
Over dit boek

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

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

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

Richtlijnen voor gebruik

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

Verder vragen we u het volgende:

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

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

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

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

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

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

1

https://books.google.nl/books?id=8Di-3HV8zQUC&hl=nl
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Aenwiſſende

Hoemen op eenflechte en eenſameplaets,buiten op

't land, vermoegt mag leven, meer dan in

't gewoel van groate aenfenlike Steden.

Crede mihi, bene quilatuit, bene vixit.

Verciertmet eenige Figuuren, en vermeerdertmet 43 by

gevoegde Gezangen, van den ſelven Autheur, op

deſe Stoffe en Inhoud paſſende.

De vierde TPzuk,

T" A M S T E R D A M., -

Byde Weduwe van GERBRANDSCHÄGEN, Boek

verkoopſter, op de Zeedyk, by deStormſteeg 1708.

- JlMet Dzivilegie.
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Van de

P R 1 v 1 LE GI E.

E Staten van Holland ende Weſtvriefland doen te weten.

DÄj ons vertoont is by Jacomyne Bullens, Weduwe van

Gerbrant Schagen, in ſijn leven Borger en Boekverkooper tot

Amſterdam, hoe dat haer Suppliants Manzar, in den Jare 1686.

hadde verkregen Octroyen Privilegie, op het Drucken entlytgeven

van alle de Werken van Willem Sluyter, (Predikant tot Eybergen)

beſtaende in Gedichten, Lof-ſangen, en Geeſtelijke Liederen, en

hebbende den voornoemde Gerbrand Schagen , hetoogaldermeeſt

gehad op de Noten, ende vermeerdering diehy in het voórſchreve

Werk met veelmoeyteenkoſten hadde bekomen, engedrnkt in Oc

tavo, doch bevondſy Suppliante, dat de Privilegie daer op by onſe

verleent, in 't korte ſoudekomente expireren, en de voornöemde

Suppliante genegen zynde , om 't voornoemde Werk wederomte

Ämet of ſonder Noten,ſookcerde ſySuppliante haer

tot ons; ootmoedeljk verſoekende - dat wy haer Süppliante op

nieuws met een O&roy ofte Privilegie geliefdete begunſtigen, om

't voornoemde Boek geduurende den tyd van vyfrien eerſt komende

Jaren, hier te Lande alleen te mogendrukken in ſoodanige Forma

ten, en met ſoodange Letters,als ſy Suppliante goedvinden ſoude ;

met verbod, dat niemand hier te Lände’t ſelve Boek in eenigerhan

de maniere ſoude nogen nadrukken, ofte verkoopen,ofteelders na

gedrukt zynde, binnen deſe Provintie ſoude vermogen intebren

gen, verruylen ofte verkopen, op ſekere poeneby de Overtrederste

verbeuren. Soo is 't dat wy de ſäke ende’t verſöek voorfz overge

merkt hebbende,ende genegen weſendeter bede van de Suppliante

uyt onſe rechte wetenſchap,ſouveraine macht ende authoritéyt,den

ſelve Suppliante geconſenteert, geaccordeert, ende geoétroyeert

hebben, conſenteren, aecorderen, ende Oétroyeren häer mids de

ſen,dat ſygeduurende den tyd van vyfrien eerſtachter een volgende

Jaren hervoorſz. Boek, geñaemt alle de Werken van Willem Sluy

ter Predikant tot Eybergen: Beſtaende in Gedichten, Loffangen,

en Geeſtelyke Liedéren, binnen den voorſz.onſen Lande alleen ſai

mogen drukken, doen drukken, uytgevenende verkoopen; verble-,

dende daerom allen ende een ygelyken het ſelve Boek in't geheel

ofte deel naer tedrukken, ofelders naer gedrukt binnen denſelven

onſen Landete brengen, uyt tegeven ofte verkopen, op verbeurte

van alle denaer gedrukte, ingebrachte, ofte verköchte Exemplaren,

ende een boete van drie hondertguldens daer en bovente verbeu

ren: teappliceren een derdepartvoor den Officier, die decalange

doen ſal, een derdepart voor den Armen,terplaetſe daer het Caſis

voorvallen ſal, ende het reſterende derde part voor de Suppliante:
* 4 - alles



alles in dien verſtande,dat wy de Suppliante met deſen onſe oaroye

-

alleen willende gratificeren, tot verhoedinge van hare ſchade, door

het nadrukken van het voorſ. Boek, daer door in geenigen deelen

verſtaen den inhouden van diente authoriſeren, oftete advoueren,

ende veel min het ſelve onder onſe protectie en beſcherminge eenig

meerder credit, aenſien ofte reputatiete geven: nemaer de Suppli

ante in cas daerinneyets onbehoorlyks ſoude influeren, alle het

ſelve totharen laſte ſal gehouden weſente verantwoorden:tot dien

eynde wel expreſſelyk begeerende , dat by aldien ſy deſen onſen

dctroye voorhet ſelve Bockſal willen ſtellen,daer van geengeabre

vieerde ofte gecontraheerde mentie ſalmogen maken - nemaerge

houden weſen, het ſelve Oétroy in "t geheel ende ſonder eenige

Omiſſie daer voorte drukken oftete doën drukken, ende dat ſyge

houden ſalzyn een Exemplaer van het voorſz. Boekgebenden Ende

wel geconditioneert, te brengen in de Bibliotheecqvan onſe Uni

verſteyt tot Leydenende daer van behoorlykte doen blyken; alles

oppoene van het effect yan diente verlieſen: Ende teneynde de

süppliantedeſen onſen Conſente ende Octroyemogen genieten als

naêr behooren; laſtenwy allen ende eenygelyken dienhetaengaen

mag, dat ſy deÄ van den inhoude vari deſen doen laten

Ä. gedoogen geru elyk, vredelyk, ende volkomentlyk genieten

ende gebruykenceſſerende alle beleth ter contrarie. Gedaen in den

Hage onder onſengrooten Zegel hier aen doen hangen,op den eer

ſten April, in 't Jacr onſes Heerenende Zaligmakers ſeveñtien hon

dert cn cen. -

A. HEINSIUS, vt.

Ter Ordonnantie an de Staten,

SIMoN van BEAUMoNT.



TO E-E 1 G EN IN G,
.

Aen den Hoog-en wel-gebooren Graef

en Heere,

Heer OTTO.

Graef tot Limborg en Bronkhorſt; Heere to

Stierum, Wßh, Borkeloo en Ghemen; Erf

banner-heer des Vorſtendoms Gelre en Graef

ſchaps Zutphen; Colonel, en Gouverneur tot

Gro, Ge. Cºpiteinte Paerden te Voet, Gºc.

Mynen Genadigen Heere:

Hoog-en welgebooren Graef, Genadige Heer:

FÄ Er is U Hoog-Graef. Genade

5%Ä # bekent, hoeikmijn vryeen le

Ä#dige uuren meeſt beſteede in

# j oeffening van ſtichtelyke

Poézy, als mijn eenigſt' enin

nigſte vermaeken verluſtinge,

wanneer ikdoor mijn gewichtig beroep ver

moeit ben, op dat ookſelfs deuitſpanninge

van het ſelve niet geheel vruchteloosen zy.

Ik ben daerom al voor lange begeerig ge

weeſt, om uit de verſcheide voorraat van

mijn Gedichten iet aen U Hoog. Gr. Gn.

opentlik op te dragen en toete eigenen; als

niet anders hebbende, waermedeikmijnon

derdanige genegentheid tot U Hoog. Gr.

Gn. voor alde werelt moge betoonen: te

meer, alſooikmenigmaal geſpeurt hebbe een
M. gun
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gunſtig wclgevallen , welkU HoogGr.Gn.

in mijn cenvoudige Dichtenbelieft tenemen,

ja ook wel door U Hoog-Gr. Gn. ſelve daar

toe verwekten aengemoedigtben.

Om danu Hoog-Gr. Gn.mette veel leſens

niette bemoeijen, ſoo komik voor den dag

met dit klein werkje van mijn eenſaem BUI

TEN-LEvEN: ’t welk, alhoewelhet, behalven

fijn kleine ſtature, ook ſeer gering isten aen

fien van de forme en't fatſoen; dewijl ik de

hoog-vliegende Poêten deſer eeuw niet ſoe

kenate draven; maer (omvan elk verſtaente

worden,) eenvoudig op voet en maet henen

ga, nochtansU Hoog-Gr. Gnbehagenſalten

aenſien van de materie en ſtoffe. Want U

Hoog-Gr. Gn, lieft enlooft ook het vryege

ruſte BUITEN-LEvEN, boven hetonruſtigen

verflaeft gewoel der Steden. Ik hebbe deſe

vrymoedigheitte eer en meer durvennemen,

dewijlu Hoog-Gr. Gn. ſlechts eenafgeſchrc

ven deel van dit mijn BUITEN-LEveN met

fülk een ſmack en vermaekheeft geleſen, dat

hem naderhant belieft heeft my teyragen,
wanneer ik ’t ſelve eens in't licht foudebren

gen. Als nuuithetherleſen van dit Boekje ſal

blyken, mijnÄ alhier in dit

geringelandgehugte,ſal UHoog-Gr.Gn, dies

te waerder konnen agten ſijn cigen gelukkig

BUTEN-LEvEN, op ſijnheerlijk vernaemten

wijdbefaemt Hof, dat, als eenaerds-paradijs

en luſt-prieel, alle aenſchouwers met ver

wonderinge verrukt.

/
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Leef lange, door Gods gºnſ, alſo,

Op'heerlijk Hofte Borkeloo,

Vernoegt, Ä en welte vreden,

Als in een ander heuglik Eeden.

Het HaegſchVÄ zy trots en bromm',

AMet ſo veel koetſen, die rondom

Daer daegliks ſºwieren door malkander:

Laet d'eene daer braveeren d'ander:

Al wat men ooit in's Gravenhaeg

Op't haeglikſ ſºg, is maer een plaeg

By dees uw Borkelooſche vryheid,

Die 't hert verleent meer rºſ en blyheid.

Beken, o Edelmoedig Graef!

Dit groot geluk vry als Gods gaef

Want fülk een heerljk Buiten-leven

Ismaer aen weinigen gegeven.

Mogt er nu in de eenvoudige beſchrijvin

gevan dit mijnflechteBUITEN-LEvEN iette

vindenzijn, waer door UH.Gr.Gn. het ſijne,

dat ſoo voortreffelikis, diesheugelijker enge

neuglijker viel, of waermede men ſich ſom

tijdskon verantwoordentegen degeene, die

nooitgeruſt zijn dan middenin d'onruſt van

den drang der Wereld, ſoo had ik met deſe

vrypoſtige Toe-eigening mijn oogmerk be

komen, enſou alle gelegentheidſoeken, om

dooriet beters en grootersmogen betoonen,

dat ik ben

Hoog-enwel-gebooren Graef, Genadige Heer,

U Hoog-Graef. Genad.onderdanige

en ootmoedige Dienaer,

W. SI. U 1 T E R.

Aen

-""



-

«

Aende E. E. Predikanten tenplatten Lande

over he BuxreN-LeveN

- Van den Godſaligen Hoog-geleerden

Dº. WILHELMUS SLU 1T E RUS,

Predikant tot Eibergen.

VÄe Broeders, dieÄant Daar in onſe Sluyter ſtaet

Op de Dorpen heeft geplant, Gyenhoeft ons, die in Steden

Om ſijn Kerken daerte ſtichten » Ons Talent op winft beſteden,

En, met weldoen voorte lichten 5 . En wat hooger ſtaen opftoel.

Hebt gy luſt, van ſtuktot ftuk | Als die leven buiten 't woel,

Te beſien het groot geluk, Nooit dat ſchijnlukte benyden »

Dat de Heer u heeft gegeven En met wangunſt van ter zyden

In dat ſtille Buiten-leven, Aente ſchouwen, als of Wy

Daar gy eenſaam op het velt » , 't Beter hadden daar, als Gy.

Weelderhandezegenstelt ? 't Schijnt van buiten warte weſen

Slaet uw oogen op de Dichten » Maar, die 't recht' en wareweſen

Die, als over-aerdſche Lichten, Van de Steden wel doorſiet,

Sluyter (die t' Eibergen woont,) Enwat hier en daer geſchiet ;

u föokonftig hier vertoont 3 Hoedeſtilt“, en de Géruſthey

Dichten, die ſoo ſoeten dicht zyn, Daerte woonen geenenluſtheit »

Enſoo vol van geur en licht zyn, ... Maerte vinden is in 't Veld,

Datſe niemant leſen kan , Daar sº haarſetel heeft geſteit;

Of hy wert een ander man : Die mag fig gelukkig achten,

*k Soek u hier geenyd'le ſaken - Buyten pralen, buyten prachten,

Nach onwaerheit dietste maken , Sote wonen alsmen döet,(moet

Maerte toonen, hoe het lag, Daer me ſteeds Godsgunſt ont

sik fijne veerſſen ſag; Dunkt u, dat , het geenikſegge »

"t Scheen my, ofikin een Hemel, Lichtlikis te wederleggen,

onäer 't Engels ſoet gewemel, Leeſt maer Sluiters Dichten,leeſt

in 't eerſte Eeden was , Met opmeking in den geeſt,

Döen ik ſijne Dichten las. Haeſt ſalhy 't contrari töonen,

Manfſen Broeders, ſeidik, ’t leven En met deſe kroon my kroonen,

T Dat de Steden aan ons geven » Dat ik v orde waerheid pleit »

Wat is dat by ſulken ſtaat» Ende wacrheid heb'geſeid.

VolkERUs ab Oost e Rwxk,

Eccleſia Delphenſ Paar.

- - Op
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BU I T EN - LE V EN

Van de Godſalige wel-geleerde Heer,

WILHELM US SLU IT E R.

D geerne ſag veelgoede dagen,

Die myden wilde ſnoode lagen

Vandien, die luſtig loert en vleyt

Totnadeel vandeSaligheit:

Die onder Gods geley wil wand'len,

Die niet dan'tgoede wil behand'len,

En alles richten naer Gods ſtem,

Van Horeb enJeruſalem,

Die mijd'al wat deruſt kanrooven,

Dieheffſijnziel van d'aerd'naboven,

Enleer van SLUI TER, vooren na,

Hetoude TE CUM HABIT A.

A. Bo R N 1 U s,

Dienaar J. Chriſti» inſijn Gemeintete Alkmaer.

