hart geheel in uwe liefde ontbrande,
En ik voortaan tot een Godpaſſende offerhande,
Myn ziel en lichaam ganſch toewyde uw Majeſteit!
2. Galenus zegt, dat hy God erkennende voor den Stigter der ganſche ſchoone
huishoudinge van ons lichaem , verzekerd is, dat hy hem alsdan vry een aan
genaamer lofzang toejuicht . dan of hy hem alle de ſlagtdieren en al het reuk
werk opofferde.

-

o. zſmſpeeling op 't woord van J. C. geef den kaizer, dat des kaizers is d i, (volgens
den H. Auguſtyn, de kaizer vordert ons af zyn ingedrukt beeld, en God het zyne;
dat is uwe ziel, in haar wezen, vermogens en hebbelykheden,
*.

v

v
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Op 't zelfde Onderwerp
2

Beſchouwd als de kleine werreld.
/
#

schildry van 't Goddelyke Weezen,
Verwondrenswaardig Werkſtuk, dat

S

-

In al uw ſaamenſtel een ſchat

Poet van des Scheppers Almagt leezen.
O Weezendheit, uit niets gereezen,

Gy zyt een plant, die groei ſteeds had,
Een dier, dat, door gevoelen, vat,

Een Engel, om uw geeſt gepreezen,
O Werreldſchets, gezielde

Kerk,

Waarin des grooten Scheppers werk
Gevormd heeft zooveel ſchilderyen.
- O puikſtuk, uit veel ſchoonheen ſaam',

•

U paſt vooral God dank te wy'en,
Uit aller aardſche

ſchepſlen

Ilad IIls
-

\

r. Zyne (te weeten des menſchen) ſchoonheid doet blvken, dat God zyn Schepper
zy, en wat beeld zal ik van God maaken, dewyl , zoo men het wel doorgrond, de
ºnmenſch zelf Gods beeld is, zegt Minutius Felix. De menſch is een wonderwerk, dat
3

vry verre alle Hoofdſtoffen en den Hemel zelf overtreft, zeggen ſºmmige Ouden, en an
deren noemen hem, een Godlyk dier, een vonk en een tempel van God, Koning dººr

Aarde, zienlyken God, ſterreyken God, Wonder der werreld, Werreld van wonde
zen- en kleine Werreld.

**

C H R IS T E L Y KE
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K L I N K D I G T
*

Op

de

Jongkheid.

Jongkheid volg niet blind uw zin, op loſſe voeten,
Gedenk, in uwen bloei, aan uwen ſterrefdag.

Ligt ſterft gy 's avonds, ſchoon u d'ugtend leeven zag.
Lig: zulrg in 's levens lent uw wintertyd ontmoeten.

Men ziet wel eenen ſtorm den boom uit d'aarde wroeten,
In 't gulſte jaarſeizoen. Wis is de dood , de ſlag
Onzeker. Als de bloem, eerſt bloeijend met een lach,
Strax dorrend, zult gy ook gewis het ſterflat boeten.

Maar wiitge in 't Paradys, herbloeijen eeuwiglyk,
Bewaar uw wintertyd dan niet voor 't Hemelryk,

En geef aan Codes dienſt geen kragt, reeds neergeſlagen.
Wyd Hem de

bloemtjes toe der lent

nog onbeſmet,

Het puikje van uw tyd, de jeugd van uwe dagen

:

Want God is't, die de maat aan uwen leeftyd zet.'
w

-

-

1. Dat rvejonckheidden leeftyd eens 'gryzaardsgelyke, dat is te zeggen, dat ver
ze dga met wysheid, zegt de H. Auguſtyn.
o- wat is er op deeze aarde zeesers, dan de dood, van welke het uur egter zelf onze
ker is, zegt dezelfde.

-

8. Nog zegt hy: ons leven verſlenſt als een bloem. Die bloem (dus ſpreekt 'er Petrarch,
af) verdert zelf, terwylwe ſpreeken.
2. De Jongkiweit, zeggen de Rabbynen, is eene kroon van roozen.

K L IN K DI GT EN.
X III
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Op den Ouderdom.
rm menſch, zoo broos als glas, zwak gryzaard, die door
beeven.

-

Uw kragteloosheid toont, u zelf verſtrekt een laſt,
Die van veel vyanden zyt t'aller zyde omgeeven,

Meintgy niet, dat u haaſt van hier te trekken paſt ?
Voelt gy den dood niet, die kort volgt uw ſtervend leven?

zyt gy onzinnig? houd gy nog de werreld vaſt?
Hebt gy nog geenen wenſch om hemelwaarts te ſtreeven?
En is nog 't hart bekleed met d'oude zondenbaſt ?

Oog op die bergen eens, wier witte kruinen ſteeken
",

Omhoog, en, met hun ſneeuw,zelfs door de wolken breeken,
En welker binnenſt vaak een vuurſtroom vloeijen doet,

Laat dus, op datge moogt Gods eeuwig heil genaaken,
Al is uw hoofd ſneeuwgrys, 't hart, vol godvrugten gloed,
Uw kilheid, door het vuur van yver, beter maaken.
-

1- Een oudman, zeggen de Jooden, is een gebrooken vat, en
van netelen.

d'ouderdozn een kroon
-

9. Deeze zyn de drie bergen van Yºland, Helga Hecla en het Kruis.
1; De berg is ſireeuw geworden, zeggen de Rabbynen, ſpreekende van een gryshoofd.
d

Dat uv ouderdom uve hairen witmaake door wysheid en goede werken - en zig daar

een zwartheid van zonde toone, vermaant de H. Auguſtyn 5 en 9 ato zegt : d'ouder

on heeft andere mismaaktheden genoeg,voeger die van het quaade niet bf.

I4.
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x 1 V K L IN K D 1 GT.
Op de Dieren der Aarde.

O:

en

onbepaalde ſchat

Van Water, Aard en Lugt te ſaamen,

-

O Gaſten, die lang d' aard bezat,

O Volkplanting van veele naamen:
O mogt, elk in zyn plaats bevat
Naar orde, d' Eendragt u bequaamen,
Om op te zingen bly al wat
Aan Godes Eer'regt kan betaamen.
O ſterfling, roem zyn Majeſteit.

Aan u gaf zyne Gunſtrykheid
Zoo veel gedierte, om te gebruiken:
Maar denk ook dat des Scheppers magt

-

Voor u dit al wel deed ontluiken;

Dog u, voor Zig, heeft voortgebragt.
-

1. verſtaa, hier door, de viſſchen, beeſten en vogels.
Toeſpeeling op de verſcheidene hokken en d'eendragtigheidde, dieren, beſlooten in
d'Arleten tyde de zondvloeds. Dat is de harmony van den 48. Pſalm.
e

-

9. Gy hebt taſtelyke goederen voor # lichaam, 't lichaam voor de ziele en de
ziel voor u geſchapen, zegt de H. Auguſtyn.
14. Gy hebt # # dat al de Natuur den menſche toebehoorde, op dat de
9

menſch geheel de uwe mogte zyn.

K L IN K D I G TE N.
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X V K L IN K D I G T.
Op de Boomen en Planten.

O wondre werken van den Schepper aller dingen,
Verheven Ceders, die tot aan den Hemel raakt »

Laag Hyſſoop, heeſters, plant, wiens geur den reukzin
ſmaakt,

Geboomte en groen, hetgeen men ſtaäg ziet't veld omringen,
Bloemperken, ſchoon gekleurd en vol van wiſſelingen,
Die ſaam den neus ſtreelt en het keurig oog vermaakt,
Kunſtſtukken der natuur, die vol van verwen blaakt,

O ſchoone hoven, die vermaak en nut aanbringen;
Uw ſchoonheên, ik beken 't, vertoonen

my, God lof,

't Geen tot onnooſle vreugd geeft, mynen zinnen, ſtoff,

Maar 'k denke ook te gelyk aan Adams val in Eden.
Ik zie dat treurig beeld van d'eerſten Luſthof aan,

Daar 't gif van 't doodlyk ooſt, vol ſchynbekoorlykheden,
Strax Adam drong in 't hart, en hem deed graſwaarts gaan.
2. Men heeft in nieuw Spanje een ceder gezien, die duizend Menſchen onder
de ſchaduwe zyner takken hield,
"

13. De vrugt, aan Adam verboden, noemt men doorgaans een appel, maar juiſt
weet men 't niet , watze geweeſt zy; ſommigen meinen dat het wel # konnen zyn
die ſchoone en lekkere # vrugt, die men heet de vyg van Adam of den Para
dysappel, die, doorgeſneden zynde, het beeld van een kruis vertoont, en wiens bladeren

# dan eone elle groot zyn : al het welke aanleiding geeft tot verſcheidene beden:
ngen,

sé

C H R 1 s T E LY K E
X V I

K L IN K D I G T.
Op de Hemelen.

G", van

eeuw'gen duur, verheven zolderingen,

Onſchenbre Hemelen, tot Gods verblyf geſtigt,
Gewelf van zilver, goud, vol luiſter toegerigt,
Dat God ſchiep, zonder moeit, als 't puikſtuk aller dingen :

O ronden praalend met zoo ſchoone en ryke kringen,
In ordening zoo vaſt, in uwen loop zoo ligt,
Die d elementen huiſt, met 't naauwſte toeverzigt,
--1
1
t
(A! ;
- •
En ſtrekt het opperdik van al de ſchepſelingen :
-n

'n

-

ls ik de rondheid zie, de ſchoonheid, ſchat en praa!,

Het diamant, 't azuur, 't chryſtal, de gulde ſtraat
En glans, die ſchittert van uw aanzigt, naar beneden:
-

Din,

ſcheem'rend door dat vuur, dan,

gloed geraakt, -

door dien
-

Moet ik myn volle ziel uitgieten in deez' reden :
Hoe groot moet God zyn, die u heeft zoo ſchoon gemaakt!
2. Niettegenſtaande die onverderfelijkheid der Hemelen hebben d'oudſte Leeraars
gelooft, dat de Hemel van eene hoofdſtofelyke geſchapenheid was, iets hebbende
van den aardt des waters en der lugt, . . .
5 De vorm van een rond is 't zinbeeld van de Godheid , zoo edel, zoo uit

muntend is die. Ook is dat de meeſt bevattende vorm, daar nog begin nog
eind aan is.

- 14 De ſchoonheid des Hemels doet ons zien dat 'er een rºod zv (zegt Galenus) en
zvne bevoeging is de Harmony van Pythagoras, die ons de heerlykheid van des

zelfs Schepper doet blyken.

k L 1 N k D 1 G t e N.

,,

XVI I K LINK DIGT
-

Op de Zon.

Fakkel van 't Heelal, ovader van den dag,

w

',

:

Volvuurge en goude kloot, ligts midpunt, door uw
ligten
ziet men een wonderbeeld van de Eerſten Oirſprong ſtigten.
Natuur ontluikt, vol min en blydſchap, op uw lach.

-

Gelyk een moedig Vorſt in 't Hof te praalen plag,
Zoo gaat gy uwen koers, met glans gehuld, verrigten ,
En d'Ooſterpoort, alvroeg, tot openen verpligten,

OP dat uw oog, by beurt, zoo Po als Ganges zag.
Dus treedend, dag aan dag, in konings luiſter, klimmen
Uw ſtraalen uit het Ooſt, tot dat zº aan d' Avondkimmen
Neêrdaalen. Overal verſpreid uw glans zig ZCCI',
Maar ſtelle ik u eens by den Schepper aller zaaken,

Van wienge, op 't allerbeſt, een flaauwe ſchets kunt maaken;
Slegts ſchaduw worduw glans, geen zon zyt gy dan meer.
B

w

t

1. Men ſchat gemeenlyk de zon honderd zesenſeſtigmaal grooter dan den aardkloot.
. 3. Een Heidenſch wysgeer, Eudoxus genaamd, was op dit geſtarnte zoo verliefd, dat
hy het wel wenſchte van naby te moogen zien, al waare # ſtrax geweeſt ten koſte zyne
levens: en d'oudſte en gemeenſte Afgodery is die der Zonne geweeſt.

5. d'Ooſterlingen noemden haar Bel of Bäal en Molech d; i. koning.
8. Rivieren van Italie, in 't Weſt, en Indie, in 't Ooſten.
zo. Men houd voor waar, dat de Zon, in één uur, een millioen mylen afloop,
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XVI II K L IN K DIGT.
*

Op de Maan.

Zuſter van de zon, Bodinne vlug in 't ſnellen,
Gy ſtuurt de wateren, en, met een wakkren tred,
Belommerd van 't azuur, in zilvren zetel, zet

Gy elke maand de maat, en doet heurdagen tellen.
Gy gaat uw koers, by beurte, aan yder Halfrond ſtellen,
En, als uw Broeder dryft zyn zongeſpan te wedd'
Dan ryſt gy, in geſtalt' verſcheiden, uit het bedd'.

In ſpyt der duiſternis doet gy weêr 't ligt voortwellen.

Maar, ſchoone Zweefſtar, daar uw ſlaauwgezigt zig toont,
1s't egter, dat de nagt nog met zyn ſchaduw woont,
En uwe zwakke glans verdryft niet al zyn duiſter.
O wanneer zal ik eens beſteev'nen 't zalig honk,
Daar ik van d'eeuwge Zon zal zien den grootſten luiſter,

Ter Plaats daar't nooit was nagt, nog zon of maan ooit
blonk !
-

# en ſommige andere ooſterlingen zeggen aardiglyk, dat dezonen
Maan man en vrouwzyn, en de ſtarren hunnekinders,
# Haarevernieuwing verbeeld ons, yder reize, d'Opſtanding, zegt de H. Auguſtyn.
"ominigen hebben haar zeer wel genaamd de kleine zon,öfde Stedehoudenes #er
#
# ophaare taaninge is het, dat de wilden van ſchrik trillen en groot mise
ar maaken,
\

* "halvenTheophraſtus haar, met regt, noemt de zwakke zon,

K L IN K D 1 G TE N.
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XIX K L IN K D I G T.

Op de Hoofdſtoffen.

GE". die, niettegenſtaande uw

tegenheden,

Een overeenſtemming nogtans volmaakt bewaart,
O groote lichaamen, die Hemel ſaam en Aard',
Reeds van alle eeuwen af, deed luiſtren naar uw reden:

Geſcheidde ſtoffen, die te ſaam haar magt beſteeden

2

Die vaſtſtaat en beweegt, lyd, doet, ligt of bezwaart,
Zyt warm, koud, vogt of droog, verduiſterd of verklaard;

Die Godes wysheid dus vertoont in volle leden:
-

w

-

-

-

Voortteelers, ſlaakers ſaam van zooveel weezendheên,

Die groeijen in 't Heelal, en weer gaan heenentréen,
Uit kragt der wet van uw onmydelyk vermogen,
O Zalig, die niet meêr voor uwe ſlagen beeft,
Die uw verwiſſeling niet langer moet gedoogen;
Maar u kan derven, daar hy boven leeft en zweeft.
B 2.
2. Het is de natuurlyke tegenſtrydigheid der Hooftſtoffelyke Eigenſchappen die de
Schepper der Natuure zoo wyſlyk gematigd heeft, dat, om daar orde en vrede in te
houden, elke Hoofdſtof gehegt is aan de Hoofdſtoffe daar na staan, door eene hoedaa
nigheid, die d'eene met d'andere gemeen heeft. De Onden beeldden die wonder
baare evenſtemmigheid af door de Lier van hunnen Orpheus.

9. De Hoofdſtoffen zyn de Grondoirzaaken der Voortteelinge en des verderfs van
alle gemengelde of ſaamengeſtelde lichaamen, waarom zy ook door de Heidenen als
Godheden wierden aangebeden.

c H R 1 s t e Ly k E

2Q

XX K L IN K D I G T.
-

F" lichaam,

Op het Vuur.
Hoofdſtof hoogſtverheven ,

Die, huizend onder 't Firmament »

U roert, dog des geen moeite kent,
En houd u zelf dus in het leven,

-

Uw Broeder, hittig voortgedreeven,
Wel vaſt aan d'aard', naar 's Hemels tent

Nogtans zyn vlammen opwaarts zend,
Om u dus blyk van min te geeven
Dog, wyl hy dus opſtreevend is,

En vlugt uit zyn gevangenis,

t

Zoo ſchynt hy dus myn ziel te ſtigten:

, o ziel, die hier zyt vreemd op aard,
,, Wat toeft gy ook uw loop te rigten,
,, Op vuurge vleuglen, Godewaart?

1. 't Is het Hoofdſtoffelyke Vuur, datmen zig verbeeld geplaatſt te zyn, in het hol
rond van den Maanhemel.

-

5. Dat 's ons gemeen en gewoonlyk vuur, dat altoos opwaarts ſtygt. Dog 't Hoofd
ſtoffelyke Vuur heeft ook nog een andren Broeder, gehuiſt in d'ingewanden der Aarde,
# ons dat toonen, ondere andre, de Bergen Gibel en van de Somme, of AEtna en
eiuVluS,

13: Eene ziel, door liefde tot God aan 't blaaken, heeft vlammige vleugels, om door

eane heiligeminne genoopt, tot den Heer op te ſtreeven, zegt de H. Auguſtyn,

ſ

º
lº

w

/
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xxl K L 1 NK D 1 GT.
Op de Lugt.

-

G" lichaam,

-

Vogelhemel, ligt

-

Van ſtoff, zeer nette Schilderye,
Huis, fraai van

bouw,

voorzien met

drye

Verdiepingen, ſchoontoegerigt :
Pronktent, die God, voor ons gezigt,
Heeft b. gordynt, vol kunſtwaardye,
Die d' Aarde en 't Water t'aller zye
Omdekt houd, altoos evendigt:

-

/

Bedienaar van de Zon, in 't zweeven

Door 't lugt vak, onderhoud van 't leven,
O Oirzaak veeler wonderheid,

Boodſchapper van goê of quaê dagen,
'K zie in uw vak, met welbehaagen,
Den weg, die tot Gods Vrêeſtad leid.

t
-

A 3
v. De Lugtis honderdduizendmaal grooter als de gantſche Aard- en waterbol, vol
ens d aanmerkingen van ſommige hedendaagſche Wysgeeren.
2. Men poogt hedendaagſchate toonen, hoe zwaar al de Lugtſtof weege.

verſt: de drie Lugtgeweſten, welke hoogſte de allerſchoonſte is.

-

12. De hoogſte wolken zyn, omtrent vier Italiaanſche mylea, en de laagſte, als
't regent, omtrent ééne halve myl, van de aarde af.

2,
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K L IN K D I G T.

Op den Donder en Blixem.

W" des Hoogſten aller hoogen,
Gods Dienaar, die, met ſchor geluid
En dommelenden wederſtuit,

zyn Regt uitbromt en Alvermogen,

Vuurzwaard, Schigt uit Gods toornige oogen,
Arm, dien der Vorſten Vorſt ſtrektuit,

Tot ſtraf van elken ſnooden guit,

Dien Regt nog Dankpligt ooit bewoogen :
O Donderſlag en Blixemgloed,
Alsg ons Gods gramſchap hoor en doet,
Buigt het Heelal, van ſchrik, zig neder:

Maar ſchoonge sinaas bergſpits raakt,
De ſtem van Sion trooſt ons weder,

Dat Gods Vreë, voor ons, is gemaakt.
-

J

2. Een Concilie van Spanje doemde een ge Ketters, die zeiden, dat de blixent
ſlegts een werk des duivels en niet van God was. De Moſcoviters in tegendeel
en d'Inwooners van Peru badcn dien, als eene Godheid

aan.

7. Hier vandaan was het, dat de godlooze Caligula, op 't hooren des donders,
zig onder zyne bedſtede ging verbergen,
11. Het regent egter nog dondert ooit, langs de geheele Kuſt van Peru,
12. Tegenſtelling van het uitbazuinen der wet en het uittrompetten van 't Euan
-

-

-

K L 1 NK D I G T E. N.
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XXIII K L IN K D I G T.
\

Op den Regenboog,

D" Zon, in 't midden van het onweer, vormt deez' Booge,
Dit glanzig tafereel, op ſtaandevoet, en dekt

Het weer met een gordyn, zoodat het ſtrax onttrekt
Zyn' ſaamenſtel , heel broos en kort van duur, ons ooge.
't Paneel diens Schilders is alleen een wolk omhooge,
De wêerſchyn zynes ligts hem een Pinceel verſtrekt:
Vuur, Water, Hemelsblaauw en Goud de kleuren wekt:

Een damp vormt eerſt dit beeld, door damp word 't weér
onttooge'.

Cieraadjen, krank van aardt, zwak en bedrieglyk ligt,
Vergangbre ſchoonheên , door een vlotten damp geſtigt,

Gy ſchildert aardig af het niet der valſche goederen.

Door de eene en zelfde verw, door 't een en 't zelfde beeld
Is 't, dat gy vrees en hoop inprent in de gemoederen,
En datge't Oorlog dreigt, en hoop van Vrede teelt
B 4
2. Men meint, dat de Diameter, of d' uitgebreidheid deezer lugtſchilderye groet
is eene halfuur , Altoos verſchynt die tegen over de plaatſe . daarze gevormd
word, even gelyk men by ondervinding dat merkt, door eene fles met water heen.
die tegen over de zon geſteld is. Die van Peru waren zoo ingenoomen met haars
ſchoonheid, datze die aanbaden, en d'Inwooners der Caribiſche Eilanden noemen
haar vry aardig de Plutmaadje van God.

14. Het oorlog is het onweer, en de vrede de verzekeringtegen den zondvloed.
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Op de Winden.

S" zonder long,

-

onzigtbre lyven,

Vlug momtuig, aller voglen koets,
Poſtboden van veel quaads en goeds,
Die over zee en aarde dryven:

Zagte artſen, die ook veele ontlyven,

-w

Lugtmeeſters, dwinglanden des vloeds,
Die of den ſchepen geeft veel ſpoeds,
Of hen met man en muis doet blyven:
O Winden, die, ſteeds los van aardt,
Strax gaande raakt, ſtrax weêr bedaart,

C

Gelyk gy zyt, zoo zyn myn dagen.
Myn lyf lyd ſchipbreuk in den dood,

Dog 't koeltje van Gods welbehagen
Voert myne ziel in 's Hemels ſchoot,
3. zy loopen of lynregt, of wenden zig kringswyze. De Kaizer Verus noemde
ne Poſtboden met de naamen der Winden, en liet hen vleugels aandoen.

's. Daar zyn aangenaame en gezonde winden, als die, dewelke men Weklevens
# en doodlyk zyn, als de winden
Peru, die bloed doen ſpuwen en ſchielyk den dood veroirzaaken. Daarom was 't
de Heidenen dan winden offerden, om hen zig gunſtig te maaken,

noemt: maar daar zyn 'er ook andere, die

#

K L IN K D I G TE N.
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-

-
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Op de Zee.

ººk
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-

VEy: als ik u aanzie, om uw' Bron;

De goedren, die gy brengt, of inſlokt in uw baaren,
En zilvren rok, die, als de winden ſaamvergaêren,
U kleedde, zoo vaak uw beroeringe begon.
Wie was 'er, die ooit al uw ſchatten tellen kon ?

Uw viſſchen, die op 't vlugſt uw wyde kil doorvaaren ?

MUw ſchulpen, amber, uw kleinoodje of andre waaren,
Die 't ſtrand, uit uwen ſchoot, door uwen aanvloed, wone
z

Dankzy Hem boven al, wiens moogendheid, met duinen
N

Van zand, ter goeder uur , uw woede quam omtuinen,

En die uw vloed beperkt met zyne wyze hand.
Maar wanneer zal ik eens aan dat ſtil water koomen,
Dat, zonder ſtormgegolf, wyſt 't Eeuwig Vaderland,
Daar Godes heerlykheid vertoont haar volſte ſtroomen ?
B 5
1

4. De zee dingt, in maate van uitgeſtrektheid, met d'Aarde, en haare diepte is
gewoonlyk van een halve Italiaanſche myle dogzy heeft ondoorgrondelyle kolken,
7. : edendaagſche Natuurkundigen zeggen dat d'Ambergrys een werk is, 't geen,
door de byen in de rotsklooven begonnen, voorts door de zee volmaakt word.
12. Zinſpeeling op de Zuidzee, de vreedzaeme zee genaamd en op de glaze Zee,
- die ons voorkoomt in d'openbaarInge. 4. Hoofdſt. v. 6.
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XXVI

K L I N K D I G T,

Op de Fonteinen en Rivieren.

V" ſpiegels, glazig beeven,
t

O zilvre vloed, chryſtallewel,
Die met uw ſtroomend zilver, ſnel

Voortylend, daard ſchenkt een nieuw leven:
Gy zyt het, die ſtaag voortgedreeven
Uit uwen oirſprong, vloeit langs del
En duin, en, door uw waterſpel,
Aan 't land een groot vermaak kunt geeven:
w

Rivieren, beekjes, in u is 't,

Dat Zomergloed zyn toorts uitſiſt,
Zig baadend in uw zoete ſtroomen;

Maar wat is toch uw waarde, by
Die Bron, waartoe de zielen koomen ,

Om daar te worden eeuwig bly 2
1. In Nieuw Spanje ziet men eene bronwel, van verwe, als inkt. In Peru is eene
ſontein, rood als bloed. Twee andere, daar van 't water zig verandert,'t een in ſteen,

't ander in zout, terwyl het daaruit voortvloeit. En een andere nog, die twee aders
heeft, d'eene ziedend heet d'andere koud water opgeevende. In Cappadocie zegtmen
dat een meir is, dat de lichaamen verſteent. Plinius verzekert ons, dat in Meſopota
mie een fontein is van een welriekenden reuk.

En de rivier der Amazonen is zoa

ſchoon, dat haar mond wyder is dan de breedte der Middellandſche Zee.
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Op de

Scheepsvaart.

V# kunſt, wyduitgeſtrekt beſtaan!
De menſchen vormden zig vlothuizen op de baaren,
En, op de hoop van winſt, is 't, dat zy durven gaan,

4

Langs 't bruiſſchend element, twee werrelden doorvaaren,

Nu ryſt het ſchip omhoog en raakt de ſtarren aan,
Strax ziet men't, op een ſprong, in zynen vaard bedaaren,
Dan weêr, aan allen kant met golven digt omvaên,

Is't of het d'afgrond ganſch inſlorpte met zyn waaren
Daar dus de Gelddorſt (voor die leeft gevaarelyk,
Den doodenganſch onnut) den menſch ſpoort, om de wyk

Te neemen uit zyn land, en 't ſterven niet te vreezen:

w

O Chriſten, moet gy niet, door hooger edelmoed
Genoopt, begeerig naar de Hemelſchatten weezen,

v,

Braveerend alles quaads, verlaatend 't werreldſch goed?
2. De ouden, onkundig van 'tkompas, waren ſlegts leerkinders in de Scheepsvaart

3. De luſt tot winſt, zegt de schryver van 't Boek der wysheid, heeft de ſcheepen
eitgevonden.
i1. Anacharſis zeide van hen, die op zee zyn, dat 'er

# de dikte van een -plank
-

was, tuſſchen hen en den dood, en hy ſtondin twyffel, of hy de zulken wel onder de
enden kon tellen.

e

14. Met wat arbeid, met wat moeite (zegt de H. Auguſtyn)moeſt men begeerig zyn om
d'eeuwige Ruſt te verkrygen, die nooit eindigen zal,

e3
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XXVIII K L I N K D I G T.
Op d' Aarde.
N

*

O Huis van Vorſt en onderdaan,
O lichaam, dat zyt voortgeſprooten,

Door Godes Stem, en, van toen aan,
Zaagt voorts uw ſtof en vorm vergrooten;

-

-

Gevaart, dat op u zelf kunt ſtaan,
Ganſch zonder kunſt, met lugt omſlooten;
O kunſtvrouw, die zyt vol gelaén,
Door Godes magt, met vrugt en looten :
O Moeder van die ſterft en leeft,

w

Die, ryk van ſchat, myn oogen geeft
't Gezigt van al wat kan bekooren;
Denk niet, dat dit my 't harte

-

neemt:

Myn lyf is wel by u gebooren,
Maar by u is myn ziel ganſch vreemd.
-

1. Een groot Huis zeker, dat in zynen ommekreits tienduizend en agt honderd mylen
at,

8. 9. De Ouden hebben gezegd, dat d'Aarde met den Hemel was getrouwd, ter voort
teeling der ſchepſelen, zy eerden haar, onder verſcheidene naamen. 't Schynt dat
die van Rhéa (die Moeder betekent) te kennen geeft Eva, de Moeder aller Levendigen.

14. wanneer men Anaxagoras verweet, dat hy zyn vaderland veragt had, zeide hy,
wyzende met den vinger naar den Hemel, dat hy, in tegendeel, daar een zeer tedere
zugt toe ha

» -

3,
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K L I N K D I G T.

op het

Goud.

O" dwingland, uit onedlen zaade,
Verleider, bleek en glanzig ſaam',
Tot zielverleiden ras bequaam,
Bron van veel wulpſchheid, moeite en ſchade,
O Nietgod, die van Gods Genade
Het hart aftroont , metaal, wiens naam

Is oirzaak van veel ramp en blaam;
Dat veel met vrees en hoop belaadde :

o doodlyk Goud, de hele braakt

-

U uit, op dat gy yzer maakt
Den ſchoonen tyd, dien wy beleeven.

Maar gy, o Deugd! o zeldſaam goed!
Quaamt g'onder menſchen u begeeven;

De Goudeeuw volgde ook ſtrax uw voet.
e

1. Menvind het Goud op drieerleve wyzen Korls- en ſteenswyzebinnen de mynen,
en in ſommige zeer diepe putten: maar ſtofswyze in de ſtroomen en

rivtcrCn,

he
speeling op den appel des Tweedrags, by d' oude Dagreis bekend.
4.
7. 't Schvnt als of, om deeze waarheid te # , de Natuur 't goud met het ver
gifder Antimonie, in de mynen, ſamengemengd heeft:
-

-

- -

iſ. Dat is te zeggencene Éeuw van overvloed, vrede en Geregtigheid,

3o

e H R 1 s TE LY K E
xXx K L I N K D I G T.
Op de edele Geſteenten.
Oe! zietmen zooveel vuur en flikkerende ſtraalen

,

Voortkoomen, uit deez'koude en grove en duiſtre ſtoff,
En zooveel ſtarren uit die ſombre holen haalen ?
Vertoont het Aardryk dus een tweede Starrenhof?

Glansryke mynſtoff, gloed, waarmee men trots ziet prules
Het hoofd der Koningen, 'k laat anderen uw lof

Verheffen. 'k Zou u met te laag een prys betaalen,
En zelf uw fynſten glans ſlegts ſchatten doof en grof.
Onzienelyke Zon, die gaaſt al d'aarde 't leven,
Wil, als kleinodien des Hemels, gunſtryk geeven,
Hier, aan myn ziel, de Hoop en 't Zaligend Gelooft
Maar gun ook, dat ik eens, na hoopen en gelooven,

In 't Hemelryk, by U, my zie gekroond te hoof,

Met uwe heilkroon, die al andren glans kan dooven.
mynſtoffen worden voortgeteeld in dingewanden der aarde, daarze, met
den tyd,groeijen en gevormd worden, door de kragt der zonne en der andere Planeeten.

* 2. De

zyn, ziet men 't gemeene volk en de
In t Hand, daar van deezejuweelen mynen
Raadsheer, waardeerdezoo
##en,
# medevercierd: Dog Nonius, Romainſch
pi#

# Paalſteen, dat hy liever had zyn leven te verliezen, dan dien aan Antde

II. d'Eſmerout is een zinbeeldder Hoope, en de Diamant van 't Geloof.

K L 1 N K D 1 GT E N.
XXXI
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K L IN K D I G T.

Op den Zeilſteen.

D" grove mineraal ſluit, in de zwarte kleuren
* Zyn 's lichaams, een ganſch onwaardeerelyke kragt,
Die ſaam d'eenvouwige en elk, die is wys geagt,

Eenpaarig in hun ſtem, voor zeer uitmuntend keuren.
Nooit mogt de kennis van zyn wonderkragt gebeuren
Aan d'OudenTyd, wiens ligt by't hedendaagſch was nagt.
Gyzyt het, Nieuwe Tyd, die t'onzer kennis bragt
Dit ryk Geheim, wiens aardt men heden mag beſpeuren.

i

Groot God, wiens Almagt dus gebaand heeft weg doorzee,
Voor menſchen, zeilende van d' een naar d'andre reê,

Nu eens om Koopmanſchap, dan om 's Lands kryg te voeren:

Myn hart dynt op en neêr, verdwaalt in 's werrelds vloed,
En blyft, als yzer, vaſt aan d'aarde zonder roeren.

Zyn Aſpunt ſtrekke uw Wet, zyn Zeilſteen't Hemelſch
Goed.
1. Denzeilſteen haalt men uit d'yzermynen, zwart als het yzer, dog veel harder en
Men zegt dat men hem, door middel des yzers, verkeeren kan in een zeer
fyIn5. itaal,
d' Ouden hebben de kragt des zeilſteens in het nazig trekken desyzers, zelfs door
eenen muur heen, wel geweeten; maar onbekend was hen zyne verwonderlvke ei
# van altoos aan eene zyde zig. Noordwaarts, en aan eene andere zyde zig
idwaerts te wenden, en die kragt mede te deelen aan de naalden van 't Kompas.
Men weet niet juſt den tyd van deszelfs ontdekkinge.

r

#
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XXXII K L I N K D I G T.

Op de Vernieuwing des Jaars.

Z" heeft de vlugge Zon dan trouwlyk afgeloopen
hemelkoers, de Twalef Maanden, med
Haar hoogen
/

De vier Geryden juiſt gevormd, naar hunne wet,
En doet, met edlen zwier haar nieuwen Jaarkringopens
De dood ook, te gelyk ſtaag dreigende te ſloopen
Ons zwak geſtel, word van geen menſch ter neer gezet,
Door

geene redenen, door kragten nog

gebed,

zoo haaſt haar barſe ſtem ons grafwaarts heeft geroPen
De Tyd vlugt en vliegt weg, en, met zeer ſnelle ſchreën,
Onsjaar en dagen, op zyn vleugels, draagend heen,
Laat hy van alles na nog ſchaduwe nog trede.
Al leevend ſterve ik dan.

Dit is myn lot, o Heer.

Laat 'k leeven in uw Vrees, en ſterven in uw Vrede,

Op dat ik, in uw Hof, den Tyd en Dood braveer'.
van Peru zeer wel
1. Door den netgeſchikten zonneloop was het, dat een Koning
kr
ſl

oordeelde,

##

vo:

# Meeſter#
##
# #
ZOn

ing van het Jaar, by d'Egyptenaars, was eene ſlang, kring
zegt dat die volke 't
mond.
in
, met den

. De Ver

€ ge

# #in

twaalf maanden gedeeld hebben. De vier Jaargetyden zyn, by de Digters, de vier
paarden, voor den zonnewagen geſpannen.
9. Plato zegt dat er twee zaaken zyn, welker eene altoos is, en nooit word, die God

is: d' andere word gedeurig, enis nooit, deeze is de Tyd,
/

-

A
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XxXIII K L I N K D 1 G T.
Op

de

Lente.

J# en lief gunſteling der voedſter aller zaaken,
Die van het guure weêr des winters maakt een end,
In onze lugtſtreek al uw zoete geuren zend,

En onze boſſchen koomt gepruikt met bladren maaken:
Groot en ryk veldtapyt, van verſche groente aan 't blaaken,
Roos, Nagelbloem, Jaſmyn, ſchoon bloemenregement,
Op wier lievreien ſtaan natuurlyk afgeprent
Puikverwen, by wier gloed geen ſchilderkunſt kan raaken.
Klein lugtbewoonend Gild, dat, ſtreevend hemelwaart,
Met uw natuurlyk ſpel en zangkunſt, zoet van aardt,

De zielen van den menſch zoo lieflyk ſtreelt deur dooreni
O ſchoone Lente, daar het aardryk nieuw door raakt,
Vorme ik een denkbeeld eens van 't Paradys, vol glooren,
Zoo zie 'kin u niet ſchoons, niets dat u lieflyk maakt
C

1. onder de Heidenen verbeeldde Hebe (gehouden voor de Godin der Jeugd)de Lente
8. Dan ſtrekt

eene ſchilderes,
over heurevrugtbaarheid, ſchept
ze haaren luſt,deomNatuur
op oneindige wyzen, enin verheugd
de ſchepſelen te ſpeelen: ## Plinius,

13. De Hofdes Hemels is altoos groen en bloeyend. Die is het Paradys der Schoon
heden en eeuwige keurvermaaklykheden, zegt de H. Auguſtyn. Daar is het (volgens 't
rafſchrift van Sint Hilarius van Arles) dat # weiden altoos geurryk, en de tuinperken
altoos vol zyn van Goddelyke bloemen,

c H R I S TE LY KE
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XXXIV K L I N K D I G T-

Op den Zomer.'

A"# Jaargety, met lachgend oog, en handen

"
Vol vrugten, Zomer, die uw ſchoonheid daaglyks voed,

'k Zie, met verwondering, uw kleederpraal en ſtoet,
De freuiten van uw tuin, de kudden op uw landen,
De verſchheid uws Plantſoens, de hitte van uw zanden,
't Azuur uw's Hemels,

het chryſtal

Van u Wen

vloed,

Het cieraad van uw veld, uw heuvels fier van moed,
En uw' Weklevens, die verkoelen't blaakend branden.

Vooral behaagt my 't lot der landliën, die, nadat
't Zweet van veel arbeids heeft hun kleederen doornat,

Den gouden oogſt, dien hen de Hemel ſchenkt, ontfangen:
Ik zaaij', ik werk,

ik ſchreij omlaag hier, maar op hoop,

Dat ik den oogſt des Heils eens vrolyk zal erlangen,
Zooras ik heb volend myn aardſchen levensloop.
. Deeze hitte wordmen, voornaamlyk gewaar, in 't woeſt Arabie en Lybie.
kleine windekens, die gezond en aangenaam zyn, Zephyrs genoemd, d. i, die

#

't leven geeven,

12. Laat ons, zegt de H. Auguſtyn, in ditleven, dat vol traanen is, zaaijen. Wat zul
lenwe zaaijen ? goede werken.

Dit leven is een traanvallei, daarwe al weenende in

zaaijen:, maar in 't Hemelſch Vaderland zullen we met vreugd inoogſten de vrugt des

zaads, de kroon derblydſchap en volmaakte vrolykheid,

K L I N K D I G TE N.
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xxxv K L IN K D 1 GT.
Op den

Herſi.

e

O Jaargetyde,

dat, van Godes orde omſchreeven,
Verſcheiden werken van den Zomer brengt ten end',
O Jaargetyde, dat, eer kou de groente ſchend,
Ons ter bereiding voor den Winter zyt gegeeven:
O Jaargetyde, dat in luiſter zyt verheven, zº
Herfſt, die, door vrugtbaarheid, maakt al den ſchat bekend,
-

-

Dien, uit zyn zwangren ſchoot,al't Aardryk opwaarts zend,
'k Verwonderm over 't ſchoon, dat ik op u zie zweeven:
-

Maar,ſchoon gy ſtreelt myn zin, waant gy ook, dat myn
-

hart

Door uw ſchenkadiën en wyn genoomen werd,
of dat uw Overvloed myn wenſchen kan genoegen?
Neen. 't Hart queelt hier geſtaag, op aarde, als onder 't kruis,

De Hoop van hooger Goedkan't d'êelſte vreugdtoevoegen,
En 't Heil, waarop het wagt, ligt in den Hemelt huis.
C 2
4. Wat is 't eene wysheid den Winter en den Zomer, door den Herfſt en Lente,getem

erd te hebben, met zooveel kunſt en netheid, dat men al zagjes en als ongevoelig uit

de hitte van 't eene in de koude van 't andere jaargetyde overgaat, zegt Miniitius Felix,
1o. De Manichëers haatten den wyn zoozeer als 't gif een's draaks.

13; Myne hoop, zegt de H: Auguſtyn, is op d'aarde der ſtervelingen, maar myn deel
in 't land der levendigen.

-

36
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Op den Winter.

O"# droef en ſtreng, uw' naare dagen
Doen koningen zoowel als herders trillen, door

Uw kou. Gyrooft het groen, en doet de zon haar ſpoor
Verkorten, en haar glans vroeg Weſtwaarts overdraagen:
Tydsdogter, zwart van verw’, Stigtres van onweêrvlaagen,
Schrik, die by nagt en dag het ganſch Heelal houd, voor
Drie maanden, in een zwym, als of zyn kragt bevroor:
ôWintertyd, wiens naam alleen kan ſchroom aanjaagen,

Als ik regt overdenk uw neveldamp, uw ys,
Uw duiſter, regens, kou en trilling, ten bewys

Van uwe ſtrenge wet; uw vlaagen en uw ſtormen;
Zie ik dan niet den dood in deeze ſchildery,
Die, dreigende ons geſtaag tºontzielen en t'ontvormen,
Maakt dat ons lichaam van heur kragt gevoelig zy?
1. Onder de Barnende Lugtſtreek beſtaat het onderſcheid der Saizoenen alleen in den
'tyd der Droogte, die daar den zomer maakt, en den Regentyd, die daar den winter
maakt, maar een winter, groen en zonder koude, en die alleenig is even als
eene verfriſſing voor de Natuur,

1: De winter is de Tyd der neerſlagtigheid, moeite en bitterheid. Dat is hier op
aarde ook de Winter onzes levens, wanneer zal het onze Lente en onze zomer zyn?

dan (zegt de H. Auguſtyn) als Jeſus Chriſtus, die ons leven is, zal verſchynen.

KLINKDIGTEN
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XXXVII K L I N K D I G T.
Op Gods Voorzienigheid.
God, Onderhouder.
ſt

E" zy de

ſaamenloop van uwe Majeſteit,

-

O'Vader van 't Heelal, en Geeſt van alle leven;

Reeds lang waar 't Schepſelrondtot d'eerſte nietigheid
Gekeerd en in een nagt van duiſter neérgedreeven.
Zyn krank geſtel houd ſtand, alleen door uw beleid.

Uw arm heeft, door zyn kragt, het Schepſel ſteun gegee
ven,

En uwe mildheid heeft een voedſelſchat bereid,

Waar door de ſchepſels ſaam dus lang in weezen bleeven.
Kortom, door uw beſtuur, beſtaat de werreld ganſch:
't Eenvouwigſt herders kind, de grootſte Vorſt vol glans

Proeſt, dagaan dag, teſaam uw hoogſte zegeningen. u

Staâg wys, ſtaäg vol van kragt, ſtaag luiſterrykbewaart

Gy, zonder moeite, in ſtand, d'uit niet gevormde dingen.
Dus ſchept Gy daaglyks nog de Hemelen en d Aard'.
C 3
-

-

N

1. God is d'eerſte en d'algemeene oirzaak, die noodwendig in alle tweede en by
zondere oirzaaken tuſſchenkoomt : waarom de Harpzangdigter ook zingt , dat, als

God zyne oogen afwenden zynen geeſt intrekt van de ſchepſelen, zy ſtrax bezwymen.
Pſ. 1o4. v. 29. Gy,, zegt de H. Auguſtyn, hebtme uit niet getoogen, en, zoo uw hulp
my13.begeeft,
weder
in, zyne Voorzienigheid, om hem van moeite te ont
Epicuur valleik
ontnamdaar
Gode
zottelyk
ſten.

#"s" hebben zeer fraai

Elſ CIO

de Voorzienigheid cene vervolgende Schepping ge
w
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XXXVI I K L IN K DI GT.

Op 't zelfde Onderwerp.
God, Eewindsheer.
v ſtuurt de werreld, langs voor ons verborgen wegen,
o God, die 't Al vervult met uwe onmeetbremagt.
Op de aarde of op de zee gebeurt nog ramp, nog zegen,

Die niet van eeuwigheid door U is voorbedagt.
G Heer, van wien 't Heelal zyn wezen heeft gekreegen,
Uw Troon is vaſtgegrond op billykheid en kragt.
Ook blinkt uw wysheid uit, als alles ſchynt verlegen,
En zig alom vertoont een duiſtre weërſpoeds nagt.

Zelfs die uw vyand is vergroot uw gloryſtraalen.
Zyn handenwerk verhaaſt uw heilryk zegepraalen.
Hy is gehoorzaam, ſchoon zyns ondanks, aan uw wil:
Maar, zoo die

ſteedsis regt, wys, heilig, wil dan geeven,

Dat ik, in 't zwaarſte kruis, uw raad aanbidde ſtil,

En altoosyvrig in uw Dienſt en Vrees mag leeven.
o. De Duivel in zyne bloeddorſtigheid (zegt de H. ## is in Judas hart gevaar
ren, heeft Chriſtus overgeleverd en gekruiſt: maar de Gekruiſte Chriſtus is de Verlos
ſing der wereld. Wat is het ſchoon, door d'oogen des Geloofs, Darius, Cyrus, A
Hexander, de Romainen,Pompej is en Herodes te zien handelen,zonder daarvan zelfs be
wiſt te Zyn, voor de Glory van 't Euangely ! roept Paſcal uit... God (zegt P. Emilius
zegekar Zyner. Voorzienigheid, en wy volgen haar, of als vryen, gi

#"
## Haayen:

'

- -

-

- - -

-

-

-

:
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XXXIX K L IN K D I G T.

Op 't zeflde Onderwerp.
God Beſchermheer.

UN wysheid rigt het Hof des Hemels, 't aardſche Rond.
Niets kan het ligt van uwe Alweetendheid ontvlug
k

ten

9

't Buigt alles voor uw wet, op yder plaatſe en ſtond.
Uw oog bewaakt my, en uw arm vryd my voor dugten.
O Groote, o heerlyke Menſchſchepper ! ik bevond,
Zooras myn moeder my had voortgebragt, de vrugten
Van uwe zorg. Weg vrees, weg ſchrik, die 't hart ooit
bond ;

Zoo Gods Voorzienigheid my hulp zend, op myn zugten.
Tot zyner kindren heil werkt yder ſchepſel mee.
Hunne uiterlyke druk baart hen een heiltrofé,

En, uit hun naarſten nagt, koomt hen een juichdag naaken:
Tyrannen, Duivelen, die my belaagt zoo ſnood,
Weet, dat, door lyden, God my wil verheerlykt maaken,
En dat ik 't leven kryge, in 't midden van den dood.
7. zorgt? God
(vroegaller
Socrates)
wat zytge
voorder
uzelven
zoo angſtvallig
kommerd
Godvoor
is deuvader
menſchen,
maardan
vooral
deugdzaamen,
zegt be
A
lexander.

-

-

di

te. Eene ſtem van triomfen verloſſinge doet zig hooren in de tenten de ſchuilt;
Regivaardi
om
dat ze niet ondervinden d'inwendige vreugde der Heiligen, die vervuld zyn met de hoo
en, daar hunnevyanden zig verbeelden dat ſlegts droefheid en #

pe van het toekoomende, zegt de H. Auguſtyn.
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K L IN K D I G T.

Op den ſtaat van Adam en Eva, in 't Aard
ſche Paradys.

-

Genes. I. en II.

O" gelukkigpaar, bedeeld, door Gods genade,
Met al wat zeldzaam is, met al wat glansryk praalt;
Dat, in een ruim Palais, met alle heil doorſtraald,

Uw gulden leeftyd ziet beginnen, vry van ſchade.
Wat wenſcht uw hart nog? het Heelal koomt u te ſtade.
Rede is uw Ryksſtaf, 't Oog de Lyfſchut, die nooit faalt,
Geregtheid, langs u neêr, als een Ryksmantel, daalt.
Uw Liefde en Kroon en Vreugd is 't Wezen zonder gade.
Een ſtreelend koeltje blaaſt op u een zoete

lugt.

De zilvre ſtroom ſtrekt u een voedſel van genugt.
Het Aardryk geeft van zelf al wat u kan vermaaken.
Maar 'k roeme al veel te hoog uw Lot, in myn gedigt.
Gewis iets feilt er nog. Hoe hoog uw heil moog raaken;

Eerlang, eerlang zult gy uw Val zien aangerigt.
5.
3. Dat was de luſthof Eden, of het aardſche Paradys, gelegen in een gedeelte van A

fie over wiens nette plaats de Geleerden nog niet eens zyn.

-

4. d. i. Heerlyke en glansryke leefdagen. Onze eerw. Schryver zegt eigentlyk dagen
van goud en zyde geweeven , zinſpeelende op de Schikgodinnen, of Parken der Heide
nen, die, naar hun gedagten, 't leven der menſchen afſponnen.
14. Nog Jooden nog Chriſtenen weeten net den tyd van Adams verblyf in 't Paradys;
maar de meeſten meinen, dat ze op den avond van den zelfden dag, datze 'er inqua
-

|

, men, daar weder uit verjaagd zyn,

-

-

-

|
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Op de Zonde van Adam.
Genes. III.

k zie, in uw perſoon, een muiteling en ſnooden,

\<

Ondankbren vyand van zyn eigen heil, die, laf

,

Zyn Heer weërſtreevend, op zig haalde een eeuwge ſtraf,
Door ongehoorzaamheid aan 't geen Hy had geboden.
-

De minder Vrouw bedriegt, en, van God afgevloden,
Trekt, met vergif, door 't oor, uw hart ter zyden af.
De ſchoonheid, die, voor 't oog, de doodlyke appel gaf,
Was 't, die u, door het oog, verraderlyk quam dooden.
Gy zoekt hier, tot uw ſchaê, in eige wysheid raad,
En willend alles zyn, vervalt tot niet uw ſtaat,

En uw hoogmoedigheid doet u ſtrafſchuldig weezen.
Gy ſleept uw krooſt, met u, ten grave, zonder heul,
En 'k twyfel dies, of ik in u het beeld moet leezen
Van 's menſchdoms Vader, of van aller menſchen Beul,
w

5. Eva was van den duivel, en niet van haaren man, de hulp zegt de H. Auguſtyn.
7. Gelyk aan die aangenaame en doodlyke appelen van Amerika. Mancheniljes ge
naamd. Zie de aantekening op den 13. regel van 't 15. Klinkdigt op de Boomen
in 't Eerſte Boek.

24. Gy, o Adam en Eva (zegt de H. Bernard) zyt zoowel moorder en moorderes,
als Vader en Moeder aller menſchen geweeſt. En, dat het meeſt te beklaagen is, gy
hrot hen vermoord, eerze gebooren waren,

l
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K L IN K D I G T.

Op den Moord van

Abel.

Genes. IV.
-

O droevig voorwerp van een doodlyk Broederhaaten,
O Engel in het vleeſch, godlieve Herder, wat

Was d'oirzaak, dat uw Broêr zig heeft met bloedbeſpat
Zyn 's Broeders, als een beul, onzoenbaar en verwaten?

Gy moest het levensligt, door zyne handen, laaten,
Om uws geloofs glans, dat zyn oog beledigd had.
Om uwe vroomheid heeft de wraak u

aangevat.

Uw heiligheid deed hem dus woeden boven maaten.
'k Eere uw geheugenis, verwonderd over 't lot
Van d'eerſten Bloedgetuig', zoo jong. Uw dood roept God
Nogtans, van d'aarde, toe, om 't broederbloed te wreeken.
Maar 't bloed uw's Tegenbeelds, gekruiſt op Golgotha,
Dat van het kruis zoo rein koomt op den zondaar leeken,
Smeekt, met een ſterker ſtem, den Hemel, om Genaë.
2. De H. Chryſoſtomus noemt de Woeſtyniers of Benzaamleevenden zyn's tyds, de
Engelen der aarde, en Engelen bekleed met een's menſchen lichaam.
3. Is 't niet vreemd, dat men in de tweede Eeuw des Chriſtendoms ketters, vond die

Caïn eerbiedigden, als een dappermoedig, en Abel veragtten als een lafhartig menſch.
1o. Hy begon (zegt de H. Cypriaan) de kruisrol der bloedgetuigen, toen hyals de

eerſte van hen allen, voor de goede zaak, gedood was.
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IV

K L I N K D I G T.

Op den Zondvloed.
Genes.

vii.

Z" overklimt de zee haar ſtranden,

naar om hooge,

En ſtrekt het Aardryk een alom verſlindend graf,

Alsof 't Heelal zig weer tot d'eerſten baierd gaf.
En niets, dan baare zee, vertoont thans al het drooge.
Alszins ſtelt zig de dood verſchrikkelyk voor 't ooge.

vergeefs tragt het gediert, met d'allerſnelſten draf,
Te klautren bergwaarts, tot ontwyking van de ſtraff'.
Elks kerkhof is 't Heelal, wat ook de zondaar pooge.
O Zondvloed, Godes wraak! naaryv'rig van zyne eer,
En, laatende op den menſch zyn ſluis van toren neêr,
Wou God # 't ſchynt, al daard van haare grouwlen waſ
ſchen,

Maar, ziende haaren ramp in deezen watervloed,
Zegge ik met regt: wat baat 't gegolf van deeze plaſſen?
Tot haare zuivring word vereiſcht een vloed van Bloed.
4. Men twiſt hedendaagſch, onder de Geleerden, of deeze algemeene Zondvloed den
anſchenaardkloot overſtroomde, of alleen dat deel, 't welk door 't menſchelyk geſlagt
oond wierd, 't geen nog niet over den aardbodem verſpreid was.
14. De Vloed der zonden (zegt de H. Bernard) had over d'aarde eenen watervloed

gebragt: maar d'onmagt van dien tweeden heeft noodzaaklyk een derden veroirzaakt,
# een Bloedvloed, dat 's te zeggen de gulle uitſtorting des bloeds van Jeſus
Chriſtus,

:

»
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V K L IN K D 1 G T.
Op 't Arkſchip van Noach.
Genes. vi, vil.

Ve": Schip, hoop van al de geſlagten,
Uw ruim beſluit, beknopt geſtald, en net geſchaard
In hokken, het gediert, dat vliegt en weid op aard',
En gy behoed hen, voor des waters dolle kragten.
*

Men kon uit uwen koers verſcheiden onheil wagten,
Daar die, doorwaarend al de zee, geen regten vaart
N
Behoud, en nu eens klimt, langs golven, hemelwaart,
-

e

Dan in den afgrond ſchynt, voor eeuwig, te verſmagten.
Het uiterlyk gezigt van al die naarheid mogt
U agten haaſt vernield door het ontrouwe vogt,

Dog 't verderziend Geloof ſterkt u met deeze reden :
Vrees voor geen ſchipbreuk. God draagt u in zyne hand.
Gy voert het heilig zaad, het geen de menſchenleden
Des Heilands vormen zal, den Heer van zee en land,
1. Eenige Geleerden deezer eeuwe toonen naauwkeurig aan, de juiſte en verwonder
lyke ruimte deezer Arke, om de dieren en hun voeder geduurend hun verblyf aldaar,
én jaar
en tien dagen
,,DeNoachsark,
laatſte koning
Mexico
had een
Huis
van Dieren,
waer lang,
in hy, te
alshuisveſten.
in een andere
allevan
ſoorten
van beeſten

en vogelen voedde. Ook waren er allerhande ſoorten van viſſchen in... .
13, sem, een van Noachs zoonen, van wien Jeſus Chriſtus afkomſtigis, voor zoo
veel het vleeſch aangaat, Lyc, 3. V, 36.

|
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VI K L I N K D I G T.

Op den toren van Babel en de Spraakver
warring.
Genes. XI.

H" durven wormen en vermetlen, vol van waan,
Eer dwerg- dan reusgeſlagt, geteeld van ſtervelingen,
De hoogſte Moogendheid braveeren, en dus dingen

Naar het geheim, om trots ten hemel in te gaan.
Hun toren, dienmen ziet met 't moedig voorhoofd ſtaan,
Wel verr' van 't booze rot beſcherming toe te bringen,
*al hen te raſſer doen van Godes wraak beſpringen,
En vlekken hunnen naam en eeuw, door zulke daën.

God, zonder dat hy hier gebruike vlam of golven,
Maakt door verwarring hun ontwerpen ſtrax bedolven,
En houd, door brabbeltaal, te rugge hunne hand.
Maar God zal eens, om't grootſte der wondrenuit te werken,
En zyne Heilmaar te verbreiden door elk land,

In Sion d'eenigheid van alle taalen ſterken.
5. Men gelooft, dat het omtrent dit gevaarte van Babylon geweeſt zy, daar, eenigen
tyd na de volkverſpreiding op den aardbodem, Nimrod den zetel zyns Ryks geſtigt
Die toren is begonnen gebouwd te worden honderd jaaren, na den #
vloed, en men zegt, dat het de zelfde is, die naderhand den afgod Bel is toegewyd. Vol
gens 't getuigenis van Herodoot zou hy duizend paſſen in den omtrek groot zyn ge
weeſt, dogzyne hoogte is onzeker'

heeft.

12. Op den dagvan 't chriſtelyk Pinkſterfeeeſt door de wondergift van verſcheidene
taalen. Hand. 2.

14. Toen was er (zegt de H, Auguſtyn) alleen ééne taal des herten in 't Geloof,
w

v
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K L IN K D I G T.

Op het verbranden van Sodoma.
Genes. XIX,

O Stervelingen, ziet, met ſchrik, aan 's Hemels gloed
Van wraak, die aanſtonds zal op aarde nederdaalen!
O Sodom! gy zyt 't doel van al deez blixemſtraalen.
't Geroep van uwe ſchuld Gods wraak zig haaſten doet.
:

't Gepers der wolken braakt eensklaps een vlammevloed.

Een ſolferregen laat de ſtad geen adem haalen.
De donder, ſnoode, gaat u ſtrax tot ſtof vermaalen.
De vlam zal u alom doen blaaken, fel verwoed.

't Vuur der geregte wraak (o vreeflykGodlyk wreeken!)
Koomt hier de kragt van het vervloektſte luſtvuur breeken,

En dekt de grouwelen met eenen helſchen nagt.
Terwylge dus beſchouwt Gods hooggedugten toren,
O Zondaar, vrees, dat u ook zoo een vuurſtraf wagt,
Ten jongſten dage, zoog u niet bekeert te vooren.
D
8. Sodom ſtond oudstyds, daar men thans de doode Zee of't Aſphaltiſche meir ziet,
dat zig, vol Jodenlym en zwavel, twintig mylen in de lengte en vyf in de breedte, uit
ſtrekt, zynde gelegen negen mylen van Jeruſalem, 't water daar van ſtinkt zoo en is zoo
verdorven, dat men geen één viſch in zyne kil, nog eenigen vogel aan zyn ſtrand vindt
en men verzekert, dat alwat geen leven heeft, daar in zinkt, en al wat leeft, daar op
dryft. De kaizer Veſpaſiaan # 'er gebondene menſchen inwerpen, die nooit konden
te gronde gaan."
-

5o
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VIII K L IN K D I G T.

Op 't Offer van

Abraham.

Genes. XXII.

Mºne oogen, wat tafreel ſtaat hier van uten toon !

:

Kan dan een Vader, onverzet, deez misdaad pleegen!
En zal hy, in zyn' drift, in 't minſt niet te beweegen '
-

Door meêly, zyn de beul van zynen een gen Zoon!
Het offer is gereed, om zig te laaten doôn,
Het hoofd geblinddoekt, en d'onnooſle, neergezegen
Met 't lyf, voelt in zyn ziel te grooter moed geſtegen,
En ſtelt de jonge borſt voor 't wreede ſlagtmes ſchoon,
Tref, trouwe Aertsvader, trefuw'Zoon hier, zonder toeven,

't Bevel des Hemels wil uw vlyt hieraan beproeven,
En door deez' ſtrengheid wint uw vaſt Geloof veel eer.
w

Maar neen, weerhou uw arm. Wil toch dit Lam niet dooden,

God geeft ontfarmryk u uw lieven Iſák weêr.
,t Liefſt offer voor God is, dat gy volgt Gods geboden.
6. Op den zelfden berg Morija, daar Salomons tempel ſedert gebouwd is.
8. Hy was toen, volgens Joſephus getuigenis, vyfentwintig jaaren oud, Anderen
zeggen zevenendertig. De H. Clemens noemt het eene zoete en vrolyke offer
hande. Ik waar, onwaardig zeide hy (volgens Joſephus) te leeven, zoo ik 't bevel van
God en den wil myn's vaders tegenſtond.

ro. Hy agtte niet, (zegt de H. Auguſtyn) dat er iets quaads kon zyn, in datgene
't welk d'algoede God hem bevolen had. Én hy haaſtte zig # de H. Bernard) omzy
nen Zoon, met eene godvrugtige woede, den ſtrot af te ſtecken.
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IX K L IN K D 1 GT.
Op Eſaus traanen,
Genes. XXVII.

O"# vergeefs doet uw lafhartig klaagen
Uwe oogen druipen thans van eenen traanenvloed, zº
:

En, 's broeders ſnedigheid vervloekend, met mishaagen 3
Barſt gy in woorden uit, vol hoon en wrevelmoed.

Elendig Jaager, die, verhongerd door uw jaagen,
In blinden eetluſt, voor het geen het lyf ſlegts voed,

Uw Eerſtgeboortregt gaat aan Jacob overdraagen ,

Door koop, en voor altoos dus mist dit heerlyk goed.
Eerlooze daarge zyt, nog durftg om 't Erfregt vraagen,
Belofte, vrugten, heil wouwt gy nog heenendraagen D
Die uwe mond zoo korts lafhartig heeft verzaakt.

was van oudsuw Naam, in afſchrik, by de menſchen,
Mag ik ( nu menig ook God, voor de werreld, wraakt)
Niet roepen: o myn God, wat vindm al Eſaüs wenſchen!

Maar,
W

D 2

-

derfde 't vermaak van eene ſpyze en hv ontſing d'eerder
der Eerſtgeboornen, by de # # voot
naamclyk in drie gevallen; de heerſchappe, over hunne broeders, het dubbeld erf

v#"#
-

»

#vade: goederen en tampt des Prieſterſchaps, tot aan dentyd van den Lee
vitiſchen plegtigen Godsdienſt.

14. Eſau verbeelt alle de vleeſchlyke, dierlyke en door d uiterlyke zinnen beheerſch
-

»------1.:1.- ---- --

te #enſ hen, die , voor 't goed der Eeuwe, de Eeuwigheid veragten, zegt de H.
Auguſtyn,
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De worſteling van Jacob.
Genes. XXVIII.

Vergeefs is't dat

men vind, in oude en nieuwe blaêren,

De groote daaden van veel helden , wydvermaard.
De heilge Stryder kan hier grooter glory gaêren,
Dan ooit te vooren had de hoogſte Vorſt op aard'.
Die helden, die hun naam door eeuwen heen bewaaren,

Zyn winnaars ſlegts geweeſt van menſchen, door hun
zwaard;

Maar Jacobs zege koomt hun roem voorbygevaaren,
Daar hy wint God en Menſch, in één perſoon gepaard,
Wien kan men anders by dien Worſtelaar gelyken,
Dan die is Wonderlyk van Naam, en ſtrax deed wyken
De Hel, en zeegvol is ten Hemel ingetreên?
God toonde zyne gunſt aan Jacob in dit ſtryden,
En Jacob neigde aldaar Gods goedheid tot zig heen:
Maar Jeſus moeſt Gods Regt verwinnen door zyn lyden.
8. Derhalven ontſing hy den vorſtelyken Naam Iſraël, d. i. Verwinnaar de ſterken
Gods. de H. Schrift noemt Jacobs tegenſtryder, menſch of man, Engel en God, d.. i.
God in menſchelyke gedaante en zig bedienende van den dienſt een's Engels. Of
wel, deeze Engel was Jezus Chriſtus zelf, die Engel des grooten Raads.
9. De H. Hieronymusheeft hier alleen een geeſtelyken ſtrvd des harten, niet der han
den

#".

men zy

Maar waarvan zou den toch de verwringing van Jacobs heupe gekoo
-

-

- - -

-

",
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x1 K L 1 NK D 1 GT.
Op Joſeph.
Genes. XXXVII, XXXIX, XL, tot XLVIII.

WE. verkoft, gedoemd, vol van elendigheden,
\
e

Verſcheidenlyk bemind, vry, ſchuldloos, luiſterryk,

Zoowel in banden, als daar u 's Rykskoets te pryk:

Gevoerd heeft, altoos groot en wonderbraaf van zeden :
Gevangen, ſlaaf, bequaam tot ſtuur van Land en Steden,
Profeet, Vorſt, regte telg uw vroomen ſtam gelyk,

De geeſt, de hand, het oog des Heeren u ſteeds blyk

Van gunſt betoonden, op uw teedre ſmeekgebeden.
Gedrukt gelyk de Palm , en ſomwyl ganſch ter neer
Geſlagen, ryſt uw deugd, met des te grooter eer',
En God maakt, des te meer, vol luiſter uw victory.

O 's Heilands voorbeeld, in uw veelerlei geval,

Gy treed , alsglory:
Hy, door 't pad van 't bittren hoon, ter
h-

Maar 't lyden van Hem heeft, alleen, gered 't Heelal.
E 3
1. Men giſt, dat d'Egyptenaars Joſeph, onder de gedaante van den Hemelſtier, ge
diend hebben, en onder

# naam van den

Os Apis, zinbeeld van koren en voedſel,

Ook is Joſeph vergeleken byeenen stier in Deuteronomium. 33. Hoofdſt. v. 17.
6. Die zoon was de voedſtervader zyn's vaders, zyner broederen en van anſch IE
gypte. Ook word hy in de H, schrift genoemd de jonge vader en de Vade des Koniggs: ea

##sten" mºint, dat Pharaohem snea naam gaf, die betekent Hulon de

de
Gyern

-

-

-

ſ4
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xII k L 1 NK D 1 G T.
Op d'Egyptiſche ſlaverny.

Perſoonsverbeelding
Exod.

I.

f
'

TN Etrapt, gemoord en vol van wee aan alle zyden,
*-* Verdwynt ons leeven in den tichelovengloed,
En deeze graven, daarwe felle hitte in lyden,
Beſproeijen wy geſtaag met onzen traanenvloed.

Wy kunnen zelfs ons krooſt niet van den dood bevryden,
Daar yder Vader beul der Kindren weezen moet,

En 't bloed, dat pas begint door dadertjes te glyden,
Den wreeden Nyl beverwt, die hen dus ſneuvelen doet,
G Dogters van den druk, weeklagen vol van jammeren,
Meldt Gode uw' zielenangſt om uwe onnooſle lammeren.
Regtvaarde Hemel ! lyd gy zulk een gruwelzigt?
Maar, zonder Autaar, Wet en Prieſter, hier te leeven,
By een tyran, wiens hand ons duizend rampen ſtigt,

Moet ons de grootſte ſmart van al de ſmarten geeven.
-

w, waardoor d Iſraëlyten zelfs hier ſpreekende ingevoerd worden. .
6. Den koning van Egypte voorſpeld zynde geweeſt, dat toen ten tyde een Iſraëlyt
zoude gebooren worden, die, bv uitſtek, zynen staat verzwakken en verwonderlyk

hoog de gelegenheid van Iſraëls volk verheffen zoude, zoo hy tot mannelyken ouder

dom qigame, maakte dit bloedig laſtſchrift, dat men elk manlyk oir die in Iſ
Een daad niet ongelyk aan
det, Kjndermoord te Bethlehem, dien Herodes liet aanrigten om 't kind Jeſus, daar Mo
ſt,'', vgorbeeld van was, te doen ſterven. Matth, 2. v. 16. "
raël zoude gebooren worden, in de Rivier had te werpen.

t
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XIII K L IN K D I G T. Op job.
Zie Jobs ganſch Boek.

*

*

G" Heilig, welbewaard van Godin'tſchuldloos draagen
-

Derjammren, och, wat treft u hier al menig zeer'

Een ſtortvlaag aller wee valt eensklaps op u neêr,
En, boven dat, voelt gy u van den duivel Plaagen
Het ſtof, waaropge zit, in 't uitſtaan deezer ſlagen,
Geeft, boven konigstroon, u eene onſterflyke eer.
Geloof en Hoop, die 't oog al ſtervend toont, my meer

Dan twee Safyren, in hun reinſten glans, behaagenDoorlugtig door het heil, dat u gaf 's Hemels magt,
Doorlugtig door den ſlag, dien u de hel toebragt,
verſchyntge, op het tooneel der werreld, voor elks oogen
Ik ken wel uws gelyk', als 't voor denwind hen gaat :
Maar de Genae, die u in ſtorm houd onbewoogen,
Maakt u weêrgadeloos in uwen lydensſtaat. D

,

4.