- O P HE T

Geeſt- en ſinryke BUITEN-LEVEN,

Gerjmº door den Erwaerden enſer Geleerden

D. WILHELMUS SL UITE R.

S# ſloot ſijn ſlot aan ſlot , en

Ving in ſtilheid acnte ſpotten

Metal's Werelds troot, en ſèyd:
Sooſeer kan een blank gewiſſe

Rampen, weelden, dulden, miſſe'

In centrooſtige eenſaeinheyd.

Dutz:



Dunkt het u tot mijnent duiſter,

't Is niet vreemd, want ’t mane-luiſter

Van uw vreugde ontſinkt mijn Kim;

Als my in het ſalige Ooſten

"t Weſentlijke Ligt komt trooſten,

Daer ik meed' ten Top-punt klim.

't Rampig dampig ken'pe lemmet

Van uw ſuſt (daer in gy ſwemmet)

Met wat ſincers geraekt in brand,

Doet u 't ware Ligt verliefen,

En in 't ſcheemrig tweeligt kieſen,

Kyſel-ſteen voor dyamant

't Weeldrig woelen, ruyſchend raſen,

Dansen ſang van duyſent dwaſen,

Winſt geſögt, en Staet bekuypt,

Dooven u voör Jeſus woorden

Die men in de ſtilheyd hoort, cn

Die in't cenſaem herte ſluypt.

Ecnſaem leer ik Jeſum vinden,

Eenſaem aen mijn herte binden,

Eenſaem met hem ommegaen ,

Om, als rijkdom, vrienden, laten

Metdit leven ons verlaten , -

Eenſaem, niet alleen, te ſtacn:

O! gelukkig Eenſaem leven! –

Willig wilik om u geven

Alde luſten van den wocl.

Lact de Steden prachtig blinken:

Al haer ſoetigheden ſtinken

Bydat ik in't eenſaem vºcl:

Dank hcb Sluiter, die den Lufter

Vandit leven uit den duiſter ,

Soote voorſchijn hebt Äs.

Dat dien groote dingen luſen,

Wënſche ſchuylen, wenſcht te ruten

Inſoonagteloos een Nagt
J. v. LoDEN STEN, Öienaer der Gemeinte

J. C. te Utrecht.
HO
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H O N O R I

Admodum Reverendi, Eruditi, Pii

D. WILHELM I SLU IT ER I,

Paſtoris Eibergenſium vigilantiſſimi, cognati

ſui ſuaviſſimi; quando Librum ſuum

de ruſticantium Vita, in ſeccſſu

ſcriptum, cvulgabat.

V quid faciat beatiorem

Hoc /Eivere Viri vetuſtiores,

Qai vitam vacuam negociorum

Tranſgere probe precul relitis

Urbis carcere, cºviciſpue rebus.

Nunc vero (fomacherquerarve?) plebes
Ruralis capieurpotentiorum

Wah! plebs luxurians amenitate,

Aut pleb eſürens cibatione,

Dum Belona fero furit fagello, -

Flandrique horibil ruunt ruiná,

Brabantſgue eadem videntur orta,

E Mars plurima Gallicus cruentat.“

Hoc durum eſ equidem, tamen nec obſtat

Vitam quo minus eligam ſèorfüm

Expers que exgitur doli, cortſans

Sanctá ſimplicitate Ruſticoram - -

Quos neepocula mile nec ciborum

Luxane lautitieleves, apud qugs

Invenere Viri graves quietem

Sacratam ſtudiis ſacris, apud quos

Yere letitiae locus, licet nec

Cultus nec domuum micet mitela.

- Hºc



Hºc s LUITERE 9 probas a/ue mecum »

Quamyis damna que tuluſtiz

Tºpoſen“ uer monere Quare ect

Mecum propoſti tenax vovetos - ::

> „Sit ſèdes utinäm mee ſeneéte. IMM

d- kº

Hoc qualecunque inſübidé

muginabatur

JUDGCUS wILLICHIUs

Eccleſiae, quae J. Chriſto unico Salvatorienoſtro Ooſter

vice in Brabantiä Colligitur, Paſtor.
-

-

-

-

- -

T OE ST E MM ING

A

Op 't vrye Buiten-leven, ſichteljk gerijme van We-

-

-

den Eerwaerdigenenhoog geleerden Heer,

wILHELMUS SLUITERUS.."

En heeft voor deſenhoog het leven van de Steden

J Byieder een geſchat; 't land-leven lag beneden,

Tertiſt toedat hetboek van Sluiter quam in't licht,

Daerin hy voor hetlandeenluiſter heeft geſticht.

Hyheeft 'ct bey beproeft, en op de ſchael gewogen, er

Wat luſten laſt het landen trotze ſte'en vertogen:

Waer in e wereld.woelt egglinſterin haer glans, Wa

Waer in de bitze Nydbevinddemeeſte kans. je

Dies mijdhy dit belet, en keurthet eenſaemleven W.

Van't ſtill' eenvoudigland, daer niemant wordgedreve

Soogroots entrotste zijn. Siet Kluiters ſinen geeſt -

Isnudemijne, en lang voor deſen ſoo geweeſt. D

Maer leſtmael hoordeik eens niet onverſtändig ſeggen ; H
- *t L



' Is quaetſt, dat ländluy voor den vyand open leggen,

En moetenlifengoed(wanneer men't noch krijgt me'c)

Ter vlucht gaen bergen in de valt-bemuurde ſºe'e.

Nuis dit quaad vergoeddoor dees gemaekte Wrede:

Nu woond men vry op 't land ſoowel als in de ſteden.

De God des Vredesmaek beſtendigdit verbond,

En legge alſooſijn loff in 's Nederlanders mond.

K. »

M AG N U 8 U MB GR o v 1 U S,

Dienaer der Gemeenté

J.Chriſti te Borkeloo.

A

Dankoffer enſchuldige erkentenis ,

voor e - - -

Soeren luſtig BUITEN-LEVEN

Vanden Eerw.Godſ Hoog geleerde

D. W. S LU IT E R Us;

Dienaar des Heeren Jeſu te

Eibergen.

Etiseen oudÄ alla genijdgedreven,

Watbeſ van beiden zy, hetfads ofbuitenleven;

Elkbrengthet/jneby. Die äu wil bondig weſen

'n deſ fºek bericht, mag Sluiters Digtmaerleſen . .

Hy is die Gods geleerde man,

Die elk hier in berichten kan.

# die vergenoegde ziel,

ie'Bit-verº geviel.



Een die genegen is ma regten eys te leeren ,

Hae dat men op het land kan tot ſin lg verkeeren,

Dien is het nüt voor al, dat hy om 't Buiten-leven

Van Sluiterte doorfen ſich ganſchlik gae begeven.

Hytoont, dat niet in ſtats cieraet

't Geluk, maer in 't vernoegen, ſtaet.

Die ziel is in haer element, -

- Die neemt in ': haer' contentement

Hier komt de foete man alleen het velt betreden

AMet jeſs /jnen vriend, en is daer in te vreden,

Dath met David mag, ganſch opgenºmen ſingen,

De Hemelen, o God! ulofen eer toebringen.

Hygaet met Jeſus in het velt,

Aluaer men duyſent bloemen telt.

O! ſalig is hy, die alleen

AMet God en Jeſus iste vreén.

Lett, vrienden, op de faek 2 ſoekt alles weltevatten

't Veldgeeft wat ongemeens,'tontdekt ugroote ſchatten.

Poogt gy een ſtillen geeßen welgeſfelde /nnen,

Poggt gy een vaßen gront in unvgemoedte winnen,

Sluiterus door exempel toont, -

Hae men vernoegt te lande woont,

't Zijn wiſélien die haer verblyn

En vrolik by haer ſelve zijn.

Ik ben't met Sluiter eens, 'k ben buiten weltevrede:

Ik ſhep mijn adem graeg in d'open lugt te Nede:

ja'ktbeet geen beter weg om regt vermoegt televen,

Als dat men buiten ſchte lande gaet begeven:

Die heeft een welgeſelt gemoet,

In alle ding./jn laſ voldoet;

Enoveral is treugten luß,

Als zielen her: maer is geraſ.

Land



Land leven ſchoonjuweel, voor Statsgewoelteprijſen,

Wie kannarechten eys ueergenoegbewijſen ?

Gyzyteen rijk geſchenk, gelief van Godenmenſchen,

AMen kan dochbuiten ugeenmeer genoegen wenſchen:

Orakelvan Appollº verklaert

Aglausby/jnenboerenhaert,

Gelukkier, in fjn geſagt,

Als Konink Gygesin./fnpragt.

Schooniemant in deSteen tot hoagerſtaet verheven

AMagboven /jnsgeljk in glan eneere leven,

Land-leven, buiten uen heeft het geenen valdoch:

Wantal wat honig ſchijnt, dat is maerenkelgaldoch:

Waerom dat Catópragten ſtaet

Van Romen heelenal verlaet,

Enſch op 't landna buiten geef -

Aluaerhyeerſ gelukkg leeft.

Watſtaet kan eenigmenſchopaerden overkomen,

Daerniet een ſetvermaekkan worden uitgenomen?

Staen hem de Velden aen, de vruchten van den akker,

Datgeef een ſoet bedrijfen maekt den geeßen wakker

AMen /et het Vee in weiden gaen, -

Develden volvan kooren

Menkrigt van alle kanten ſof

Te melden Godespri en lof -

Wat dientermeer gefeit? Waer iemant komt getreden,

Daer vind men der geheim en faken boven reden,

Daervindmenhoog beleid;ommet een wooordteſluiten,

„Men vinddengroote God ook in deminſe fruiten.

Sicaccino Vicinus vicino, Amicus amico,

E. BE c x 1 N cx,

Dienaer des Heeren Jeſute Nede.

A/VL4



Gyfalt geſºgent zijnen mogen uverblyden 3,

4 w A 6 x 4 a A 4

WILHELMUS sLUYTTERUS:

HUIS- RUSTE LUST MY WELL.

- E## waer ſoud gy gepaer Leeraer vinde,

Al Sluiter, die heBuiten-leven ſo beminde?

Land-luyden, wie heeft u ſo deftig Ä 5.

Als Sluiter doet, die umet glans eneer beſtraelt ?

Indien hybuleef noch lang na deſe tjdens -

Upaſ een man, die 'huis-gewoelen't ſtad gerell *

Veragt,enſggenkan, Huis-RusrE LUST MY wELL.

Weſer omni Officio , E. BeckiNck, Paſtor.



Pag. 1

W. SLUITERs

BUITEN-LEvEN.

Aenwyſende,

Hoe "en op een ſlechte eenſame plaets vernogº

mageren» mer dann gepoelvangj“
aenßenlüke Steeden.

G die geduurig gaat betreeden

Cºe ſtraaten vanuwºroſe Äteeden/
Eneeft / nauwbegeerlühheid/

Bpaldes WDeereldsheerühheid;

En onder dies uw ſeer verwonderd/

Hoek alhier dus afgeſonderd/

Gºpſulk een plaatsje woonen mag/

Daar noott uw'oogiets eierlyksſäg.

Pieroept als of gº groot gelük hadt/

Woekont gp woonen in dit ſlijkgät.

Äh moeſt'er ſterven voo? mijntjt/

Ät op:te wüdt gaat dit verwjt.
All ſchijmt het u hier ſlechten oolik/

I leeber wel vernoegt en voolik/

En wenſcht in vºed' opmijn manier/

JIAhn leben ſoo te epnden hier.

Webb'ook al/ in mijnjongejaren/

Het leven van een Stadt erbaren/

En alles voo2 mp ſelfs gehadt/

Wat gp ſoo ſoet en heerth ſchat.

Maer 'tafgeſonderteenſaem leben

äanwpjee meergenjeven.

Ämtun?eemt; geen wonderis’t/
Als's MDerelds glans oogbemiſt,



2 - W. SLU I T ERS

Deluſtomp?achtigegeº -

Enſtraten volban voll t’aenſchoubven/ * - .

Ä geloop tgekoop/ t gepae/

Famik verachten alten Ä..
Jºpdunkt/ ikhebº Godtszegen/

j een zoninkrük verkregen/
- MDan



BUITEN-LEVEN. ZS

ZWPanneelopmjn kamer mag

Jet vzuchtbaerswerkenalden dag.

lºsgegeiſbüftinſün boeſem
Enſteedsligtop ſynoude doeſem

Die mag Upteen geringe pläets

Sichſelfsberkondgenſooveeguaets,

Iºaerºſin wahregeeſthanroeren,7
Soodat Hºhenhemelwaerts an boeren/

@ntlaſt bandaerdſcheſlavernp/

Acht weinig waerſünlichaemzp.-

Äsheitan/ methaerbedüven/ IBPSH,4

WBeleenig/in haerſelveblijven/ 24/37.

Engaenbeweeglik ſneegenſnel/

_D002 alle dingen ebenwel. *

Soodat eenzfel/Tdtewel geſteltis/

GPoknimmermeer ſoo ſoetverſeits/

Dandaers's bphaerſelfsalleen/

En houdt metſtomme boekenreen.

Jºſul een onderhoud gewentis/

Acht/ dat hp in ſjn element is

Gelük deviſch in't water leeft/

En in de lugt de vogel ſweeft.

Sa / ſoo hp moeſt/ van deestweequaden/

Gp een ban bepde ſich beraden/ --

Äſtº/afnooit/ alleente zin/
Scheen'tlaetſt'hem weldegrootſte PPM,

HP voeltſjnluſt daerheemteſtrekken/

Hoedathy beſt ſich mag verſtrekken/

Dan alt gewoel / tot ſtillighetd/

Perkorenuit vºpwillighepd. -

WDie iser die dit niet vermoen kan/

TDatm’ook in eenighettietdoen kan/

Netgeenbeeleeuwen op een rp

IWAlſſchien noch muten dienſtigzp?

Menmag metrecht het Buiten-leven

De naem van Buiten-levengeven/

A 2 TB82



4 W. S LUI T ER S

- " TBewilmer heeft ſooveevoo? ult/

Gmnate jagen buit op buit.

Menhaet/ind allerſtilſte hoeken/

THebeſtebuit upthepl'ge boehen/

Ä 119. 't Ismietteſeggenhoehether…
IDRs TSoo?ſulß eenbuit verv?olikt Wert.