1. Ik durf zeggen ('t zyn de H. Chryſoſtomus woorden), dat hy den Apoſtelen gelyk
eweeſt zy. Mén meint, dat hy wat voor Moſes geleefd hebbe, geduurende de dienſt
jaarheid van Iſraël in Egypte, en men giſt, dat hy geweeſt zy van Nahors nageſlagre,
of zelfs van Abraham door Ketura: P5 Hebreeuwen imeinen, dat hy één, anderen, dat
by zeven jaaren langzyns beproeving doorſtaan hebbe.
8. Job, overwinnaar (zegt de H. Auguſtyn) op zynen mishoop is veel doorlugtiger dan
Adan, overwonnen in 't Paradys. God zegt 'rertulliaan)juichte op dit gezigt, en de
n

duivel raasde daarom van ſpºrt,
v

-
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xiv K L 1 NK D 1 G T.
Op Moſes.
Zie geheel Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium.

w Naam, o Godes held, is kenbaar t allen zyden,

En klinkt, op de trompet der faam, door het Heelal.
Men ziet u wonderbaar in driëerlei geval,
Waarin God u driewerf verandren deed van tyden

,

Nadatg u uit den Nyl gelukkig zaagt bevryden,

Houdg', in Egyptes Hof, vierwerftien winters, ſtal,
, Voorts van een Herder, die omzworf langs berg en dal,
Wordg Iſrêls Herder, en Gods Heilboô in hun lyden

Lugt, aarde en zee zoowel, als menig dwingeland,
Buigt onder uwe roê, en eerbied uwe hand,

Ook laat de Hemel op uw hoofd zyn luiſter daalen.
God quam u zyn gezigt volkomen aan te biên.
En mogt gy, levendig, zien 's Vaders Godheidsſtraalen,
Gy reest, weer uit het graf, om Godes Zoon te zien.
"Onze Eerw. Schryverzegt hier eigentlyk, by wyze van
poeetiſche
ken van Egypte, Dutſchland, Italie en Ooſtindie) klinkt uw naam enz.
2. Volgens 't zeggen van Joſephus, was voorſpeld aan Moſes, van zyn geboorte af
pan, dat hy een onvergelykelyk man en zyn luiſter eeuwig zou zyn. En, volgens den

fraaije
om
ſchryvinge, van den Nyl, tot aan den Donauw , en van de Po,eene
tot aan den Ganges (Rivie

## '# hy in #Arabie aangebeden geworden als een God.
, 3- 1919 drie ſtaat verwiſſelingen konnen er ook drie in 1

iſtus,
"#
"nnen er ook die in een chian, een gener
14. Dat ge
in de Gedaanteverwiſſelinge van Ieſ
iſtus - op den

Tabor Matth. 17. '

ſtelv

gs van Jeſus Chriſtus, op den berg
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XV K L IN K D I G T.

Op den Uittogt uit Egypte,
Perſoonsverbeelding*
Exod. XII.

God dan zyn wraak op onze dwingelanden,
Z En,ſtorttegen
hen, heeft God zyn's Volksgebed gehoord.
OO

Ons

onheil is gedaan. Hun ruſt word nu geſtoord.

Hun nagt

maakt onzen dag. Wy juichen om hun banden,

Gods Strafboô vloog rondom hunne onbebloedde wanden,
En duwde 't vuurig zwaard in 't hart der Eerſtgeboort:
Van ganſch Egypte, daar elk huis in rouwe ſmoort.

Trek op, o Godsvolk, uw Verloſſing is voor handen.
Ga, rigt, in Elim, toe elkeen zyn zegetent.

Sla neêr, by Sinai, uw talryk regement,
En ry eens, in triomf, tot binnen Sions wallen.
t",

Vergeefs had Moſes, voor u, negenmaal geſtreên :
Een Engel uit Gods Hof deed meerder dan die allen,
Toen hy, met éénen Slag, u voerde, in zege, heen
D 5
* Hier worden

de juichende Iſraëlyten ingevoerd.
6. 't Was de Peſt, die hun hart doorſtootte met een fijn en gloeijend gif. Het zwaard
der Engelen , , zegt Joſephus, is het Peſtvuur. Dus word ons de Engel, die Ieru
ſalem, in Davids tyd, met ſterfte ſloeg, vertoond met een zwaard. 2. Sam, 24
8. Verloſſing, zegt de H. Auguſtyn, die de onze, door Ieſus Chriſtus, afſchietſte.
11. Door de negen Plaagen van Egypte, die den doortogt des verdervenden Engels
waren Vo

orgegaan. Die tien Plaagen duurden, naar de meining der Ioodein, een
J
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XVI K L IN K D I G T.
A

Op den doortogt door de Roode Zee.
Exod. XIV.

O Heilig Volk, met regt, ſteunt gy op Gods beſtuuren,
Zyn hand, opdat zy u bevryde van geweld,
Heeft u de Rietzee tot een galery geſteld,

Aan weerzyde opgehaald met twee Chryſtalle muuren,
De viſſchen kunnende in hun holen niet meer duuren »
Zien als met nydigheid, hoe een nieuw Volk hier ſnelt
Droogsvoets door d'afgrond van de zee, als door een veld,
Dat in zyn' ommetrek bevat al menige uuren.

Wat baat het, oTyran, datg hen vervolgt zooſnood?
Der golven wederkeer veroirzaakt u den dood,
Daar Iſraël alreeds zig ziet op 't ſtrand behou'en.
Dus baant, ô Chriſten, God, des duivels kragt ten ſpyt,

U , door den dood, een weg, waaropg; u moogt betrouwen,
Die u, van d'aarde los, ten Hemel innewyd.
1. Moſes, op 't gezigt der zee en der bergen, ſprak toen tot God, uit naam van
ganſch Iſraël :(zoo als Joſephus meld) deeze zee en deeze bergen behooren u toe, o
Heer. Deeze bergen kunt gy op uw woord ontſluiten, en aarde maaken van deeze zee,
en wy, wy konnen zelfs door de lugt heenvliegen, zoo 't u behaage ons te behouden.
3. Deeze zee is, ter oirzaak der menigvuldigheid haar's riets, door de Hebreeu
wen genoemd de Rietzee, anders noemt men haar de Golf van Arabie.
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xvil K L I N K D 1 GT.
Op de Wonderen in de Woeſtyne.
Exod. XIV, XVII, Num. XX, XXI, Exod. XI , Num. XI.
Exod. XL.

-

Te: heiluws Volks, groot God, werkt gy Natuur te boven,
De baaren zyn Chryſtal, de rotſen worden nat ,
Het vuur der ſlangen, die uw Volk tot beulen had,
Ziet, door het Slangenbecld t'aanſchouwen, zig verdooven.

Het Hemels broodvoed alzoowel als tartuwſchooven.
De Wind brengt vogels mee tot ſpys. By nagte zat
Uw glans neer op de Hut, die was, by dage, omvat
Met uwe ſchaduw', 't geen uw Byzyn deed gelooven.
Uw onverwinbaare arm helpt hen, door eenery
Van veertig jaaren, in een naare woeſteny,
Ten ſpyt van 's vyands heir en alle tegenheden.
A

Kortom uw Volk is ſteeds een zeegryk Volk geweest.
Maar, wiltg'uw wonderkragt ten hoogſten top doen treeden;
:

Maak hunnen harteſteen, tot vleeſch, door uwen Geest."
3. Natuurkenners, Hiſtoryſchryvers en de H. Schrift ſpreeken van gevleugelde draa
ken , en vuurige, vliegende ſlangen.
4. Die kopere Slang verbeeldde Jeſus Chriſtus, om ons de zaligheid te verwerven, aan
de kruisſtang verheven.

' s wegens het Manna merkt men aan, dat het gelegenheid gaf tot het langduu
rigſte van alle wonderwerken, naamelyk deszelfs bewaaring in eene goudene kruike,
door etlyke eeuwen heen.

-

-14. De H. Chryſoſtomus noemt aldus de Hervorming des harten, zooals ook de H.
Schrift doet, Ezech, 36 v. 2. 6.
-
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XVIII K L I N K D I G T.

.

Op de Wet.
Exod. XX, Deuter. V.

I

k hoor de ſchrikbazuin de lugt op Sina breeken.
Ik hoor den donderdreun, ik zie den blixſemgloed;
En myne ziel wagt haar verdoemnis tegemoet,

Die ik den grootſten Vorſt bereid zie uit te ſpreeken.

O Rigter van 't Heelal, onbuigbaar voor myn ſmeeken,
Kan ik voor u beſtaan vol ſchuld in overvloed,
En 't onderzoek der wet verdraagen, zonder 't bloed

Verbeurd te hebben , en my in de ſtraf te ſteeken ?
Vergeefs is myn berouw en we eklagt : want dit al
Isydel, en vergroot nog meer myn ongeval.

Gods wraakzwaard dreigt my het weerſpannig hoofd te
treffen.

Maar zie! terwyl 'k u vrees, voele ik uw gunſtrykheid,
Die wil, om my dus van den eeuw'gen dood t'ontheffen,

Dat deeze Wet my tot myn een gen Heiland leid.
1. Berg van 't ſteenagtig Arabie, daar God met een verſchriklyken toeſtel, zyne
Wet op den Pinkſterdag, en op 't vroegſt gerekend, in het 2453 jaar na de werreld
ſchepping gaf.

9. De wet is hard en gegraveerd in harde ſteenen, (zegt de H. Bernard) gereed
te ſtraffen, onkundig van zig t'ontfarmen, alle plaats des berouws ontneemende, wei
gerende de Genade, en niet weetende van de bekeeringe deszondaars.
14. Daarom noemt de H. Paulus haar tenen tugtmeeſter, die ons laid tel Iſus Chriſtus
Gal, 3, v. 24,
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XIX K L IN K D I G T.

Op de

Arke des Verbonds.
Exod. XXXVII.

pº: vol wysheid, ryk beglanst met luiſterſtrales,
#

g

Draagbaare vraagbaak, Stoel, daar Waarheid plaats op
houd,

Rykszetel, daar God hier op aarde zit in 't goud,
En daar het ſterflykoog Gods majeſteit ziet Praalen:

verblyfderCherubyns, waarop Godsgunſtkoomt daalen,
Doorlugtezegekoets, die 't heil van Iſrël bouwt,

Waarop Godsheirkragt ſteunt, waar voor de vyandgrouwt,
En die hen moed geeft, om de Heid'nen te vermaalen :
Om uw bezitting was vol vreugd de Joodſche ſtaat
oudstyds, en wonder gaf aan hen uw pronkcieraad.
Nogtans zyt gy alleen een ſchets van 's Hemels ſchatten.

Maar 't Nieuwe Bondvolk, 't geen nu hooger beurt het oog,
ziet zynen Heiland, als eene Ark, inzig bevatten
Den waaren Opperheer en Luiſter van omhoog
2. Tegenſtelling tegen de zetels der valſche vraagbaaken van den vader der logenen.
5. Op het verzoendekſel, afſchetſende, by uitnemendheid J. C. onzen Heer
9. d'Arke was de kragt en ſchoonheid van Iſraël , en 't onderwerp van hun vertrouwen

en toejuichinge, zegt de H. Auguſtyn, en Abrabanel noemt haer de Kroon huns hoofds.
13. De vfhe volheid der Gadheid zegt de H. Paulus, woont lichaamlyk in leſus Chriſtus

dit nietinſchaduwe enſchets, maar weezendlyken beſtaan'yk-Coll ***9-

w
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Op de Offerhanden.
Zie geheel Leviticus.

't (TEwiſſe, dat ons wroegt, maakt ons met regt verlegen,
ST - Het ſchildert onze zond' met 't allerzwart pinceel, -

En Godes wraak, wier gloed ons barnt, op 't felſte, tegen,
Vertoont zig voor ons oog in volle vlam geheel.

Welaan. men poog'Hem tot vergifniste beweegen,
En zoek voor zyn Altaar, uityder werreldsdeel,
De keur van lamm'ren uyt. 't Brandoffer, opgeſteegen
Met ons geroep om hoog, de wraak des Hemelsſtreel'.

Maar ſchoon wy al het vee den Heer ten offer ſlagtten,
Helaas! hoe zouden we ons met bloed te zuiveren tragten,
En dooven daar mee uit Gods eeuw'gen torengloed ?

'T volmaaktst zoenoffer kan Hyons alleen verſchaffen,
En, boetende onzeſchuld, met eigen goed, door 't Bloed

Zyn's Zoons, het Regt voldoen, dat 'smenſchen zond

moest

ſtraffen.
1. De vreugde eens goed gewetens (zegt de H. # ) is een Paradys, maer een
quaad gewiſſe ( zegt de H. Hieronymus) is de worm die nooit ſterft en 't vuur dat nooit
uytgebluſcht word.
12. 't zoenoffer aen 't Kruis, daar de Prieſter (zoo als de H. Auguſtyn ſpreekt) van
ons genomen heeft, 't geen hy voor ons moeſt opofferen. want hy heeft van ons het vleeſch
genomen. maar in dit vleeſch is hy geworden Slagtdier en Brandoffer. »
14. Hier ontmoeten de genade en waarheid elkanderen, en de geregtigheid en vrede
kuſſchen malkanderen. Ps. 85, v. 11.
-
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XXI

K L I N K D I G T.

Op Joſia.
Zie't ganſche

Boek van Joſua,

O NwinbreWinnaar, die ruim dartig Vorſten wont,
Held, wiens bazuingeklank de muuren om deed vallen,
De ſnelgewiekte Faam tragt uit ſpraakvollen mond,
-

Aan alle zyden uw veldſlagen uit te brallen,

Heiden zag u,

daar gy fors in ruſting ſtond,
Gereed ter ſlagtinge der kindren van hen allen.
De

-

Gy waart het die hun land aan uwe wet verbond,
En maakte hun gejuich eerlang tot lykgeſchallen.
Veel Zegepraalders, wydvermaard door oorlogsdaan,
Verdeelen met u wel den oogst der lauwerblaén,

En, nydig van uw lot, naer uwe glory dingen.
Maar egter, in het end' , toontg u een gaêloos held:

Want wie, vervolgende zyne oorlogszegeningen,

Heeft, door zyn ſtem, den loop der zon een perk geſteld?
v. Hy verwon er eenendarrig, zegt de H. Geſchiedenis Joſ. 12.v.24.men meint dat hy de
Hercules was, niet die der Grieken, maar der Egyptenaareu, der Arabiers en Feniciers.
3. Dus beelden d'oude Digters het Gerugt af
14. Die dag, zegt Ieſus Syrach, verſtrekte er voor twee. 't Schynt dat de Heidenen , uit
deeze, oft uit de hiſtorie van Hiskias, ontleend hebben 't verdigtſel des verdubbelden
# door Iupiter: want dat onderſtelt een dubbelden dag, in d'anderen halven werreld
OOt,
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XXII.

KLINK DIGT.

Op Gedeons Overwinning.

N

Rigt. VII.

Ge: handelwyzen zyn ſteeds wonder in onze oogen."
Door zwakke middelen wrogt God veel grootedaan,
Spoort zyne ſtem maar eens de minſte krygsliën aan,
Zoo voelen zyzig ſtrax door heldenmoed bewoogen.

Niets is, in zyne hand, van te gering vermogen.
Door deez driehonderd, die gy in het veld ziet ſtaan,
Als keurelingen uit het volk, gereed tot ſlaan,
Zal's Vyands talryk heir zig zien vernield, verjogen.

Maar met wat wapens zyn deez krygsliën toegerigt?
De kruiken zyn hun ſchild, hun pylen 't fakkelligt,
Hun zwaard ſtrekt de bazuin, om't leger te vervaaren
-

welſchep, myn ziel, dan moed zelfs in den hoogſten nood,
Daar Helen Werreld u den oorelog verklaaren
zal God uwinnen doen, al ware uw zwakheid groot.
»

1-2. God is wonderlyk van raad en kragtig in middelen, of zoo als de onze het ver
taalen , God is zonderlyk van raad en groot van daad. Ieſ. 28. v. 29.
2.Madian en Amalek hebbende 135 duizend,enGedeon driehonderd mannen, was juiſt

het getal der vyanden 45o. tegen eenen Iſraëlyt, ondertuſſchen verlooren zy zesentwin
tig duizend mannen. Dus ſtrekte Gedeon hen een waaragtige Gedeon, d..i. Verwoeſter

9. De Godsgeleerden, zig grondende op eene plaatſe in Ieſaias, vinden hier
een zinnebeeldige afſchetſing derzege
en den duivelbehaald,

van ieſin chriſtus en der geloovigen op de zonde
-

K L IN K D 1 GT EN
XXIII

65

K L IN K D I G T.
-

Op de Dogter van Jephta.
Rigt. XI.
eſchouw die Dogter eens, zoo wys, zoo ſchoon van leden
Die vliegt, waarheenen haar de Vaderliefde leid,

#

J

-

-

En, met de handtrom en de fleuite toebereid,

Heur. Vader in triomf ontmoet op vlugge ſchreden.
-

Strax zultge deeze feeſt van ſtacy zien vertreeden,

t

Door onvoorzienen rouw, die duurt in eeuwigheid.
Een ſtorm, die ſchielyk op deez'juichdag zig verſpreid,

-

Zal dien bedekken, voor altoos, met duiſterheden:

De zeegryke Oorlogsheld zal dus, met maagdebloed,
Beſmetten, door beloft zoo wreed, zyn lauwerhoeds
En zyne zegepraal tot eene rouwklagt maaken.
/

Ifigeniaas dood herleeft op dit tafreel,
Maar een verbeelding regt van 's Vaders druk te maaken,
Dat is onmoogelyk voor verwen of pinceel.
E

A

ro. De oudſte schriftuitleggers, zoo Iooien als chriſtenen, meinen dat Iephta
waatlyk, ingevolge van deeze Gelöfte, zyme pogter, twee maanden daarna, opofferde
1 2 De Geleerden meinen, dat de Ifigenia, daar we dikwyls de Fabeldigters hoo
ren van gewaagen, niets anders is dan de verbloemde naam van Iephtaas Dogter, event

als of men zeide Iertigenia Te Sebaſte, zegt de H. Epiphaan, wydde men haar een
eeſt toe, en gaf haar godlyke eerbewyzingen.
-

-

1+. Toeſpeeling op het oogdekſel van Again: juog, in het tafereel van Timanº,

-
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XXIV K L I N K D I G T.

Op Samſon.
Rigt. XIII, XIV, XV, XVI.

Zº ik Alcides niet, in deezen held, naar 't leven?
* Zyn onverwinlyke arm heeft, tot verſcheidenmaal,
Op het vyandlyk heir behaald de zegepraal:
Maar in zyn hairen is hem deeze kragt gegeeven.

o Gaëloos kamper, die van ſchrikken weet nog beeven !
Hoe! moet een held, die zelf een leeuw verwon, door
taal

En treken van een hoer zig winnen zien, en kaal

Geſchooren, als een ſlaaf, ten ſpot zyn omgedreeven?

Nogtans in uwen dood herſtelt zig weéruwe eer,
En, voor het laatſt, word de verwonnen. Winnaar weer.

Uw kragt kan dus alſaam uw' vyanden vermaalen.
Maar, ogy kleine Zon, wier glans zinkt in het graf,
Wat zytge by de Zon, die, in heur nederdaalen,
Zelf door haar dood, den dood, voor ons, den dood

ſteek gaf.

\

1. Alcides was de Hercules der Heidenen, men ſchreef hem zulke daaden toe, gelyk de
wiens huid hem tot kleedye

# # Samſon doet, als de verſcheuring des leeuws,
YCKtC,

-

4. Wonderdaadige kragt, ten aanzien van de natuurlyke zwakheid der hairen.
11. Samſon betekent in 't Hebreeuwſch Kleine Zon; volgens andere de zonder krage,

't geen zeerwel paſt op Samſon, en nog beter op Jeſus Chriſtus, den geeſtelyken Sam
ſon en de Zon der Geregtigheid,
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XXV K L IN K D I G T.
Op Samuël.
Zie 't Eerſte Boek van Samuël.

Ik zie den heilgenglans uw deftig hoofd omringen,
O Groote Godstolk, gy ſtelt Vorſten af en aan.
Gy, zonder wapens, maakt u Iſrêl onderdaan,

En ſtrekt hen grooter Vorſt, dan die ooit kroon ontſingen.
/

De Hemel, die uw beê ſchenkt d'afgeſmeekte dingen,
Doet, door uw ſtem alleen, de vyanden verſlaan,
En, dat nog hooger draaft, driewerf doet God verſtaan

Zyn ſtem aan u, pas een der teêrſte Jongelingen.

Toen zynde nog een kind, een nieuwling, onbedagt,
Neemt gy, daar God u duszyne aanſpraak gunt by nagt,
De ſtem des Hemels voor de ſtem een's ſterfelyken.
Maar och ! wat vind men niet alvleijers, die te regt,

Zyn haatlyk, daarze 't geen een menſch ſpreekt, zoo doen
pryken
Door vleitaal, als waar 't iets, dat Gods Orakel zegt.
4

E 2
2. Dat bleek aan Saül, David en Agag.

6. Toen was hy een waaragtige

#.

d. i... een verhoorde van God. .

14. Samuël had de ſtem van God genomen voor die van Eli den Hoogenprieſter, maar

in tegendeel riep 't volk van Casſaréa, op de ſtemme van Herodes: eene ſtem van God
en niet eens menſchen. Hand: 12. v. 22. En de volgers van Montanus namen zyne

ſtem
voor die desH. Geeſts, zoodanig handelen ook alle de ſlaaven der Valſche Profee
tCIl,
A

*

*
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XXVI

K L I N K D I G T.

Op David.
ISam. XVII. II Sam. XI. Pſ. LI.

G" is't, groote Held!

God had het toegezeid.

De Filiſtynen zien zig in hun hoop bedrogen.
Hun ſchrikkelyke Reus viel hoofdloos voor hunne oogen.
Alle uw vyanden won uw dapper krygsbeleid.
Maar 't ſchandlyk overſpel, gepleegd in heimlykheid,

Uriaas moord, dien 't leven wierd onttoogen
Door Ammons doodlyk zwaard, bevlekt uw groot vermo

En braave

gen ,

En onderwerpt aan ſchande uw koningsmajeſteit.
TN

w

Welaan ! gryp moed op nieuws, om dus u zelf te winnen.
O Leeraar van de Boet', laat uwe harp beginnen

-

Te ſpeelen van uw heil den Stigter, en zyn' magt.
Laat het Heelal zig in verwondering als verliezen,
Om u, die uit het veld zyt op den troon gebragt;

Voor my, 'k wil graag uw harp, voor uwe rykskroon, kiezen,
3. David, Goliath ter aarde werpende, is een voorbeeld van Ieſus Chriſtus,
duivel verdoet, zoo ſpreekt de H. Auguſtyn.

-

die den

-

5 Dezelfde zegt: David beging zyn overſpel en moord niet in zyne krygstoeten en
ſtryden, maar toen hv gemak en ruſt genoot. Men moet derhalven met meer zorg waa

ken geduurende den voor- dan tegenſpoed.
ro. ook vermaant die oudvader, wegens Davids Val en Boete: dat zy, die niet ge
•

. -

vallen zyn, hem hooren, om zig daarvoor te hoeden, en dat zy, die reeds gevallen
zyn, hem hooren, om zig van hunnen val op te rigten.
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XXVII K L IN KD I G T.

Op Abſalom.
II Sam. xv, xvI, XVII, XVIII.

W" toont trotſe Abſalom al tegenſtrydigheden!
' Hoe loochent 's Jonglings Naam zyn vuile muitery!
Zyn Naam zegt, dat de Vree hem eigen is, dog 't ſmeeden
Van twiſt toont, dat hy't hoofd van boozen Oproer zy.
Een ſlang, een tyger, vol verraderlyke zeden,
Ondankbre, laffe en een ganſch redelooze is hy,

Wiens kroonzugt, door het bloed zyn's Vaders, heen wil
treeden ,

Op dat hy ſtyg ten troon van Iſrêls heerſchappy.
Wie dagt nogtans, dat ook de pyl, die 't hart doorgriefde

Van dien Weërſpanneling, de teêrſte Vaderliefde
Beweegen zou, tot zulk een jammerlyke klagt ?

Stierf 't kind van Bathſeba; hy ruſtte in Gods behangen:
Maar weent hy om deez' Zoon, die 't Ryk had ſnood ver
kragt;

»

't Is om dat Abſalom Gods ſtraf moet eeuwig draagen.
E 3

-

v, Abſalom betekent, in 't Hebreeuwſch, Vader des Vºeder. , ,
12. Hy beweende zoozeer niet zeg de H. Auguſtvn) den dood van Abfalom,om dat hy
van zoodanig eenen zoon beroofd was: maar dewyl hy w ſt, in welke wroegingen en
pynigingen van toen af aan de godlooze, overſpelige en op vadermoord toeleggende
zel was nedergeploft wint te voor en had hv zie biy moedig aangeſteld, na 't aſſter

ven van een anderen onſchuld, een zoon, wanneer hy zoo dertig ſprak: Hy zaltstry niet
wederkoemen, maar ik zat tot hen heenengaan. 3. Sain, K2, V. *;.
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Op den

Tempel van

Salomon.

I Kon. VI. II. Chron. IV.

Dat al het Aardryk vry zyn ſchatkiſt openſluit',
Van 't Noord tot 't Zuid, van 't Weſt tot aan de Mor

genlanden:

Dat al des werrelds zeën, uit wie veel rykdom ſpruit,

Heur ſchatten, uit haar kolk, opwerpen langs de ſtranden:
Dat kunſt

het werk volvoere, al daar Natuurkragt ſtuit:

Dat Moor, Egyptenaar, Hebreeuw, Tyriêr hun handen
Gebruiken, om, op 't ſneegſt, uit marmer, cedren, uit

Metaal, te vormen puik van werk, door hun verſtanden.
Ja dat al 't menſchdom vry den wysſten Salomo,
Den Vorſt van Iſraël, de handen leene, om zoo

Voor 's menſchdoms Schepper een doorlugte kerk te bou
wen.
/

O Goddelyk Geſtigt, 'k zie al uw heerlyk ſchoon :
Maar 't is ſlegts menſchenwerk, dat wy met 't oog beſchouwen,
Wees gy, o Heer, daarvan de Ziel en Eerekroon.
2. De vier deelen der werreld. In plaets van 't Noorden tot het zuiden, zegt onze Eerw.
Schryver, van den Beer tot aan den Endaan, dat het zelfde egter betekent.
- 3. Onze Eerwaarde schryver zegt eigentlyk: dat, van de Atlantiſche tot aan de Boſphor
## # de golven de ſtranden, met haare goederen, bedekken, ſtellende dus een gedeelte voor
5t geheel.
# Dat deed God door zyne onthouding in d'Arke, die, ter oirzaake van zyne kragt

daadige en luiſterryke tegenwoordigheid, zyne kragt en glory genoemd is geworden,
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K L IN KD I GºT.

Op de Koningin van Saba.
I Kon. X. II Chron. IX.

oorlugte Koningin, vol Wysheid en Vermogen,
Die van 't Arabiſch ſtrand, met eene groote pragt, \
In Paleſtyne quaamt blymoedig aangetoogen,
g

En, met u, ſchat van geeſt en ſchat van goedren bragt:
Vergeefs ſcheen 't, datge wouwt, door uw weetkundig poo
gen,

Verwinnen Salomon in zyne wysheidskragt,
En, meer dang had gehoord nu ziende met uwe oogen,

Voelde uwe ziel 't gewrogt van 's konings wysheidsmagt.
Die groote Vorſt, 't is waar, kon u, door 't oor, bekooren;
Maar had de Salomon des Hemels u doen hooren

Zyn ſtem, wat heiligen drift had die in u gebaard?
Had gy niet, volgende dien hoogſten Hemelkoning,
Vergeetend ganſch u zelf, die ſchoone keur meer waard
Geſchat, dan Rykdom, Volk, Kroon en Vorſtinnewoo
ning ?
E4
2. Deeze Vorſtin quam niet uit Egypte nog Moorenland, maar uit dat gedeelte van
't gelukkig Arabie, daar de Sabëers, volkeren eigentlyk zoo genoemd, woonden by
het ſtrand der Arabiſche Golf of Roode Zee. Van Salomon en haar is het, dat d'Abiſ,

ſyniſche Kaizers zighedendaags beroemen oirſprongkelyk te zyn.
11. De Naam Salomon, betekenende vreedſaam, paſt by uitmuntendheid, oRJs
ſus Chriſtus, den Vorſt des Vredes, zegt de H. Auguſtyn,
*

7,

c H R 1 S TE LY KE
XXX K L IN KD I G T.
Op Elias.
I Kon. XVII, XVIII, XIX. Matth, XVII.

Geº: Serafyn,

wiens yver, hoog te looven,

veel nieuwe wonderen verrigt, vol hei'gen gloed
Groot Heilig, die ſomtyds gediend Zyt en gevoed
Van Raave en Engel, als een vorſt in zyne

|

hoven :

OTweede Onſterveling, die 't Hemelvuur van boven
Trekt neerwaarts met uw ſtem, dwingt, naar uw wil,den
vloed,

Tyrannen ſidderen en graven open doet,
Door wien vuile Afgodsdienſt, met kragt, wierd weggeſcho
-

VCn

,

O Zuil van Iſraël, o Gods tolk groot van lof,

Een ſnelle vuurkoets, vol van glans, voert u naar 't Hof
Des Hemels, voor altoos, van onze onwaardige aarde.

Nogtans op Tabor, uit het glanzig Hemelhuis,
Neêrdaalend', zult gy, die geen dwaaling immer ſpaarde,
Beſtryden Joodſchen walg en d'ergernis van 't Kruis.
«. d' Eerſte menſch, die niet geſtorven is, was Enoch en de tweede is Elias.
6. Dat deed de loden zeggen,

dat Elias den sleutel des Hemels droeg. L,

, 12, In de Veranderinge van Ieſus Chriſtus, die zoomen meint, op Tabor is ge
ſchied, eenen berg in Galiléa. Daar was het, dat Elias en Moſes, ten Hemel afge
daald, zig onderhielden over de wonderen van 's Heeren Lyden, als willende dus al de
werreld te kennen geeven, dat het zelve 't onderhoud en de verwondering der Heiligen
in 't Paradys uitmaakte.

-

»

'

.
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-
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XXXI

K L IN K D I G T.

Op Jonas.
Jon. I,

"

II.

O Jonas, al te bloô, wat
t

73

is uw ſchipbreuk ſchoon!

De hand des Heeren, die veel wonderen kan baaren,

t

Doet u een Vryborg in de golven zelfs weêrvaaren.

Uw Schip en ſtuurman ſtrekt 't Gedrogt, op Gods geboòn,
Van kolkin kolk geſchokt, en tweemaal uit den doón
Verreezen, zonder dood, zietg' u in 't leven ſpaaren,
En in dit toeval kan de dood zelf u bewaaren

(OWonderl) voor den dood. 't Grafzytg' in 't graf ontvloôn.

-

\

-

Doorlugtig voorbeeld van den Heiland, na drie dagen,
Zieg u, uit 't naare graf, gezond op 't ſtrand weer draagen.
Uw lot nogtans verſcheelt met 't lot van onzen Heer'.

Op heden is uw lyf in 't graf ook neergezegen:
Dog 's Hemels Jonas kent geen wet van ſterven meer;
Maar, uit het graf, is Hy, ten troon van eer', geſtegen.
-

-

-

-

E 5

7. De Naan van Ionas,betekenende eene Duif, geeft zyne beſchroomdheid te kennen.
4. Volgens Ioſephus is hy aan 't ſtrand uitgeworpen, op den oever van den Pon us
Euxinus of de zwarte zee. 't Schynt, dat de Heidenen hier van de Fabel van hunnen Ari
on, door 't ſcheepsvolk in zee geworpen, maar dºor een Dolfyn behouden, ontleend
hebben, als ook die van hunnen Herkules, ingezwolgen door een Walviſch in wiens

ik hy drie dagen en drie nagten verbleef, en waaruit hy friſch en gezond den derden
So

dag hetvoortgam, niets verlooren hebbende dan zyne haiten,
*

-
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XXXII

K L IN K D I G T.

Op de Ziekte van Hiskias.
II Kon. XX. IIChron. XXXII.

D" Kranke, uw lot ſchynt my hoog roemenswaard.
Een Engel van het ligt ſtaat aan uw zy? de kragten
Des grooten Medicyns gaan boven uw verwagten.

zyn hand heeft u dus uit 't geweld des doods geſpaard.
Wat heil, of wat heil niet, heeft u uw beê gebaard?
Uw 'slevens Vryheer ſchenkt, verhoorend uwe klagten,

U vyftien jaar nog, eer u 't ſterflot kan bemagten,
En, voor u, deinſt de zon, ganſch tegen heurenaardt.
Ja, Vorſt, uw roepen en uw bitter harteklaagen

Zyn 't, die u wapenen voor Gods gedreigde ſlagen,
En maaken u beroemd by het Nakoomlingdom ,
Dus dat het zeggen zal, aanhoorende uw hiſtory,

1

O Heer, uw Almagt maakt een krankbed nuttig, om
Vooryders oog te zyn een ſchouwtooneel van glory.
7. Onze Eerw: Schryver zegt troit luſtret, drie lnſtra d, i, driemaal vyf jaaren want
één luſtrum betekent, by de Latynen, vyf jaaren.
8. De Zonneſchaduw week tien ſchreden, op den zonnewyzer van Achaz terugge. d.
i: waarſchynlyk vyf uuren, konnende yder ſchreede van dien zonnewyzer niet grooter
dan een halfuur zyn. Anderzins had de dag van eene overmaatige langkheid geweeſt,
zelfs zonder wonderwerk. Men vind hier, ſedert den middag, driemaal vyfuuren, ver

beeldende de vyftien jaaren, aan Hiskias gegund. Zie d'aantekening op den 14 regel
van 't Klinkdigt op Joſua.

g
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XXXIII K L IN K D I G T.

Op

de Gevangenis

van Manaſſe.

II Kon. XXI II Chron.xxxIII.
Prinſen, die 't bewind, op 't aardryk, voert als Gôôn,

Men: engy ?beſchut te zyn voor menſchelyke elen
Ai ziet deez' Koning eens, die reeds vier jaar zag enden,
Sint dat de Kerker hem geboeid hield, vol van hoon.

O Groote Vorſt, daar 't oog uw traanen ſpreid ten toon 2
Leer daar ook, door de hoop, de kragt der ſmarte afwen
den,

En merkt, hoe God niet liet u hulpe toe te zenden,
In 't lyden tot nu toe, ſint 't vallen uit uw troon.
God nam de kroon u af, om al uw gruwelzonden.

Uw beé heeft, door Gods gunſt, de kroone weêr gevonden,
Zyn hand herſtelt u in uw eerſten luiſter weer.
Een dubble kroon (o wie kon zulk een heil gelooven!)
Baart uw gevangnis u, by wondren ommekeer,

Eéne in Judéa, ééne in 't Hemelhof daarboven
12. Wiltge de kragt des berouws kennen (zeggen de Jooden) zoo beſpiegel Manaſſe
Hy is bekeerd geworden in zynen kerker, en vervolgens herſteld op zynen troon. Dus
deed de gevangenis, hebbende hem gediend tot zyne bekeering, hem herwinnen de
tydelyke rykskroon van Juda; blyvende te gelyk verwagten die der Eeuwigheid. De Hi
ſtoryſchryver der Jooden meld wonderen wegens 't vervolg deezer bekeeringe, en hY
verzekert, dat Manaſſe voorts, zyn ganſch leven door, een groot Yveraar en zeer ge

lukkig Vorſt geweeſt is.

'

'
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xxxIV K L IN K D 1 GT.

'Op de dood van Joſias.
II Kon. xXIII, II chron.xxxv.

J" en Godvrugte Held, volglanzig t allen zyden ,
Vorſt, welken d'onderzaat met regt de liefde van
Uw Volk noemt, hunnen ſchild en hun cieraad, hoe kan

Uw hoogmanhafte zielzoo wenſchen naar het ſtryden 2
Laat toch uw legerkoets niet verder heenenryden.
Hoe zal 't gaan met uw Volk, in uw afweezen, dan,
Wen eens het leeven van zoobraaf een oorlogsman

Als gy zyt, in 't gevegt, een droevig eind zal lyden?

t

Maar och, de doodpyl heeft reeds 's konings zy' door
Wroet,

En rood is 't ſlagtveld van het vorſtelyke bloed.
Beweenenwe zyn dood, om vollegende elenden;

Maar dat onze eigenbaat ook voor zyn glory wyk'.
Zaghy, in deezen ſtryd, zyn kroon en leven enden,
Hy gaat nu heerſchen in het Hemelſch Vrederyk.
4. Toen hy ligtvaardigden koning van Egypte ging beſtryden, zigdus tegen Gods be
veſ aanſtellende, dat, volgens 't zeggen der Jooden, aan deezen Vorſt, door Iere
mias gegeeven was.

9. De Ioodſche Talmud zegt, dat, zooals Ioſias gereed was den adem uit te blaa
zen, de Profeer Ieremias , ziende dat hv zyne lippen roerde, zig op hem nederneig

de, en zº'n oor digt by deszelfs mond houdende, dien grooten vorſt, thans zieltoogen
-

#
met eene zagte ſtem hoorde zeggen: Gyzjtregtvaardig, o Heer: want ik ben
pannig geweeſt aan uw bevel,
%.

v

reder

-
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xxxw K L I N K D 1 GT.
Op de Babyloniſche

Gevangenis.

II Kon. XXIV, XXV. IIChron. XXXVI.

D" , Zon, terug. Uw ligt kan heden niet behaagen,
t

Och ! dat myne oogen, neêrgezonken in een nagt
Van droefheid, bronnen zyn van traanen, in myn' klagt.
Jeruſalem, ai my! ligt ganſch tot ſtof verſlagen.
-

't Chaldeeuwſche moordrot heeft onz ſchatten ons ontdraa
3en ,

Onz Praalgebouwen

neergeworpen , wreed geſlagt

Onz' Prinſen, al ons zaad, onz' Prieſters omgebragt.

Een kerkhof is ons land voor onze naaſte

maagen.

God zelf gaf 't Heilig Huis zyn's Tempels hen ten roof
En

• Babel gunſtig, dog voor Iſrêls rouwkreet doof,

Doet Hy zyn Volk in boei en ballingſchap verquynen.
Ja God helpt 's vyands heir en houd in 't voorſpits voet.

Och! 't is gering, dat dies myne oogenbronnen ſchynen.
Druk uit uw rouw, myn hart met traanenſtroom van bloed.
1. Plutarchus meld van zekere volken, die in hunne groote droefheden Holen van
rouwbedryf hadden, waarin zy nederklommen, om het ligt niet te zien.

9. Dat is de Eerſte Tempel van Jeruſalem, die toen 4 to of 415 jaaren geduurd had.
13. Eer zouden de traanen ons ontbreeken dan de ſtof der droefheid, zeiden zwaar
bedrukren, in de geſchiedſchriften vermaard.

En ſchoonwe in onze oogen eene fon

rein van traanen hadden, zoo eene fontein zelf (zegt de H. Auguſtyn) zou nog niet ge
noeg Zyn,

-

88

C H R I S TE LY K E
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Op Daniël.
Dan. I, II, VI, V, VI, IX, XI.

G" Staatsman, Heilig ook, uit koninglyken zaade,
Uwe Engellyke geeſt, gehuiſt in ſchoone leën,
Was rykelyk vervuld met alle koſtlykheên,
Die blyken deeden Gods kragtdaadige Genade.
Hierdoor was't dat gy ook geſtaag onfeilbaar raadde

De Staatgeheimen, en zaagt haar verborgen reën.
Geboort' van Chriſtus, en 't kruis, van Hem door
geſtreên,

Voorſpelde gy heel vroeg, net zoo het voorviel ſpade.
De Geeſt des Heeren ſprak, door u, en daar door gaf
Uw ſtem den Vorſten ſchroom, gy wierpt ten troon hen af,
zig door de vreeze prangen.

En nimmer voelde uw hart

De hand van anderen ſloeg leeuwen wel ter neêr :
Maar gy alleen, daarg' in den moordkuil zat gevangen,
Weêrhield hun woede, door uw kragtig ſmeekgeweer.
2. d'Engel Gabriël noemt hem den Gewenſchten Man, aangenaam aan Gode, aan
Koningen, en Volken, geduurende geheel zvn leven en van eene onſterfelyke gedagte
niſſe, na zyn dood. Dus ſpreekt 'er Joſephus af.
8. Hy alleen, onder de Profeeten, en meer dan 5co jaaren te vooren, heeft den netten
tyd aangeweezen van de geboorte en den dood des Meſſias.
-

.' 12. Gelyk Samſon, David en Banajas in de Heilige Hiſtorie en anderen in de werreld.
lyke, als Hercules,

Boydamas ,

Lyſimachus en de kaizer Heraclius,

e
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XXXVII K L IN K D I G T.

Op de drieHebreeuwſche Prinſen in den Oven.
Dan. III.
w

M" reên wat zegt gy? ſpreekt myn oog hier waar of
niet ?

Drie Bloedgetuigen, jong van jaaren, onbedoven
Van ſmook, vermaaken zig, daar duizend vonken ſtooven,
En 't ſchynt dat geenszins hen de hitt des vuurs verdriet,

De fyne vlam, die vlug rondom hen heenen ſchiet,
Of, durvend hen niets doen, vlugt zylings uit den oven,
Of ſtreelt en kuſcht hen zagt, terwyl Gods Boô, van boven

Neêrdaalend hier ter ſteê, dat Drietal hulpe bied.
O Edelmoedig krooſt, uit edel bloed geſprooten!
Dat God, als fyn goud, in den ſmeltkroes heeft gegooten;
Nog ſchooner, reiner ryſtgy weder uit den gloed.
Zoo ruimt God uit den weg alwat zyn Volk kan ſchaaden.
Het zyze gaan door 't vuur, of door een watervloed,
Zyn arm werkt, hen tot heil, geſtaadig wonderdaaden.
4. De waardigheid der Bloedgetuigeniſſe was in hen niet minder dan in anderen zegt
in de vlammen. zoo zeide ook de Belyder der waarheid Theodorus, ten tyde van Juli
aan, dat, in 't midden zyner pynigingen een Iongman hem verſcheenen was, die hem al
toos bygeſtaan en getrooſt had, vaagende zyn zweet af, met een zeer fijnen linnendoek
en koud water plengende op zyne gebrande wonden.
de H. Cypriaan; en Gregoor van Tours: Zywierden verquikt, door eenen hemeldauw,

>

ſ

# De H. Auguſtyn zegt: de verdrukking ſtrekt ueen oven en ſmeltkroes een's Goud

llllC15,

J
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xxxVIII K L IN K D 1 GT.
Op de //ederkongſte uit de Babyloniſche
Gevangeniſſe. *
Nehem. VII, VIII. Eſia II, III.

H" is het waar? miſſchien zyn 't droomeryen,
Een ydle hoop, die zig met zoete mym'ring voed,
Een Paradys in ſchyn, een al te weiflend goed,
Om ons een vaſten trooſt te geeven in ons ly'en !
Neen,

't Is een wonder werk, niet valſch; Godkoomt ons
vryen

Van onzen langen ramp. Zyn Heil volgt onze boet'.
Zyn hand werpt Sions druk daarheenen in een vloed

van vreugde, daar zyn gunſt ons nu mee koomt verbly en
Weg van ons, voorwerp van zooveel geleden quaad.
Herneem, o Heilig Volk , dat God uit boeijen ſlaat,

Uw harpen, reeds zoolang aan wilgen opgehangen.
Uit naaren nagt ſchiep God ons deezen ſchoonen dag

Dat tot de wolken klim 't geluid van onze zangen.

-

Gods liefde houd nu ſtee, daar eerſt zyn toren plag.
* Hier worden de wederkoomende Jooden ſpreekendehngevoerd.

1. Dat was de gedagte der Jooden in den 137 Pſalm, en van den H. Petrus, na zyne
Verloſſing. Hand. 12. v. 9.

5. 't Jeruſalem der Jooden, zegt de H. Auguſtyn, is een beeldtenis van 't eeuwige

eruſalem, en de werfeld is ons Babylon. ,,Maar gelyk, na 70 jaaren gevangeniſſe de
ooden naar hunne stad wederkeerden, dus, als de week onzes levens zal geëindigd
zyn , zullen wy wederkeeren naar ons Vaderland.
3. Zoo word er geſprooken van eene Beke der Welluſten, in de Pſalmen en d'open
baatinge. Pſ:36, v. 5. en Openb. 7.v, 17, 12, v. 1.
-

»

-
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XXXIX K L IN K D I G T.
-

Op de

Koningin

Eſther.

Eſth. II, IV, V, VIII, 1x.

.

S# ſtandvaſtig in uw wederwaardigheid,
Naar 's Hemels raadsſlot, moet gy nuden ſtafhandt
«Eeren :

De min, door 't keurlyk ſchoon, dat op uw leden leit,

Verzet,

gaat zelf de kroon der Perſen u vereeren.

Een groote Alleenheer ziet zyn' fiere Majeſteit,
Door uwer oogen glans, verwinnen en beheeren.

Die trotſe Alleenheer word uw ſlaaf nu, en bereid
Toont hy zyn moedig hart, ten dienſt van uw begeeren.
Uw taalsaanvalligheid, het zoet van uw geween
Verloſt het Heilig Volk uit zyne elendigheën,

En baart het, in de plaats van rampſpoed, heilryk voordeel'
Uwe Eerzugt heeft 't geluk van Juda tot haar wit,
En, in die braave vlyt, geſtuurd door keurig oordeel,
:

Wint uw doordeugdlyk ſchoon de zaak, daar gy om bid.
F
1. zy was van 't overſchot der Gevangenen, van Jeruſalem naar Babel gevoerd, ten
tyde van Jechonias. ,,Maar zy was oºrſprongkelyk uit het koninglyke huis van Saul.
2. 't Schynt, dat dit geſchied is, nadat de Tempel van Jeruſalem herbouwd was. s. 't was een Koning van Perſie, in de H. Schrift genoemd Aſſuerus, d. i. groote
Vorſt , en Joſephus geeft hem den naam van Artaxerxes, d.. i..groot Oorlogsman. Veelen
meinen, dat hy was Artaxerxes de Langhand.

-
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CHRISTELYKE KLINKDIGTEN.
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B O E K.

K L IN K D I G T.

Op 't Euangelie.

B" van het
waare Heil, groot Nieuws, op't hoogſtte loo
ven !
-4

De Vorſt der vorſten daalt uit zynen Hemeltroon,
Die Eeuwige word menſch, en ſtelt zig ons ten toon,
En die onſterflyk is ziet zig het leven rooven.

't Geloovig volk vind thans 't afſchutſel weggeſchooven :
Nu Chriſtus bloed verzoent Gods Wraak, die, als hun loon,
De ſchenders treffen moeſt der Godlyke geboôn,

En baant een effen weg ter Heerlykheid naar boven.
Hier word de ſchuldheer zelf een ſchuld naar. Hier belaſt,

d'Onnoozelen de ſtraf, die op den booswigt paſt.
'k Zie hier geheimen in, die de Engelen verrukken.
Gaêlooze Grootheên, die ik aanſchouw met vermaak,

Vergeefs tragtte ooit myn Zang uw lofregt uit te drukken.

De beſte lofſpraak is't geloof
F 3dier wonderzaak,
t

-

/

9. Verwonderlyke Huishouding (roept de H. Auguſtyn # van een onuitſpreke
lyk Geheim. De meeſter betaalt de ſchuld des dienſtknegts. d'onſchuldige is geſtraft
voor den ſchuldigen. Een God draagt de ſtraf der zonde van den menſch. O Zoon van
God, Hoe kragtig was uwe liefde aan 't blaaken? Hoe laag is uwe ootmoedigheid ne
dergedaald? Hoe hoog is uwe Menſchenmin opgeſtegen?
13. Daarom zegt de H. Petrus datze begeerig zyn, om daar, tot den grond toe, in
te zien. 1. Pet. . v. 12.

14. 't Geloof is een Lofreden desharten, voortreffelyker als alle, die de tong verrigt,
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II K L IN K D I G T.
Op de Heilige Maagd.
Luc. II.

» Vetº: Moeder, en nogtans ſtaâg Maagd gebleeven,
Wat is uw heilſtaat groot! hoe gloryryk uw ſtand!
Door welk een ſchilders kunſt word juiſt het beeld omſchree
Ven

Der onverſterflyke eer, die gy kreegt van Gods hand?
De Schepper wil, dat gy Hem zult het lichaam geeven,
Uw Maagdeſchoot ſtrekt den Oneindigen een band.

Natuur maakt Dien uw zoon , Die u gaf 't geeſtlyk leven,
En, ſpruitende uit u voort, aanſchouwt Hem al het land,
Die't Eeuwig Ligt formeert, Dien gaat gy't ligt hier gonnen,
Gy zoogt, met maagdemelk, aan kuiſſche boezembronnen,
Hem, Die, uit zynen Schat, al't ſchepſel onderhoud.

Een Evaas ſnoepluſt baarde aan ons 't noodlottig ſterven:
Maar gy, o Jongkvrouw vol van wondren, menigvouwd,
Doet, in de vrugt van uw Geloof, ons't leven erven.
s. Hy verloor niet, zeggen ſommige Ouden, 't geen Fy was: maar Hy begon te zyn,
dat Y niet was. '. Eerſt concilie van Epheſus vervloekt, met regt, allen, die aan de
# Mºgd weigeren de hoedaanigheid van Gods Moeder Jeſus Chriſtus (zegt de H.

#

# zigzelven eene # , om uit haar gebooren# # Maar
fangen Vry
#"
gelukkiger,
Ikkiger, datze Hein
Henniin heur hart, dan datze Hem
2 ---- in
haarCn OOtt Ont
Onl
-

#

'4:heeft
Maria, zegt de H. Bernard,, is
het Geeſtelyke
dat den
den Boom
Yens
is het
Geeſtelyke Paradys,
Paradys, dat
Boom des
des

le
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III K L IN K D I G T.

Op de Geboorte van onzen

Heere.

Verwondering.
Matth, I, II.

Luc. II.

Wonder, vrugtbaar van zooveele vreemde wonderen !
Doetop , o menſchen, hier uw harten en uw oog.

Gy, zuivre Serafyns , heilige Englen, daalt naar onderen,
Met zulk een vuurgen vlugt, als ooit uw heirtroep vloog
Hy, tot wiens lof uw Choor zig eeuwig af moet zonderen,
Verliet, voor eenentyd, zyn woonplaats van omhoog.
In doeken ligt Hy, die met blixemen en donderen
Zig toeruſt.

In een hut koomt Hy uit 's Hemels boog.

De Sterke, d'Oude heeft de kindsheid hier verkooren.

Men ziet d'Onzienlyken. God zelf word nu gebooren.
d'Eeuw'ge is hier ſterfelyk. d'Oneindige is beperkt.
'k Zie eindelyk Hem in een ſtal ter neêr gelegen,

En 'kroep verrukt dies uit: Jong Kind, dat eeuwig werkt,
Wat ſchyntg' aanbiddenswaard, al ligtgelaag gezegen!
F 4
7. Jeſus Chriſtus, zegt de H. Auguſtyn, had, voor zyn purper, niets dan zyn bloed,
aan het kruis, maar hier, zegt de H. Bernard, houd Hy't purper zyner Godheid bedekt
onder 't haire kleed van onze ſterflykheid.

8. Kaizerin Helena deed, op deeze geringe plaats, een pragtigen Tempel bouwen.
dien men nog ziet.

. .

14. Wy bidden Hem aan, en omhelzen Hem eerbiedig, zegt de H. Bernard, in
de kribbe, aan het kruis en in het graf, daar wy hem ZWak, bloedig en bleek zien, ter

liefde van 9ns,
1
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Op 't zelfde Onderwerp,
Trooſt.

Elendelingen,

die

, met regt, gevoelt de klem

Van vreeze voor de hel, voor 't vuur en voor de py.
l

Inen ,

Loopt vrolyk, tot de wieg diens Grootvorſts. loopt tot
Hem,

-

Die, met zyn zoet gezigt, uw ſmart kan doen verdwynen.
Hy koomt ten Hemel af. 'k zie Hem. ik hoor zyn ſtem.
onmenſchelyke weën, nooit moetg' hier weêr verſchynen!
Wy zien, hoe Jeſus van de Wet den blikſem tem'.
Hy ſluit de hel, en ſlaat ons los van 's duivels lynen,
-

Een’

Jeſus aan de borſt en in de wieg te zien !

Kan ergens het Heelal zoo ſchoon een ſchouwſpel biên ?

-

Is hier de Bondkiſt niet met al haar pragt en glory?

Is niet dit Wonderkind de ſterke God, die quam,
Van zyn geboort', ten ſtryd, en reeds al heeft victory,

Die ſterflyk wierd, op dat Hytgrafzyn kragt ontnam?
3. De wieg van Jeſus is hier de geeſtlyke Arke, waarop men paſſen kan dit zeggen van
-

den wyzen Man: de koning, op zjnen throon gezeten, verſtroomt al het quaad, met zgn ge
sºigt, ſpreuk zo, v. 8.
3. Chriſtus is gebooren, ontrent vierduizend jaaren na de Schepping, de H. schrift

tekent niet juiſ#an het Jaargetyde nog den dag. Men moet met nedrigheid gedenken
13. Jeſus kan zeggen,daar Hy het ſlagveld intreed, 't een Caſar zeide, nadathy daar

aan dit geheim ſtilzwygen.

-

-

- -

-

--

- - -- - -

-

-- -

--

was uitgekomen: ik gaan, ik zeg: ik win, zie d'aantekening op het zi, Klinkdigt,
,

*
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V K L IN K D I G T.

Op 't Aſbeelſel van onzen Heere.

Tie: vol van kunſt, die, in 'tgelaat te maalen,
Ook ſaam verbeeld de ziel, koom maak een tafereel,
Daar alwat uwe kunſt verciert, in yder deel,
Door uwe wyze hand, met volle kragt, kan praalen.

Formeer dat Beeld der Deugd, waarby geen deugd kan haa
len,

-

-

Door ryke kleuren van uw treffelyk pinceel:
En ſchaduwt gy 't, met aarde en ſtroom, maak dan ge
heel

-

Den dag ook van uw werk, uit glans van zonneſtraalen.
Rep u, toon ons, in 't beeld een smenſchen, 't Eeuwig
Woord ,
2

-

Dat met zyn eige hand dit groot Heelal bragt voort.
Neen. onderneem het niet, o ſchepſel, dat moet ſterven.

Belyd rondborſtig hier uw zwakheid, ſchoon gy ziet
Al kans om Jeſus-menſch te ſchildren door uw verven;

God-menſch te treffen kan nogtans uw kunſte niet.

l

w

1. Roemrugtig ſchilder der Oudheid, op gelyken prvs ſchat men ook Ariſtides.
5. Dit is hier de Deugd, met een lichaam bekleed, die Plato , zonder haar te kennen,
zoozeer gewenſcht heeft te zien, als het zielſtreelendſte voorwerp der ganſche werreld.
8. Dus ſpreekt Tertulliaan van te ſchryven met de ſtraalen der zonne,

14. Dat was het 't geen wyſlyk, door Euſebius van Crſaréa, vertoond wierd aan de

faizeriane Conſtantia, die hem het afbeeldſel van onzen Heere vroeg,

-

-
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K L I N K D I G T.

Op de Verſchyning des Engels aan de
Herderen.
t

Bant,

Luc. II.

herders, uit het hart, dat doodelyke vreezen:

Gods Engel, vol van glans, dien gy u nadren ziet,
Verkondigt u de wraak een's grammen Hemels niet;
Maar wil een trouwe tolk der Hemelvrede weezen.

Hoort, zegt hy, 't lieflyk Nieuws, vanyder waard gepreezen:
De Heiland, dien God lang den Vadren ſpellen liet,
Blinkt nu in Bethlehem, daar zyn geboort' geſchied.
Een kuiſſche Jongkvrouw bied haar boezemzog aan Deezen.
Gaat heenen en beſchouwt, met het Geloofsgezigt,
Hoe 's Konings purper in ſlegt doek doek verholen ligt,
En Hy een kribbe alleen, tot koningswieg, kan krygen.
verwondert u niet om den duiſter deezer plaats.
Hy, die uw aardt aannam, om in het graf te zygen,

Moeſt niet gebooren zyn, vol Goddelyk cieraads.
2. Jeſus, Gods Lam, is eerſt den herderen geopenbaard, even zoo als hy eerſt den
Aertsvaderen, die herders waren, voorzegd was.

12. De Stal, daar de Zaligmaker gebooren wierd, is dikwyls van d'Ouden genoemd
geworden eene ſpelonk of grotte, dewyl, ten aanzien der gelegenheid van Bethlehem,

die ſtal heeft konnen gehouwen zyn in de rotſe. In dat kleine gat der aarde (zegt de
H. Hieronymus) is het, dat de Schepper des Hemels gebooren is. Toen beantwoordde
Bethlehem, (als betekenende
het Broadhuit) geeſtelykcrwyze zºnen Naam,
.
/
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VII K L IN K D I G T.
Op d'Aanbidding der Wyzen.
Matth. II.

Vºs: wyze Heidenen, volgt, met een vlug verlangen,
Het Hemelſch toortsligt in zyn goddelyken vaard,

Tot daar het Rykshof zynen nieuwen Heer bewaart,
Aan wien al 't werreldrond moet hulde doen ontfangen.
Zeg 's vleeſches zin, waardoorg' ooit mogt in twyffel hangen,
Dat Jeſus 't al verwint in hemel en op aard',

l

En ſchoon zyn wieg Hem toon arm en met druk bezwaard,
Een Majeſteit nogtans van God beglanſt zyn wangen.

\

In Hem aanbiddend dan den Koning van 't Heelal
Zoo offert Hem uw' ſchat en giften, veele in tal »,
Goud, Mirrhe, Wierook, uit Arabiſche landouwen :

Maar 't koſtelykſt geſchenk, dat gy dien Vorſt te hoof
Kunt brengen, en 't geen Hyzou hoogſt in waarde houten,

Is 't hart, vol Yvervuur, Opregtheid en Geloof,
º

1. De H. Mattheus noemt hen wdyot (wyzen van onze overzetters vertaald) een
naam, dien de Ooſterſche volken aan mannen, onder hen in wysheid uitmuntende, ga
ven, de H. Chryſoſtomus geeft hen den eernaam van d eerſte Vaderen der Kerke, maar
allen ſchyn quamenze uit Perſie of Arabie.
2. Dat 's de ſtar, of liever de wonderbaarlyke ſtaartſtar die hen verſcheenen was:
en wier loop waarſchynlyk een Engel beſtuurde, in eene der lugtgeweſten, boven 't

hoofd der Wyzen. Dus immers ſchynt 't gevoelen te zyn van den H, Chryſoſtomus,
-

/
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Op den heiligen Siméon.
Luc. II. v. XXV.

enz.

E Gryzaard, God voldoet uw' ſmeekingsreden.
Zie hier de Godſpraak nu vervuld in haare kragt.
Uw oog, verjeugd, aanſchouwt het heil, daar gy naar
tragt,

-

En ſtaart op Sions Zon, hoogſtwaardigh aangebeden.
Gy ziet, gy houd dat Kind, weêrgaêloos hier beneden,
't Geen, op uw arm getorſt, het ſtardak torſt met magt,
't Geen, liggende in de wieg, begon, nog einde ook wagt,
En dat, kortom, altoos is vol van wonderheden.

Wat valt het aan uw ziel niet liefelyk voortaan,
Van uit uw aardſch verblyf, naar Gods palais te gaan!
O Heilryke overtogt ! Lot, van elk naar te tragten!
Op het Geloof nogtans volgt ſtaâg een Lot, als dat :

Maar in des Levens ſchoot het ſtervensuur te wagten,
Is iets, 't geen nimmer, dan in u, zyn waarheid had.
1. Men gelooft op waarſchynlykheid, dat hy Leermeeſter of vader van Gamaliel ge
zy.

-

3. Een ſchryver (by den H. Cypriaan te vinden) zegt, dat Simeon blind was, en dat
hy, raakende Hem, die 't Ligt der werreld was 't gezigt wederkreeg, maar wat ſchyn
toch is er, dat de H. Geſchiedenis zoodanig een wonderwerk zou overgeſlagen

#

ebben ?

.5. Wat blydſchap, roept de H. Auguſtyn uit, in zyne armen te houden Hem, in
wien de Zaligheyt beſlooten ligt!
17. Hy# , zegt de
Ven moe
-

H, Cypriaan, dat hy, zoorashy Chriſtus zou gezien hebben, ſter

#
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K L IN K D I G T.

Op den kindermoord te Bethlehem.
Matth. II, v, xvi.

Se En den Heer', in uwe wieg met kroonen

#

Vercierd, daar op uw keel't zwaard wreede wonden ſlaat,

t

Belydtg' uit bloënden mond, door wondre Godsgenaad',
Uw Heiland Jeſus, in uw kindſchheid, als Gods zoonen.
'k Moet , jonge Heiligen, my des verwonderd toonen.
Men blind uwe oogjes in hun levensdageraad:
Maar 't zwaard des kinderbeuls, 't geen kort uw levens
draad,

Koomt 't eind daar van, met des te vroeger glory, loonen.
Ook in 't zelfde oogenblik, dat gy, uit 'smoeders ſchoot,
In Godes ſchoot van ruſt, ten hemel overvlood,

Weêrgalmde, u boven 't hoofd, der Englen vrolyk zingen,
O Rachel, 't is vergeefs, al zygt ge in traanen neêr,
Staak 't weenen, en daar gy uw teedre lievelingen

Gekroond ziet, roep dan niet myn kinders zyn niet meer.
1. Hun Lofzang tytelt hen, Eerſte ſlagtoffers des Heeren, tedere kudde van geſlagtte

Hammeren, die in deenvouwigheid hun slee tyds zig vermaakten met hinne Palmen
kroonen,
en
Bloemen wegrukte,
der Bloedgetuigen,
die wervelwind
de vervolgerdevanPasJeſus
Chriſtus in 't
krieken
des dageraads,
even als een
ontlookcne roozen
Jheenen voert.

12.volgens de beweeglyke redenvorm, in de t .Schrift

# 3 .v. 15, 16, 17 de heilige
--

Rachel, begraven digt Ey Bethlehem, verbeeld hier, in hact perſoon, alle de moeders
der Plaatſe,
-

IO4.
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X K L IN KD I G T.
Op de Beſnydenis en den Doop onzes
(262/'62/1,

Luc. II. v. XXI.

Matth, III.

Wy",mée.
Joodſche Prieſterſchaar, Snymeſſen, wykt hier
-

Zou 't Heilig, zalig vleeſch des Godlyken gebooren,
Wiens zuiverheid niets heeft door Adams ſchuld verlooren,
Nu moeten lyden 't beulsgeweld van uwe ſneê.
x

Te regt, groot Heilig, was 't, dat vrees u ſchroom en dee
Te doopen Jeſus, ſchoon Hy zelf dat had verkooren,
Heeft, Dien, van God, Gods Beeld volmaaktlyk is beſchoo
ren »

Ook noodig, dat, in Hem, Genademerk gryp ſtee?
Beſnydenis en doop aan Jeſus dus te geeven.
Als leidde Jeſus zelf een zondig menſchen leven,
Dat's een regtvaarde reên van myn verwondering:
Maar, myne ziel, zie hier, wat u 't Geloof koomt leeren,
Hy die wil lyden ſtraf van die de ſchuld beging,
Moet draagen hunne leus, en kleên zig in hun kleêren,
. 2. wat is de Beſnydenis (zegt de H. Bernard) anders dan eene aanwyzingvan overtol
ligheid en zonde ? maar wat is er van iets zulx in u, Heer Jeſus ? wat doet gy dan , *
menlchen ! datge Hem beſtaat te beſnyden?

-

-

-

, 6. De Dooper, zegt de H. Auguſtyn, erkende eenen God, in den geenen, die g*
doopt wilde zvn.
7. Gy wil (ſpreekt de H. Bernard)o Heer Jeſus, gedoopt zyn; maar heeft Hy, die
-

zuiver is, zuivering noodig? en kan het onbevlekte # eenige vlek hebben?
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x1 K L I N K D I G T.
Op d’Onthoofding van den heiligen Jo
hannes den Dooper.
Marc. VI. v. XVII, enz.

4

O kuiſch Vervolger van een Wyf, der vuilſte zeden,
l!

Gy hebt heur quaad beſtreên, dog overwont het niet.
Het yvervuur, van God in uwe ziel gegleden,

Vergramde haaren Pol, die u, naar 't graf, verſtiet.
Ten koſteuw's levens was 't, dat haare dartelheden

Een ſnoode Danſerin d'onheilgen koning liet
Aanſchouwen, en uw hoofd, door beulshand afgeſneden,
Verſtrekte een diſchgeregt, op 't brasfeeſt, vol verdriet.
Maar waarom moeſt zooras de dood u overkoomen,

En uw beminlyk ligt der werreld zyn ontnoomen?
Uw mond, zig ſluitende, zegt des de juiſte reën:
Moeſt ik, die als een ſtar, voor Jeſus zonneſtraalen
Liep, aanſtonds niet het ligt van myne ſtar inhaalen,
Zooras de Heilzon quam ten kimmen uitgetreén.
1. 't Was Herodias, kleindogter van Herodes den Grooten, die Filippus haaren Egt
genoot verlaaten had, om zig te koppelen aan Herodes Antipas, haaren Schoonbroeder.
De H. Hieronymus meld datze het hoofd des Heiligen Doopers, toen het tot haar gebragt
was, met naaldeprikken pikte. Men zegt dat haare dogter Salomé, die danſende hof
Pop, in 't water danſte, daarze ſtierf, wordende haar t hoofdafgeſneeden door hetys,
dat onder haare voeten brak , zooalsze cene rivier paſſeeren zou,

zymen Heildienſt
14 De H. Johannes is onthoofd een weinig, na dat Jeſus Chriſtus
- - - - - --

had aanvaard.

-

-

---
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Op de Verzoeking. Onzes Heeren in
de Woeſtyne.
Matth. IV.

-

Luc, II.

Ve: op 't naar gevolg van uw wreedaardig tragten,
Waardoor gy Adams heil hebt ganſch en gaêr verdaan,
Koomtge, Aertsverzoeker, weêr, vol helſche ſtoutheid, aan,
Om Tweeden Adam, hier ganſch eenzaam, te bemagten.

Gy wouwt, door 't zwaard van een verwoeden dwingland,
ſlagten ,

-

-

In zyne wieg, Hem, die ons kan van vloek ontſlaan.
Hier wouwt gy weder, door uw ſnoode liſt, verraén

Zyn bloed, dat ons verloſt, door zyn heilzaame kragten.
Heilige Englen nadert tot uw Vorſt, vol heldenmoed,
Die, tweewerf aangetaſt, ook tweewerf wyken doet

Den duivel in zyn hol, en zege heen kan draagen.
Zou ons, o trotſe Geeſt, verſchrikken uw gebons
En forsheid ? zyt gy door den Heiland niet verſlagen?
En, zoogy't zyt door Hem, zyt gy't ook niet voor ons?
4. De duivel zegt de H. Chryſoſtomus, vegt de menſchen in d' eenzaemheid vry
heftiger aan, dan in gezelſchap. De drie verzoekingen, waar van de tweede Adam
verwinnaar was, ſlaan hier op de drie verzoekingen, daar d'Eerſte menſch door ver
WoIn InCIl 15.
5.
den

#

#d.

dien Herodes aan de kleine kindertjes te Bethlehem liet doen,

Matth. 2, v. 16.