MDiegraegſhntijd verquiſt metmallen/

THenſe/dats hemhierte lang ſou vallen;

Eph 5.16. Raer wieſewüslihaetºn ºeg/ -

MDeluitkooptvatſeotgenoeg.

zierzynook tpdigalletpden/

Gmmp voo? ledig-gaentempdet.

Menvaeg mydamſodwaeſikniet/

Gfmpdetyd hier niet verd?iet?

"kMBehoeve/ vandenvoegenmo?gen

(Totaen den abond / nlette ſo?gen/

MDat beſtterhand genomen3P ;

Ikvind hier werksgenoeg voomp.

Ireerreden hebbik/ ome klagen
Datjaren/maenden/ weken/dagen/

En uuren mpontgaenſooſnel/

Alsnoch teko2t voo? minbeſtel.

Dochd'eenſaemheid / die 'k hierduspºüſe

Zouweinig paſſenvoo?d onWüſe/

TGieſap7 noch ſpijs/ noch ſmout/ noch ſout

MDeetboo2't gemoed tot onderhoud; -

TDie met ſich ſeifsniet wel verwaerds/

j Maervooº ſich ſelve ſchier verbaerds/ –

Ennooit/ dan met bedwank en Pijn/ -

Eens bp ſich ſelfsalleenkan3Ün.

Die d'eenſaemheid misbuto bpſter/

Tathem/ gelüheenaſſche-bºſter/

Tºsiuſheid vaſthoudaendenaerd/
Äseenſaemheidsgeluh niet Waerd. d

HÄer die den geeft weluptanſpannen/
Envad'geflupmer weet tebanneN/ CH

A. Uf-



BUITEN-LE V EN. 5

CPntfang een inbloed / die deziel

Jè0ottitcht verveeld ofmoeplik viel.

Ei! wat verſchilthet/ waermen woone?

TDeplaets ver-eert doch geenperſoone/

JDochſtrekt tot minderingſjnsſtaets/

JUNaer hp ver-eert beel eer de Plaets.

Daerom behootmenſchtewachten

Panna deplaets den unante achten /

Permits deplaetsniet heeft noch geeft/

MDaer van een wijs man v2olik leeft.

HLaetelf ban ſchoone ZSteeden rallen/

Jºachtdebeſteſteevan allen/ -

Daerſlechts demenſcheliefſtmagzijn/

Schoons in ſich ſelfs niet heerlikſchyn.

Pietindeplaets/maer indemenſchen/

Is’tdat men welfsmaſhn wenſchen.

IDen leeft hier welofniet vermoegt/

JAadat m'er ſelfs ſijn ſahen voegt.

Op Aerdem is geen Stad of Steede/

TDie 'thert geeft waere ruſt en v2eede;

Of ſeeker waerder ergens een/ -

Elk menſchliep in gedang/daer heen.

'k Haek na een plaets/ niet die platzierig

Of vol gewoel is / of gamts cierig/

HLRaer dte bequaemis / om mijn geeſt

In't ſtilteoeffnen aldermeeſt.

Bemineenplaets/daerplaets voo2mpis/

WPaer in de zielop 'tineeſte v?p is

Pan't geen haerondanks komtaenboo?t/

Enmeeſthaer b2eed'enruſt verſtoo2t.

ZSoekſulheenplaets/ voo?münbedzijven/

Alwaerik inminplaets mag blüven/

En miet hoev overalte zün

TPaer niet gehandelt wo?d van’tmijn.

Dan hier en daer te rinkelrohen

Enkomtmiet/ dan't gemoed berſtroijen/

A 3 Sog



6 W. S LU I T ER S

Soodathet's abonds UW gebedt/

Hboluſt/ uw ruſt/ enſlaepbelet.

't Zywat vermaking OoſtofMDeſt is/

Jhſie doch/hoette huis optbeſtis; -

TDaerleeſ"ih/ ſchºijb' ik/ doeiets goets/

Iat. - Ik juich/ ik ſing'/en ben goets moets.

't Beleit van ieders ampt en leven

Permag hem altht werkte geben.

Elk heeftaen't ſüne/ laet en vzoeg/

TDoch meer dan tht-verdºijfs genoeg;

Zoo dat hp 't in't geklap van ſaken/

TDie Hem gantſch niet of weinig raken/

ZDoch doo2 geduer'genieuwe maer /

JAiet hoeft te ſoeken hier en daer.

IWAenkannauw/ in 't ged?ang der menſchen /

Jet loſliks werken na ſün wenſchen/

IAits ’t voo2werp van veel pdelheid

GPns ban de rechte ſtreek afleid.

JWDenſoekt'er dtkwils/ maer vergaert niet;

HA'ontfangt'erſomtijts/maermen baertniet:

Azeel ſelden komt ’er tets wat voo?t/

TSan onbolmaekte Wan-gebo02t.

spzeuk. Dies/ wie volbengen Wilet heers

is .“ En ernſtig tracht na wat begeerliks/

TDat nimmermeer’t gewoel hem gaf/

TDie ſondert eerſt het ſelve af:

Jn allerlei beſtend'ge wisheit

(Als of hp in een paradis let)

JBermengt hp ſich daer naſhn ſin;

En niemant ſtoo?t 'er Henn dan in

WDie alſjnv2eugt ſoo binnenshuis heeft /

Enniet om’t wereldſchegedºuisgeeft/

TDie Weet niet beel Vermaeksen baets

(Te binden in de keur ban plaets.

Een ſlechte kamer van vier hoehen/

ZHequaem boo2 mp en mijne boeken/



--

-

BU IT EN - L EVEN.

Äs mp genoeg/ 't 3p Waerſeſtaet.

WPatraekt mphde’t 'erbupten gaet?

MDatſou’t/ ſoo't plaetsje/daerikwoone/

Een groote ZStad waer/ jadekroone

DanalleSteeden/ die ik ken/ -

Als ik dochopmijn kaner ben? -

Of't Stad / ofDoºp/ ofvuil of mooiis/

Enof'er veelofgeen getootis/

Gfgroot/ of klein/ ofgeenplaiſier/

MDat geeft ofneemt mp datalhier?

Alsik mijn kamerken magſlupten/ -

En houdenalºt gewoeldaerbupten/

Endoenmijn eigen Werk alleen/

TPan ben ik allerbeſt te V2eell.

Daer hebb’ikal/ waerhert enoogen

Zichlieflikmeeverluſten moogen;

Teaerp?onktmhnallerbeſt cieraet.

MDatraekt mp/ hoe’t'er buiten gaet ?

Gfdaerde ZStratendamvold?ek zijn/

Gfdaerde Poo?tenmaereenhehzin/

Gefvoo! eik Lºuis een meſtwaelt is/

Meat geeft nupdat voo hindernis?

Iſaoetik ſomtjdsdaerober ſtappen/

#kweet niet/ ofopmarmcetrappen/

Gf op een glat-geſlePe ſteen/ --

Alſachter ſoudezhnte treen.

Hapdunkt/hpiswel weehgebahlen/

TSie’t hert laet inſjnſchoenenſahlien/

MDanmeer een ongevaegde ſtraet

zem die met wenig ſüh begaet.

giga/ met luſt/ langsonſeſtraeten/

Enbenverwonderd bobenmaten/

Datiemandooitſchvoolaetſtaen/

TPatdaer mijnv?eugddoo?ſouvergaen.

52iet dat ik/tegen alle reden/

Permaekhebb inden # tetLeNeN; e

4 -
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Imatth. -
CD neen: ik minn'dereinheid ſeer/

Maershertenreinigheid veel meer.

hºebb lieber noch beſmet münſchoenen

k JLNetſlüh / die weer isaf teboenen/

#Ä Danthertmetſondendºekbeſlükt/

Die’s WDereldsgrootſchep?aeläenſtrikt.

Äh trede d' Aerd' end?ek met boeten;

JPaerdlein aerdſche dingenwºoeten/

Gmſoote weſengrootſchenrijk/

Dieladenopſich dikkenſlüh;

Pab.2. 6. Endikkenſliſh/ dienu mag blinken/

Maeralte walgelikſalſtinken/

Indien eens 't quae geweten kom/

Enroer des herten meſthoop om.

Azoewel ſich ook / langs onſe ſtraten/

Ilaesſt leemenhuiſen vindenlaten/

Endizwils maer eeñſtropedak/

MDat geeft mpdatboo2 ongemak ?

Äa'k heb'er ogo?deel uitte wachten.

Jean, 4. 't Isais eenbeeld voo2 mijn gedachten/ -

M9- '. TDat ieder menſch / hoe friſch/ hoeſchoon/

- Izierſlechts een leemen-huisbewoon.

Laetmoojers/ toojers/vieſepzonkers/

Derwüfde/ hieſe ſtrate-jonkers/

GPpſulke beuſelingen ſien/

Pºetis geenwerk van wiſſelien.

TDewiſpeltuurigheidder WD2ouwen/

TDieban wat moois/uptſwahheid/houwen;

Sienſuiksſoowarsenſphtigan; -

Letpaſttequalijk voo2 een Man.

ZSelfs achten edele gemoeden/

TPfe ſich metmerg van wijsheid voeden/

Al Woonenſ'in een woel'ge ZStadt/

t Gewoemaer ſcha/ deſtilt'eenſchat. g
Äh ſoek geenplaets tot mijngenoegen/ v.

TPandaer'tgewiſſ"op'tminſtmagwº
* - ÜJ
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Sookben diek weſenmoet / is’t mp

Al even-eens waer dat ik zp.

Schoon onſe plaets waer tien-maelſlechter/

TIhleefderwelte vºeden echter / -

Als ik?er’t münemaer mag doen/

En met mijn oogmerk voo2t konſpoen.

Alis’t er doodſch van ſtraetgeſweven/

Die doodſchheid is mijneige leben :

kAcht als een dood teveel gewoel/

TDie 't ſoetſte ſoet in ſtilheid voel.

TDaer’t opde ſtraten / merkten/ bzuggen/

Panmenſchen ſwierten ſwarmtalsmuggen

TDaer d' eene d’ander looptop't lijf/

TDatmºin'tgedºang ſchier ſtehen blüf;

Daer 'talden dag bankruien/ rjen /

Enſlepen/ raeſt aanallen zijen;

TPaer't rondom ſch2eeuwt/ alsofdeſtadt

Änoproer Waer; wat v?eugt is dat ?

Een ZStad / van d' Overdaed verkooren/

GPm/ als een trotſche Babels Tooren/

De MDereld doo2 vermaert tezijn;

Geeft tot veel quaets een loſſelyn;

Deweeldegaeterongebonden;

HAengeeft ſich ſelfs in dert'leſonden/

Gnn d'algemeenheit/ veel Verlof.

TDe Hoogmoed houd'eropenhof.

MPathoeftm'opgrachtenvokaſteelen

Fijnoogen juiſt te laten ſpeelen ?

WPaer toe doch met Vermaek gelet

Opp2achtenp?aelte b2P Van wer ?

Menhoeft veelmeer ſich toeteruſten /

Ompoo2 d'aenp?ikklingenderluſten/

Tºte d’ed'leziel denkrijgaendoen/

Sich ſelfs namog'lthheid tehoen.

Bebind'ik mpbeluſt/ om d'oogen

Jets grootsenaron t? t00gCN/

2 §

>

Gen. 11.

4. -

1 Pet. B

II«.

Sk
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gkkies de Heemdenen 't Geboomt/

Fäert verſche MDater liefühſtroomt.

Daer zit ik neer om watte ruſen/

Äfgaéal wand'lend mpverluſten/
En zie/ in vzeugdmünzherten/ dAlt

Fetſchoon gebouw des Zeme an.
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Dän moet al's WDerelds glans verdwijnen.

MDat ſtet men al cieraeds verſchünen

ZSlechts op het veelerlei gebloemt/

H2et Well ſyn Scheppers glort roent!

Dok Salomon/ die groote Häoning/ IRatth, 5.

In al ſyn Heerlihheids vertoning/ I9.

WDaS Niet bekleed als een Van die/

Ändten men 't ma den eiſch beſie.

ter kan mijn zfel ſich beſt vermeien /

an God verquikt in graſ'ge weien/ -

Gevoert aen wat’cen ſachten ſtil, Pſ23.2/3,

IZierſegt s': HEER sUs Lusr My U wiLL.

Lºier hang' ik vaſter aen den hemel/ -

TDan in het ongeſtuim gewemel - .

TDer Wereld / die mplottten bleit /

ÄlAP toonelld' al Haer heerljkheit. - - Fath 4.

All wat bp ma hier komt boo? d’oogen/ - -

Hian haeſt een ZSinne-beeld vertocgen

Pand' een of d’ander gold? ſaek/

(Teſaemtot ſtichtingen vermaek. «

Denmag uit boomen/hruiden / dieren/ Pſ 104.

Ja ſelfsupt muggen/ mteren/ſieren /

Deel leſſen trekken die heel ſoet SPzettk.6.

En leerſaem zijn vo02 ellis gem0et. 6. etc.

Hoevppenheerlih hammen buiten

Poo2 Godſünziel-begeertenuiten !

DNet hertkomt in denHemel haeſt/

Gfd'hemel woºd in't hert geplaeſt.

Daer (omteſp?eken ſonder veinſen/)

Jk weetniet / waerih mijn gepeinſen

Allaet' / wanneer ik / in de Steen /

TDoo2 t volk gaelangs deſtraten treen

TPedgeg'raetſp?eid haer goude glenſt'cen

Alhiereer voo2mijnglaſevenſt’ren/

Dandger de muUrein dichtenhoog

2Sijn als een blinde Voo? Hetoog.jn als jet 00g 'k Aen
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Aenſchouw metiuſt/enmiſſ"te noode z

Dieallereerſtemo?gen-roode/ -

TDie’t aerdrijk geeft een nieuwejeugt /

En't hert enoogen 'ſaem Verheugt. - -

't Is dikwils jaer en dag geleden/

Tät ſomm'ge iuiden in de Steden

JRooit ſagen,/ waer/ en hoede Son

zaer ſchoonemo?gen-glansbegon;

oe die met goudenpurp're ſtralen/

seenigſins daerafkont malen

Spr. 43.2 Gods v?eeſelijke Majeſtept /

***“ TDie meerderis in heerlühhepd.

Pzeo.11.7. Isietsopaerden aengenamer/

Ä Tºan (alseenBºupdgomuptſün kamer/

Ä“ Dercertintheerliſtfeeſ-gewaed/)

Äht. 5. TPe Sonſienopgaenincieraet?