14, wy zyn, zegt de H. Auguſtyn, verzogt geworden, in den perſoon van Jeſus

Chriſtus, en in Heinis 't ook, dat we de zege hebben op den duivel.
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Op de Leerredenen onzes Heeren.
Matth. V, VI, VII,X,XI, XII, XIII, XV, XVIII, XXII, XXIII,

XXIV, XXV - Marc, IV, XII,XIII.

Luc. VI, VIII, X,

XI, XII, XIV,XV, XVI, XVIII, XIX, XXI.
Joh. III, V, VI, X, XIV,XV, XVI. enz. .

Hemel, gaaft gy ooit een Leeraar zyn 's gelyken?
Een Godlyk Loſſer doet, in 't menſchlyk lyf, op aard,
Verrykt met Geeſtſchat, dien de Godheid daar in baart,

De nooituitputbre bron der Zaligheid ons blyken.
Hoogſt Leeraar ! Herder, daar elk herder voor moet wyken !

OVraagbaak, welker mond Genade aan waarheid paart !
Meer dan één zomer lang zag, met zoo gul en waard'
Een goudſtroom » Paleſtyn zig, uit uw mond, verryken

Uw ſtem dringt door het hart. Uw ſtem heeltyders zeer
Hoofdſtoffen temtze Zy geeft dooden 't leven weer,
En trekt uit 't eeuwig vuur hen, die uw hulp begeeren.

In zulkeen ſtand agte ik U regt verwondrenswaard.
Maar, datg' ooit preêkte, zonder zielen te bekeeren,

Dat ist, het geen in my het hoogſt verwondren baart.
J

-

1. Ook heeft de ſtem des Hemels, nooit dan voor Hem alleen , uitgeroepeti :
Hoort Hem ! Matth. 17. v. 5.

e

7. Chriſtus predikleer,heeft, naar 't gemeen gevoelen drie jaeren en een halfgeduurd,
8. Cicero noemde den ſtyl van Ariſtoteles, een rivier van vloeijend goud.
9. 't Is in Chriſtus Jeſus en niet in Pericles van Athene, dat waar is de tytel
van olympiſchen. d..i. Hemelſchen en Goddeljken redenaar, die de overledens kònſt

op zyne lippen heeft, en die den blixem voert op zyne tonge
)
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XIV K L IN KD 1 GT.

Op den verlooren Zoon.
Perſoons verbeelding.
Luc. XV.

Ve: door vryheid van quaade eigenzinnigheden,
Verr van den heiligen, regtvaarden Heere en God,
Die waar is, afgedwaald, begaf ik my ſtaag tot

De plaats van zonde en onbetaamelyke zeden.
Daar, in een afgrond van veel gruwlen neêrgegleden,
Heb ik op 't ſnoodſt veragt het vaderlyk gebod ,

En, quiſtend al zyn goed, 't rampzaligſt ſtraffelot
Op 't hoofd gehaald, door myn loskoppig overtreeden.
<

Maar nu, boetvaardig, vol elenden, laag verneêrd,
Is't dat myn ziel, daar zy in jammren zinkt , zig keert
Ter ſmeeking van genaë. 'k ga tot myn Vader loopen.
Gewenſcht vergeeven volgt op myne boete weêr.
O welk een heil ſtaat my uit d'eerſten ramp te hoopen!
't En ware myn verlies, ik waar verlooren, Heer.
,, 1. 't Is niet door de beweeging des lichaams, nog door de tuſſchenwvdte der
maar door de beweeging des harten en door de geſteldheit # ziele,
# ons van u afwenden, Heer, of dat we tot u wederkeeren , zegt de H. Au
guttyn.
7 14, Op diergelyk eene wyze was het, dat Themiſtocles, na zyn ballingſcha uit
Athene, gevlugt zvnde in't hof des konings van Perſie, en zig # pragtig #
ziende,
zynewaren.
kinderen zeide : myne
ki
verloren tot
geweeſt
'gne kinders,
wy zouden verlooren zijn , zoo Wy mis'

##

0

-

i

;
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Op den ryken Vrek en Lazarus.
Luc. XVI.

St. ,

Wandelaar, hier ſtil, en zie met aandagt aan

Deez ryken Vrek, omſtuwd van rykdom t'allen zy'en,
Zie zyne ſchatten, zyn kleedy voltooicieraan,
Den glans van zyn palais, zyn tafels lekkernyen:

Maar zie ook aan zyn deur een Menſch met ſmart belaén,
Een armen, hongrig, ziek, die veele elend moet ly'en,

Die, onder dopen lugt op d'aard', te bedd moet gaan.
Dien 't hondenlekken kan alleen tot trooſt gedyen.
Denk eens, wiens lot van bei gy wel ontwyken wouwt:
Denk eens, wiens lot van bei gy wenſchelyk vertrouwt !

Des Armen rampſpoed, of de goederen des Ryken.

-

Neem, luſt het u, den ſchat van deezen Craeſus huis,

Voor my, ik kieze ſtrax, als Lazarus, te pryken,
Met Jeſus arremoé, geleden hoon en kruis.
G 2.
8. Digtkundige trek : want , ſtipt genomen, namen die dieren veeleer Lazarus
voor een dooden romp, waar uit zy, naar hunnen aardt, met genoegen het bloed
en den etter zoogen.
11. Yder van hen, zegt de H. Auguſtyn, wiſſelde, op zyne beurt, van ſtaat.
12. Toeſpeeling op Crºeſus, koning van Lydie, berugt om zyne Rykdommen,
13. Lazarus, zooveel als Halpelooze, was niet meer Lazarus in zynen dood, God

deed hem, door zyne Engelen, draagen in den ſchoot van Abraham,

-
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Op den Phariſeeuw en Tollenaar.
Luc. XVIII,

D" blixem in zyn kragt gaat meeſt tot ſtof vermaalen
De trotſe toppen van de hooge Cedren, maar

Het teder hyſſoop en laag kruid heeft, voor het daalen
Van 't doodlyk vuurgeweld dier ſtralen, geen gevaar.

Dus kuntg', ozondaar, uit deez' print, tot ſtigting haalen,
Dat Godes wraak den kop valt van den trotſen zwaar,
Maar dat, die

nedrig is en nergens mee wil praalen,

Gevoelt de kragt van zyn Genade wonderbaar.

-

Gy Fariſeeuw, o gy Schynheylig, moet bezwyken;
Terwyl de Tollenaar, door traanen, kan ontwyken
Gelukkig 't vonnis en t'oneindig helſche vuur:
Ja, Heer, niets weigert Gy den kleinen buiten raade.
Schoonhy, voor U, zy een arm doemling, van natuur,
't Goed werk, groot God ! van hem is enkel uw'Genade,
9. Hy was als een zieke, die zyne gezonde leden vertoonde, maar zyne wonden
verborg. Dat Godt, zegt de H. Auguſtyn, uwe wonden dekke en niet gy : want
zoo gy haar dekt, zal de arts haar niet heelen,
zo. Hy was, zegt de zelfde Oudvader, zig zelven een regter, op dat God hem

gunſtig ware, hy beſchuldigde en doemde zig ter ſtraffe, op dat God hem regtvaar
digde. _.
# Dit's eene gedagte van den H, Auguſtyn en den H, Bernard , na hem.
werken
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Op de gelykemis der Maagden.
Bede.
Matth. XXV.

O" en Kerkbruïgom, zonder gids,
Die , door d'onſchatbren prys van uw hoogdier
baar bloed,

Nalaatende uwe Kerk een wonder van Genade,
Verliet onze aarde, en zette in 't Hemelhof uw voet.

Dat nooit de zonde, als een ſlaapzugtigheid vol ſchade,
Myn oog, door mankop ſluit van 't vleijend aardſche zoet:

Maar laat ik in den nagt der vlugtige eeuw het quaade
Ontwyken, waakzaam ziende uw Heilkoomſt tegemoet'.

Laat, als een heilige Maagd, een lamp zyn in myn handen
Door blaakend yvervuür en waar Geloof aan't branden,
Om U, myn Bruidegom, t'ontmoeten, vlug van tred;
Op dat Gy aan my, als een trouwe Godgewyde,
Die heure hartpoort U alleen heeft opgezet,
Des Levens poort ontſluit, zooras ik 't ſterſlot lyde.
G
13. De poorte uws harten, zegt de H. Auguſtyn, heeft als twee ſlagdeuren - de
begeerlykheid en de vrees. ſluit die voor den duivel en open haar voor Jeſus Chriſtus.
r,4. De doodt was hem des levenspoort. dus luide 't graf ſchrift van Adriaan den
eerſten. De deur de levens is u opgedaan ze worden, was dat van Berengarius. daer is .
het daer de Hemelbruidegom woont ( zegt de H. Chryſoſtomus ) en daar de reine

en heilige Maagden, die haare lampen brandende , en haare kleederen zuiver en
onbeſmet bewaard hebben, ontfangen zyn,

-
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Op den Wonderdaaden van onzen Heere.
v

Matth. VIII. IX. Luc. VII. XI, XVIII. Joh. IV. enz.

W: , dan Waaragtig God, kon zulke groote daén
't Geheugen eeuwig waard, bedryven voor onze oogen?

Wie 't water, d'aarde en lugt doen naar zyn wenken gaan,
En zegepraalen van der duiv'len trotſte poogen?

O wondren, ongehoord! o nooit gezien beſtaan!
't Doove oor hoort Jeſus woord, de blinde ziet 't vermogen
Van Chriſtus. zyne ſtem quam zieken vaak ontſlaan

Van't krankbed, en heeft doôn dikwerf uit 't graf getoogen,
Myn zoete Heiland, ach, zie myn elendenſtaat!
Door zonden ben ik vol van allerhande quaad.
'k Ben doof, blind, ziek en dood,van myn geboorteaf, t'agten.
Groot Koning van 't Heelal , uw hand my hulpzaam zy !
En, door een enkle daad van uw verheven kragten,

Zulig al die wond'ren doen, en dat alleen aen my.
2, Omtrent de wonderdaaden, die onze Heer , gebooren wordende, leevend ,
ſtervend, dood zynde, en opgeſtaan gedaan heeft, # d'aarde, op 't water, en in
de drieerhande hemelen, daar de H. Schrift van ſpreekt kan men aanmerken ver
ſcheidene wyzen en trappen, die daar van zeer den prys en het wonder vergroo

ten. En zelfs het ſchynt dat God , opdat hy die te wonderlyker zou doen ſchy

men, zyne Kerk, negenhonderd jaaren, dat is van Eliza , tot aan Jeſus Chriſtus,

#d: "onde:# # # #n,
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Op de Gedaantewiſſeling van onzen Heere.
Matth, XVII.

G" God!

ben ik op aard', of ben ik in uw Hof?
Ik voel myn hert verrukt, door vreugd, niet uit teſpree

:

ken.

'k Zie Heilgen, Oud en Nieuw, en 'k hoor hun mond,
in lof

En Juichgezangen, U ter heerlykheid, uitbreeken.
'k Zie duizend Engelen hier vinden vreugde-ſtof.
*kZie hunnen Hemelvorſt, alleenig waard te ſmeeken;
Wiens kleed en aanzigt, dat al 't glanzige overtrof,
By zig, den zonnegloed, als duiſter, af doet ſteeken

De Heilige Geeſt ſchynt my, op Jeſus uitgeſpreid.
","
4,

T!

De Vader toont hier, in den Zoon, zyn majeſteit.
Des Vaders Godsſtem doet zyn Zoon, voor Zoon, erkennen.
Maar, Opperkoning, zie ik, door mishandeling
Zoo bloedig, zoo miſmaakt, op Golgotha, U ſchennen;
Dan baart my Tabor min, als 't Kruis, verwondering.
1. Deeze verandering der gedaante geſchied, als tuſſchen den Hemel en d'aarde,
dat is, naar 't gemeen gevoelen , op Tabor , hoogen en ronden berg in Galilea.
Men ziet daar Profeeten, en Apoſtels, Heiligen des Hemels en der Aarde, den lui

ſter en de blydſchap van het Paradys, en de verkondiging van 't Euangelie. De va
der doet zig daar hooren. De zoon verſchynt'er, de Heilige Geeſt blaaſt den twee
Profeeten in, en, buiten twyffel, zyn d'Engelen daar tegenwoordig, 't is een beknop

te Verbeelding van de zog ſtrydende, als zegepraalende Kerks,
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Op de Boete der Zondaareſſe.
Luc.

VII.

W eërſpannig ſchepſel , zoo

geeft gu, in 't eind ge

WOnnen ;

En, breekende den knoop en 't net van uwe zond',

Koomt gy, met oogen, thans hervormd in traanebronnen,
Uitbluſſchen 't onkuiſch vuur, datg in uw harte vond.

Dat ſchuldig hart, te regt door angſten afgeronnen,
Valt voor den Heiland neer. 't ſtort ſmeekrêen uit zyn'
grond.

/

Het zugt. het wraakt al wat ooit wulpſche ſtreeken konnen :
Dus brengt gy Hem uw' zalf, uw hairen, en uw mond.
Doorlugte Boeteling, verhoord zyn uwe klagten.
't Gewrogt van uw gezugt gaat boven uw verwagten,

En gy krygt d'uitſpraak van 't oneindig zalig Heil
Groot God! ſchoon ik niet zie uw' Zoon in 't vleeſch ge
booren,
"

Om my vergeeving dus te melden van myn feil:

Doe egter, door uw Geeſt, my deeze Vryſpraak hoo
ren.

6. Andere vrouwen waren Jeſus gaan zoeken, ter heeling haar's lichaams. Deeze
alleene.koomt Hem vinden ter geneezinge haarer ziele, daar door betuigende, datze
Hein niet alleen als menſch maer ook als God aanmerkte. dus ſpreekter de H. chry
ſoſtomus van.

8. vol wonden koomtze zig werpen (zegt de H. Auguſtyn ) voor de voeten van
deezen Hemelſchen Geneesheere, en de Geneesheer vergunde aan de zieke , datze
Hem aan mogt raken, omdat hy zelf haar artſeny en heelmiddel was,

:

#
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Op de Koninglyke Intrede van onzen Heere,
binnen Jeruſalem.
Marc. XI.

V". prooi van 't Helſche lyden,
Jeſus loſt u uit den band

Van den helſchen dwingeland:
Zingt daarom nu vol verblyden.

-

Laat de weerklank vallen zyden
Zig verſpreiden, op deez' trant:
Lof der Vorſten Vorſt. ! Gods hand

Zond Hem, om ons te bevryden. Laat ons d'aard met bloemen kleên.

Hy koomt droogen ons geween.
Een nieuw leven baart zyn Leere.
Laat ons op'nen, vry van ſmart,
Laat ons, dien zeeghaften Heere,
Openen de deur van 't hart.
12. Een koning van Iſraël vermaande wyslyk eenen koning van Syrie dat hy zig
niet zou beroemen over de zege, voor den ſtryd 1. Kon. 2C. v. H. Maar hier is de

Koning der koningen Verwinnaar daar door zelfs dat Hy gaat ſtryden. Ook voert
13y, in d'Openbaaringe, een zeeghaftigen tytel en kroon , daar Hy zig ten ſtryde
toereed. Zie d'aantek, op. 't vierde Klinkdigt deezes Boeks.
14. Het is aan deeze # dat Hy-klopt, wanueer Hy tot zyne Bruidkerk zegt:

pten mw. myne Zuſter, myne Puikvriendin, myne Duif, mjne Volmaakte. Hoogl. 5.Wat
-

*,

*,

º
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Op den ſtryd van onzen Heere, in den
Hof, by den Olyfberg.
Luc. XXII, v. XLI, enz.

My" Heiland, leer my toch, de reden van uw ly'en,
Van uwe ſmeeking', van uw klagten en geween,
Uw bloedig zweeten, uw angſtvallig zielgeſteen
En doodsverſchrikkingen, die door uwe aders gly'en.

'k Ziehier geen pyn, geen kruis, geen nagels U doorſny'en,

Geen dienaars van 't Geregt, geen wreede beulen, geen'
Vervolgers, maar ontzag, liefde en dienſtvaardigheên,
En tyd, om zig, ter ruſt, in zoeten ſlaap te vlyen.

Vreeſt Gy van Werreld en van Hel de legermagt?
Veel duizend Eng'len kunt Gy wapenen met kragt,
En zooveel vyanden verſlaan als U belaagen,
Gy zyt het, ſpreekt de Heer, die my deez' ſmarten
baart.

De wraak des Hemels, die ik voor uw ſchuld moet draagen,
Is het verſchriklyk pak, dat myne ziel bezwaart.
3. Om in 't algemeen te ſpreeken, zoo kan een bloedig zweet door enkele na
tuurlyke oirzaaken gebeuren, als door de beete eener ſlange en de kragt der pyne.
Maar dit zweet van Jeſus is zoo buitengewoon, dat het voor wonderbaar moet
doorgaan.

# Als Borge voor de zondaaren. Hy, die geene redenen had, om droevig en
hier in de Pyn, niet om uwe, maar om myne wonden, zegt de H. Auguſtyn. "

beangſtigd te zyn voor zig zelven, heeft het willen voor my zyn. o Heer! Gyzye
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Op de Verraadery van

Judas.

- ,

Matth. XXVI. Marc, XIV. Luc, XXII. Joh xvIII.

Ve: gierigheid,

wat kuntg' op 't hartverwinnen,
Van een verwoeden ſlaaf, dien gy hebt in geweld!

Trouwlooze Judas gaat een ſchendig ſtuk beginnen;

-

Zyn goedertieren Heer verraadende voor geld.
Lyd Gy, regtvaardig God! dat uwe Zoon, te minnen
Met eerbied, door een ſchelm lafhartig wordt bekneld,
Verkoft, geleverd door een Huisnoot, die zyn zinnen,
Als een Vervolger, heeft tot vuil verraad geſteld?
Maar daar ik wel te regt ben in dit ſtuk verlegen,
Zoo blyve ik egter by myzelven overweegen,
Wat Voorwerp aan myn ziel het grootſt verwondren geeſt:
Of dat de Hemel heeft zoo ſnood een ſtuk geleden,

Of dat hy, 't lydende, daaruit een middel heeft
Getrokken, om zyn Volk te doen ter glory treeden.
14. Dus ſpreekt er de H. Auguſtyn en de H. Chryſoſtomus van : de Vader heeft
den Zoon aen den dood overgeleverd, voor ons, door ontfarming. de Zoon heeft zig
zelf ## door liefde.
Judas heeft Hem overgeleverd, door zyne boosheid en

gierigheid. Judas draagt den loon zyner ſchenddaad weg, en de Heer ontfangt de lof
zegging voorzyne Genade, want 't is niet de verradery van Judas, die ons behou
den heeft, maar Gods Almagt, wiens wonderlyke wysheid zoogoot een ſchelm:

####
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t

Op den Wal en het Berouw van den
H. Peter.

Matth.XXVI. Marc. XIV. Luc.xxII. Joh.xvIII.

H"

wie had voorzien zoo ras een ommekeer,

Dat eene Rots zoo zwak zou weezen in het wyken,

Dat, op den eerſten ſtorm, een Kruisboô zou bewyken,
En driewerf, laf van aardt, verloochenen zyn Heer?

Maar, op dat zyne ziel voel' van zyn meineed 't zeer,
Doet ſtrax, ten tweedemaal, de Haan zyn taal hem blyken,
En Jeſus aangezigt, zooras hy 't gaat bekyken,
Doet, met verwondring, hem zyn miſdaad kennen weêr.
Des Heeren oogſchigt voelt hy in zyn ziele daalen.

zyn treurig hart ſtort, als geraakt van blixemſtraalen,
Zyn druk uit, door het oog, in eenen traanenvloed.

O myn Verloſſer! zegt hy, in 't regtvaardig lyden,
Voor zulkeen miſdaad is te ligt een traanenboet':

Uw kruisbloed kan alleen my van die ſchuld bevryden:
2. Toeſpeeling op den Naam van Petrus en de pochgery diens kruisgezants.
6. Ten zinnebeelde van wakkerheid zetmen de vorm van eenen haan boven op de
torenſpitſen,

11. Van te vooren had hy niet geweend, om dat Jeſus Chriſtus niet op hem gezien
had: naderhand weende hy om dat Jeſus Chriſtus op hem zag. Zy, op welken God
ziet, beweenen hunne zonde. (zegt de H. Ambroos). Al 't overige zyn's levens,
zegt een oud ſchryver, weende hy, op 't haanegekraai, en, zig nederwerpende op
de knieën, badhy, van onzen Heere, vergifnis voor zynen misſlag.
-

/
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Op het Kruis van onzen Heere.
Des zelfs oirzaak.
Matth. XXVII.

Marc. XV. Luc. XXIII. Joh. XIX.

W": wonder, vreemd gewrigt van groote zaaken!
Hoe!'k zie der Vorſten Vorſt, zoo heiligen zoo regt,
Als een miſdaadigen aan 't kruishout vaſtgehegt !
En 't ſterfuur zal den God van de Natuur genaaken!

Helaas! myn miſdaên zyn't, die Hem deez ſmarten maaken.
Myne oogen ſchreit, ja ſchreit, daarmen op 't kruis Hem
legt.

Groot Losheer 't is door my, dat elk U hulp ontzegt,
En dat gy lyd zoowreed en ſnood een ledebraaken,
Ja, waarom vloeke ik 't Joodſch of het Romainſch geweld?
'k Moet zoeken in myzelf, 't geen U heeft neergeveld,
Op dat ik uw Genaë op hooger prys waardeere.

#

Myn zonden, regte beuls, vergooten al uw bloed.
Galdrank en doornekroon verſchaftenze U, myn Heere,
En hebben U den voet, en hand, en zy' doorwroet,
3. De wyze van met het kruis te ſtraffen, is afgeſchaft door den # Conſtan
tyn: omdat Jeſus Chriſtus het kruis door zynen dood luiſterryk he bende gemaakt,
men agtte (zegt de H. Auguſtyn) dat de miſdaadigers vereerd waren door deeze ſtraf,
hoe ſchandelyk die ook te vooren geweeſt ware,
6. Want mvn Liefde is gekruiſt geworden, zegt de H. Ignatius.

13. Godefroi van Bouillon, zynde gekooren tot koning van Jeruſalem , weigerde
daar eene goude kroon te aanvaarden, om dat, zeide hy , zyn Heiland daar eene,
van doornen gevlogten, gedraagen had,
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Op het zelfde Onderwerp.
Zyne Uytwerkſels.

Wie had het ooit gedagt ? wie kon het ooit gelooven?
Den Heiland, wreed vermoord, genageld aen een'
ſtaak!

De Zon der eeuwigheid in naaren nagt bedoven!
Den eigen zoon van God het voorwerp van Gods wraak!
N

'kZie in deez dood (geen tyd zal haar geheugen rooven )
d'Onnoozelen gedoemd, gered deszondaars zaak.

Het oorlog maakt hier pais d'eer koomt, uit ſchande, boven.
De ſmart van Eenen baart van all 't hoogſt zielvermaak.

Heil'ge Engelen bidt aan die onuitſpreekbre grootheén.
Gy, blinde Jooden, en gy, Heidenen, vol ſnoodheên,
Laataf van ſpottende en quaadaarde laſtertaal.

De Heiland, op zyn laagſt, blyft nog de God der goden
Zyn kruis is zyn cieraad, zyn koets van zegepraal,
En eindlyk kan zyn Dood de kragt der dood zelfs dooden.
' 19. De Mahometaanen, niet beter dan de Jooden en de Heidenen dit kruis kon
nende verduwen, kiezen een middelweg, waanende dat Jeſus Chriſtus regtvaardig
en heilig , zynen beulen ontſnapte, en dat een verſchynſel ſlegts in zyne plaats
is geworde
ekruiſt
Chriſtusn.heeft gezegepraalt in het opregten van zyne kruistrofé zeggen,
13. Jeſus
na den H. Paulus, Tertulliaan en de H. Cypriaan. Hy heeft, zegt de H, ##
de werreld overwonnen door het hout, en niet door het yzer.
14. Dezelfde Oudvader zegt: die dood, heeft de dood zelf gedood, en zy is meer
edood geworden in Hem , dan Hy in haar. uwe dood, o Heer , heeft den dood
eck gegeven aan de dood der zondaaren.
/
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Op de bekeering des boetvaardigen
Moordenaars.
Luc. XXIII. v. XL, tot XLIV.

V# zigzelf, zyn zinnen, zyn gezigt:
In d'allerzwartſten nagt den glans der zon t'aanſchou
Wen 3

-

Zyn Heiland t'agten (dien men enkel moet vertrouwen)
Zooeen', die, met hem lyd, het zelfde kruisgerigt:
Te zyn nieuw leerling, voor wien menig oude zwigt:
Te zoeken d'Eerenvorſt, by 't ſmaadlyk kruisbenouwen:
In 't

midden van

de ſtraf de zege te behou'en:

Eensklaps te ſtreeven, uit de hel, in 't Hemels ligt:
Kortom, o wonder! zig van wolf te zien bekeeren

In lam, van duivel in een dienſtknegt zynes Heeren;
Dat is, heilryke dief, van uw geloof de vrugt: ,
Maar dat de hoogſte kragt des Heilands, door zyn ſterven,

Die wondren in u baart, daar gy aan 't kruishout zugt,
Dat zyn van dit tafreel de wonderbaarſte verven.

Z

8. Hy won, zegt de H. Bernard, de zaligheid, als in een korr begrip, alles op éénen
zegt de H. Auguſtyn, deed 't Koningryk der Hemelen ge
weld aan. Hy ging uit de ſchuilhoeken zyner moordaadigheid voor 't gerigte, van 'tge

# die gelukkige ſtrooper,

rigte, naar het kruishout, en van 't kruishout, naar het Paradys.

3. Geheel zyn lichaam, zegt dezelfde Oudvader, was aan t kruis gehegt: niets hield
mond. Maar wie gafhem dat geloofanders dan Hy, die opgehangen was aan zyne zyde.

hy vry dan 't hart en de tong. met het hart geloofde hy, en deed belydenis met zynen
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Op de Wonderen, geſchied by den dood
van onzen Heere.
Matth. XXVII. Luc. XXIII. Joh.XIX.
*tS"

alles ſaam', o Heer, tot rouwklagt, om uw pyn:

De zon ſchynt, als van druk, droefgeeſtig te bezwyken.
De heilige plaats, geſchud , ſcheurt heden haar gordyn,

En toont haar weedom om dit ſnood verongelyken.
Het aardryk ſchrikt en beeft. de rotſen toonen ſchyn,
Al zynze nog zoo hard, van teêrheid. in ſtadswyken

Verreezen Heiligen, uit 't graf, verſcheenen zyn,
Op datze, om uwe doodt, hun ſmart ook deeden blyken.

Judeaas borgery en 't Roomſche krygsvolck toont,
Met mond en handgebaar, wat rouw hun ziel bewoont.
Zy voelen van uw Kruis de kragt in hunne harten.

Kortom uw deerlyk lot 't Heelal gevoelig maakt,
En ik, wiens zonden U doen draagen deeze ſmarten,
Zal ik,

laas! daar Gy ſterft, alleen zyn ongeraakt?

2. Door eene bovennatuurlyke zontaaning, want zy vielvoor, ten tyde der volle
maane, daar natuurlykerwyze de zon nooit taaning lyd, dan by de nieuwe maan. Ook
ſtond deeze zontaan in (volgens 't zeggen van Tertulliaan) als een wonderverſchynſel
aengeteekend in de ſchriften der Heide n, en men zegt dat Dionys, Atheenſch wys.
eer , die ziende, uitriep, of dat de Natuur te gronde ging, of dat de God der Natuur
toen leed. , Jeſus Chriſtus is d'eenige Menſch, van # de geboorte en dood vereerd
zyn geworden met wonderwerken,
-

It!
w

k L 1 n k D 1 G T E N. is
xxix K L IN K D I G T.
Op het Graf onzes Heeren.
Joh, XIX,

-

Ven: vreemd van aardt! geval niet te gelooven!
d Onſterflyke ligt in een naare gafcél neer.
De Koning, die omhoog den Hemel vult met eer,

Ziet, als gevangen ſlaaf, zig in een kuil

verſchooven.

Hoe, is Hy, die't Heelal , door zynen geeſt, houd boven,
Die menſchen 'tweezen en't beweegen geeft, niet meer
In 't leven, zonder pols, gevoel ! zwygt zyne leer !

Ligt Hy in ſtinkend ſtof en onderaardſche klooven!
Maer zie, o Chriſten, in dit zelfde graf ook weer
Een nieuwe zegepraal van 's Levens Opperheer';

Zie daar uitſchitt'ren zyne onſterfelyke glanſſen.
Alleenig u tot heil wil Hy, in 't eind', den dood,
Door zyne dapperheid, braveeren in zyn ſchanſen,
Dien onder 't oog zien, en neervellen met één ſtoot,
4. 't was het graf van Joſeph van Arimathéa. De Overwinner van den dood, zegt de
H. Ambroos, had geen graf in eigendom, wiens troon in den Hemel,is en die niet langer,
dan drie dagen, # ſlaapen in het graf. In een vreemd
wierd Hy gelegd,
zegt de H. Auguſtyn om dat Hy ſtierf tot heil van anderen. Wat had toch Zoo een

een eigen graf noodig, dien de dood geen eigen dood was
14. de H. Gregoor van Nazianzum noemt het graf van Jeſus Chriſtus een graf, dat
-

het leven V aanbrengt,
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Op de reize van Magdalena naar 't graf
onzes Heeren.
Matth XXVIII. Marc XVI. Luc, XXIV., Joh XX.

Blinde Magdaleen, waar voert u d'yver heenen !

O

Heeft liefdes overmaat geſlooten uw gezigt ?

Sta van uw oogmerk af, dat Gode iets vreemds toedigt,
Uw werk is zonder vrugt, uw zorg in rook verdweenen,
Vergeefs is moeite en koſt, om Jeſus hulp te leenen.
Bewaar, bewaar voor u uw dierbaar reukwerk, rigt
Uw gang, vol heilige nieuwsgierigheid, die ſtigt,
Naar't graf, daar 's Heilands kragt hield gaaf zyn vleeſch en
beenen.

Hoe, vreeſt gy dat het lyf des Konings van't Heelal
Verrotten, en een ſpys der wormen worden wzal ?

Denk aan zyn reinhid en zyn oirſprong nooit te kreuken,
Gods Heilig, Jeſus, bant van zig uw dwaaling heen.
Hy ſpreid, door al het graf, zyn Goddelyke reuken,
En, op zyn koomſt daarin, de ſchrik daaruit verdween,
11. 't Lichaam van Jeſus Chriſtus, dat nooit het verderf der zonde had ondergaan,
wierd ook geen verderfdes grafs gewaar, geduurende den korten tyd van zesendertig

uuren, dat hy daar in bleef 't zy zulks geſchiedde door hykoomende verſcheidene na
tuurlyke oirzaaken , door Gods wyſheid daartoe geſchikt, ' zy de Goddelyke kragt
daar wonderbaarlyk tuſſchenquam en om de projecyen te vervullen, en om dat dit
het # des # # Was,
-

-

w

14.Dus is het
voorveel
onsals
niet
noemden,
datgraf
is zoo
eenmeerder,
ruſtbed dan't
of geen de Griekſohe Vaders xoupuntngsov

#
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Op d'opſtanding van onzen Heere.
Haare Staatſie.

MatthxxVIII. Marc XVI. Luc XXIv. Joh xx.

Z ie daar den Grootvorſt zelf, den Losheer vol van glans,
Geregtheids Zon, die zig tot nieuwen vaard voelt noopen,
Den Heiland hoogſt in magt, die zegepraalend thans

verryſt, en doet de deur der duiſt're grafcel open.
Gods Englen, neergedaald van 'sHemelsheldren trans,

op dat myn viyt ontvonk en kragt geeve aan myn hoopen,
Zie 'k hier, met ligt

gekleed,

als tot een heil'gen dans

Vol goddelyke vreugd, op 's Heeren praalfeeſtloopen.
d Aarde is daardoor beweegd. 't blondhairige geſtarnt

Ryſt vlugten ſtroom uit, en met nieuwe flonkring barnt;

Terwyl die Zon verryſt, wier beeld deez zon kan ſtrekken.

Myn zinnen geeft hier agt, vliegop, van vreugd, myn hert
Daar toe kan Jeſus aanbelang 't Heelal verwekken ,
Maar tot myn zielheil is't, dat Jeſus winnaar werd,
H 2

z. Onder de Heidenen was d'eerſte dag der weeke genaamd de dag der zºnn
wy konnen dien nog dus noemen, ter eere van d'opſtandinge des Heeren, die de
Schepper der zonne, en de zon der genade is.
. 6. Weinig heeſt het om't ly te gelooven, dat Jeſus Chriſtus dood is. d ongeloo
vigen geloöven het gelyk wy. Maar, d'opſtanding des Heeren is eigentlyk 't geloofder

Chriſtenen, zegt de H. Auguſtyn,
8. Die Hemelſche dienaars hebben Hem ſedert zyme ontfangenis, tot aan gynt
Hemelvaart tiepmialen opgepaſt,
-
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Op het zelfde

Onderwerp.

Des zelfs Uitwerkſels.

ergeefs, ografkuil, daar myn Heiland ligt te ſlaapen,
Meint gy Hem, voor altyd te houden in uw ſchoot.

Hy, Samſons tegenbeeld, reed 's midnagts zig ter wapen,
En breekt, daar Hy ontwaakt, de poorten van den dood.
Zyn aangenaame ſtem koomt my my zelf ontraapen.
Hy ſpreekt in zyne grott', zooras Hy die ontſloot.
Hy leert my, wat al heil zy door zyn kruis geſchapen,

En zegt my zoetlyk, dat ik ben zyn gunſtgenoot.
O Chriſtenen, aan u, roept Hy, hoort myn Viëtory.
Victory, die ik won, ſtrekt u een pand der glory.
Myn bloedig ſtryden won de Hemelvreé voor u.
---

Ik heb den dood geveld. gy kunt nu zeker woonen.
Ik heb voor u voldaan, zie hier de vrugt van nu:

En, ryzende uit het graf, koome ik den quytbrief toonen.
w

3. Toeſpeeling op de hiſtorie van Samſon,beſlooten binnen de ſtad Gaza. Rigt. 16,
Ook hebben ſommige Ouden, neemende dat voor "En print der opſtandinge

onzes Heeren, gemeend, dat Hy ter middernagt was opgeſtaan. Anderen, gelyk ook
de
H. Cypriaan, zeggen, ten minſten voor toPgaan des dageraads. de H. schrift
meld # # juiſten tydtſtip niet van,
-. Hy heeſt, zegt Tertulliaan,9 de diamante poorten
rte
d
en de kopere grendelſlooten

de' helle

#.

tie#" Chriſtus is d'etnige van allen, welke ooit opgeſtaan zyn, die in de H. Schrift

'n

K L IN K D I G T E N.

XXXV

I 19

K L I N K D I G T.

Op het Chriſtelyke pinkſterfeeſt.
Perſoonsverbeelding der Getuigen.

W" word ons oog gewaar? wat koomt ons oor genaaken?
Wat wind is het, die blaaſt met zulkeen groot geweld?
wat is dat twaleftal van ligten hier geſteld?
Waakt gy myn geeſt? zeg, is 't geen ſluim'ren eer dan waaken?
Wy zien, wy hooren hier weêrgadelooze zaaken.
't Geringe Volk eensklaps geleerdheids Schatten meld.
Hun mond 't geheim van God, door Godes Geeſt, vertelt.
't Luſt hen zyn wondren aan elk volck bekend te maaken.
t

Jood, Parther, Perſer, Griek, Araber, Roomer, gaat
Ontfangt het Heil 't geen God den menſchen ſchenken laat,
Deez Wind zal uwe ziel doen havenen daar boven;

Dat Vuur, doordringend 't hart, zal openen uw oog,
Die Leeraars zullen u, zoo gy hen wilt gelooven,
Geleiden eindlyk by de hand, tot God, omhoog,
H

# vuur, die

toen op de Heilige Euangeliegezanteus
nederdaalden, en uitmuntende blyken waren van de wondergaaven des H. Geeſt,
3. Dat zyn de twalef tongen

8. Het Hooft, dat's te zeggen Jeſus Chriſtus, is in den Hemel, zegt de H.

Auguſtyn, en zyne voeten zyn op d'aarde. Welke toch zyn op aarde de voeten des
Heeren & 't zyn de Heilgezanten, die door al de werrelt heenen gezonden Zyn- 't yn

de verkondigers der Blymaare, waardoor de Heer alle volkeren bezoekt, Ryis,doºk
tmiddel zyner Leeraaren, gek9omen, ºp Hy heeft 't Heelal vervuld,
-

J 2o
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Op 't zelfde Onderwerp.
Spraakrigting tot den H. Geeſt.

O heilige Geeſt, wiens aêm geſchapen heeft 't Heelal,
Uw adem is't, die thans verandert alle dingen.
Een Hemel maakt God d'aard, tot Englen ſtervelingen;

Opdat, door hen, uw Ligt beſchyne alt aardſche

dal.

In min dan dartig jaar zal 's Heilands Leeraartal
Al daard, by wedergalm , zyn lof hoog op doen
zingen,

Twaalf vuur getongen haaſt, door wondren, zullen dwingen

Den trotſen duivel, en zyn dºoizaak van zyn val,
Almagtige Adem ! wiens geblus. zooryk van luiſter,
Door zyne kragt geneeſt 't natuurlyk zielenduiſter,
En zyn vermogen doet gevoelen, tot aan't graf:
Myn ziel is door de zonde en dwaaling neêrgedreven ,
Myn hart is reeds verſtyfd door ſchrik des doods, och, gaf
Uw vuur aan myne ziel het waare ligt en't leven!
3. d'Apoſtelen zyn gemaakt geweeſt tot hemelen om Gods lofte verbreiden, redeneert
de H. Auguſtyn, en de H. # zegt, dat de Genade des H. Geeſts op den
Pinxterdag overvloedig zynde uitgeſtort, de ganſche werreld in eenen Hemel ver
anderde. En, vraagt # H. ## , zoo God van ſlyk een menſch ſchiep, zOW
by van een menſche geenen Engeſ konnen maaken?
9. d' Apoſtelen, geblaakt van dat Hemelvuur, begonnen de werreld te doorwandelen,

en zetten hunne vyanden overal in vlam, zegt dezelfde ogyader.

-
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xxxIII K L 1 NK D 1 GT.
Op de Hemelvaart onzes Heeren.
Toejuiching.
Hand. I. v. IX. enz.

V., wonderen is deez' tyd, vol zaaken van gewigt.
O Gadelooze dag! o algemeen verblyden!

Daar Jeſus, zeegvol thans gaande op een praalkoets ryden,
Doet glinstren in de lugt zyn allerglansrykſt ligt."
Dat al, wat in het rond des Hemels is geſtigt,
Dat Heiligen, Engelen, toeloopend t'allen zyden

Tot dit tooneel, te ſaam', om prys, in lofgalm ſtryden,
En toonen zig tot dienſt hun 's konings afgerigt.
Op, op! verheft u hooge en eeuw'ge Hemeldeuren,
Laat op uw voorhoofd, in dit tydgewrigt , beſpeuren

Uw' blydſchap, uitgeſpreid voor 't oog van ydereen:
God, die u heeft gemaakt, en Koning is der eeren ,
Verwon eerſt hier op aard', door honderd ſtryden heen?
Nu moet Hy in zyn Hof, na 't winnen, triomfeeren,
1. Het heerlyk lichaam des Heeren had

## wolk , noodig, om dat ten Hemda

te voeren : maar zoo een koets was Hem gegeven tot de ſtaatſte der Triomferom dat
eene wolk d'eige koets van God zelf is, zoo als uit de Pſalmen blykt. Het ſchepſel,
zegt een der Ouden, betoont overal gehoorzaamheid aan Jeſus Chriſtus, zynen

schepper, de ſtarren ſpellen zyne geboorte, en bedekken. Hem in zyn lyden de wolken
voeren
Hem ten Hemel a cn zyn zullen Hem vergezellen
wederkoomen,
-

-

w

3

ala HJ daar van zal
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Op het zelfde Onderwerp
Perſoonsverbeelding der Apoſtelen.

W

at toeven wy zoo lang in deeze plaatſen, wy,

Die ons verwondren, om ons Konings ſchielyk wyken?
De Heiland, die zyn glans nog in de wolk doet blyken,
Gaat in triomf omhoog, op dat Hy ons bevry

zien we in verwondering aan, hoe zegeryk Hy ry',
Omſtuwd van ſlaaven, die Hy voor zig deed bezwyken,
En met wat bloemen nu de zegekroon mag pryken,

Die blinkt op't voorhoofd van den Vorſt, volpraalwaardy!
Ons hart vliegt naar U toe, nog hooger dan het flonkeren
Der ſtarren, en dringt heen, daar wolken U verdonkeren,
Om U, groot Koning! na te volgen in uw Hof.
Gy gaat , o Godes Zoon, voor ons daar plaatſe maaken :
-

Maar laat de tyd haaſt van U daar te zien genaaken,

Te leeven verr' van U geeft daaglyx ſtervensſtof.
6. De Duivels, de zonde, en de dood, die in de werreld heerſchten,
. H. Chryſoſtomus.

zegt de
*.

-

* 9. Onze Hemelvaart, geſchied thans niet op de voeten onzes lichaams, maar met

de neigingen van ons hart. 't lichaam van Jeſus Chriſtus is opgenomen van vooruwe
vogen, maar zyne Godheid is niet geſcheiden van uwe harten ziet Hem opvaaren
gelooft in Hem, afweezig zynde, Hoopt op zyne wederkoomſte: maar ook word
# tegenwoordig gewaar, door eene heimelyke barmhartigheid, zegt de H.
Auguſtyn.

,

-

-

# #ng
dat, belette.
even als hier de wolken't naoogen
des#Hstlands,
zooopookhet'tgordyn
inziendes
desTempels,
Heiligdoms
»

• -, •- - - -

- --

*
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xxxIX K L I N K D 1 GT.
Op degevangenis en verloſſing van den H. Peter:
V

Hand. XII.

Zie hier 's gevangens moed, daar hy zig vind in ly.
veel menſchen meer dan hy , om hem, in angſten hangen,

En voelen't hart met ſchrik, om 's dwing lands moorden,
prangen.

-

,'

Maar hy ruſt, in't gevaar, van allen kommer vry.
Ontwaak, o Cefas! zie den Engel aan uw zy'.
Den lyfwagt maakt hy't oog door loggen ſlaap bevangen,
Hy doet u door de poort een vryen gang erlangen,

En maakt dat kettingwigt van uwe leden gly'.
De kerkerling, maar pas verloſt uit zyne banden,
Staat thans in twyfel, of hy vry zy uit de handen
Van zyn bewaard'ren, ſlegts in droom, of inderdaad.

Koom weder tot u zelf, groot Heilig, roem't bevryen
-

Uit uw gevangnis. God ſtelt u in vryen ſtaat,
OPdat, door u, 't Heelal zig, onder Hem, leer vlyen.
# 't Was Herodes Agrippa. Hyhad reeds den H, Jacobus den oudsten zoon
Sç

van

edeus laaten onthoofden, en hywilde den H. Peter, des andrendaags doen ſterven.

#ſele
in t Syriſch de naam van Petrus, die hier zigeene waaragtige Rots betoonde
door
zyneis gehartheid.
'12: God, verloſt hier Peter, zegt de H. Auguſtyn, en verloſte hem niet, toen hy
*

*

*

*

-

O

de waarheid met zyn bloed bezegelde, was t omdat Peter toen niet, meer heilig was 3
"n' maar 't was, om dat God hem toen van alle zyne rampen verloſſen wou. -
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Op de dood van Herodes Agrippa.
Hand. XII. v. XXI enz.

Z" hier dien koning, zoo vol trots, in ſtacy pryken;
Omſtuwd van vleijers, blinkt hyop zyn troon.hy ziet
Hoe yder onderdaan hem Godlyke eere bied,

Daar hy, by uitſtek, zyn welſpreekendheid doet blyken.
Deez', roept hun dwaasheid uit, is geen der ſterfelyken.
De ſtem is Hemelſch, wier geluid ons oor geniet.
Een zigtbre God is't, die zig hier aanſchouwen liet.

oMajeſteit eens Gods! o Magt, die t al doet wyken!
Maar ziet, een Godsboô ſloopt den afgoden't altaar.

Dus word deez zwakke God zyn ſterflykheid gewaar,
En door de wormen en verrotting opgevreten,
Gy, die den ryksſtaf zwaait, daar gy op aard' regeert,
Zoudt gy u aan het lot des doods t onttrekken weeten,
Zoo gy kunt, leevend', van't gewormte zyn verteerd ?
1. Hy was zoon van Ariſtobulus en kleinzoon des grooten Herodes. Hy is't, dien
Caligula een gouden keten gaf van dat zelfde gewigt,als zyn yzere was onder Tiberius
zie de voorige aantekening.
2. Daar hy eene redenvoering uitſprak voor't Volk van Ceſaréa, in een ſtacytab
baard van zilver, gadeloos pragtig, doorwrogt, en die, beſtraald zynde van de zonne
eenen hemelſchen glans van zig afkaatſte.
1o. Helaas, riep hy toen uit, wat is uw logen taſtelyk ! ik dien gy eenen God #"
te noemen, ik ontfange bevel, om aanſtonds te ſterven. Zie Joſephus Joodſche Iſiſt.
p

-

\
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Op den moorddood van den Bloedgetuige
Steven.
Hand. VI D VII.

D at hy ten grave uitryz

en zig aan ons vertoon',

Die eerſte Bloedgetuig, die met onwinbre kragten,
Op't ſchild van 's Hemels hulp gereed was af te wagten
De ſteene hagelvlaag, gerigt om hem te doôn,
Neen, men beklaag hem niet, maar ſta ook naar die kroon.
Beſchouwt dien heiligen Held, door druk niet te verſmagten,

Dien Winnaar, daar op't felſt hy ſtreed met helſche magten,
Zig vlyen zagt ter ſlaap, op't kaibed, na veel hoon.

Zyn Naam beloofde hem de kroon, in kindſche dagen,
En God, die hem haar nu doet, in den Hemel, draagen,
Deed zulkeen hoogen prys hem flikkºren hier in 't oog.
Bereid ter Hemelreis (o welk een wonder'reden!)
Scheent dat de Hemel in 't gezigt van Steven toog,

En dat hy, ſtervend, was een Engel hier beneden.
4. DeH. Schrift ſtraft de ketters met ſteenigen, zegt de H. Athanaas. gelyk derhalver;
dus redeneert de H. Auguſtyn) de woorden van den H: Steven de Jooden geſteenigd
dden; zoo ſteenigden de ſteenen der Jooden, op hun beurt, hem.
9. De naam

# betekent eene kroon.

-

-

-

13. Hy ſaamen met Paulus, zyn neef, zoo als men meint, was d' eenigſte van de
leevenden op aarde, die 't voorregt genooten van Jeſus Chriſtus in zyne Hemelſche
Heerlykheid te zien,

14. Hy was, zegt Tertulliaan, bekleed met den luiſteren waardigheid der Engelen
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Op de bekeering van den H.

Paulus.

Hand. IX,

G root Isrêls Herder, och, dat toch uw hoog vermogen
Terug hou deezen wolf, in 't heetſte van zyn jagt;

Dien Saúl, die naar uw teergeliefde kudden tragt,
Vaſt dorſtend naar heur bloed, met wreedheid aangetogen.

Gedaan is het. Uw glans verſchynt aan 's Hemels boogen,
Vol ſtraalen, blyken van uw hooggedugte magt,
De blixem in den mond, in 't oog des weêrligts kragt;
Op dat zyn trots geſnork geveld ligg' voor uwe oogen.

Zyn hart word ſtrax doorgriefd door uwe ſtem en gloed;
Men ziet den vyand, aan zyn's Overwinnaars voet,

Ganſch trillend roepen : Heer! wat wiltge dat ik doen zal?
Kortom, groot Heiland, gy maakt, in een korten tyd,
Een wreeden Wolf, een Lam, dat uw genaë bevroën zal,

En dat Lam zal haaſt zyn, tot Herder, ingewyd. *
3. Eerſt Saul, fier, trots en opgeblazen, en daarna Paulus, nedrig, gehoorzaam,
en onderdaanig. Saul, door zyne boosheid, Paulus door Gods genade noemt hem de
H. Auguſtyn,
9. Een pyl wierder uit den hemel # zegt de zelfde kerkleeraar) en ds:
vyand van Jeſus Chriſtus viel ter aarde, getroffen aan het harte.
13. In den morgenſtond (zegt de zelfde) een wolf, roovendezvn proot, des avonds
-

-

een herder, voedſel verſchaffende. men meent dat hy toen den ouderdom van drië:
éndartig jaaren bereikt had,

-

-- -

-

- -

-

--

--

-

--
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Op de reize van den H. Paulus naar Roome.
Hand. XXVII, XXVIII.
#

#

5

U" boeijen zyn min zwaar, dan zy tot heil verſtrekken,
Gevangen,groot van naam,'t is door haar, dat ge moet
Oprigten overal de vaan, geverwd in't bloed

& Van 't kruis, al tragt elkeen u wêerſtand te verwekken.

w Zee, wind, gegolf en rots, en adders ſcherp van bekken,
h

Menſch, duivel, volk en vorſt, ſchoon hunne ganſche ſtoet,

#

Met een vereende kraght, uw heilſtem tegenwoed,

# Zult gy, als al te zwak voor u, terug doen trekken.
Manhafte Paulus op! braveer al het gevaar.
- win Caeſars hofgzin, voor uwen Middelaar.
s! Vervolg tot aan den boord des Tybers uw victory.
ſ

Daar voert u, lauwervol, verwinnend valſche Goón,
v

# Een bloedige zegekoets, ten tempel van de glory.
Daar doet de hand des beuls u vliegen voor Gods troon.
- , 19. De H. Hieronymus zegt: dat Paulus, te Roome gevangen, middel vond om eene
# kerk van Jeſus Chriſtus in het Palais zelf van zynen. Vervolgerte ſtigten en de H.
* chryſoſtomus verzekert, dat die groote Apoſtel zelfeene der minnaareſſen van den
, katzer bekeerde,

* . 14. zinſpeeling op't geen men zegt, dat het hoofd des H. Paulus, na dat het afge
ſlagen was, drie ſprongen in de lugt deed,als ware het om dus te betoonen, dat de ziel op
5
vloog naar denderden Hemel, men meint dat hy toen agtenſestig jaaren oud was,
g'
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Op de Kerk.

G" heilige Dogter,

die niets hebt om u te weeren,

Dan uwes herten vuur en treurig ooggetraan,
Van uw geboorte af quam de duivel u braveeren,
En heeft, tot heden toe, u 'toorlog aangedaan.

Hy zoekt, uit al zyn' kragt, uw zoete ruſt te deeren.
Vol nyd, om uw geluk, blyft hy u wederſtaan

Trotsmoedig. Nu ſchynt hy u vriendlyk te feeſteeren,
Dan valt hy u, gelyk een wolf, doldriftig aan.
Maar 't was dus lang vergeefs, dat hy u heeft beſtreeden.

Vergeefs verlokte hy u, door bekoorlykheden.
't Geloof ſlaat eeuwig af zyn vleijery en dwang,
De Heiland ſtryd voor u, u zegt Hy toe victory,

En u verzek'rende de zege, als gy word bang,
Leid. Hy u, langs een weg van bloed, ter hoogſte glory.
-

I

v. Thans, zegt de H. Auguſtyn , is de Kerk aangevogten in haaren ouderdom :
maar zy vreeze niet van haare Jeugd afaan wasze aangevogten; maar verhinderde dat
haar tot heuren ouderdom te koomen ? was dat in ſtaat, oin haar te verderven ?

ging

ls,

e,

of als een Leeuw

des Duive zegt de zelfd of als een ſlang,
7. De vervol
noit op in de Kerk, maar hy is meer te dugten, als hy votleid , dan als hy
#

na. De Heer zelf. zegt de H. Cypriaan, worſtelt en ſtryd in onze perſoonen,

WOCCI, '
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II K L IN K D I G T.
Op 't Woord van
o groote God
W 7ie kan,
looven ?

God.

! uw Woord, maar waarde,

Het is een ſnydend zwaard, een ſchat van groot gewigt,
Een ſtem, die wyds en zyds galmt, zonder klankverdooven,
Uw's Aanſchyns ſpiegel, en een' ſtraal van uw Gezigt.
't Is't wondre middel, dat uw' Waarheid't hooft houd boven;

De melk der kinderen, de wyn der ouden. 't ligt,
Als baken. 't is 't kompas, waardoor de ziel, geſchoven
Gelyk een ſchip door zee, haar' koers ten Hemel rigt.
v

Het is de zoete dauw en 't zaad, dat voort doet ſpruiten
Het zaligend Geloof, de zoete Hoop, naar buiten,
En dat ons 't leven ſchenkt in 't midden van den dood,
A

Dus heb ik, 't ſpyt de hel en al haar wederſtreeven
Het zy ik leeve of ſterf, voor het verderf geen nood,
Dewyl ik, in myn hart, dien oirſprong draag van 't leven.
5

1 Men zegt dat een ſchilder, by d'oudheid vermaard, willende ſchilderen eene

Hemelſche ſchoonheid, ten dien einde verſcheiden aardſchen voorwerpen hunne we
schrift doet het zelfde ten opzigte
zenstrekken en bevalligheden ontleende. de H.
dus mede verſcheidene beeldteniſſen en
der Godlyke voorwerpen. Hier ontleent men

denkbeelden, om de verſcheidene volmaaktheden en eigenſchappen van Gods Woord
te vertoonen.

-

-

6. De wyn, zeggen de Joodſche meeſters, is de melk der oude lieden.
V
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K L IN K D I G T.

Op de Verbondszegelen.
L" uwen God, myn ziel, wil zyne gunſt beſchouwen,
Met diep verwond'ren : zie, hoe hy uw zwakheid
ſchraagt:

-

-

A

Zie, hoe Hy't ongeloof wil winnen, hoe 't behaag:
Aan Hem, door zinsbetoog, te bannen uw miſtrouwen
Wat feilt'er,

Chriſten, nog, om vaſt voortaan te bouwen?

De God der Waarheid ſpreekt, belooft het geen gy vraagt,
zweert byzyne eeuwigheid en Eernaam, dien. Hy draagt,
En 't zyn deez zegels, die zyn Heilbond vaſt behou'en.
Wel nu dan , Heer, 'k geloof ! 'k voel van uw arm de
kragt,

Die, daar zy uw Genaê aan myne hartsdeur bragt,
Al myne zinnen blyk doet van uw'

goedheid

gaëren:

Dies al myn zinnen myn geloof hier hulpzaam zyns
Gezigt, ſmaak, reuk, gevoel en het gehoor verklaaren

Aan my, dat Jeſus wis geheel en al is myn.
I2.

4. De Bondzegelen zyn zigtbaare woorden, zegt de H. Auguſtyn , zoo wy geene
lichaamen hadden, daar zoude niets lichaamlyx zyn in de gaven, die Godt ons
ſchenkt. Maar dewyl onze ziel verknogt is aan een lichaam, zoo deelt Hy ons (dus
redeneert de H. Chryſoſtomus) de geeſtelye gaven mede, onder 't gebruik der taſte
lyke en lichaamlyke dingen.
-

,

12. De Bondzegelen, zegt de H. Auguſtyn, zyn de Poorten van Sions dogter.
hun kragt is onuitſpreeklyk, en de Godvrugt kan, zonder haar, niet volkomen zyn, v.

-
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Op de Waarheid.

Uit haaren Troon omlaag zend u Gods Majeſteit:
Zyn Geeſt is uwe Ziel; uw Lyf 't Woord van den Heere;
Uwe aangenaamſte ſpys ſtrekt zyn Getrouwigheid.

Uw Tabberd is zyn Ligt, uw Aſpunt is zyne Eere.

Eéne oogſtraal uit uw oog 't ligt van den duiſter ſchril
Uw aanzien maakt terſtond, dat dwaaling rugwaarts keert
Uw hand, die ons ontſlaakt uit band, ons opwaarts leid,
En gy maakt dat geen kragt uw groot vermogen deere.
Brak niet uw kindrenſchaar, op honderd plaatſen, door

Haar ſtem, ganſch wapenloos, der afgoón tempelchoor'
Veranderde zy niet geheel het werreldwezen?

Vergeefs dreigt hen de hel, die volgen uwen draf.
Zy zullen eindigen hun leeftyd, zonder vreezen,
Verzekerd van de kroon, zelfs in de poort van 't graf,
6. De waarheid der chriſtenen, zegt de H.Auguſtyn, is onvergelykelyk ſchooner dan

ooit der Grieken. Helena was ook blooſtze, volgens Tertulliaan, nergens van ſch"
te over, dan alsze verborgen gehouden word.
8 o hoe groot, roept Cato by Cicero uit, is de kragt der waarheid, de #
-

zig door zigzelve verdedigt, tegen alle welſpreekendheid, tegen de ſchalkheid #
laagen der menſchen, en om de welke te vernietigen nog kunſtgreepen, nog?",
nog behendigheid ooit in ſtaat zyn geweeſt
id ſtryd

#3: Help my Heer, wenſcht de H. Auguſtyn, op dat ik voor de waarheidſinº"
tot den dood toe,

-
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Op de

Dwaaling

ſchrikdier, dat uit veel Chimeeren

#!

#

Beſtaat, dat Ligtgeloof, verzeld

Met konſ naary en wreed Geweld,
Hebt tot gezelſchap, in uw leeren.
O Dwingland, die bemint 't regeeren
Uws volx, in duiſterheid bekneld,

En adders hen, tot ſpys, voorſtelt,
In 't Hof, gebouwd door uw bezweeren.
O tegentrapper van den voet
Der reën, vuil kot, naar nagtgebroet,
Beklaaglyke erfnis onzer Vaderen.
Uitvinder zoo van vuur als boei,
i

Den Hemel ſchyntge ons te doen naderen;
Maar opent ons het helſch geloei.
1. Toeſpeeling, op 't vercierde

Gedrogt, chimfra genoemd door d'aloude digters -

want de dwaalingen zegt de H. Auguſtyn, zyn logens, en de logen is dat, 't geen
intCt

1S,

2. Cato (zegt Cicero) verwonderde zig, dat d'een wichgelaar den anderen kon

aanſchouwen, zonder lachgen.

8. De ketters, zegt de H. Auguſtyn, voeden hunne kinders niet, met melk, maar
dooden hen, met hun vergif - want de logen dood de ziel. Daarom is het, dat

in d'Openbaaringe geſproken word vanwyn, vergiftigd door d'afgoderyen van Babel,
Openb. Ik V,8, 17, v.2a 18. v. 3,
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Op de Deugd.

-

Telg, uit hemelſchen en koninglyken zaade!
O Waarheids zuſter, pronkcieraad van 't ſtarrenhof!
Der Seraſynen min, zoet voorwerp, ryk van lof!

Onſchenbre Maagd, wier ſchoont erkent geen wedergade!

Wanneer ik uwen glans beſpiegle, ſtrax verſmaade
Ik Ooſtens perlenſchat, zoo blank en waard van

ſtoff'.

By uwer kleedren geur ſchynt 't fynſte reukwerk grof,
Dat Indien ooit, uit zyn ſchoot, in ſchepen laadde.
Maar 'k zoek met eene Lamp u op den vollen dag
Zeg, in wat lieflyk oord gy ſtaag ontwykt den ſlag
Der dwingelanden, die u eeuwig blyven hoonen ?
Vergeefs zoekt gyme hier, o Chriſten. op deeze aard',
Die my niet

waardig is, bleef ſlegtsmyn ſchaduw woonen:

Maar overlang vloog reeds myn lichaam Hemelwaart
2. en 3. de Deugd en de Waarheid zyn, als twee zuſters, dogters van God
en wier uitmuntendheid en ſchoonheid verwonderlyk zyn, zegt L. vives, en Fiate
hield ſtaande, dat, als men met de oogen des lichaams de schoonheid der Deugd
beſchouwen kon, men'er, tot ſtervens toe, op verliefd zou Zyn. O jongkvrouw,

#

ſchoent (dus zingt haar een der Ouden toe ) maakt zelf de dood beminbik,
9. en 14. toeſpeeling op Diogenes, toen hy, op klaaren middag, een menſch

zog: 3 als ook op d'Aſtréa der Heidenen, ten Hemel vliegende, ter oirzaake van

de boosheid der menſchen.
wºn

#
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Op de drie Chriſtelyke Hoofdengden.

D" zuſters, 's Hemels krooſt, drie puikbevalligheden,
Formeerend', hand aan hand, een edlen maagdenreis
En, dienende elk Godskind tot zaligheids gelei,

Ter woon', by zoo een, in de drie hoofdplaatſen, treeden.
*

d

--

Zy deelen alle drie, in ramp, door hem geleden.
D'Een ſtelt hem winnaar van de ſlagen, en 't gevlei

Der wereld. d'andre maakt hem dapper by die "i
Ontdooit de derde 't hart door gloed van

liefdereden.

zy voeren alle drie, in 't oog, den zelfden aardt,
Ook zyn zy alle drie door heerlyk werk vermaard.

Maar wiltge weeten, waar zy zig verſcheiden

maaken?

In een lief oogenblik is, van de Zuſt'ren , d'Een'
Veranderd in gezigt, d'andre in 't genot der zaaken:
'-

-

-

Maar door alle eeuwigheid duurt de jongſte Zuſter heen.
1. 't Geloof, de Hoop en Liefde, in tegenſtellinge van de drie Bevalligheden der
d'oude Poëeten genoemd Paſithea, Euphroſine en Agiale - dogters

Heidenen,
van
Jupiter.bv

v

2. choor of rei, afkoomſtig van 't Griekſche woord Xoeg”, betekent eigentlyk een
bende van zangers of # D'oude Kerk eigende diën naam toe aan de troep der
gewyde zangers. Dog, by oneigentlyke manier van ſpreeken, word dit woord toe
gepaſt aan geeſtelyke onderwerpen. dus betekent , volgens den H. Auguſtyn , het

ºh -, de ſaamenſtemming, d'eenigheid en eendragt., En Cicero ſpreekt, ook van

, tºer, di van de ſamenvoeginge cu 't lichaam de Peugden.
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Op d'Ondeugd.
-

Wi , op dit lief gezigt, niet lang uw

aandagt houten,
Gezigt, 't geen 't oog verleid, en 't hart in boeijen
knelt :

*

Ligt op dien mom, die u iet ſchoons uitwendig

meldi

zoo zultge ſtrax daar voor, als 't beeld der helle, grouwen

Ja dit verlokkend quaad is waardig uit te ſpouwen,
Als 't vuilſt gedrogt, dat God en zyne Heil'gen quelt.
Een

moordſlang is't,

en een tyran vol ſnood geweld,

Een vloekenswaarde beul uws Heilands in 't benouwen.

Verraader, Moorder, Peſt, die in myn boezem woed,
Ik zie nu, werwaards zig uw wreede neiging ſpoed,
En naare uitwerkſels, die uw grouwlen ons toeſtieren.

Gy leid ons, door de vreugd, ter plaats, daar rampſpoed
Woont.

,

Uw' laffe kinderen zyn niet dan offerdieren,
Dieg', op den weg ter dood, met bloemekranſſen kroont.
# # Duivel, zegt de H. Auguſtyn, verbergt zyne ſchigten in een vergulden
': Men kan zeggen: dat de zonde de Chiméra der Fabelen is, te weten een

P

Okcf.

-

Gedrogt, dat het hoofd eens Leeuws, den buik eener Geite en den ſtaart van eene
slange had, en vuur ten zynen neusgaten uitwierp. aan al 't welke men geheime be
tekeniſſen toeſchryft.

13. Dus ſtaan in Minucius Felix de Ongeloovigen te boek, als beeſten, diemen
meſt ter offerhande, en ſlagtdieren, diemen bekranſt, ecrmen hen opoffert. ' '
/
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Op het Oorlog.

V erwoedheid, roof en bloed, verdorven landeryen,
Rouw, eenzaamheid en ſchrik , klagt, traanen en
geſteen,
Zoo menig dorp en ſtad, verwoeſt aan alle zy'en,

Maaktop myn tafereel, door alle uwe yſlykhêen.
Onſchenbre wetten, fnood verkragt door dwinglandyen,
Toont, door uw onregt lot, wat jamm'ren ons beſtréen.

Gy, zoete Deugden, die 't droef ballingſchap moeſt ly'en,
Schryft onze ſlagen, door den inkt van ons geween.
Regtvaardig God, Gy toont uw Regt in onze quaaden.

Gy maakt ons ſtraffers van ons zelfs, door onze daaden,
En, door ons handenwerk, zoekt uwe wraak ons thuis.

Ons misdoen gaf uw Magt het wraakzwaard in de handen: Maar laat uw Zoon, doorgriefd, genageld aen een kruis,
Uitbluſſchen, door zyn bloed, uws wraakvuurs toornig
branden.

#"

* leeftyd
Dit en en
hetJE##
volgend Klinkdigt
ſchynt zyne byzondere betrekking
den
des Eerw.
ng te hebben , op
1. d'Ouden verbeeldden dit al door hunne Bellona en Diſcordia , zoogenaamde
Godeſſen des Oorlogs en Tweedragts, met heure traanen, haar bloed, haare om
gewrongene oogen, haare ſlangen, heure haakagtige handen, kromgedraaide voeten,
ſcheurde kleederen, haare duiſterheden, toortſen, bazuinen , zweepen en zwaar
en. En Marius zeide, dat het oorlogsgerugt haar verhinderde de ſtem der wet
ten te hoorsa. Ondertuſſchen waren alle de Goden der Lacedarmoniers gewapend,

v
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Op Vrede.

Koen. ſchoone Jongkvrouw, wêer,

en toon uw min

lyk oog

Genoeg, ja al te lang, waart gy van hier geſcheiden.
Wil Vreugd en Overvloed, als ſpeelnoots met u leiden,
Een paar, dat uit dit land, door dwang van onruſt, toog,
Breng in deez' lugtſtreek wêerdenſchat van 's hemels boog.
vrugtbaarheid op 't land. wil ſtadsgeluk uitbreiden.
Laat zig de Koopmanſchap en kragt des Regts uitſpreiden,
Bouw't heil op van de kerk, en beur den ſtaat omhoog. Geef

't Beroofde weeskind, dat de wapenklank doet ſchroomen,
De weduw voor uw voet, met traanvolle oogen, koomen,

En vatten uwe knien, terwinning van uw hart.
Ons zwaar misdoen, 'k beken 't, zal u wel haatlyk weezen;
Maer 't bloed des Heilands is't, dat ons ten ſchuldzoen
werd.

-

-

Gy kunt het leevendſchrift daar van, aan 't kruishout, leezen.
1. d’ouden zeiden, dat de vrede de dogter was van Themis d,i, van de Gereg
tigheid: zy ſchilderden haar ook, als een ſchoone jonkvrouw, die in haaren ſchoot
hield appels, en den God der Rykdommen, en in heure hand, koornairen, roo
zen, lauwertelgen en groene takken, als zinnebeelden van Overvloed, vermaak.

zege, en Ruſt. En de naam van Vrede beteekent, in 't Hebreeuwſch, alle ſoort
van goederen en heil. . . .
12 Bemin de Geregtigheid, vermaant de H. Auguſtyn, anders zal de Vrede, haare
boezemvriendin, tot u niet koomen.
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Op de Vrede van

D" tegen myn geluk't Heelal

God.