Df methaereerſieglans/hier buiten

"Ceſendejongeteertº
Pandauw en regen ſoet bebogt / -

Laerhooftuitſtehen in de locht !

Pedrz.4.'t Gevogelteſefsº niet verſwigen/

jTaer ſingten „ingt dan op de tWügen/

- - Dm dat het weer een nieuwe dag/ - -

HMetnieuwe vºeugt/ aenſchouwenmaß

Het leertons met ſünquinteleeren/

HoeiederſalſinScheppereren

En hertelih zijn verheugt intlicht /

Pſ4.78. Banſijnheilſtralendaengeſicht.

Pſ.c42;. Dantept mºn hierbptidsaen't werken;

"Naer (ſooikimmer ſº kanmerken/)

Onluſtig Stad-volk WilnietºP

Äjtmenhaer van't beddehºpP:

't Fenoegen/ dätſpsmogensrapen/

sin't vergapenen verſlapºn

jelſtedeeldesdaagsop't mºſt/
Fºelk'tlichaemhindert enden geeſt. - Hoe
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Loe.ſoet ist/ 'smo?gens/ophet ſingen

Derºogen/upthetbeddºte ſpringen,

Ändantſen/wat/ tot Godslo/

Jsuitgeſp?oten indenhof! T.

Dageeftdantydenblütalvzuchten

Än ſullie ſtille lamtgehuchten! /

WPat WerPt dev2oege Do?gen-ſtond

Onsdan algouds toeupthaermond!

Dat gaet.de dagvoo?t heuglikhenen/

B002 eendte ſich begeert te ſpenen

Danal wat d'edeziel verſtoot/

En tot verheerde luſt behoot!

t Geluk ents mietupt teſp?eken/

Dat/waermen'thooft hier uptkomt ſtehen/

Ilºendoogen rondom heeft in'tgroen/

Cn die boo2 pdelheid kanhoen.

Laet macht geſteden/ trotſche wallen/

JMetluiſterbande wereldballen; -

Deshemelsglori blinktop'tveld/ Pſ. Ic4.

Enwoºd erſichthaerlik vermeld: er.

Daert b?uchtbaer kooren op ſijn ſtoppelen / Pſ. 65. 11.

Oft wellant groent van verſche dºppelen/ LLC.

Deuddenbergen dalbekleen/

Daer wo?dmetvzeugd Godslofbeleen.

9 die bevºid vanaerds geſommer/

Siegtsgaet7 ofſit indigte ſommer

ºp.oever van eenſupvrebeek/

Enhouddaermet ſijn God geſp?eek:

Die wo?d bekoozlikergedzagen,

Tan in karosofguldewagen;

Do02'tallermeeſt geſwier der Stad/

Daart Alardsalleenwoºdhoog geſchat.

Gp denkt miſſchfen/ bp ZSomer-tijden

Soudit noch alles zijn teijden/

ÄMPinters is devzeugdvan't Tant/
Geheel verſto?venen vankant.

- TDan
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TDanzijn geeen bladen aen de Boomen /

TDan ſtremt het Zs de MDater-ſtroomen:

't Is a van gras en bloemen kael;

De PD000'leU ſWijgen altemael.

JAaerſegt mp/ lieve Stads-geſinde/

MDat V2eUgd iS dan bp U te binde

HTomt ook bp U geen ſneeubv ofps/

Of houd'/ op onſe landes wijs?

CPfſchijnt de Son daerin uw melken/ -

TPat D'00gen U Ban tranen lekken !

Den wierd ban ouds alberr' gewaer/

BZoe koud en ſuur de WDinter waer.

Miegaet danlangopſtratend?alen?

INNenweet ſüm neusdaer intehalen/

En ſoeliteen hoekje dicht bp 't vier/

(Totſhn vermaek/ ſoo wealshier.

Daerſitmendanſoo net enfertjes/

All meeſt bp kleine p?op're viertjes:

WDant turfen haut wo2ddier betaelt/ -

Diem hier upt Boſchen Beenen haelt.

SIkbindes WDintersniet bequamer/

TPandatik / in een warme Häamer/

In ſtille v2pheid/ iet verricht/

Hetwelkte ſaem vermaekten ſticht.

En'äſalmp's abonds minder quellen/

TDan of een JNarre-ſlee met bellen/

TD002 al de ZStratenbande ZStad/

HWAP op en Meer getroklien had.

Geen WDinter d?ijft mijn luſtna ZSteden.

"h Hebbºdan/ ſoo welals's Somers/ reden/

m liever hier te mogen zijn/

Permits hier"t dag-licht eerder ſchijn.

IAen wint hier wel een halfuurdaeglitis:

En is dat niet fet Welbehaeglihs

Doo2 eendienauwkens / vzoegenſpa (

TDie ko?te daegjens houd tera?

WDat
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WPatlemantooit geneuglik toetſte/

Zhoudelichtenlucht voot ſoetſte/

Datmyngemoet verquikken kan/

WPat déert mphierde winterdam

'k Acht ieder winter-dagvoo2 winſte.

Äk Weet niet watals dan in't minſte

Poo?v?eugdſouweſen inde Steen/

Gf'ä heb'ſe beter hier alleen.

Weet/datik ook wel/ met vermaken/

kianna de Winter-daegjenshaken/

WPaerin ik hebb'hetminſtbelet

Än 't geen daer 'thert is op geſet.

't Beſoek vandert'le ZStedelingen

Perſtoo2t mp danniet in mijndingen.

Denklopt/ om deen of d'ander leur/

Danhalf ſoo veelmietaenmijndeur.

IAenlaet mpmetgemak bp't mijne.

- Soo heeft.de winterook het ſijne/

TDatmptotgrootgenoegenſtrekt/

En tot beel goeds en ſoets verboekt.

'kZSegg'/ dat de Stad-lien/ daerentegen/

JMeermetdebWinter zijn verlegen. -

Sp3hndan hier dandaerterbank/

TDewinter balthaerjaren lank.

Soo lang'als ik maer mieten miſſe

Eenblpgemoeden vºpgewiſſe/ - Zºpzeuk.

Enmag geboelen in mijn geeſt - 15. I J•

Slechtsdatgedurig b2eugden-feeſt/

WPatſalik danom 'tander geben?

Eenbºolik hertis's menſchen leben : SP2.3°

Endat bewaer ik beter hier / Isº

TDan midden in het ZStad geſwier.

»t Palt moeilijk / langs bep2onkte ſtraten

Geenpdelheid in thert telaten.

Daeralles ſich ſoo ſchoon doet b002/

Jsticht iet/dathethert bekoo?.

Maer/
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Maer/ waer.de wereld minder glansheeft/

Meet/ dätſedaerook minder kansheeft:

T9902 aenſien wo2d het 00g Verſocht.

Schoon voo!-doen is a half verkocht.

Een ander mag ſich ſterher voelen/

GPm / onder’tmenigvuldig Woelen/

ZSynaendacht even ſterk teboen/

Zäben teſwakomſulhste doen.

"h Bevinde/ dat menlaugs deſtraten/

Pol wereldſch' eere/ glans en ſtaten/

3Deelmeernaer d'aerde buigten nepgt /

TDanopwaerds naer den ZemelſtePgt.

't Isſeker / dat wp metonſoogen

TGen gemel ſoonietaenſienmoogen/

TDaerſteheen muurwerk tuſſchenſtelt/

Als in een vlak en open Peld:

Alepſien langs't veld de Sonne blinken/

TBaerlangsdeſtraetonſ' oogen pinken

Engluuren madien aerdſchen P2acht /

TDie uit der grootſchen huiſen lacht.

't Palt lichter hier ſich ſelfs met eenen

Panalhetſtadsvermaek teſpeenen/

Team in deſtad het ſelb' alleen

(Te ſchikken na beſtier ban reen:

Teuſten/ die deziel bekooren/

Zijn lichter t'eenemael teſmºoren/

TÄDanſoo temaet'gen/ dathethert

#Diet eenigſins verſtrikten wert.

TDaermetbetooverent gegrinke/

Tje Wereldopendoethaer Winkel,

Panwelluſt/ hoſtelijkheideneer

„Änwateengrootſch gemoed begeer;

MOeſulksalsdan vanherten Wegert/

Fiemoetalhooger 3hn geſteige/

« Enklimmenmet ſijn zielrecht op/

Tot Zionsberg/ in d'Hoogſte toP.
TPaer
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Daertſteen geflonk als nieuweſterren/

Eenbleeſchlßk ooge konnt verwerren/

TDger als een nieuwe hemel b?and

Dan peerlen/ goud en diamant;

Daerdaegliksruiſchenhoofſche d?achten;

Hºpmoet alſterkna't gemelſch trachten/ .

TDie ſulk een p?ael en pomperp Wandºs

TDan houden kan Voo? lomperp. FT»:

dAlertſch vpand van Gods lievelingen/

Geheel doo?trapt in al ſijn dingen/

WDamneer hp 't heeft van all's beſocht/

TDat hp ſe tot ſich trekken mocht/

Pindniet bequamer uittenleſten/

TDan dat hp d'heerlikſte geweſten

Dan's WBerelds toninkrijken toog'/ IWHatt

Als meeſt verlokkend'herten oog. Fºn“

k Poe/in mijn kleintje/ hier geen mangel;

TDaerſteektmp een verbogen angel/

JlMp twijflen doend'/ofſulkeenſtaet

TDen mijnen niet te boben gaet.

WDo2d ik daer doo2 niet afgetogen/

Sk wo2d'eregter doo? bewogen.

Bºetgaet hoe’t gaet/ een ſuik bertoog

2Bedwelmtal heimlik zielen oog.

Derhalben hebb’ik meerbegeeren/

Gmweer geruftnahupstekeeren/

Dat mijn gemoet ſich ſelfs beſit'/

En vog“ ſijn voo?geſtelde wit;

GPm mp weer v?pheid te belooven/

Dat niemamt mp eendagmagrooven/

WPanttüt-berlies isſulk eenquaet/

TDat ſich niet weer vergoeden laet.

ºp kam niet“in ſün ruſt gedjen/

TDie ſtrikt en kikt aen allen zijen.

Indien g' uw geeſt bezaed'gen wilt/

Bedwing uw lichaem eerſt in ſtilt. -

25 TDien

V
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Teien d'pdelheidntet ſalbekooren/

Keer'afſhnoogen enſjnooren/

ZHoofluitmen haer.de Venſters beur;

ZS00 gUNtmen haer geeM 0PLM DEUT.

WDie inde weereld kan verkeeren/

En upt hethert de WBereld weeren/

- - Die moetalheelvoo!ſichtiggaen /

... Zooligtkleeftons het WDereldsaen.

Hoe'k van de Wereld meer hanſcheyen /

Hoe minder datſempſalblehen:

ZSp vleitook hier/maer ſulks verſcheelt

Als ſchilderp van'tlevend' beeld. -

't Geſchildertonweer ſtaet vervaerlik/

iMaerism' op zee/ enwoºd'er waerlik

ZHooholgeſlingerd op en neer/

Alsdan verneemt men't dies te MLeT.

TDes wereldspdelheid/ bptpel /

Perſchynt hier welin fantaſpen/

HWAaer/ evenals ſedan Verſchütt/ .

MBevind ih/datſ"ook weer verdwÜnt.

Een goedeſchuil-plaetsen beb2Pding/

Ishiervoodºiederlei beſtrpding/

WDaerdoo? menmeeſten in't gemeen/

Bevochten wo2d in groote Steen;

TBeſtryd der oogen / tong en ooren/

Häomt mpſoodthmael hier niet ſtooren

Ik hoump hier als buitenſchooº

Enisdievypheid mietwat groots?

Tat.1:14. Dewereld kam heechºo /
Foodat demenſchwoºd aſgetrohfiel

Pan't goe / tot quaebegeerlikheid/

Alsdoo: een lekker aes Verletd. ,

Joh. 2. Igºjenſchouwtgeen Aerd en Hemeltſamen
I5- En Gods en's MBerelds liefde quaMLM

Imat. 6. Poditmet malkander Ober-Len:

19. Denkanmaerdienen eenalleen.
TPfe
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Die in 'tgewoel van aerdſchedingen -

Sich ſelfsſoodiep en vaſt inwzingen/

Datſaltüddievoo?oogen ſien/

Enzinbelaenmet ſo?g vandten;

Ä bindenſ oott ſich ſelve ledig/

monverhindert/ V2P en b?edig/

(Tetrachten na eenhooger goet?

TPaerell boo? alma trachten moet.

Gokkan een weelig woelig leben Pſ 39.7.

Geen ruſtof waer genoegengeven; -

TDaerd'een alsd'aer / Wil oberdaet/ Pzedik. 2:

22/23
EnkUppten hruppt OM Hooger ſtaet.

Daermeeſtgelüke ſtands-perſoonen

JPalkaer uit ſtaet-en baet-ſucht hoonen/

@fdeen is heimlth gramenquaet/

TDat d'ander Voo? ſhnoogengaet.

Daerelk wilvoerenhoogmoets ſtander/

TPaer d'eenejalouzp volgt d’ander/

Soodat degeeſt ſchier nimmer v?p/

JDoch d'aeſem recht geruſt en3p.

TDaer ſteedste hakken ente weeren/

Altoos teſtooten ente keeren/

JAudit/ dandat/ is indeweeg/

En’t nimmermeer eens iste deeg.

Denid/dervoomſtehpandinne/

TDieals een booſe looſeZSpinne/

Pergiftuit'teelſtebloemkenſchept/

Waerupthet Büken hominglept; - -

Magmp van verr’eenkrijgaenſeggen; - -

Jºpluſt nietmethaer aenteleggen:

'k CDntſchullhaer lieber hier in't ſtil/

Enlaethaer woeden nahaer wil.

Menſalmphier ſoo licht niet moogen
Aenſchouwen metafgunſtig'oogen / -

JAoch ik boo?al een anderntet.

't Bekoo?t geen hert dat d'oogniet ſtet.

252 Hºier
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Hierleevºikmetmijn ſtaette v?eden/

En wenſch/ in ſtille beſigheden/

TDusbuptennijden ſtrijd/ voo2taen

JRad'eeuw'ge ruſtplaetsboo2tte gaen.

JPiet isopaerdengrootte ſchatten/

(HZoe ſalig is hp die’t kanbatten!)

TDan’t v2p gemoed/ dat/ welberaen/

TDie grootedingenkan verſmaen.

CD ! mogtikſoompſelfs verſaken/

TDat’thert na'taerdſchenoottmogthaken/

JlMaerzijn/ met luſt/daer van ontbloot!

'k WBaerbobenallegrooten/ groot.

Begeertgeveed'enruſt? MDaer ſoekje !

ZS'is in een hoekje meteenboekje.

ZSoekt hier endaer / en waer gp Wilt/

ZSpiste binden in de ſtilt'.

Gpmeugt van luſten ruſtweldzoomen/

TDochſultſ" in't aertſchenooit behoamen/

JLRaer onluſt in deplaetsbanluſt/

Enonruſt in deplaets van ruft.

MDat is 'tdat femand 's werelds ſpel-luſt?

TDaeraldewel-luſtiseenquel-luſt;

TDewel-ſtant wel-ſant; alhaer goed

Gaendº open afals ebb'en bloed:

TDaerd'allergrootſtep?ael.haer quaelheeft;

spieu. 4. TPeſcherts veelſmerts tothaeronthaelheeft;

De eer haerſeer/'t bevalſjnval;

Iget ſoetſijn roet / ja alſhn gal.

Sootalwat inde Steen behaeltwoºd/

Soodiergekocht/ ſoo ſuurbetaelt woºd;

WDie is 'er/ die niet / met vermaek/

JNa't b2pe B U 1 T EN - LK v E N haek ?

GPm lieber daer ſich tebergutkken/

TDan ſoo elendelikte ſtikhen/ .

TDoo? bangelucht ban’t Steedſch gedºang?

MDiekieſtgeen bºpheid voo? bedwang?
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TDe ſtaet der aller eerſt OPrechtheid

MDasbuiten/ ineenboud'ge ſlechtheid/

Daer Adam met ſijn ribb' alleen

Soo ſoet in 't Paradis ging treen:

TDat leben was het aengenaemſte /

Pol ruſtenluſt/ enſoo't bequaemſte/

CDm beſt met God te 3hm gemieen,

JLRaer Cains onruſt bouVde ZSteen.

De wüſe Paders leefden immer -

IDeeſt buiten/niet in 't Stadsgetimmer.

In hutten op het eenſaem velt --

MDas ſlechts haer wooning meergeſtelt.

ZSoo Wierd Van haer OP ’t beſt/ in tenten /

TPe ZStadt/ OP baſtefondamenten

Äebouwt/
Perwacht endoo?'t geloob'aenſch0UBMt.

TDtt kon haerdaegliksrecht verklaren/

Hoedatſ alhier maer Pelgrims waren;

PJoem' hier geen baſt verblüfen hadt/

HAaer ſoehen moeſt d’aenſtaendeZStadt.

Soo wierden allerbeſt haer oogen

JUNet b2eUgd na dat gebouw getoogen/

WDienslaegſteſold'ring hinkten bernt

Pan Son en Aaen en't hel geſternt.

God ſelfs/ om-bleeſcht/ gaend hier beneeden/

Pieltnooit ſooveel van magt'ge Steeden.

Ging Nazareth en Bethlehem

Gods Soon niet voo? Jeruzalem?

HURoeſt niet de glans van ſhne Werken

Inkleine Steedekensuptſperken?

Moeſt nietd Olijf-berg ofMDoeſtjn,

ZSijn heurigſte vertrek-plaetszün?

Indien hp in de Steen verkeerde/

MDas maer / omdathp 't volkdaer leer.de/

En mietalsofhaer trotſch gebouw

Bºem eenigſins vºmsºn
3s

Gen, 2. 8.

El T.

---

-

- -

Gen.4. 14)

17.

Bebz.1 Ie

- 9/1C.

- - - - -

Febz. 13.

I4»

1 (Tim. 3.

6I ().

- IHich 5.1.

*

JLRatt.2.

4.«

OAf. I.

II. LM4. -

46.

Luc 22.39.

Iluc.4.42

en 5. 16

JAart.

I. 2/3

Jºaer
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HWAaer't ſcheenſhnluſten ruſt te Weſen /

SWAarc, 1. Selfseerde Son nochwas verreſen/

35. Eneer’tgewoelhem hadd' verſnelt/

MBeerupttegaenna'topenvelt.

Soudhpſün Godheidsglansverklaren/

Enſich verheerliktopenbaren/ -

#HLRoeſt niet#ÄÄ der Steen;

Jºat. 17, Maerop eenhooge bergalleen.

Ä” TÄonſmeſſias/

Enſp?ak met Moſes en Elias;

smatz. Äon Bodſtemde wollendoo? /
I3/17. Als bp de bloed Jo2daen tevoo?.

Poſ. 2.18 Äkmerkook/hoe’t ſünondertrouwde/

“ Shn B2uid / welmeeſtmet TDo2pen houde/

Poogl7. En luſt hebb'/om/ methem verſelt/
II«. (Tegaen in 't V2p en eenſaem belt.

De Bupdgom wilopop'ner ſtraten/

(Sootſchijnt) ſich nietomhelſen laten/

Zºoch met ſijn B?uidzhn ſoo gemeen/

Als daerſe bphem is alleen,

Sond God ſhnheil-boonooit beneden/

't WDasſelden inged?ang der Steden/

Aut, so. Ä.
Ä CPfdaer m'in't ſtil verhiefſijn geeſt.

- Perwacht m' ook noch beſoek van Eng’len/

JDen moet niet beelopſtraat gaen Heng’len /

Alsopdataerdſch geſwier beluſt/

Godſoekteenziel in hem geruſt.

MBatſoudenwp ſoo bobenmaten

GPnſ'herten oogverbpſtºren laten

Doo? Glans van Steenvo pachten trots/

TDfenfeten zijn fnd'oogen Gods ?

't Äspdelheidendert'leſotheid/

Hitleinmoedigheid / of enkel botheid /

ZAiet op een plaets temogen zijn/

-

Emdätſe ſieht van jenſejn.

- Men
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Den ſtetook noch/ uitt Stadſcheleeven/

Dewüsſte ſich na’t land begeeven/

TDat in ſhn afgaend' Ouderdom/

Sijn leben tot geruſtheid liom.

TPaer vind hp dan gelyk een haven/

JPaal't geduerigomme-d?aben;

En/ na veel ſto2men/goederee/

GPpdathp leev'en ſterfin v2ee.

ZSoo wiedan inſjn jonge dagen

't Geluk heeft /om / van 'taerdſchontſlagen/

ZStrah tot het beſte bo02tte ggen /

Ishpermiet veel beteraen?

't äanmietgeſegt zijn/ noch beſch?eeben/

Pat voo?deeldatditſlagvanleeven

Geeftaeneenpverggemoet/ 1 (Theſſ4.

TDatgraeg het ſijn'/ in ſtilheid/doet. 1 M.

oe ſoetis’t/'savonds ma den eeten/

ich met een b?p en blp geweeten/

Än d'opelucht hier te Vertreen?

JMaer wat geſchied damindeSteen?

IDenſit 'eropdeſtoepſlechts neder/

Enſtet'er ſwierenheenen weder:

ZSoo beel geloop/ gep?onk/ geP2ael/

TDat ſchier’t geſigt daer in verdbwael.

Menhoo?trondom ſoo veel gedommel/

Hier ſchiet muſquet/ daer raeſt de trommel.

Hier klapt mendeuren venſterstoe/

THaerroeptmen beid'ubwooren M0e.

WPanneer g' eens wilt in't ſtilalleen gaen/

IDen laetuw omgemoeit nietheen gaen;

Den moot U binnen/tegen dank / _

Zoo miſt gp 'todgmerk vanuw gank.
G! die in ſchaduwbande boomen / A

Soo v?p / bp ſtille water-ſtroomen/ - -

Eenabond-luchtjen halen Mag/

oe ſoet vo-eindigt die den dag! - -Dº B 4 AP



24 W. S LU I T ERS

BNP ſlaept geruſt/ en quelt ſich minder.

ZSijn aendachtbind niet ſoo veel hinder/

Als Wel Wanneer men's abondslaet

Sich heeft verluſtigt langs deſtraet,

Maer/ſegt een/die ſulks nooit bekende/

Gpſitſchier als aen's werelds ende/

Enweet niet eens inſulk een ſtaet/

MDat in de wereld dmmegaet;

Endaerom maekt hp ſijn gedachten/ -

TDat ik de wereld meer ſou achten/

ZSoo'kvan haer ſlechts meerkenmis hadt/

En niet ſoo verre van haer ſat.

* tJs waer/ ikſitt hier als verbogen/ -

MDanneer ik denkt/ wat van den mo?gen

(Totaen den abond / al geſwier

Js in de Steden / meer dan hier.

Maer doch / ikkenn' genoegdewereld/

TDie ſoo bed?ieglijk is bepereld/

1 Woh. 5. Datſheel en al in 't booſeleid/

I9. Enſchoongendeg boo2oogen bleit.

1Toan. 2. TBe MBereld lacht in haer Vertoog-luſt

I6. Dan’sleevensgrootheid/ vleeſch-luſt/ oogluſt/

Die elementen daer de menſch

(Tracht in televen/naſijn wenſch:

Dat'sd'aerde/ daerſeſteeds in w2oeten;

Izet water/daerſ' in ſwemmen moeten; -

Luiz,49 ZP lucht/daer d'aem ſich in verwüdt:

5 Io Het vierd' is 't vier van twiſt en nijdt.

Het is noch niet heel lang geleeden/

Datik/ doo2 noot in d'eelſte Steeden . 1

Een ruime tijt hielt mijn verblüf: -

- - JLRaer wat was daer mijn tht-verdºijf?

Äh vondt'er doch niet aengenamer/

Dan dat ik ſtil bleef op mijn Kamer/

Enſloot mijn venſters dichtjes toe/ -

En deed'Het geenik hier ook doe. - -
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Wat kon mp doe’tgewoel der ZStraten

En 't leven van de Stadt doch baten ?

HAtts ik het alſins ſacht tºomtvlien/

En moede was van ſulks teſien.

IDünhooft moeſt malenvanal'tp?alen.

MDanneer ik 'thert eens op wou halen/

Soo moeſt ik/ uit 't geſwerm der ZStadt/

Perkieſen't ſtille wandelpadt.

TDan voeld'ihookeenſwerm tetrekken

Pan't hert/ en't b?pgemoette ſtrekken

JAa hooger dingen dan al 't geen

De MDereld ſoeht in trotſche Steen. «

Dan ſp?aktk tot mijn ziel; verluſtu/

En totmijn moedeſinnen; ruſtu/

ZSWeeft in ubw eigen element/

En leeft eens als gpziht gewent.

WDie’s werelds maskerafkantrekken/

Salhaeſtmetalhaerſchoonheidgekken/

ZS' is als een buile Jeſabel; 2 toll. 9.

Met valſch blanketſel blinkthaerbel. 3O

ZSplonkten lokt/ enjokt begeerlik/

Maerkroontenloomtop't leſt tedeerlik Jat.4.4.

Dien/die/ gelük haertrouwe vziendt/

IZaerheeft ge-eerd/ gevierd/ gedient.

't Is's werelds aerd/ dat ſpdeſchel

Enſcho?s van alle ſchoon voo?ſtel

HPetſchitter glans; maer’t vuilemerg/

CDnſichtbaerbo02onſ' oog/ berberg.

Sptoont devleeſchlükegemuchten;

JPaerbergt het pijmlik quijnlik ſuchten /

TDatdoo? het ſpa berouw/ in'thert

(Tejammerlik veroo?ſaekt wert.

TDaer is bp groote rijke lieden/ -

TDie/hoog inſtaet/ veelbolksgebieden/

Eenheimlik ſuchten en geklag/

TPat elkniet ſien ofhooren mag. -

t Schümt
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't Schijnt heerlik/ als menhaer gep?ael ſiet/

HLRaer niemant iſſer/ die haer quaei ziet/

GPm dat de glimp vanovervloed

TDie V002 ons oog bedekten hoed. .

dAenſenliſthoud in ſich verbogen

Peeeet/bekommermisenſogen

Enondert upterlükgeluk

Schultmenigmael inwendigduk; "

't WDelh dieStemeerhem valt beſwaerlik/

CDmdat HP mietmagopenbaerliä

Elendig zijn als flechtelien/

TDie ſich het ſelve mietontſien.

Seercierlük zijn welgroote ZSteeden/

Om Wand'lend'eensdaer doo? tetreeden /

JLRaer onbew2oegt vermoegt en rein/

Aldaer te Woonendat's geenklein.

IA0e mcnig menſch/ die 't BuiTEN-LEveN

Ging onbeſuiſt Voo2't ZSteedſche geben/

Heeft ſulks betreurt/ wanneer hpdacht/

MDat luſten ruſthem't eerſte b?agt !

De Meereld/ metal haerbedzijven/

Gaetom / en ſtaetop loſſeſchüven/

Enſwaeitend?aeit geweldigkrom.

MDie b2aegt mp dan? Wat gaet'erom?

'k Ziedat de trein ban's menſchen zaeken/

MDaerin hpzighier gaet vermaeken/

INet regt geſtadigwoºd geſeid/

FSlegts in haerongeſtadigheid.

SÄn onruſt ſoeht de menſch daer ruſte/

ZGoodat nudit/ dan dat hem luſte.

Alſün begeertenzhnop't beſt

JLRaer WDind / dienu waeid Goſt/ dan MDeſt.

TD002 kragt Van Wenſchen na"taenſtaende

Jstegenwood'gevzeugdvaſtgaende.

ZSoodat mermet veel wzoegenhigt/

JW Maar Mooiteen Vaſt genoegenkrügt.
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WDat is 't genoegen onbeſtendg/ P?ed. 1.8.

Wanneer men'tſoehen moet uitwendig!

Dewhl het doch niet kan geſchien/

TDat d'oog verſadigt werdvanſten.

Dermaeht U / om / in allen wijken/

Peel koſtths doo?endoo?tehühen /

GP blüft weerop wat nieuwsbeluſt/

Än Plaets van welvermoegderuſt,

Eer 'taerdſch vermaek noch wo?dgenoten/

Tian't wonderſijn waerdp vergroten;

JLaer/ als men't heefteenwijl gehad/

_Soowoºd men thaeſt weer moed'enſat.

TDusſietmenelk ſich ſelfsbedziegen/

Enhaeſtvan 't eenop'tander bliegen/

Gelijk een MBpe/die/ rondom/

Daeftſwerft van d'eenopd'anderblom.