ſaam' werk ten quaade,

Dat d'aarde met de hel, verſtoorend myn gemak,

My baaren al 't verdriet, 't geen haar de woede inſtak,
Et 't geen de ſnoodſte liſt, tot myn verderf, haar raadde:
Dat jammer van rondom myn droeve ziel belaade:
Dat myn broos lyf zig voel gekrenkt van krak op krak,
En dat de dood, in 't eind, my ganſch ter neder ſmakk's
't Heil kan my nooit ontſtaan , 't geen 'k zoeke vroeg en
ſpade.
Om honderd grouwlen beef ik onder Sinaas Wet;

Maar Vrede met myn Godt dien ſchrik ter zyde zet,

Verzekert my, en vergezelt my in myn' ſtryden,
Ja, ſchreef myn Heiland die, op dat ik

zalig

werd',

Voorheen, daar Golgotha Hem zag den kruisdood lyden,
Zyn Geeſt graveert haar nog geſtadig in myn hart.
13. Door de plenginge zyns bloeds. Tegenſtelling tegen de verdoemenis geſchre
ven op den berg Sina. Hier is de heilige berg. Calvaar of Golgotha . dus in 't
Syriſch genoemd, om dat men daar de ſchuldigen ſtrafte. Maar van eene ſchande
lyke plaatſe wierdze tot eene heilige gemaakt, door de dood en 't lyden des Zalig
maakers. Kaizer Adriaan ontwydde baar, door aldaar een marmer afgodsbeeld van

Venus op te rigten, 't geen duurde tot den tyd van Conſtantyn den grooren, die
daar een pragtigen Tempel beval te bouwen.

14o
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Op 't Gebed.

U ſtaat het nadren tot des Hemels Bruigom vry:
O heilige harteſtem , gy draagt, op uwe pennen,
Klagt, ſmeekingen geween, daar Vroomen zig aan wennen,
Gy ſpreekt voor ons, en zegt wat al ons wenſchenzy.

O Werktuig tot ons heil, zoo zoet en magtig, gy
Doet ons, uit Godes Hof, zyne eeuwige gunſte kennen,
En als Gods wraak, geſard, fel op ons aan koomt rennen,
Ontwapent gy zyn arm, en ſchuift den ſlag voorby.
Hou u dies nimmer op, o wondre Poſtbodinne !
Streef, met een vuurge vlugt, ter derde Hemeltinne,

Vraag en verkryg, voor my, de Godlyke Genaad'.
Maar wanneer doet de tyd my eens dit lot ontfangen,
Dat ik, door Englen, word gevoerd ten gloryſtaat,

Om daar myn beën te zien hervormd in juichgezangen?
1. en 2. Dat het gebed
trouwe boodſcha

, zoo zal de

ning daalen, 't gebed is een ?"

&# die # door ## 't

vleeſch niet komen kan,

zegt de H. Auguſtyn, en de H. Chryſoſtomus : onze tong is als eene hand di:
aan Gods troon gaat. Maar, zegt de gemelde Auguſtyn, wiltge , dat uw 3
't gebed
tot God vliege, maak het twee vleugels, 't vaſten en d'aalmoes... ..
14. In ons vaderland, zegt de zelfde Oudvader, zal 't gezugt eindigen, " ?

ophouden en het Lofgejuich daar op volgen. Daar zal niet anders overig zºº".
een eeuwig Hallelujach, by den maatzang der Engelen,
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Morgengebed.

Lºf zegge ik u, o Heer, met 't op'nen myner oogen.
Geef, dat ik uwe gunſt voel', met den dageraad:
Uw goede Geeſt ſtelle aan myn ſtuggen wil de maat:
En laat uw Godlyk ligt zig aan myn ziel betoogen. "

Geef, dat ik, door uw hand geſterkt, ſteeds onbewogen,
Doorwandle al het gevaar van mynen levensſtaat,
En dat ik eindlyk , door uw waarheid en genaad',
Wanneer ik ſterf, my zie tot in uw Ruſt verhoogen.
Voor uw' Geregtigheid ben ik ganſch haatenswaard:
Maar waſch in 't koſtlyk bloed, o God, myn boozen
aardt,

Het geen uw Zoon, voor my, heeft, op Calvaar, vergooten:

Op dat ik, onbevreesd voor dood en ſtervenspyn,
Als ik verlies den dag, op aard bymy genooten,

Dan dien dag zie, daar Gy der Heiligen Zon zult zyn
3. werk dat, in my, o Heer, 't geenge gebied, en gebie dan 't geen gy wilt,
bid de H. Auguſtyn, en Jeremias: bekeer my en ik zal bekeerd zyn. Klaagl. s-v. 21.
8. Jder zoekt de ruſt. de ruſt is goed, zegt de H. Auguſtyn, maar men moet haar
niet toeken in dit leven, nergens vind men haar dan in den Hemel.
-

4. d'Eeuwigheid, zegt dezelfde, is niet anders dan een dag, zonder einde laat
ens kleinagten de duizenden van dagen, en begeeren dien eeuwigen dag, die nog
morgen nog avond heeft,
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Avondgebed.

Z" ſpreid uw Vadergunſt, op aard', de zonneſtraalen,
Opdat elk zyn beroep bequaamelyk hanteer',
En, naar uw wyze wet, koomt nu de nagttyd weer,
Daarw’ , onder uw behoed, ons hart in ruſt ophaalen.

e

Maar moetlen,
de donkre ſlaap myne oogleên neêr doen

daa

Laat dan, o God! op my uw liefdryke oogen neêr.
Verſtrooi myn zonden, wees myn ſtar en dag ſteeds keer,
Door uwer Englen ſchut, van my af alle quaalen.
De dag, ſtaâg ingeſlikt van yder naaſten nagt,
My ook zoo vaak myn dood in het geheugen bragt,
En ik moet heilig daar aan peinzen nagt en dagen.

Geef, dat ik ſterve, als een, die zoetlyk ſlaapen gaat.
Myn ziel, in uwen arm, myn lyf, in 't ſtof gedraagen,
Verwagte dus de koomſt' van d'eeuw'gen dageraad.
5. De ſlaap, zegt Ariſtoteles, is een middelſtaat tuſſchen leven en dood.
7. Door de zonde zynwe duiſternis, zegt de H. Auguſtyn , en die duiſterniſſen
der zonde maaken in onze ziel een nagt, die ons verhindert God te zien.

#2. De Heidenen noemen den ſlaap den broeder des doods, en d'oude chriſtenen

beſtempelen den dood, dat hy is de ſlaap des vredes in God en zynen Gezalfden.
a: #", zegt de H. Auguſtyn, is de nagt, en d'opſtanding zal de morgen
A

#

K L IN K D I G T E N.

XV

I43

K L IN K D I G T.
Reisbede. .

. .

M" magtig schutsheer, doormyn ganſche reize heenen,
Lei my, door uw genaë; hou uw gezigt op my:

Laat uwer Englen troep my altoos zyn op zy',
En maak myn weg bevryd van alle d'aanſtootsſteenen,
In pelgrimaadje zie 'k myn leven ſtaag verdweenen,

En 'k ben een vreemdling in deeze aardſche woeſteny.
Heer, doe my, daar zynde een der Hemelborgery,
Voortgaan, naar 't Heilig Erf, op nooit vermoeide beenen.
Maar, laas! de werreld,

zond',

de hel en ſtervenswee

Beſtooken my alom omlaag op deeze zee,

En tragten, ſaamverknogt, den dood-ſteek my te
Myn Heiland

,

zonder U, miſſe ik

geeven.

den havenſchoot.

Wees toch voor my, de Weg, de Waarheid en het Leven,
#

Op dat ik overwinn' de Dwaaling, Logen, Dood.
5. Ditvoor
ganſche
nietdaar
meerwoont..
agten dan eene
herberg
een leven,
reizigerzegt
en de
nietH.alsAuguſtyn,
een huis moetmen
van een die
8. De voet der ziele is haare liefde, de ziel beweegt zig , door de liefde. tot
haar voorwerp, als tot eene plaatſe, werwaarts zyzig begeeft, zegt dezelfde Oud
**

vader.

-

-

9. In den loop deezer eeuwe, zegt de H. Bernard, ſlingertge veeleer tuſſchen de
ſtormen en onweders, dan datge op d'aarde gaat,
o

-
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Trooſt eens Gevangen.

Poºrt, rooſters, grendelwerk, lyfwagt, gevangenis,
Eenzame duiſterheid, ſchrik, hartepyn en lyden,
Dewyl ik, in de boei, geen hartenvryheid mis,
Tragt gy vergeefs al ſaam myn vaſtheid te beſtryden.

De hoop ſtelt myne ziel, in al myn ramp, gewis.
't Geloof kan my van vrees, in al myn ſtryd, bevryden,
Myn Jeſus, myne Zon in al myn duiſter is,
En 's Hemels Engelen omſchanſſen myne zyden.
Dat aarde en hel my dreig', met al haar ſterkſt geweld,

'k Zal, uit lyfskerker, toch eens worden vry geſteld.

Gy zult, o zoete dood, den doorgang openſteeken.
Gedienſtig zal uw arm dan ſloopen myne leën,
En als een vogel, die zyn hutjen eerſt zag breeken,

Vliegt

# myn ziel daaruit,

op 't ſnelſt, ten Hemel

een,
\

-

y. Hy, die de zon en maan heeft gemaakt ( vermaant de H. Cypriaan aan de
Eelydels der waarheid) ſtrekte u, in de gevangenis een grooter ligt, als zon en
maan is,

1o. Ons lichaam, zegt de H.
niet in zooverre het

#

# puikwerkſtuk

kan een gevangenis genoemd worden,

van God is

# het

onder

worpen is aan de ſmarte der zonde. Gelukkige ziel, die , bevryd van 's lichaams
kerker, geheel vry ten hemel vliegt !
-

14- Nog zegt de zelfde: dat vry myne hut gebroken zy, zoo zal ik, naar mynen
Heer, vliegen,

,

kº

-
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Gebed, voor 't gebruik des H. Avondmaal.
't Is niet genoeg, dat, voor my, is betaald geweeſt:
"Myn Heiland bied my van zyn Regt dus nog een teken.
Hy laat my zelf, tot ſpys, zyn vleeſch thans niet ontbreeken,
En zyn Genade roept my tot myns konings feeſt.

Mogte ik nu maar, o Heer ! daar nadren onbevreesd,
Rein van het zuurdeeg van myn vuile zondetreken,

En, op dat ik kryg deel aan uw groot Offerſmeeken,
Zy myn geloof daar toe bequaamd door uwen Geeſt:
Wil my uw Bruiloftskleed, o Gaſtheer, zelf toch geeven,
't Cieraad der Heiligen, tot deezen diſch beſchreven,
Daar d'Englenry, om ſtryd , rondom ten dienſte ſtaat.

t),

Maak, dat ik, vol van vuur en vrolyk van gemoede,
Met uw geheiligd lyf en koſtlyk bloed, ook 't zaad
In 't hart ontfang', 't geen my ten eeuw'gen leven voede.
K
4. 't Is door zyne dood zelve, dat Jeſus Chriſtus Bruidegom word , zegt de H.
Chryſoſtomus.
9. 't Is de reinheid der ziele, die dezelfde Chryſoſtomus noemt het inwendig en
geeſtelyk kleed, den witten, den purperen en den met goud geſtikten tabberd,
11. Wat geloovige kan twyffelen, vraagt de H. Gregoor, dat onder 't bedienen
van dit geheimteken de hemelen niet geopend en de reijen der Engelen, daar niet
# zouden zyn. Zy bedienen, zegt de H, Chryſoſtomus, de koninglyke
tafel, en buigen de knien,
-
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Dankzegging, na 't gebruik des
H. Avondmaals.

-

Wie dagt het, dat myn Vorſt my had ten diſch ontfangen,
My had gevoed, met zyn behaagelyxt geregt,
My tot zyn kind verklaard, den Hemel toegezegd

Aan my, een armen ſlaaf, met zondenvuil omhangen?
Wat menſch kon ooit een heil, als dit myn heil, erlangen?
O Heer, ik zegge U lof, voor 't lot my toegelegd.
Ik voel, hoezeer uw'min zig in myn boezem hegt.
Myn hart, Heer Jeſus, houd U, op het teêrſt, omvangen,
Weg, vuile werreld, met alle uw bekoorlykheên,
Weg, droefheid, hartzeer, ſchrik voor naare ſtervens
weën.

'k Strekk God, die eeuwig leeft, een levendige wooning.
Nu laat uw Dienſtknegt, Heer, in uwen vrede gaan !

En heeft myn leeme hut U ooit gehuisd, myn Koning,
Zoo neem my ook, terwoon , eens in uw Rykshof aan.
12, zinſpeeling op de woorden des H. Siméons, na dat hy den Heiland der wer
reld omhelsd had. By de plegtige toediening van dit Bondzegel riepen d'eerſte kerk
dienaars den avondmaalhoudenden toe: Vrede aan allen ! en men gaf elkanderen den
kuſch van Vrede.

-

-

/

13 't Huis myner ziele, zegt de H. Auguſtyn, is vry, klein, voor zoo groot een
Gaſt, vergroot het, op dat het in ſtaat zy, om u t'ontfangen, Heer. Daar zyn din
gen in, die uwe oogen zouden konnen ergeren. Maar wie toch kan het #
reinigen dan alleen Gy 3
w

-
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Gebed een's

zuim

Ge:IkGod:
van wien ik heb den eer en het leven,
ſmeekeuw goedheid af, met ſmarten zwaar belaën
Toon in myn zwakheid toch uw groote kragt, welaan •

En laat, tot myn behoud, uw'heelmagt herwaarts ſtreeven.

o Hemelſche Arts, zie my door lyden neergedreven!
Zoo aanſtonds kuntge (mag het met uw wil beſtaan)
My, uit een ziekbed, in een bed van ruſt doen gaan,
En, met een enkel woord, aan my verloſſing geeven,

Maar wiltge my ontſlaan uit 't aardſche jammerdal,
En einden, met myn ſmart, te ſaam myn

dagental,

Laat dan, met vuurge vlugt, myn ziel ten Hemel ſnellen.

o! Dat ik ſtil zy; 't zy ik 't leven kryge of geef;
Want gy hebt my geleerd, dit, tot myn trooſt, te ſtellen :
Dat Chriſtus my is winſt, het zy ik ſterve of leef.
K 2

-

s: God is d'arts en de verdrukking d'artſeny ter zaligheid, en niet de ſtraf def
verdoemeniſſe. Gy roept, en d'arts andwoord u niet, naar uwen zin, maar naar

uwen nood. Groot zyn uwe quaalen maar nog veel grooter is de geneesheer. Geene
ziekte is ongeneeſlyk voor den almagtigen. Heelmeeſter. Alleenlyk laat u heelen en

,

#

- duw zyne hand niet te rugge. Zeer wel doet hy, 't geen hy doet.. Draag de, bitter
heid
zyner
artſenye,
denkende midlerwyl aan de gezondheid,: die
die volgen
volgen zal
maant
de H.
Au#dyn.
zal,: ver
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Tot trooſt in quellaadjen en pynen.

S" en brand, o myn God ! dit lichaam, vol van zonden,
Spaar zelf myn leven niet, maar bluſch, wilt Gy,
het uit,

Mids uwe goedheid, op myn' beë, neeme een beſluit,
Dat ik, tot d'eeuw'gen dood toch nimmer zy verbonden,
De ſtraf, waarmee de Wet dreigt ſnoode zondaars vonden,
Doet 't hair te berge ſtaan, en 't bloed in d'adren ſtuit,
En wat is, by haar, 't vuur en 't yzer, 't geen myn huid

En vleeſch moet lyden, daar ik quyne aan zwaare wonden?

Maar meet uw ſlagen, naar de maate myner kragt.
O Dat uw balzem daar, ter heeling, zy gebragt !
Gun, dat ik in U vind de teêrheid van een Vader.
Laat ik, eerbiedend uw beleid, week voor uw oog,

Myn kruis beſchouwen, als van noodig heil eene ader;
Dewyl 't door kruis was, dat men ooit ten hemel toog.
Heer, bid de H. Auguſtyn, ſny en brand in dit tydelyk leven'; mids dat het
# 1.beh:
my # # # # # eeuwige. Maar , als Gy me met uwe roede
, ſlaat,
geef metedan
vereiſcht
u lofgalmen
doen
hooren'geduld,5. om,n indien ſtaat
aat,

veeleer dan te klaagen,

11. W. at Vader, vraagt Tertulliaan, is zoo kragtig vader, als God het is ?
A

#"# # # worden, # hy niet overwonnen heeft, zegt de H.

ſtryden
zy hy vyanden
en beproevingen
#geſtreden heeft,59 en niemand kan
"##ty,'t enniemand
kºn ºverwinnen,
zoo hy niet
-
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Gebed van een S.tervenden.

Ik ga, o God! dan nu verſchynen voor uwe oogen,

-

»

Voor uwen rigterſtoel hebt Gy my dag gezet.
Geſarde Regter, kan deez'ſchender van uw wet
Laas! hoopen, dat Gy hem ten Hemel zult verhoogen?
-

Treë op uw' gunſttroon , tot myn vonnis. ziet vermogen
Van 't geen myn Heiland won, tot zuivring myner ſmet.
Niet op myn ſchuld, maar op zyne onſchuld, zy gelet.
Waſch in zyn Godlyk Bloed myn ſchuldig doen en poogen.
Verloſſer van den menſch, wees Midlaar nu voor my.
Myn arme ziel geraakt thans in uw handen vry.

Zy hoopt haar vryborg in uw heilzaam Kruis t'erlangen.
Myn zonden en de hel my baaren harden ſtryd

Maar, Heiland, Zaligheid is, door U , ligt tºontfangen.
De menſch, die U omhelſt, word door 't Geloof gevryd.
K 2

-

6. Myne zonden, zegt de H. Auguſtyn, verdienen groote ſtraffen: maar vrygroº;
tere barmhartigheden vereiſcht d'onſchuldigheid myn's Heilands. Myne ongeregtigheid
is buitenſporig groot, maar veel grooter nog is zyne verdienſte. Wat zonde kan
de menſch doen, die het bloed van Gods zoon, menſch geworden niet magtig zou
en ?zegt de zelfde, bid vooron: als onze Hooge Prieſter : Hy bid
wiſſchus,
Jeſuste Chriſt
.zyn9. uit
-

-

in ons, als ons hoofd, en Hy word van ons gebeden, als onze God,
-

-

-
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Eerſte Vaarwel des S.tervenden *
Aan d'Aarde.

-

ZE hier den ſchoonen,

den zoolang gewenſchten dag,
*-*Waarop de Heiland wil myn ziel tot zig ontfangen,

Myn hart beurt zig naar Hem , myn hart brand van ver
langen,

-

Op dat het, naar zyn wenſch, ten Hemel ſtreeven mag,
Zoet oogenblik, dat ik zoovaak te wenſchen Plag,
Gy ſnyd al 't onheil af, 't geen mooit beſtond te prangen'
Myn Jeſus, aan wiens hals ik, door 't Geloof, blyf hangen,
En aanroepe om zyn hulp , voert m'uit 't lang aardſch
geklag,
-

Vaarwel, o Aarde, vol van naarheën en vermaaken,
Vol dwaaling, onregt, vol van ongeruſte zaaken,

Wier zoetigheden zelfs ik nu beklaage, als quaad.
Schoon (uit deez' laatſten ſtryd dus treedend ter victory)
Ik myne brooze helft in uwen grafſchoot laat'
Zal God nogtans myn Al zyn, in den ſchoot der Glory,
4. o ſchoon en glinſterend huis, roept de H. Auguſtyn uit, myn hart lieft",
lf
't is ingenomen door uwe ſchoonheden.
7. Deeze volgende aanmerkingen zyn ook van den zelfden: myn herder zal mººi
vermaaklykheden
brengen in 't huis myn's Gods, om daar de
te genieten vanhen,
die Hy verzoend heeft door zyn bloed.
aanvegting,
geduurige
; 9. Al ons leven op aarde, is niets dan een
11. d'Ydele werreldſche genugten verdienen beſchreid te worden.
-

i4. In 't heilig Jeruſalem zal uw God u alle dingen zyn. '" "
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Tweede Vaarwel des ſtervenden.
Aan Ouderen en Vrienden,

Van wel,

lieve Ouderen. vaart, waarde Vrienden, wel.

Ik klim tot onzen God. 'k ga tot onz’ Vader ryzen.
Myn ſtryden zyn volſtreên. 'k vertrekke uit al 't afgryzen.
Den Hemel wiſſele ik nu, voor 't brooſch aardſch geſtel

Zet, door 't Geloof, de maat aan traanen en gequel.
Laat zig uw hart door geen te zwaaren druk verknyzen,
En, was ooit liefde opregt, die gy me quaamt bewyzen,
Zoo weeſt verheugd, dat ik naar 't Hoogſte Heil nu ſnell'.
Hoe heerlyk is myn lot ! hoe waardig na te ſtreven!
'k Ga over, door den dood, ten zetel van het leven,

En derve, al ſtervend, niet, dan ſlegts de ſterflykheid.
Volgt, met uw hoop en vlyt, myn gangen na, myn Vrinden:
De dood ons, voor een tyd, wel van elkandren ſcheid;
e

A

e

e

Maar, in de Heerlykheid, zal God ons weer verbinden.
K4
1. 't Geen gy een dood agt, zegt Tertulliaan, is niets dan een uitgang ... eene
inwyking, en eene reis. En de H. Apoſtelen noemen den dood eene verhuizing.
5. 't # , zegt de zelfde kerkleeraer. Jeſus Chriſtus ongenoegen geeven, als elenr
digen, te betreuren zulken, die Hy tot zig roept., . .
ir. welgelukzalig zoeeen , voor zien de doºd gedºod is? luidde een oud Grafſchrift.
# ſterft, zegt Petrarcha, dat is, gy word het ſyden onttrokken, en ſchuld het juk
es doods af en de H, Chryſoſtomus, de ſterfjkheid, en niet de weezendheid onzes
lichaams is vernietigd, in 't graf
-

-

v
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Op den Dood.
Vertrouwen.

W., is dat wreed Gedrogt,

ontbloot van vleeſch en zigt,
Dat, met zyn ſikkel, dreigt de kleenen en de grooten,
En dat, met trotſen voet , ter aarde neër durft ſtooten
Zoo ryk als arm, die kort of lang zyn leven rigt?

Vrees voor de naarheid niet, o Chriſten, die het ſtigt.
't Brengt
mée, voor Godes gunſtgenooten:
B Chriſtus aanziet
KD
Het houd, in Zyne hand, 't Genadenieuws beſlooten;
En, onder 't zwarte kleed , ſchuilt 't helderſt hemelligt.
Zyns zeiſſens treffen, dat voor niemand is te myden,

Maait, met uw dagen, afden loop ook van uw ſtryden,
En doet ter

Plaats van Vrée uw ziele binnen gaan.

Zoo draagt de Tugtiging, tot loon der ſchuld gegeeven,
Een ouden naam, die nu niet meer ſtemt met heur daän,
Want heden is de dood een doortogt tot het leven.
1. De Heidenen verbeeldden de dood ook, als eene dogter, die een zwarten
tabberd, met ſtarren bezaaid, droeg, en die zwarte vleugelen aanhad.
. 11. Gelukzalige ziel, die , verloſt van haar lichaam, dus ganſch vry ten Hemel
-

vliegt ! roept de H. Anguſtyn uit. wie zou dºen Vrede niet wenſchen, daar de vriend
niet weggaat, daar de vyand niet inkomt, en daarwe God zelf, voor onze bezit
"ë14.en't Grafſchrift
voor onzen van
Vrede,
zullenluidde
hebben;
Meliſſus
dus:
tot het leven, vermaakeyk!

wa is deeze
“ze doortagt,
aimagt, uit het
he leven 9.***
v .

-
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Op 't zelfde Onderwerp.
Afwagting.

Z" gy denglansderzonne op 'saardbols halfrond daalen,
Zoo denk vry, zal ik, laas! wéer zien den andren
dag?

:

Ja weetge, op welken tyd u treffen zal de ſlag
Des doods, wanneer uw oog zal miſſen zyne ſtraalen ?

g

Kan het uw leven meer dan by een ſchaduw haalen,
Of toortsligt, dat, verteerd, haaſt niet meer flikkren
mag?

Sterft niet gezonde en zieke? Een Vorſt, in zyn ontzag,
Valt die zoowel niet, als een arme in zyne quaalen ?

/

Veele ongevallen zyn in ſtaat, om uwen tyd
Te korten in den bloei, die lyf en geeſt verblyd.
Dat is het droevig lot, der zonde, als ſchuldloon, eigen,

Kortom de harde Dood, naar Gods bevel, beſtryd
Volk van alle ouderdom en ſexe, met haar dreigen.

O'Sterfling, wagt haar dan, op elke plaats en tyd.
2. Gy zyt alleen, zegt de H. Auguſtyn, een huurder van 't huis uw 's lichaams,
en God heeft het u niet verhuurd voor een zekeren tyd, maar hy heeft u gezegt:
wees altoos gereed tot verhuizen.

6. 't Levens vogt is deszelfs waſch , en de natuurlyke warmte is deszelfs
12. de Heidenen de dood beſchouwende, als eene onverzoenbaare Godin, hadden

ligt.

-

-

voor haar ſlegts twee altaaren opgeregt, d'eenen te Cadix en d'anderen te Lace
daemon.

-

14- Draagzagtjes het leven, zegt Petrarcha , en verwagt ſtandvaſtigden dood.
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Op 't zelfde Onderwerp.
Geneesmiddel.
w'

Gelek, in yder plaats en tyd, daar gy u vind Het zy op aarde of ſtroom, dat gy uws fakkels branden
Kunt zien uit bluſſchen, door 't geblaas van d'eerſten
wind,

-

En dat uw gouden Wat moet breeken zien zyn banden.
--

Het Graf heerſcht over ryk en arm, en man en kind.
Het groenſte lauwerlof ſtaat bloot voor blixemtanden.
Dit lyf, dit cierkleed, dit puikwerkſtuk zoo bemind,

Moet vallen in het graf. zyn ſlooping ſtaat voorhanden,
Indien deez' ſchildery u, Chriſten, maakt verſchrikt,
Zie hier ook 't middel, 't geen wêer ſtrax uw ziel ver
quikt,
En leert de felle dood, met al haar

kragt,

braveeren.

Omhels, door het Geloof, de zalige Eeuwigheid.
Laat uwe hoop alleen zig naar uw Heiland keeren :

Zoo zultge onſterflyk zyn, alsg uit de werreld ſcheid.
4. woord des wyzen, in den Prediker, op 't laatſte hoofdſt. v. 6. Dit gouden
Wat is of de herſenpan, of 't hart,

6. Niet tegenſtaande de Heidenſche en bygeloovige Poeetiſche onderſtellinge, dat,
naamelyk lauwerbladen den blixem wederſtonden.

8. Het word een romp, en zelfs verlieſt het nog eindelyk dien naam, zegt Ter

tulliaan, ſchoon het . gebalſemd en gelegd ware in een lykvat van louter goud,
gelyk 't lichaam van Conſtantyn.
11. Wiltge lang leeven, zegt Petrarcha, zoek dan t leven daarmen niet ſterft,

24. Volgens de zinſpreuk van den Fenix: uit dan dood d'onſterflykheid.

-

g'
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xxvII K L I N K D 1 GT.
Op de dood van eene eenige Dogter. *
Spraakwendig tot dezelve.

Zo, loopt uw'jongkheid, pas ontlooken, ſtrax ten end',
ZoetVoorwerp van myn wenſch.Zoo wiſſelt's doods vermoge,
Bedekkend met zwart floers uw heldre flonkeroogen,
Myn' dagen , in juiſt zooveel nagten van elend'.

Hoe is't dat gy zoovroeg u eeuwig van my wend?
Hebtg'in drie jaaren tyds, uw ſterflykheid voltoogen,
En zytge, nog zoo jong en ſchoon, ons oog ontvloogen ?

Liefkind, myn ſchat, myn luſt, waart gy hier weer omtrent:
Maar waarom met te groot een drift hier weer geroepen
Uw heilige ziel, die ſtreeft omhoog by d'Engletroepen?
'k Leer liever, o myn hart, deez'Godsvrugt, uit de tugt:
Door Gods bevelmagt miſſe ik u dus door het ſterven,

En God wil, die my dus doet 'slevens één helft derven,
Dat d'andre helft naar niets, dan naar den hemel, zugt.
* Dit en de drie volgende Klinkdigten, op een byzonder voorwerp, verſchillen
daarin geheel van d'andere, waaruit dit Klinkdigtwerk des Eerw: Schryvers beſtaat,
die tot hun onderwerp alle zulke ſtoffen hebben, welke, op algemeene onderwerpen
#
tot algemeene leering en ſtigting zyn. Egter, dewyl de Eerw. Schryver
eeze drie (dewelke ter oirzaake der fraaye uitdrukkingen voor geene der overige
hoeven te wyken) ook onder alle d'andere geſteld hee zoo laat ik hen mede hier
verduitſcht volgen,
B #Den Rampſpoed noemt de H. Auguſtyn een nagt. Zoo dagt ook de Kerk te
abel.

5. Dat altoos geſchieden kan, geſchied niet voor den tyd, zegt Petrarcha. Gy

hebt den tyd niet gehad om uw dogters byzvn te genieten. Gy zult het volkomen
in den Hemel doen, en van nu afaan, zegt de H. Chryſoſtomus, kuntge haar zien
met d'oogen der hoope.
12. Niets anders hebtge gedaan, dan het pand wedergegeven... Laat u dat niet
ſmarten, zegt de zelfde God ontnam het u alleen, om 't zelve in zyn' ceuwigen
ſchat te bewaaren.

-

156

C H R IS TE L Y KE

XXVIII

K L I N K D I G T.

Op 't zelfde Onderwerp.

Spraakverbeelding der zelve.

Lee Ouders, wier geween bevogtigt dit myn graf,
Ai wilt zoolang niet op deez' duiſtren kelder ſtaaren,
Maar ziet veeleer myn ziel ter heerlykheid gevaaren,
En laat, door dit gezigt, zoo zoet, van jamm'ren af.

Myn God zie 'k van naby, ganſch gunſtig, geenszins
ſtraf.

-

't Hof van yvoor, chryſtal en goud zal my bewaaren.
De palmtak in de hand kan myn triomf verklaaren.
't Ligt is het kleed, dat my myn Minnaar Jeſus gaf.
Voert my de dood weg, in de Lente myner dagen;
'k Ben des te raſſer vry van 's werrelds onweêrvlaagen,

En 'k bloeije in Gods hof, met te jeugdelyker zwier.

wenſcht dies niet, ogy al, die my beminde in 't leven,
Dat uw gezugt den geeſt weêr aan myn ſtof mogt geven :
Maar denkt, maar denkt veeleer, hoe gy my volgt naar
hier.
5. zoomen uw zoon ('t zyn Chryſoſtomus woorden) van u af wou trekken,
om hem koning van een groot Ryk te maaken, zoudge weigeren hem te laaten
gaan, om niet te miſſen d'ydele vreugd van hem te zien d En nu hy vertrokken
is, naar een koningryk . oneindig grooter en gelukkiger, als alle die der werreld te
ſaamen, kunt gy niet draagen, datge van hem afgeſcheiden zyt. Dog denkt , dat
y hem welhaaſt zult gaan vinden.

-

11. De Heiligen, zegt de H, Auguſtyn, bloeijen, voor Gods aanſchyn, als Lelyen.

##
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Op 't zelfde Onderwerp.
Gebed.

Naſiris, quynend en verdronken in getraan,
Houd naare heugenis myn denking ſtaäg bewoogen,

Et 't vogt, dat in myn pen gedaald is uit myne oogen,
Is dit: waarmede ik ſchryf myn jamm'ren op deez'
3 CIle
vr

-

De dood koomt zyne zicht in 't ſchoonſte bloemtje ſlaan,
En myne levensbloem is, met dat, weggevloogen.
Één pyl heeft myne, met haar teedre ziel, doortoogen,
En 'k zie myn leeftyd vaſt in druk en ſmart vergaan.

-

Ontfarm u myner weên, myn Heiland en myn Vader !
Herſtel myn zwakheid toch. geef, dat uw trooſt my nader'

Zend, tot myn hulp, omlaag een heilboô van omhoog.
Geef my hier, op my zelf, een zalige victory:

Stut my door uw genaê en maak dat van myn oog
De traanen, voor altoos, opdroogen in de glory.
1. De Neërſlagtige plukken zoete vrugten van de bitterheid hunner traanen,
zegt de H. Auguſtyn.

3. Deze woorden, zegt de zelfde, behoorden geſchreeven te zyn met onze traanen.
5. Poeetiſche Vryheid der zielsneiginge, vooringenomen van haar voorwerp ,
zooals biykt uit dat berugt vers. En toontm' Vrania alleen ſchoon en beminlyk.
14 't Is hier, zegt de H. Auguſtyn, de vallei der traanen. God wiſcht onze traanen
v.

af in dit leven, maar in 't ander zal hy haar geheel opdroogen,

-

*
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Op 't Graf een's Geloovigen,
Zerkſchrift.

D' dood heeft niets van den Geloovigen beſlooten

AT

In deezen grafkuil, dan ſlegts d'enkele kleedy
Hoop en

Geloof bragt hem, by Godes heilgenooten:

Maar, tot een pand, bleef ons zyn rok, in 't graf, hier by.
Lees, Reiziger, zyn heil. wil des zyn roem vergrooten.
Het leven liet hy, ſaam met 's werrelds tyranny

onſterflyke triomf is uit zyn dood ontſprooten;
En, ſtervend, trad hy in eene eeuwge jaaren ry.

De geeſt ging vrolyk naar 't gewelf des Hemels ſtreeven:
En, laatend 't lyf in 't graf, zig naar omhoog begeeven,

Daar hy by 't Hemelvolk nam 't praalgewaad van eer'.
Beſchrei dit lyf niet, dat tot enkel ſtof word heden;
Want Jeſus zal eens, als Hy koomt, voor 't laatſte, weër,
Dat ſtof veranderen in ſchoon beglanſte leden.
zegt Tertulli
aan. 't is als een pand, onder Gods
4. Waar ook Chriſtus
pandhou
# ons lichaamdenzy,getrouw

der, die God aan den menſch,
,
en
den menſch aan Gode den geeſt aan het vleeſch, het vleeſch aan den geeſt, den
bruidegom aan de bruid, en de bruid aan den bruidegom zal wedergeeven.
9. ro. De ziele zegt, de H. Hieronymus, hebbende nedergelegd den omſlag des
hchaams, is des te vlugger tot haaten Schepper wederom gevlogen. 't ##
H. Pilaars van Arles luid aldus:
hier den naſleep van zyn vleeſch gelaasen reeven e naar de ſtarten. O wat is die vlugt ten Hemel ſchoon ! roept de H. Ams
hana, in

#
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Op de Heilige Bloedgetuigen.
Zegeteken.

.

"R" uwe onſterflyke en vermaarde heldendaaden,
Braaf Bloedgetuigendom, Vorſt Jeſus Heldenry,
Onwinbre Soudeniers, manhafte krygers, gy

Leeft ſaam omhoog by God, hier in hiſtorybladen.

zege, ſchoon de boozen u vertraden.
Uw dood ſleepte in triomf de felſte dwinglandy,

Gy hadt de

Langs trappen, roodvan bloed, treedt gy ten Hemel, vry,
En rydt ter Heerlykheid, op vuurge wagenraden,
En gy, o Beulen, wat kan hen uw wreedheid ſchaên?
Niets zeker. voor hun heil plaveit gy zelfs de baan.

Gy zelfs vereeuwt den Naam van die voor Waarheid lyden.

W

Gy treft des Heeren hart, zoovaak gy hen doorſtoot:
Maar, met dien zelfden arm, die al hun bloed vergoot,
zult gy der vroomen Zaad verſpreiden vallen zyden.
6. De krygsknegt van Jeſus Chriſtus zegepraalt in den dood, zegt Minutius Felix.

zo. De wreedſte ſlagting heeft, zegt Cypriaan., de vaſtigheid des Geloofs niet
ter neder geworpen, zy heeft niers uitgeregt dan des te vlugger Gods gunſtgenoo
digen. ten, tot hunnen Heer, aftevaar
11. De Heiligen te vervolgen, zegt de H. Chryſoſtomus , is hen des te vermaar
-

der te maaken.

-

14. 't Getal der, Chriſtenen groeit, alsmen het afſnyd : hun bloed is een zaad,

# niet ſterft op d'aarde, maar dat weder gelukkige uitſpruitſcls geeft ,
ààlle

'

zegt Ter

16O
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Op de

Zelve.

Gelukſtaat.

Koemt, cieren wy het Graf van 't Bloedgetuigendom.
Men ſtrooi er Bloemen op. 't paſt ons hun Lot dus tºeeren.
Die krygsliën ſtortten braaf hun bloed in dienſt hun 's Heeren,
Braveerden dwang, en maakten moë der beulen drom.

zy traden moedig voort, ſchoon vuur en vloed rondom
Hen dreigde. d'eeuwige ruſt bekroonde hun begeeren,
d'Aard weende, om datze moeſt hun byzyn ras ontbeeren,

En vrolyk heette hen de Hemel wellekom.
Leeft, leeft welzaligen, in 't eeuwige verblyden,
Gods Helden, die u quaamt ter offerhande wyden
Op bloedige outers, met een hart vol heilge vlyt.
Gy, Chriſtnen, looft van God't Vermogen, dat de poorte
Der helle voor hen ſloot, en, tot der duiv'len ſpyt,

Hun ſtervensdag deed zyn den dag van hun geboorte.
2. De H. Cypriaan zegt, dat de kerk witte kroonen van lelyen heeft, om de be
lyders, cn purpere van roozen, om de bloedgetuigen te bekroonen.
8. Hunne oogen, zegt de zelfde, ſluiten zig. en de Hemel opent zig. men geeft
hen den dood over, en daaruit rvt hunne onſterflykheid. men ruimt hen uit de wer
reld, en 7y erlangen Gods luſthof.
14. d'Eerſte Chriſtenkerk , zooalsmen in Tertulliaan en elders ziet, noemde den
-

ſterfdag der bloedgetuigen den dag hunner Geboorte.

xxxIII K L IN K D I G T.
Op d'Opſtanding.
-

Wonder.

#

Janneer Gods hand ,
zyn raad,

door kunſt nog midden, naai

Geſtigt heeft dit Heelal, en veſtte op wonder gronden,
Toen
gaf Hy eie
elk deel,
door verbonden,
't Geheeleniscieraad.
Verſcheiderl
kragt,daar
en wetten
Dus, op dat alles zig zou ſchikken naar die maat,
Wierd op het aardryk plant en vrugt, in ſoort, gevonden,

En viſſchen wierden uyt de ſtroomkil opgezonden.

Dus was, naar Gods bevel, van aarde en vloed de ſtaat，
Maar, ſterveling, zie hier een wonderbaar verkeeren,
zie hier Gods orde, die, om u te herformeeren ,

U, zyner handenwerk, geheeliet anders doet
Op Jeſus donderſtem, doorklat'rende de wolken, iſ
Word heden aarde en zee de moeder aller volken ,

Henbaarende, uit haar ſchoot, met grooten overvloed,
L

# 1, 't is moeilyker, zegt Minutius Felix, dat iets, 't geen niet geweeſt is, wor
de; dan dat iets, dat reeds geweeſt is, hermaakt worde. Zoo dan God, vraagt
de H. Auguſtyn, ons gemaakt heeft, toen wy niet waren, zal 't Hem onmogelyk
zyn ons te hermaaken, na datwe geweeſt zullen zyn ?
14. Dit ſchildert ons Jeſaïas ºf in het tafereel van diën grooten dag , daaf lij
zegt: Verheugt u ogy, die in het ſtof woont: want de aarde zal heure dooden uitwerpen,
-

Jeſ: 25 v. i9. En de H. Johannes in d'openbaaring: De zesgaf haare doden weder.
Openb. zo. wº. 13,

*.

w
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Op 't zelfde Onderwerp.
Vermogen van God.
erhef, o ſterflyk menſch, uw treffelyke reden.
Beſpiegel, in den geeſt, 't Begin, daar God, uit niet,

Gebruikende enkel maar de ſtem van zyn gebied,

Gevormd heeft dit Heelal met al zyn wonderheden.
Beſchouw eens de geboort der eerſte menſchenleden.
Zie, hoe des Heeren hand dit pronkſtuk worden liet,

Zoo heerlyk opgebouwd, gelykmen 't heden ziet,
Alleen door

zyne kragt, uit ſtofjes, daarwe op treeden.

Zies na dit al, ook nog dien Schepper, groot van magt,
e

2

Die, op dat Adams heil toename, tot hem bragt,
Ter hulp, uit zyne ribbº, eene overſchoone Vrouwe,
Zoud gy nu twyffelen, o Chriſten, dat Gods hand,
Ten laatſten dage, uw lyf, naar zyn gewoone trouwe,
Niet, uit uw eigen ſtof, weër brengen zou in ſtand?
11. zoo 't werk des Scheppers zoo ſchoon en beminlyk is, zegt de H Auguſtyn,
wat moet dan de Schepper zelf niet heerlyk zyn ? Laat ons dan leeren , door de
ſchepſels zelfs, diewe beminnen, Hem, met nog een blaakender liefdegloed, voor
ons te begeeren. Ja laat ons hen veragten, om Hem lief te hebben.
12. 't Is vry een grooter daad, zegt Tertulliaan, het begin aan eene zaake te gee
yen, dan haar, in heuren voorigen ſtaat, te herſtellen: dus moetge gelooven, dat
het een vry gemaklyker werk is, het leven weder te geeven aan het vleeſch , dan
-

het zelve geſchapen te hebben,

kt t Nk p 1 s t e n is,
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-

op 't zelfde onderwerp.

-,

Hope des Stervenden.

v

yoo gaat gy, aarde vat en quynend lichaam, heen.
Draagbaare wooning, hut allengskens aan het kraaken,
Zoo houdge, o zwakke helft, die helpt 't geheel uitmaaken,
Van alle deelen, die u kragt byzetten, geen. | |
-

l

d

-

Maar, beën.
Heiland, vol van magt, 'k vlugt tot U met ge

n?

Uw Woord, uw arm, die tot al wat Uluſt, kan raaken,

d

Zalm', op dien grooten dag, ſtrax uit het graf ontſlaaken,
En maaken, van dit leem, met glans bekleedde Ieën.

Ja, ſchoon myne oogen zyn ontbloot van ligt en ſtraalen,
schoon hand en voeten, die nu grafwaarts nederdaalen »

Verſtrekken prooi en ſpys, die wormen voeden zal:
Deeze oogen zullen eens uw aangezigt aanſchouwen,
Deez handen juichen toe, U, Rigter van 't Heelal,

En deeze voeten naar omhoog uw voetſpoor houen.
-

-

-

-

»

*,

-

-

Z

*

.

**

. .

.

. ,

"

-".

5. vleeſch, dat het werk des scheppers zyt, de koningin der schepſelen, d'Frf:
genaameeenvanverkreegen
Gods goederen
en de zuſter van zynen eigen zoon, wees verzekerd
g:
regt in den Hemel, en in Gods koningrvk, # Tertulliaan.
. Hy zal blinken, zegt de H. Schritt, als de zon. En de H, # yn zegt, dat
#
onze aarde in goud zal veranderen, en dat hy van 'tvleeſch een engel zal
maaken.
,,
,
" ,
-

14. Ziet daar

r

-

-

-

-

-

-

:

*

onzen dodt, zegt Jeſaia, op 't 25. hoofdſt. v. 8. Wy hebben Him

verwagt. ook zal Hy ons zaligmaaken,
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xxxvI K L IN K D I G T.
-

op 't zelfde onderwerp.
Spraakverbeelding der Ziele

S" op, myn

dierbaar lyf, myn waarde vriend, ſta op:

Natuurelyke waard, trouw metgezel, hoor heden

't Bazuingebrom, nu rys, op des Aertsengels reden.
Welaan ! ſtreef vrolyk, op deez' klank, naar 's Hemels
toP..

-

Maar welkeen glans geeft daar al t duiſtere den ſchop?
Uw ſterflyke geboort' laat gy in 't graf uw leden
Zie ik geheel en al met nieuwe ſchoonheid kleeden.
Onſterflyk, gloryryk en vlug wordg op één klop.

'

De dood is van nu af verſlonden ter victory »
En gy gaat heden, in de hoogſte Hemelglory,
Ontfangen 't heerlyxt loon van uw getrouwigheid.
De wreede hand, die u heeft doogen toegeſlooten,
Heeft ons, voor eenen

tyd, wel

van elkaêr verſtooten;

Maar eeuwig voegde ons weer te ſaam Gods wys beleid.
2. Na de liefde, dieg aan Jeſus Chriſtus ſchuldig zyt, is er geen ſchepſel, o ziel,
zegt Tertulliaan, dat gy zoozeer beminnen moet als uw lyf, om dat het, met u,
in Gode herbooren

#

4. Zoo de ziel de bruid is, zegt de zelfde, zoo zalze gevolgd worden van t'vleeſch,
als van haare toereedinge, bruidſchat, cieraad, dienſtmaagd, en zooggenoote.
14. Mids verſtaande, dat het vleeſch zynen dienſt aan de ziele leent , . zoo is
het ook met haar geroepen tot het bezit van alle haare goederen, zoo tydelyke als
l

eeuwige, zegt dezelfde Kerkleeraar,

- is
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Op 't laatſte Oordeel.
Vermaaning.

O vreeſſelyke ſtond! dag, laatſte van de dagen,
Als God, die hart en nier doorproeft, zyn regt:
bank ſpant,
.
Met Engelen omſtuwd,

-

en in doorlugten ſtand

verſchynen zal, daar elk Hem eerbied toe zal draagen !
#

Wie zal niet beeven, alst d'Aertsrigter zal behangen,

Met weêrligt in het oog, met blixems in de hand,
Op 't ſchel bazuingeklank, het volk van yder land

Te vergen rekening van 't geen Hy elk zal vraagen.
O Menſchen, denkt geſtaag aan Godes Regterſtoel !

vrees dien, 't zy man of vrouw, oud, jong, 't zy in ge:
woel

:

-

.

of ſtilte, dat deez ſtem u byzy tot u voordeel:

o Allen gy, die ſlaapt in't akelige graf,
De groote Rigter koomt; Hy dagvaart u ten oordeel,

Ryſt, uit uw graven op,L ter zegenſpraak of ſtraf!
-

w-

-

1. Wat zal die toekoomſte des Heeren dan pragtig en zegepraalend zyn ! roept'es
Tertulliaan over uit, hoedanig een zal die laatſte en eeuwige dag zyn , die door
een eenige verbranding de groote oudheid en d'ontelbaare geboorten der Eeuwe zal

inzwelgen ! hoedaanig zal dan de verheffing der Engelen, de glory der Heiligen, de
pragt van 't nieuw Jeruſalem zyn !
-

fi. 't Zy ik eete, zegt H. Hieronymus , of drinke of iet anders doe, altoos klink&

die vreeſlik: ſtem my in doorsni 0 doden, ſtaarop en kºmt ten oordeelt!
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Op 't zelfde Onderwerp.

Aanroeping.

-

A anbidlyk Losheer, digtomringd met gloryſtraalen,
* *

Wanneer ik 't oog ſla, daar Gy in het lugtvak ſtigt

Uw troon, ten oordeel: van een yder verre of digt,
Dan voele ik angſt en ſchrik in bloed en zappen daalen,

-

'k Zie hier verſchynen volk van allen oord en taalen,
De boeken g'opend. al de daaden voor 't gezigt,
De harten onderzogt, 't geheimdek opgeligt,

De herdersſtaf

en kroon moet hier zyn vonnis haalen.

Elendig zondaar, hoop dan niet, dat wenſch of zugt,

of redenwiſſeling,

of ſchat

zal zyn

van vrugt,

Tot buiging van Gods Regt, of dekking uwerzonden.
Myn' naak theid . Opperheer, isoirzaak van myn ſchroom.
Maak met den mantel van uw Regt my ganſch omwonden;
Op dat ik, zonder vrees, voor dat groot Oordeel koom'.
*

4. wanneer ik my dit toekoomſtig oordeel verbeelde, zegt de H. Chryſoſtomus,
voele ik my van vreeze doorgriefd, en de angſt, die my praamt, doet my in traa
men wegſmelten. '

,

,

-

- -

-

-

-

9. 't Is hier de tyd der Barmhertigheid, dan zal 't de tyd zyn van oordeel, dog
vergeefs zalmen berouw toonen. De belydenis der zonden zelve zal nergens toe
dienen, dan om de verdoemenis te verzwaaren. Laat ons derhalven nu boete toonen,

terwylwe
nog de vrugt van ons berouw
konnen. gaderen,
zegt de H. Auguſtyn,
ſt, v. vA • •v., vis 3 . . .
vv , 4 . . . .
.
- . . . . . . . . . . .. . .
- vº . * « 1 • 2 vv

KLINK D 1 GTE N.

sr.

xxxIx K L 1 N K DI G T.
Op 't zelfde Onderwerp.
Vertrouwen.
- ,

B# quaaden, beeft op 't ziendes grooten Konings, daar
Hy ten geregte koomt, om daarde t'onderzoeken.
Vergeefs zoudtg'uitzien, in 't Heelal, naar een ge hoeken,
Om u te redden van deez' doodſchrik in 't gevaar.

-

'k Geloove en hoop vaſt, op myn Rots, myn Middelaar,
Die ſaam myn Regter is, niets kan my meer verkloeken.
Ben ik niet wel beſchut voor 't wettiſch blixemvloeken
p

Met zyn verdienſte omkleed, door 't kruisbloed rein en
-

klaar?

- -

-

Myn zielshoop is uw Troon, o Goddelyke Regter:
Al blaakt uw vuurgbloed fel, 'k zie daar uw liefde in egters
Uw boog is't heerlyk blyk van myn gewenſchte Vreê,

De wekbazuin brengt my van uw Genaê de boodſchap.
'kSta aan uw' Regtehand, en, door myn oog, alrée

Leeſt myn Geloof, in uw gezigt, myn Gunſt genootſchap,
1. De boozen zullen ontzet zyn, zegt de H. Auguſtyn, wanneerze .. op dien
dag, zien zullen dat, 't welk zy, thans niet gelooven: maar de Regtvaardigen zul
Ien blyde zyn dat te zien, 't welk zy gelooven.
-

3. In de Roode Zee zyns bloeds en in den doop van zynen Geeſt, zegt de zelfde.
ro. Nog zegt hy: dat vuur zal branden voor de boozen, maar alleen glinſteren
voor de Regtvaardigen; daarin gelyk aan 't vuur van den oven te Babel.

1 12, Toeſpeeling op den natuurlyken regenboog en o?,dien der Openbaaringe, 4.
Hgofdft.v.3,
-

-

1

•

Tw
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K L IN K D I G T.

Op de Helle.

Rºs", God, wat is de hel een kolk,

vol quaaden !

Haar duiſternis, haar vuur, haar zwavel, ſmart en

ſpyt,

:

-

Haar banden, beulen, naar gejammer en gekryt

Erkennen , in 't Heelal, in 't minſt geen wedergaden,
Daar knaagt Gewetensworm, die nooit is te verzaaden;
Daar voeltmen 't ſteeken van het wroegendſte verwyt;

Daar is't, datmen de dood ſtaag, zonder ſterven, lyd,

Paar ſaleene eeuwigheid de ſmart op 't hoogſte laaden.
O Voorwerp, vol van ſchrik, gy koomt, niet wel van
pas,

-

Myn ziel verſchrikken, die in ſtille ruſte was.
Weg van hier, aklig beeld, dat myn geluk wilt krenken.
Neen. keer toch. 't is myn vleeſch, dat my
blind;

hier in ver

•

*

-

Maar 't is de Geeſt, die my koomt dezen heilraad ſchen
ken;

-

Vrees voor de helle ſteeds, op datze u nooit verſlind.
1. 't Is een grondelooze aſgrond, zegt de H. Chryſoſtomus, eene zee van vuur die
haar gloeijende baaren her en derwaarts rolt, op eene wyze, die zoo veel te ſchrik
kelyker is, als ze ons bevattelyk is.

-

14. Dat zy, die geene zugt hebben, om Gods aangezigt te zien, ten minſte het
verſchrik
ken, die de belooningen niet konnen uitlokken. agt gy luttel, 't geen u God be

vuur zyn's torens vreezen, zegt de H. Auguſtyn : dat de ſtraffen zulken

looft; zoo beef dan voor het dreigen des Eeuwigen vuurs. door die bedreiging is 't,
dat God u van 't quaade wil afwenden, en ten goede leiden. '
-

-

IK L I N K D I G T E N.

\
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Heerlykheid

van 't Paradys,

R" Lugtazuur Gewelf, ſchoonflonkrend Starreligt,
Kroon,Eerſtaat, Hoogheid,Praal van Vorſtlykeperſoonen,
"

Feeſt, Zang, al 't Reukwerk, dat Arabïe kan toonen,
Tuin, Stroomen, Hoven, op het pragtigſte geſtigt:

J

Zon, 's Hemels puikcieraad, Juweelen, die 't gezigt Verfraait, daar zig Euroop, uit Ooſtland, meê ziet kroonen:
Schatrykheid, waar mêe 't Weſt de koopvaart mild kan loonen:
Doorlugte Schoonheên, die op aard' wordt toegerigt:

Natuurgewrogten, vol der liefſte aanminnigheden,
Koomt, helpt hier ſaamen my een ſchildery toereeden
Van 't zielverrukkend Heil, dat God zyn Volk bereid.
Maar neen. laataf die glans der Hemelſche Gebouwen,

Daar Gods Volk eeuwig God volkomen zal beſchouwen »

Streeft verr Natuur voorby met al haar ſchatrykheid.
13. God geeft ſomtyds, zegt de H. Auguſtyn, den boozen zyne tydelyke goederen
en geeft hen den vroomen niet: maar Hy bewaart zigzelf voor de vroomen. Den
loon zyn. in de Heerlykheid, zullen wy met God
naar wien wy in dit leven altoos verlangd hebben, vereenigd zyn, dan zal God
ons Goed, ons Ligt, ons Voedſel, ons Leven, onze Ruſt en alle dingen zyn.
14. Gemakklyker is 't, zegt de zelfde, te melden, wat het Eeuwig Leven niet
zy, dan uit te drukken wat het zy,

geloovigen zal Hy zelf tot een

EINDE DES VIERDEN EN LAATSTEN BOEKS,
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V

E ZANG,
ZED
s
Tot onderwy der Roomsgezinden,

in den

waaren Chriſtelyken Godsdienſt, naar
Gods Woord, voorgesteld;
CZMet bygevoegde Schriftplaatſen,
op yder Leerpunt
betreklyk. .
I•
«

-

2

.

We

Hemelgod! ſchenk my door uwe gunſte, Jacob. 1.
En gaven van uw geeſt deez nutte kunſte, #hat.
Waar door ik een verblinden toonen mag,
##
Dat lang uw oog, alhier, hem dwaalen zag: "
Want hy zelf wenſcht te leeren uit myn reden,
Den regten weg, dien vroomen hier betreeden.
2•

Hoorwegs
toe,vanmyn
vriend,
zal ugykundig
maaken pºlit.
Des
God,
waariklangs
kunt geraaken
V,8-l
Ten Hemel, en in 's Allerhoogſten ſtad,

Die Engelen, tot borgers, in zig vat.
Neig gy dies, tot myn leeringen, uwe ooren,

- P

rº

Om dus met vrugt Gods woorden aan te hooren.
Vooreerſt en al beloof, op uw gewiſſe,

Dat gy voortaan niet meer zult gaan ter Miſſe.
Gy weet zeer wel, dat zulk eene offerhand

Hebr. 7.v.

Den ſterfling niet ontſlaakt van zondenband.
want Paulus zegt : dat Chriſtus, alleen waardig
-

-

Daartoe, ons, door zyn offer, maakt regtvaardig.
Gy
ry
/

####
e

, en.

#v. 18.

(172)
4

rſsy: Gy moet niet op de beelden meer vertrouwen: - ,
en Exod
#. via. Want God verbied u, hen, voor goôn, te hou en.
A

e

De Heiland word ons enkel afgemaald
Gal.3. v.1

Door Hemeldeugd, waarmeê hy cierlyxt praalt.

#." Denk dies niet, dat het Goddelyke wezen
# *" Uit hout, ja zelfs uit Goud zou zyn te leezen.
V

Wil ook den Tegenchriſt, vol waans, verlaaten:

niet. Want Paulus zegt, dat Hy zig bovenmaten
* . . Verheffen zal, en deerſte plaats van eer'
Inneemen, in de kerk, als God en Heer.

,,Tim 4. Dit ziet men in de Roomſche kerkenrye:
#eus. Want daar vertoont de Paus zyn hovaardye."
W,3

6. .

/

.

Lees en herlees Gods Woord, zoo vol van luiſter.

#" Gy zult het niet bevinden al te duiſter.
#" Volg dagelyks toch Jeſaias leer:
-

#34. v. Doorzoek met vlyt, het Boek van God,den HEER,
openb.1 Gelukkig hy, die leezen wil en hooren,

##9 En als een ligt heeft Godes Woord van vooren.
7.

3 o5.

Hebr,4

Werk

naarſtig

9

ganſch de weeke door, zes dagen,

#" Gods Wet toont, dat dit is zyn welbehaagen,
Exod. 2e. Die duidlyk zegt: werkt door zes dagen heên,

#.

Den zevenden zult gy, tot ruſt, beſteën.

#,,Zorg datge nooit, naar Roomes plegtmanieren,

"

De feeſten gaat van Roomsgezinden vieren,
Laak

(173)
8.

#a
#

Laat u met geen onnutte boet belaſten.
Eet vrylyk vleeſch, al is het in de vaſten:

Want geene ſpys, gebruikt in dank, met maat, #."
Doet aan de ziel het allerminſte quaad:
#ts
Maar altoos moet gy, voor de keur van ſpyzen; " "
Die God u geeft, den Hoogſten, dank bewyzen.

# 27

9•

Roep God ſteeds aan, vol vlyt, opregt, met reden, #".
Die gy verſtaat, wat daar door word gebeden.
e

Jeſ. 28. | | |

-

-

Bid nimmermeer in vreemde taalen, neen,

V, II

Indien gy wilt verhooring op uw beën:

Want Paulus zegt, vyf woorden van verſtande

1.Cor.!r4
V.

Vermoogen meer dan duizend, veelerhande.
-

I Do,

Ontzet u niet voor Vagevuurs grimmaſſen.
Vorſt Jeſus is de dood en hel ontwaſſchen.
Geloof dat Hy, wiens bloed God Wet vervult, # 1.j
1.
U ganſch en gaêr afwaſſchen zal van ſchuld. čoii, r. Zyn woorden tot den moorder waren deeze:
Gy zult met my ſtrax in Gods Luſthof weezen. #.

#.

#

V.2O,

• 43
-

I I•

Derhalven bid niet langer voor de dooden:
Zy hebben 't (leert Joannes) niet van nooden.
De menſch is dood, die ſterft in God zyn Heer' .
-

b.

-

#

(Zegt hy) en koomt in geene moeite meer:

Want Lazarus, na dat hy was geſtorven,
Heeft aanſtonds plaats by d'Engelen verworven.
-

-

Biegt

Luc. 16.
v,22. V,23

w

(174)
Y2.

*** Biegt voortaan aan geen prieſter uwe zonden,
#9. Want Jeſus zelf haat zulke paapevonden.
-

PC,..vr. Van ouds af was't dat yder waar profeet
rci9.v.r, Al zyn misdryf aan God alleen beleed.
# Aan God was't, dat de tolnaar, met gebeden
Vol ootmoed, heeft zyn groote ſchuld beleedenk
13

rºso v. Geloof nooit, dat de prieſter kan vergeeven

# 7. De zonden die gy hebt, voor God, bedreven:
#ir.

't Is God alleen, die 't quaad vergeeft aan al

#e.

En yder, die Hem des te voete vall'.

Dus roept Hy zelf, vol g# elk ten leven:
## Ik ben 't alleen, die kan uw ſchuld vergeeven.

#

-

I4

Heb ook niet meer voor overblyfſelen agting t
Den paapen zynze ſlegts ter winſtbetragting.

pater

God zelf verborg zyn Dienſtknegts Moſes graf,

3+."

Op dat geen menſch hem Godlyke eere gaf.

"9. Ook wou de vorſt van Juda, * na 't ontſlaapen,
#" 't Profeetgebeent niet, uit het graf, weér raapen.
"

-

15

Mareis. Geloof niet dat de Heirgen wondren werken,

#. Daar gy hen eert, met beevaart in hun kerken.
#va.

't Is God alleen, die donderdrukten helpt,

#

En traanen van een droeven ſmeeker ſtelpt:

Want hy noemt zelf zig Heelheer van de vroomen,
"En doet4.hen
hulp, voor lichaamsquaal, toekoomen
.
Reliquien. * Jozia.
Ga
•

-

(175)
16.

Ga des niet meer in heilige pelgrimaadje.

bene
#,

"t Is anders niet dan zotheid en quellaadje:

#

Want Chriſtus heeft gezegt, dat gy alleen
God dienen moet, en eeren hout nog ſteen.

#s

#.
't Is ſlegts een vrugt van ganſch verdwaalde zinnen." "

Ach ! wat toch doet de beeldendienſt u winnen?

'

17

Denk nimmer, dat de voorbeê van de Heiligen
Uw ziele kan, voor eenig quaad, beveiligen:
Want Jeſus is alleen de Middelaar,

#Tim 2:

raak
van zyn
bezorg
De tvoorſp
nen, ſchaarenerSantin
Santen
de en
dies al
Verlaa

##
e

En wil alleen God ſmeeken, dienen, minnen
"-

18.

Gy weet toch wel, dat reeds verſtorven Vroome is, te
Niet weeten, wat den nazaat overkoome:

val.

Want Salomon, aan waarheid ſteeds gewend ,
Zegt, dat alleen God onze harten kent,

Eccl. 9.
W, 5,

En elders, dat geen menſch', alreeds geſtorven,

5

Ooit kennis van het aardſch meer heeft verworven.
I9
Coll, z,
Buig u ook, voor geene Engelen, ter neder:
v. 18.
Want Jeſus Vriend* leert u, door zyne veder,
Dat (toen hy zig wou buigen voor den voet.
Des Engels, die hem gunſtig quam te moet') #"

,

Strax d'Engel ſprak : Rysop! my niet te ſmeeken,
Aan Gode alleen behoort dit Eereteken.
* Joannes,
*

De

-

(176)
2O•

De dwaaze menſch zegg vry, dat Jacob eerde
verneêrde.
## DenMaar
toen hy
Engel,
hemGodes
andwoord
gy,zigdatvoor
Zoon,
het was
e

Die, in deez' vorm, hier neërquam, uit zyn troon:

eerst, want meer dan eens, gelyk de Schrift kan melden,
### scheen Hy voor 't oog, als een dier Hemelhelden.
W. 4. 5.

Openb.1o
V, 1.

2. I•

Mate is Geloof toch nooit die allerdolſte zotheid,

#,, Dat d'ouwel in zig ſluit de groote Godheid,'
#a Dewylge weet, dat God niet woont in iet,
17.v. 24. Het geen men door de menſchen vormen ziet :
::", Want chriſtus zal regeeren in den Hemel,
Tot aan het eind van al het aardſch gewemel.
22 •
ir.Cor.
v. 16.

"zeg vry , dat 't Brood des Nagtmaals, in Gods Kerke,

,,,,,,, Het zelfde blyft, hoe't iemand ooit bewerker
W. 19.

Want overal, tot aan des werelds end,

Blyft altoos brood, het brood van 't Sacrament:
1 corn. Maar 't word alleen gebruikt, naar Gods behaagen s

"

Om daar een beeld der waare zaak te draagen.
-

23

reikt, wil u graag der nooddruftigen erbarmen.
Gods woord is 't, dat u aanbeveelt den armen :
"
W Want beter is't den menſch, in yder land,
Te koeſtren, als een ſchepſel van Gods hand,
Rigter. Dan datmen geef zyn goedren, om te gieten

”” Een Michaâs God, om Gode te verdrieten.

-

Ge
e

N

(77)
24°
-

#&
- 6.

Geloof niet, datg', uw goed bedryf ten loone,
-

-

Verdienen kunt der Hemelingen kroone.

Pſ. 16. v.2.

Al gaaft gy al uw goed den armen, al

#.
Kom. It

-

Dat egter niets van God verdienen zal:
Want Chriſtus zal de zaake zelf beſlegten,

#"

#7."
##

Daar zyne mond ons noemt onnutte knegten.
25

Nogtans, wilt gy voor d'armen zorge, draagen,

o: *

Die liefdedienſt zal Gode zeer behaagen:

Feit,

Want zoo gy in die daad volgt 't regt gebod,

# 8.
#&#.
woord
God,
»
van
vereiſcht
Gelyk het word
in 't

Zoo zal Hy u eens zeggen: koom ten Hemel,

#h is

Gy ſpyſde en laafde my in 't aardſch gewemel..

jerºs.
v. 7, ton

-

26.

-

In 't Goeddoen roem nooit op uwe eigen kragten. Ron. 7.
#t.
Gy zoud hier mee Gods eenige eer veragten:

#. 3
Door 't waar Geloof, in u, al 't goede plant? #
Joan. f,

Om dat hy het alleenig is, wiens hand,

-

-

Nu weetge wel, dat

die gelooft, moet geeven

#,

Een goede vrugt, of zyn geloof miſt leven,
27.

V. I4.

-

Vertrouw, dat God de Leidsheer zy der Vroomen, pſ: ,i.
En, door zyn kragt, hen doe ten Hemel koomen. #34.
Zyn groote liefde en gunſt van eeuwigheid

#sa

Heeft hen dat heil vrymagtig toegeleid.

## v.4

Door zynen Geeſt doet Hy zyn wet hem kennen, 2 rim. n

En zig alszins, maar zyne leer, gewennen.

V. 9.

Gy

J

(178)
28.

-

1eſ:45. Gy weet dat God, alwys en magtig, allen

# 9. Hier leevende ſtuurt, naar zyn welgevallen.
#. 's Want Paulus zegt, gelyk een leeme pot
Naar's Bakkers zin gevormd word; zoo doet God
# Ook met ons al, naar het Hem billyk ſchyne,
## Vrymagtig: want wy allen zyn de zyne.
# ...

29

Rom. ,,. Men moet altoos, op God,
v 34.

1oh. 16.
V, I2.

- Ieſ. 55.

v. 8.

zyn hope ſtellen,

En niet te los van zyn geheimen rellen :

Want d'aardworm ſlaat in deeze raadſels mis,
En peilt nooit grond van Gods geheimenis:
Hy zelf zegt: myn gedagten, dus verheven,
Zult gy nooit zien, zoo wuft, als d'uwe, zweeven,
3O•

sach... Kortom 'k raade u: verlaat de zaameningen
"?
Der Roomſchen, en 't gebaar dier Kerkelingen.

lººn. 's
V, Ó,

Ieſ. 48.

v. zo.

Koom, haaſtlyk, koom, tot Sion, ganſch verheugd
Om Cod aldaar te looven, vry, vol vreugd,
Om daar zyn lof te melden met gezangen,

#" En dus, maar 't Choor der Englen, te verlangen
E IN D - E.

v o o R N'A A M. s T E

D R U K F E I L EN,
aldus te verbeteren.
Voorred, 6 Bladz.

op 't einde - den leeſt uit

Bladz. 8 Regel 1 beſhouwt

beſchouwt

t”

't

CHRISTELIKE
CHRISTELYKE
KLINKDIGTEN

CHRISTELYKE
KLINKDIGTEN
CHRISTELYKE
deedt

9
IO

11
,

14
19

3 deed

22,

XXI

37
39

48
53
73
1 13
II 4.
I2 I

13o

4 neérgedrev e
gekeerd'
't zeflde
12 grootſte
13 't bittren
1o zieg'

XXII

neêrgedreven

gekeerd,
't zelfde
grootſt:
bittren

zietg'

grafcél

2 gafcél
11 reinhid
12 wonder reden

5 hooſt

13I

op Vrede

I6I

2 wonder

reinheid
wonderreden
hoofd

op de Vrede
wondre

in d'Aantek: r. 4. HewHem
167

1o vuurgbloed

#

14 gunſt genootſchap gunſtgenootſchap
168

8 ſal

in d'Aantek r.3 ons bevattelyk
173

15 God

Zal

onbevattelyk
Gods

• WMet d'overige Misſtellingen, zoo van letteren als zinſtippen,
die of over 't hoofd gezien of van weinig belang zyn , gelieve de

Leezer, maar beſcheidenheid, te handelen.
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