Alwat veranderingkangeben./

Schijnt eerſt gelijk een nieuwe leben;

TDoch’t nieuwtjentſſer haeſt wepr af.

Al wat ſoo lief ſcheen/ Wo?d haeſtlaf.

Maerkontgpwaertkuvermaken/

Jaiet in veranderlüke ſahen/

HLRaer in een goed / dat nooit berkeert/ .

ZSoo hebt gp Wat uhert begeert. Pa 37.

Soowie’t vermoegenheeft van binnen/ -

Ennietdoo d'uitterlüke ſinnen/

Dien blüft/ hetzp dan waerhpzp/ -

Jet voo!werp ſijns gendegens bp.

'kBeſchouw den Hemelmooit Vamond'ren/

Gfmoet op 't Hoogſtempberwond'cen/

TPat femandom een pd’ieleur/ - -

In d'aerdſche woonplaets ſoekt veel keur.

MBp hebben/ onder alle Steeden/ Web2. 13

Geen baſte.Ztadalhier beneeden/ 14

MDaerin menſinverblüf-plaetsſtel': 1 Co2.7

Al Wathterſchijnt/ verdwijnt teſnel. Ma ; “:

%
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JlMaer M0edig moeten w'ons verkloeken/

Web. 13. Om ſteedsd'aenſtaende Stadteſoeken/
H4. Die boven alle trotſche ZSteen/

Behlüften eenig bljft alleen.

MDatſalhpt upterljk veelachten/

TDiedag bpdag moet leeren trachten

Col3.1/2. JNa’t geen hierboben is/ en niet

Hatgeenmenhier op d'aerde ſiet

Die’t weereldſchaenſien niet kam miſſen/

WBat ſalmen anders van hemgifſen/ -

TDandat hp noch teſeer bemint/

En meer dan themelſche verſint?

TDeziel-oog bam een pb'rig Ch?iſten/ -

Dºingtdwarsdoo?'s werelds nevel-miſten/ -

Dns ſteeds omcing'lend' om en om/

(Tot 's hemels binnenſt heiligdom,

Dam achtſe maer vooº beuſelingen s

TDeeſ' ondermaenſche fpmelingen/

TDaer ſich de wereld aen bergaept/

En ſoo veel pd'le v2eugduit raept.

Gelijk de fiere Sonne-ſtralen

WDel op den aerdboom nederdalen/

HlNaerblijbendaer terplaetsnochtans/

Ped. 1. „Daer doºfpºongsbandeſegans;

z: Alſoo de ztel/ van God gegeven/

- Om boo2 een tijt alhierte leben/

SToont wonderlikdekragthaersaerds/

A. Enheeft haer opſicht hemelvaerds.

" Eenmenſch/ dienoeh/ inallenhoeken/ -

Sim welluſt hier beneen wilſoeken/

Diekam noch wüs zynnoch vermoegt/

Roedathpt immer ſchiktofvoegt.

Eenklein mismoegenkanhem quellen/

En haeſt ontſteelen of ontſtellen/

Al d'ingebeelde iuſt en ruft.

De MDeereld krabbeld daerſe kUſt.
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Wºaerºueſchin-vzeugd(ſoo wpweeten)

Kanheel bequamelik koºtswilheeten/

CDmdatſe duurteenko?te wijl/

Entsgedaen in aller p.

Geneugt/en weelde/ zijn verſcheiden:

Sie / datgp d' eerſte kieſtban beiden.

Een Ch?iſtenweetgeenwarebzeugd/ Jeſ 61.

Als daermen ſich in God verheugd. IG,

GP denkt ; duseenſaem isnietlieflik/

Maerbeelgeſelſchap is gerieflik;

Dat heeft menin de Stadterhand,/

Enna ſhn heurſoonietop 't Cand.

IWHaermeent gpdat mengroot geluk heeft/

WDanneermen’t dagbp dagſoodzukheeft/

Perſlaeftaen'teen beſoekop'taer

Äs’t heiligſt/ beiligſt leebendaer

Hoeveel geſelſchap veel verleide/

MBiſt hpſeer wel/ dfeeertjdsſeide;

Soo'hondermenſchen veel verheer'/

Ihkeer altijdeen min-menſch weer.

IMenkomt heelſelden bp malkander/

Gfd' eenemenſchwºijftaf van d’ander

Eenſchelfer vam ſijn menſchlihheid !

G! waer 'took van ſijn vleeſchlikheid ! -

Hoehaeſtverdervenquadereeden 1Coz. 1 .

Endwaes geklapidaer goede zeeden ! 23

BZoe haeſtwoºdietontroert van't geen

ziaen welgeregelt hadd' doo?reen! Y

etquaed/alred'uitthertverdzeeven/

lplotſ'likonsop’t nieuwaenkleeven. >

Menkomt'erſeldenſoo van daen /

Gelijk m'eris na toe gegaen.

Lichtdoet'erditofdatons wanken.

Hetgaetmetons als met dekranken/

TSie haeſt weeruitgaennadeſtraet/

't Geenoo?ſaek geeft tot grooter qUg?k.
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HDantonſezielen die Veel dagen

Indoodelhke ſiehte lagen /

Zijn alteſwak enonbequaem /

Omveeltezjn ins Wereldsaem.

MDeeſtergensmaerde vierd'ofderde/

TPaermietuw zielbeſmeten werde/

Ofonbew?oegt bljb'uw gewis/

Ändien't geſelſchap wereldſch is:

Än't ſtill'alleente zyn geſeeten/ -

AZeeft ſelden mp daer na geſpeeten;

JlMaerdthwilswterdihop mp gram/

JNa dat ik Upt 'tgeſelſchapquam.

Mengaet ſich bp de menſchen Voegen/

IMaerttegendeelbevind menjuiſt/

Asieder weer natſhnverhuiſt.

HIAenſiethetaltelicht geſchieden/

Bºzoeſeermen't ſomtüts meente vlieden/

Datiemand bp de V20ltkleid

(Teveelofweinig d0et ofſeid.

Hoelicht verklaptmen ſich tenquaetſten

Totnadeel vanſijn even-naeſten!

WBaerhoo?tmenimmer veel gep?aet/

TDaerd'eenofd'aer geenhairtjelaet!

Elkſdekt uitander ludenfalen

Eenglimpkroonboo2 ſich ſelfstehalen.

'k ZHegg' / dat hp als een Engelleeft/

TDte hier banniet een angelheeft.

Indientgeſelſchapons verblpe/

TDebitſchenijt/ dejalouſpe/

Degulſigheid/ onkuiſchemin/ . .

Enhoogmoed/ memen'thert haeſtin.

Peelſoeter is't in't ſtilteſchuilen/

TDan dat men met de MDolvenhuilen/

En met de Zonden baſſen moet/

Gelijkmenlicht uit ſwahheid d0et.

MDelmeteeningebeeld genoegen

In
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Indien ik moet de vzeugdontbeeren/

TDie komt Uitdagelijks Verkeeren/

'kGmbeer'het leetook/datdaer uit

Sooonboo?ſiens gemeenlikſp?uit.

Ähacht geen v?olyhe geſellen/ .

MDanneer't gewete ſich moetquellen/

Soo datteriet vanbinnen woel/

En'thertin't lachen ſmert gevoel.

't Jsal teſlechten ſlaefsmeteemen/ - Spº-14.

ZSyn b?eugd temoeten gaen ontleenen I3.

Pand' andere; maereendapperman

Is't/ die ſich ſelfsvermahenkan.

HÄphoeft 't vermaekniet verrºte ſoeken/

Tietvinden kam in whſe boehen:

TPiechert doo2't goe gewiſſ verheugd/
Berſchaft eenſtadig feeſt volv?eugd. r TF»

't Iswaer/ menmoet bp menſchenleeven/

TBoch't moet geen hinderniſſe geeben/

HLaer eeren meer behulp/ in't werk/

TPat elk heefttotſhnoogemerk.

MBilt met de menſchenſoo verheeren/

Tatſ' uwberoep niet mogen deeren/

JLaerdaerin tot bevoºd'ringzün.

Geſelſchap ſoetzjn/baert Veelpijn. -

W

't Gaet wel/ wanneer mennaſün wenſchen/ -

Is vºpvand'overlaſt der menſchen/

Endatons niemand licht belet/ - Pſ. 119.

Pan't geenwaertoe wp zijn geſet. I 34

'tGaet wel/ wanneer men/ met goebwille/

Zoolanghet ſijne doet in't ſtille/

(Tot dat beroep' / en nood' alsdan

CPns roep'ennood' / en haelt daer Van.

Permitsdeboog / doo?'tſelf bed?Üben /

JAiet altijt wil geſpannen blijven/

ZSoo maek'men ſtaet in ſhngemoet/

CDIN Uptte ſpaNNen/ als MeMM0Ll.ptte ſp / - TD' upts
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# uptſpanningſgl van (elfs welkomen.

Daer is in "tminſt niet V002teſch2onnen.

laen krijgt altyt genoeg beſoek/

Alſit men achter in een hoek.

'k2senvangèſelſchapniet afkeerig/

SWPaerook daer na net ſoo begeertg/

TDatik het/ ſonderleet of rouw/

Somwijlenmietontbeerenſou.

'k Sengeerne vziendlyk en gemeenſaem/

5Maergeern’ookbp mpſelfs weer eenſaem.

Het is een ongelukhig man/

TBieniet van beiden weſenkam.

AWDiena"tgeſelſchap en't geſnater

Steedsjankt/ gelykeenviſch na’t water/

En buiten dat geen ſoetheid kent/

Als ſwevend uit ſün element/

Diealtüt/ buiten eige deuren/

Sinvzeugdmoeteldersna gaenſpeuren/

Enbp ſich ſelfsmietistehuis/

TDie heefteen ongevoelijk kruis.

Diebptgeſelſchapzünopthluchtigſt/

En bp de v?olikhetduitruchtigſt/

Zijn bphaer ſelfs welmeeftontſtelt/

Enmetde ſwarte gal gequelt.

"z Permaek mpmatig bp de menſchen/

HAaer’tgaet nietminder naminwenſchen/

Panneerik in mijn eigegeeſt

Aenrechten mageenvzeugde-feeſt.

Soo'k/ beſigmetmhn eigedingen /

Herbertmaguittentreuren ſingen/

Gpweet miethoe 'k mpdan verbip' /

Al iſſerſchoongeen menſche bp. -

Wie om te gaen weet met papieren/

MDathoeft die hier en daer teſwieren /

@faente halen ſulke maets /

Diehemmeerpindersdoendanbaets?

e.
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Wieſulkeen volkiewt believen / 33

Dzrºgtmengmaeſºnhuisvoldteven/

k:Meenſtoutedteven vandetüt/
Die ultgekocht moetzijn metbljt. Eph. . 15.

Schuwt alle dieven / maer beſondeo

Eentjd-dief/ wanthpſchaedtte wonder/

Die’t geenhp neemt/ unooit alsdam/

Alwild'Hpſchoon/ weer-gevenkan.

Doch/ ſoomen d'omgangmet veelwijſe/

Geleerd'en hoog-ge-eerde/p2ijſe;

Diemeeſt beroemt zÄn envermaert/

Zhnopmijn Itamer t' ſaem vergaert :

Äaſelfsookvandevoorig eeuwen/

TDie ſoetjes/ ſonder veelte ſchºeeuwen/

Derhand’len alderhande ſtof.

Elk ſp?eektbedachtſaemen metlof.

JNooitgaet ſich een van deeſ"ontſteeken/

JMenmagtſe machten dagaen-ſp?eeken/

TDaer wo?d bphaergeentijd verſpilt/

Indiengeſelfsopmerken wilt. …

Deeſommegang geſchied vºp-poſtik/

Endeeſ gemeenſchap valtnietkoſt'ük:

Sp willen altijd bp ons zijn/ -

En p?oeven nooit onſ'bgood of wijn.

H dunkt; men Woºd ge-eert in Steeden;

TDaer W02d ubw Toem en deugd beleeden/

Enalsop't ZSchouw-toneel geſtelt/

Soodat m'er over-al vanmelt.

Maer"tgaet Weldikiwils recht daertegen:

Enook wat iſſer aen gelegen/

CPfjuiſt het ongeſtadig Polk

JRietover-aluw lof vertoik ?

TDienooit ietlofflijks doen en mogen/

Oftmoetjuiſtzünin aller oogen/ .

TPatſmaekt watna’t vermomde grün/

Enheeft eenpd'le angers ſchjn. TD

2
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Roewelde deugd. -

ochſp?eidſe wijdÄ haerluiſter/ --

*

Bewaredºugo is/daer-en-tegen/

Gmoog-getuigen niet verlegen:

TPeſchouwburgharerwerken is

IzaereigenÄ gewiſſ.

gbook woomt in't duiſter/

zäer minmaer woöſe iicht gewaer/

Envoigthaeropdevoet-ſpoöºnaer.

Jaware deugd kam in de muuren

Fêand'eenofd'ander Stadt nietduuren:

Sp wil niet inſso eng eenband.

THe weereld is haer Paderland.

Doch'klaet ugunſten macht verheffen/

Alsik/ in ſtilheid / mag beſeffen

TPe ſoetheid van een V2p gemoet/

THat ſonder hinder/ t ſüne doet.

Iſlaunt uit / en zijt uitſtehenthooge;

Izet is niet anders in mºmeooge

Als een verheben ſteilte maer /

Ähoudend' in een ſtaeg gebaer.

TDe Stoºm-winttreft denhoogen Ceder/

Enſmakt verhebe toppen neder/

Daerkruiten bloemen/laeg in 't dal/

M9elzünbevºüt van'tongeba.

Diewelteblüvenweet bpdaerde

Palt immersmette minder ſwaerde.

zoehooger doch ahier gep?aelt/

joe laeger eindelik gedaelt.

Izdewelik hier niet ſteeds verkeere

HAet luiden ban geſag en eere/

Enom haer grootheid/ſtaet / ofPYacht /

Danelh Jeacht/ en opgewacht: -

Zoo magik nogtans bpdev2oomen /

Zoodikwils als 't mp luſte kooMen /

Envinde bp haer ſoetonthael ...

En't gdet eenvoudig hert/ Volp?as.

- -
“
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Alsík mpdus wilgaenverſellen/ -

Behoepºtkniette ſtaenen ſchellen

En bellenvoo? dedeurofpoot/

Cotdatheteerſteendienſt-boo hoo?t.

Ähoº.de poerdanniertemjdenſ
Koch inde 3ael teſtaen bpzijden

EnWachtendaermpfeſvemoe. -

Ik gae hier over-alrecht-toe. .

Da ſteik geen eieraed ſoo heerlik/

Kºch na münſintet ſoo begeer/

Ast b2oomenoprechthert der lien/

Datſºn eenboudigheid my bien

Sie alſoo lief op eemehloerj - -,

Den blegel of den gafferoeren,

Danºatmen ſich in't ſchoonſt ſalee

Cot ledigheid of ſpeelenſet

k. Sie lieber in Boomſpne Kleedren

Den Zuis-man hier ſich ſelfs verneed’ren/ -

EmnaſünwerktenAkker gaen/

„Än Donersophaer wandel-baen/

Die met beſtrikte 3pe Häleeren

Eenieder langs deſtraet b?abeeren/

Än ledig ſwerven over-al/

MDaer'tbeſthaerdertelheid bevallº. -

Sie alſoo lief een Karr'ofMDagen

Den Meft / die’t Landt ebucht uit-dzagen/ -

TDan ä0ets bp toets/ waerin m' om ſtrid

Sooººuchtoos upt-d?aegt d edletüd.

Dan a dat toeren ginsen weder/

Pan al dat voeren op en neder /

En't hoſſeboſſen doo2 de Städ/

Is d'oo: haeſtmoe/ end'ooge ſat.

Gºſegt: daer is geen leer ofvoodeel

Bpluiden van ſoo weinig oodeel.

CDja; een wüſe leertook daer/

Gfhp tenminſten een aer.

2. Ja
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-
------- --

Jakbener nºt Veelmeer gendegen / .

FÄvje in't herte minderº
Dandaer men / Mºt bevalligheid/ ».

Äutgeſochte wooºden/ vleid

Daer ſich deurtraptekoppen ſpitſº/ -

Gmmethaerfetſen/ alsmet ſitſen/ GEens )

- LN
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Eens ſlechten en oprechten 00?

- „Somtjds teboorendoo?endoo?.

Datmoemtmen daerpolitiſeeren.

WDie’t mieten kan/ die ſal'tdaer leeren.

TPfe doo? de weereld wil/ moet zijn …

Huwit danſwart: nug of/ danfün.

TDieinde Steen metlof wil woonen/

Moet meeſtſynaenſichtab'rechtstooneſ/

En Weeten/ d002 een looſe V0Mt /

Glk eente p2aten na de Mont.

Gpſulterveelaenu verbinden:

Maerzünſedaeromall'uw vzinden?

ZSp bieden u haerdienſt welgen;

Aaer’t is ſlechtsomhaerſelfs gedaen.

Schoond' een opd’ander isberbeten./

Jaſchoonſe’t bepdeſeker weten/

Datſeopelkanderzünvolſpüts; .

Dochis’t als v?iendſchap wederzhts.

Menkuſt'ermenigmaeldehanden/

„Waerinmenieverſloegſintºn/
Gmſ'afte bijten/ mog’t geſchien.

't Gäet wonderveemt bp Staetſche Tien.

menmoerertvleienditwilshooren
H.Net gunſtig'en metopen’ooren/

Gmdatter b2iendſchap engeblep/

Bp veelen nu is eenerlep.

Hetſchijntdoch/datmen nuoprechthetd

Houdonder Polhvan ſtaet/voo? ſleehtheid;

Als ofdedeugdſlechtsindemond/ -

Inſchhn/ enniet in zijn/beſtond.

Ja die met and'ren nu wilvoo2tzijn/

Moet van Hos-meerofSchalker-oo?tzün/
TDe wereld overvloeidnudoch

Pan linkernpen en bed?og.

WDie meeniet weet vanb2il-verkoopen/

TDie heeft'er niet veel"F tehdopen/

Z

37

WDie
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WDiet ampt vanhuipenmieten han/

Die blüft'er een vergeeten man.

Die na der wereldſchen genoegen

Sich niet begeert noch weet te Voegen /

WBozd overal beſpot/ veracht/

En als een ſlechthoofd uptgelacht.

D! wat al liſten laſten/luſten/

Zin't/ die deziele ſtaeg ontruſten/

TDam hier dan daer/ in groote Steen!

Deel beter leeft men hier te v2een.

ICoop werelds woel-geeſt/ als een jager;

Hw beurſe vet / uw ziele mager;

Ikhebb'een Goud-min hier in't ſtill':

TDaerbind’ikſchatten namijn will';

Doch ſchattenboo? de blinde HLRollen/

TPfemet veel moeite d'aerd' upthollen/

Derbogen en ganſch onbewuſt/

Dies zijnſ''er ook niet op beluſt. -

'k WDenſch / dat mijnoogen enmhmooren

KTer Wereld nooit iet ſien 0fh00ren/

TDam't geen mp van de wereld trekk'/

Entot Godsliefdemeer verwekk.

MBieſou/ voo! tpdetaerdſch gefemel/

JRiet graeg verkieſen ſulk een hemel/

Eenhemel / die men voelt in 't hert/

Als’t vÄp van't aerdſch gelatenwert ?

MDat heeft deb2oom'alziel geſpertel

In groote ZSteen/daer WeeldeSertel / -

TDaerhoobaerdp / enPRaelen PNacht/

Enveinſerp / zijninhaer kracht!

Daer Staet-en Baet-ſucht als twee Peften/
Soolicht vergiften d'allerbeſten. V

Daerd Bdelhepdisopt Tooneel/

Op datſ haerroll'aenlokk'iikſpeel.

't Isſeker/aenſſendoetgedenken/

Ennemigmaelaenlokkºlik wenken/

Fos
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Soo dat de vzoomſte wo?d verleid

TDoo? aenſten en aenſenlikheld. . .

ÄLaet/ t geengpp2yſt/ zynheelaenſenlik /

IZetts ten wenigſten niet dienlik.

Poo?een/ die 'tmoeilih valten deert/

TDan ooit de wereld hem verheert.

Il?em Heeft alhier geen ſo2gte d2agen/

Gin ſoo Weel oogente behagen/

Als dag bp dag/ in groote Steen/ ---

Zün oper-al rondom u heen.

IP mag wel letten op ſijn ſahen/

Die 't elhaldaer te pasſal mahen.

HLAen raakt 'er dikwils in verſchi/

JlMen 3P zoo b?eedſaem als men Wil.

Hºenhoeft ſich hier/ als in de Steeden/

JRietdaegliks even mooi te kleeden.

l?en doet alhier ſoo veel met Pp/

Als daer met blinkend Ä en 2Sp.

Ceſlaefs is’t/ſichte moeten voegen/

In Häleeding/ maek-eens genoegen.

Hier gaenwp/ met gemak en ruſt/

CPn-Opgeſchikt/ ſoo ſang 'tonsluſt.

Diena fet goedsen ſoetswil poogen/

Siet hier een andernfet na d’oogen/

LRaer doet/ in b2pheid/ Unverzaegt/

Het geen ſijn grage luſt behaegt.

Ä/woonend in de Ätadſche ſtraten/
HUNiſſchien veel goede dingen laten/

Die'k / namijns herten wenſchen wil/

Ahier verrigten magin't ſtil.

TDie 'thertontlaſt ban gerdſche ſo?gen /

Enna Gods b2eehackt in't Verbo?gen/

En ſchat de tijt na waerd' en recht/

MDatplaetsisſulkeenmenſchte, ſlecht?

MDatvande wereldwoºd gep?eeſen/

TDunkt ſulk een vº te weeſen/

- - 4
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Permits'them vanveel thdsbrooft/

TDie tot iet beters is belooft.

CD P2pheid ! aengename b2pheid !

MDat geeft gp 'thertalruſt en blpheld!

IWBatnut envoo2deel b?engt gp voo?t!

IZoe doet gp alles ongeſtoot! -

JUNyn Edle Ziel/ ſoo v2p gebooren/

JlMag Vangeendwangof keetenshooren/

TPaer’tZStadsgewoel uvaſtin h0Ud/

AlWarenſ’ook van enkelgoud.

Eitz:1. Watkamde WBerelddien vermaken/

Die arbeidom haerteverſaken?

TDie haer gelijk een bpandacht/

Pſalm 9. „Enom haeroosheidhoudverdacht ?
37- MBp bidden immersen begeeren/

TDat God onſ” Oogen af Wilkeeren

Opdatſ d'pdelheidniet ſien/

TPie'k hier ſoo beiligkanontblien.

Patſoud'ikmijngeſicht danweiden

marg. In ÄgenÄ
Ä Omweiheniette zien toog

Peel nutter uitte ſtehen Poog.

Gevaerlik is’t dees open venſtºren

(Teſettenmaerhetmeeſteglenſt'cen

Der pdelheid/ dieeerſtdaer in

Atomtſluipen/ eerſe'thertewinn'.

“* Mottiertmen ſooverdwaeſt ſündogen
Tod. 2. Na geenwp dochniethebbenmogen?

I7. TDeweereld gaet/hoeſchoonſe 3P/

Fºtº: Methaerbegeerlitheid voo-bp.

jedikt. WBaerſalik/ onderdheele Sonne/
S» Jetſen / datange blüvenkomme?

't Ispdelheid der pdelheid

Aſwatter is in 's werelds kreid.

CDchlacp! arm' erbarmelingen/

Die ſtar-oogtmafoonietgedingen/
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Die gp uw leven-lank miſſchien

Aiet weer ſultmet uw oogen ſen!

Männeer.de TDood maeraenkomthloPPen/

SoomaektſeZSpaden ende Schoppen

Maet troonen Scepter haeſtgezki

Tierged en p?aelmet d?ek enſlük.
Segt
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ZSegt eens op't einde van uw leven/

MDat u. de weereld heeft gegeven: -

GPch laep! ongewiſſe V2eugt / -

Geſauſt met leet en ongkneugt;

Eenvalſchehoop/ die veeltekeur ſtell'/

Hl.Maerophet eind' Uſelfsteleur ſtell';

Een bloem die in der pl verwelk/

Pergift in een bergulde helk.

Sp toond' u deftige Paleiſen/ -

Daer opgep?op metſog en peiſen;

1 Det. 4.

7.«

* Eo. 4.

-

Polk-rijke ZSteeden/ſchoon van gians/

Dol Onruſt en geWoel nochtans:

GTieraden/ ſchatten / Eere-titt’len/ -

dlYaer die tot hoovaerdp onskitt’len;

Peel heerlikheid/maeralbermomt/

(C0t dat de d00d ter deUT in könnt.

Okrommezielen / dommeſinnen!

Hoemeugtgpt aerdſche ſoo bemimen /

TDaer d'aerd'alreeſtch neigt ten bal/

Enin der haeſtbeſwükenſal?

TDietherthteropgeen ſichtbaergoedſtelt/

JIMaaralſijn g0ed'ren in'tgemoed ſtelt/

Enniemandſiet / met wien hpwenſch

Te wiſſ'len/iseen ſalig menſch.

ITYen moet de goede dingen leeren

JNahaer geduurſaemheid weerdeeren:

Dies bind alleen een wijs gem0et

Genoegen in'tonſichtbaer goed.

Al wat hem bvare trooſt ſal geeb.eu/

dlNoet Wefen ban een beter leeben:

WOant tijdlik s’talwatmen ſiet /

HNaer't eeuwig goedenſietnennlet.

Al wat gp hebt van doen moodſaehlik/

Al wat de ziel doit was vermaeklth /

AA wat ooit hei op aerden bogt.“ -

Noet boven d' aerde zyn geſogt, Hy
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Pºp doet wel een verheerde keuſe/ - -

TDie ſich laat leiden bp de neuſe

Dand'pd'le weered. EP! die 20er

Derlepdſe dieſe hrygt aen 't ſnoer.

MDaerom dus pdel / edel menſche/

Datuw verſlaefdeluſt ſlechts wenſche -

TDevalſche glans van 't aerdſcheſljk/

En ſich ſooſeer daarop verkük? -

MDaarom is niet uvw ſluim-ſiek ooge

JMeeſtna 'tonſichtbaer goedom-hooges

MDant daeromſchiepu God recht-op/

GPm ſteeds teſien na's hemels-top.

'k Taet d' pdelheid aen die ſoo bot zijn/

TDatſ'/aerdſch ban d'aerd'/op'taerdſch verſotzijn;

et ſchoonſte / dat menſochtop d'gard'/

s doch minliefdeganſchniet waerd:

Äh ſal'er nooit het hertop-ſetten;

JPaar ſteeds op beter dingen letten.

Jh. ben beelhooger Van gemoed /

Geſchapen tot een beter goed.

JAiet anders hebb’ik vo02genomen./

TDan dat ih mag te boven komen

TPegamſche weereldt' ſaam metal

MDat hier is in dit aerdſche dal.

IlAin ſin is hemetſche verſinning.

't Geloofis d' edel’ oberVinning/ Phil.3. ?e.

TDie eih na God geaerd gemdet

TDe Weereld obervinnen dOet. - -

TDen Adelaer / ſoo eel van aerde/

En w2oet miet/ met de Mol / in d'aerde/

JlMaerſpoed ſich/ doo? een Wakk're blutt/

HINet luſt/ inde hocgte/ na de lucht:

S00 bliegt een Chºiſten/ als met bierken/

Goh edelmoedignade ſwerken/

Enacht alsweereldsdom geſwier/

Aldus verheeven niet een ſicr.
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WPilºtbºlh/teſeer van'taerdſch beſtoven/

Die noch nietloven noch gelooven/

Ähblüh'nochtans bpmüngevoel/

Enhie“ het tot myn deelen doel.

Dusſalikwaerkniemandkumen

Sijn Welluſt/ ſchat/ ofeer/ misgunnen.

TDushebbik wat mijn hert begeer'/

Enwenſchopaerden doch niet meer.

ZSoo'k mageen Meer zijn van deluſten/

TDie d'edteziel/doo?t aerdſch/ontruſten/

Enonverhindert blivin't min'

Izoekanik dangelukk.ger zin ?

pſ 9.5/9. Eenmenſch die ſtilen geern'alleen is /

Wur.**. Det God/ ſjnhoogſtelot/ gemeen is/

34- Ennetmets wereldsſo?gbeſwaert/

Heeftalseenhemel hierop d'aerd,

Fabel van de Land-muis ende Stad-muis, uit

HoratiusSerm. Lib. II.Satyr.VI.

Waermedehyte kennengeef/jnrufe, gemaken

genoegfaemheid op't Land, en d'onrºßen

moeite van't welluſtig Stadt leven.

oort vrienden, hoort wat ongemeens:

Menſegt, hoe dat de Land-muisccns

De Stad-muisin ſijn hol ontfing.

Al was ſijnvoorraetſchoon gering,

Hy heeft nochtans ſijn oude vrient

Van alles mild'liktoegedient.

Hoewel hyſelfs meeſteet wat rouw,

En't ſuinig by malkander hou,

't Is alten beſten voor een gaſt,

Daer groote ſpaerſaemheid nictpaſt.

Hybrengt ſijn weg-geſtopte grein,

En al fijnvoorraet grootenklcin, -

Methalfgegeten ſtukjens Spck, Nu
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Nu graegte voorſchijn met ſijn bek,

Als t' eenemaeldaer over uit,

Dateensdehoogmocd zy geſtuit

Der Stad-muir, die de Spijs van’t Land

Tewalg'lik aenracktmethacrtand.

Mits alles nu dusisbereid,

Daer* d'Huisheer ſich in't kafuytſpreid . isEet Onkruiden van't ſlechtſte Zaed, y # Ä

Waermed'hy ſich genoegen laet, Ä

Maer’t beſt Banquet nietaen entaſt, - Än

Sooſegt op't leſt deSteedſche Gatt: ſijneigen

Waer toe, min vriend, waertoe leeftgy, Ä*
Dusarm in deſe woeſteny?

Indien gy d' overvloed der Stad

Mcer dan verlaten Boſſchen ſchat,

Sooneemt dereis nu vacrdigaen,

Qm in geſelſchap meéte gaen:

Vermitsal wat opaerden leeft

Een ſterflik lot ontfangen heeft,

Noch daerenis voor kleinofgroot --

Ganſch geen ontkomen van de doot.

Daerom, terwijl 't uw beuren mag,

Geniet met vreugdeengoeden dag.

Terwijl gy leeftgedenkt altyt,

Hoe kort gy doch van leven zyt.

Dit woordbeweegt de Buitenmuis;

Hy ſpringt ligevaerdiguyt fijnhuis,

Sygeven ſich van daer op't pad,

Enreiſent’ſamennade Stadt;

Opdat men's nachtsde wal bekruyp“,

En vry en vrankin't duiſter ſluip'.

't Was nuontrent.de middernacht,

Wanneerſet’ſamen ſoeten ſacht, -

Daer komen in een machtig huis;

EenSpreivan Pur-roodeplüis

Blonkop den diſch van wit Yvoor; -

En mits'er's avonds juifttc voor -

Een
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enbovenmatenheerlijk Feeſt ..

Was indegroote Zaal gewecſt, -

Sooſtontdäar noch veeiſchoon Banquet, -

In Tafel-mandjesneer geſet.

De Stad-muysneemt déLand-muysdaer

Öp't Purperkleed ſorgvuldig waer. -

Hydient heel ſheeg, als Weerden Knecht,

Eñſchaftheteen na't aérgerecht,

Van allerhande lekkerny, .

Enproeft eerſtwel wat ſmaeklikſt zy. -

De Landmuis is heel in fijn ſchik, -

Vermitsnu in een oogenblik

Synſtaet ſooſeerverandertzy,

Enisom alde voorſpoedbly,

Terwijlſeer haaſtecngrootgedruis -

Vanopendeuren klonkdoorhuis,
Enonvoorſens(laes! alte Vroeg,)

Haer beide van den diſch afjoeg.

Sy liepen door de zael teſaem

Metvreesen ſchrik , als uit den aem,

Terwijl'er'heele huisdoor vaſt

Vangroate Doggen werdgebaſt.

Doe ſprak de Land-muis metfatſoen:

Ik hebb'dit leven niet van doen,

. "Vaer wel, ſoo vol van vreesen ſchrik :

't Istijd, dat ik my weder ſchik' -

Na’t Bosjen, in mijn Hol, daer my ,

Van ſoo veel likt en lagen Vry ,

Deflechte wikken ſoeter voën,

Als hier de lekkernyen doen.

Menneemt’t niet qualik . datikſuite metern Fabel.

Domr FÄj Wol, van oud: af» ſoet "

MLPEl 3 -

De Wajedingeſcherpt, engoede zeén beduid.

oprechte liefdelegtbet alten beſten UI T.
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Quanto ſecretius, tanto liberius.



A

Spreuk. Cap. XVIII. verſ. I -

D teſchafſondert, tracht nºw begeer

ljk by vermengt ſich in alle beſt

wjsheidt. -

endige
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Aen die

Hoog-en Wel-geborene Gravinne

en Vrouwlijn,

AMELIA LOUYSA

WILHEL MINA,

Geborene Gravinnetot Limborgen Bronk

horſt, Vrouwlijntot Styrum, Wiſch,

Borkclooen Ghemen, &c.

Hoog-enWel-geborene Grävinne,

Genadige Vrouwlijn,

MÄ voorgaende BU 1 T EN-LEvEN,

aen UGraefl.Gen. Heer Vader, mijnen

genadigen Heere, onderdaniglikÄ
enopgedragen, is niet ſoo haeftintlicht ge

komen, of"theeft U Graef. Gen. belieft aen

myte ſchrijven, dat het welſeeraengenaem was,

maerdat hethaer Heer Vader, Vrouw AMoeder,

enhaer allen verdroot, dat hetallerſeſte vanmijn

eigen Huishoudinge (ſooluiden UGraef. Gen.

woorden) daer wasuitgelaten; dat / dat date

likgeſcht hadden door het heele Boekje, niet an

ders meenende, of'tſelveſumede daer byzjnge

weeſ.

Dereden, waeromik't'er niet by-gevoegt

hadde, hebb’ik, ſagiere » welover

ge



–– -

geſchreven, doch is nietaengenomen, noch

gencegſaem bevonden tot mijn verontſchul

dinge macrmyworddoorlaſt vanſynHoog

Gracfl. Gen. bcvolen, mijn Eenſaem Huis-en

Winter-levennochdaerbyte voegen.

Hetkomt dan hedendusin'tſelve kleinfor

maetje voordendag, op dathetalscenBoekje

met het voorige moge weſen.

Maer ik neem de vryheid, om't ſelve aen

U Gracfl. Gen. die ſich ſoo veel aen 't ſelve

heeft laten gelegen zyn, opentlikoptedragen

entoete eigenen, onderdaniglik verſoekende,

dat het om ſyn ſlechtheid en eenvoudige ſtyl

niet moge verſmaed worden. 't Heeft ſynre

den gehad, waerom ik immers in deſe ſtoffe

bydeenvoudigſte cngemeenſaemſte maniere

vanſprekenbleef. Doch,

Hoeuvelmijn ſtijl eenvoudggaet,

Sybljf noch recht op voet en maet,

Het welkook welveel glansenleven

Kanaende/lechtſte reden geven. /

Deſºlvedingen (ſegtSenecain ſyn 108 Brief)

in ongebonderedenengeſºgt,wordenonachtſamelj

keraengehoert, endringen niet ſo diepin. Mäer

als de maet daer by komt, en een heerljke Sin

freukinſekerevoeten beſlooten is ſº dringt deſèlve

Sin-freuk deur als met de handÄ

U Graef. Gen. heeft doch nooiteenig Ge

dichtvan my, om ſyn eenvoudigheids wille,

Verontwaerdigt ontfangen.

- Siet



- - - - -

-

-

Sietnudanook alhier, hoe'kin mijnſlechte woo

ming, -

Daerniemant bymyis, kanleven als een Koning.

Schoon dat de werelt niet kan krigen in haar

hoofd, (geloof.

Soo zweet ik doch, dat gy't wel ſondermoei

Inn bekent, waerinik meeſ mygaeverluſten,

Wanneer mijngoede geeß eenweingjemoetruſten

Van'tſtaeren wichtig werkdatmyhevolenis;

Datſelf mijn ledigheidhaer voordeelook niet

72/7". heerljk,

Alleeftgyſélve, na uw.ſtaet, ſchoon Hoofſchen

O edelmoedgeziel, nietdunktuſo begeerlik,

Alsdatge, ſtilen vry, ft opu Cabinet,

Endatuniemanddaer in uubedrijfbelet ?

Gy mengt den oggenblik van u verganklijk leven

Sonogdaendydelheid van Hoofſheweeldegeven.

Yeelhougerſtrektuwgeeſt. Het dunktual maer

ſtof, (Hof.

Wat niet in u verwekt een lußna't Hemelſöh

Gyydt niet in den Haeg ſeeds met de Koets in

orden,

Alleenlik om te fen en omgeſſen te worden:

Sy voert umaer recht toe 2 waer darge weſen

77206?“. (doet.

't I nimme, ſonder druchtal watgy werkt of

Al wieop't Graefyk Hofhem ſchikkºlik wenßte

dragen» (vragen,

Enweet ſomytsniet, Hoe? die komt 'et u maer

Die door ukloek beleit altytte raden wiſ,

En wattert'ondeeg is, met wyſéredenſſt.

Woor/gtige Gravin, “ is miet aengenamer,

TD 2 -
Dan



Dan dat all' onruſtblyf van uwVrouw AMoeders

Kamer, (ſeert,

Aluaergymet vermaek denoenydtmeeſpaß

En alle deugdvan haer voortrefflijk voorbeeld

leert. (ruſten,

Terwiluw handdaerwerkt, wildochugeeſ niet

Diealty wakker is, enſektfichte verluſten

Opallerhandewijs, maernooit met beuſelwerk.

Gy hebt inaluw doeneen loflyk oogemerk.

AMenſetgeenfivartemaen,offerr of andereplek

e/23

Deſtaetgeminlikheiduwsaengeſgts bevlekken,

Welkhoven't held're Son- enMaen-en Sterre

licht, (richt.

Dataen den hemel blinkt, begeert te zijnge

't Gewaet is als’t gelaet, uwzeden als unw reden,

In alle ootmoedigheid, en nochtans niet beneden

UGraefelykeſtaet. Gytoont, in etwbeleit,

Opongemeene wijs, een zedge Majeſteit.

De Graefelyke diſch, ſo volvan lekkernye,

Yerſchaft uföoveelfgets niet, alsuu Poeſe,

Waer dooruwwakk’re geeſ op't heuglikſgaet

te gaß,

EnÄ dan Koninklik,infüiv're welluſtbraſ.

De Dichters roemen veel Kannegen Zangheldin

men»

Gymeugt detiende zijn, glori der Gravinnen.

Wied'eermag hebben, van uw konſtg werkte

Jßen, (dien'.

AMoet ſeggen, dat het tot vermaeken ſtichting

I ueinig,dage my, ofmijnsgelijk, met dichten

Byuylen overwint: gyhoeft ook nietrefwichten

Voor



- - -

-

Voor geeffen, die’t Laurier geſchonken word

tot loon. (kroon.

Al wil't uw ootmoed miet , gy ſeekſé ma de

Wieſóud' ikbeter nu dit Rijm-werk opgaen dra

e/73

Danº, Hoo-edle Spruit dieu doch laet behagen

Alzvatik immer dicht hier achterin mijnhoek,

Daergyons, meer dan eens, gegunthebt uw be

ſGek. - 2.–. - -

Soo gy iet goets vint in mijn Hurs- en,w N

T ER-L EVEN, . .

'k Salom’t verkeert gevoel derzwerelt dannierge

7/6./7. - . F (veelt,

Ei! lees het ſömtijtsuit, indien 't uniet ver

Om dat het nu en danwat koddig isgeſeelt.

De wereldmoetmetfülkeenlºſ dokzjngewängen.

'k Salanders niette veeläenboerteryenhaggeñ.

Indiengeſömtjtslacht,wanneer' uatkluchtig

luid, (relt uit.

Datſchaedniet. Lach, met my, de blinde we

UGraef.Gen.believenietaente ſendege

ringheid vanditwerkje,maer mijn ernftigege

negentheid om hierdoorten allen tijden, en

Ä alde werelt, tcmogen betoonen, datik

Il 3 - - - -

Hogg-en Wel-geborene Gravinne,

Genadige Vronwljn,

U Graef.Genad. Onderdange en

Ootmoedige Dienaer,

- W. SLU1T ER.

D 3 Aen



Aen den

GUNsTIGEN

L ES ER

x ſchrüfdit niet om eigen lof,

of dat ik met het mijne ſtoff“;

Maer om ſo velerlei gepraet,

Dat van mijn leven omme-gaet,

op dat nu deen of d'aer # van

Göe onderrichting geven kan.

't Is ſo, als 't uit mijn hert hier vloeit,

of anders waer my.'t dichten moeit':

Maermoeiten arbeit moet van't mijn

Inſonderheid gebannen zin, . -

Die wat gewichtgers hebb te doen.

't Moet vluchtig van der hand af ſpoén;

0f anders liet ik 't liever ſtaen.

Mijn dichten is mijn ſeelen gaen.

Anagr. HEE LR Y M w I L L us T.

- - -

-
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W. SL UI T E R S -

EENsAEM HUIS
*. EN -

WINTER- LEV EN.

Perditur hec intermiſérolux nonſne votis.

JAdiengev2aegt hoe't mPal Maet

Hierachteraf en vandeſtraet/

Enofdtteenſaemieevenmp

#Riet moeilijk in de Winter3P..

Gfſpeektmer als een wander vam/

de”ämpaldus behelpen kan? :

fwat ihalden dag doo? doe/ --

Äkſal'tuſeggen. Juiſtertoº:„ -

'WFenmeeſfälleen hier in mhmhuis/ *

Gehheenkluis'naerinſünº

Bang'tgewoelder weeredſchuw.

Ähnäeüken is münäamerº/

Äp datikgeentweevierenſtool/

En'teene vzuchteloos ver-rook/ -

Gfdatmen inde WDinter hier - -

Geen zaert-ſteevinde ſonderºle.

Töchdatmen hiergeenieuhelmeen/
Asdaer/indicht-bemuurde Steen/ - -

2et licht eerſt van een enge ZStraet

Tºoo? dobb'le glaſenhemengaet

Tjers Ginters ſchierde dagweer aelt/

Eerdattert heuglhkSon-lichtſtraet.

#2enſiernu hier/ bpwintertüd/º - "

Äoo"t Baderloosgeboomt heel Wºjdt.

kan vanvinnge kou bewaert/ -

ier blpvenſitten bp münhaert -

TP 4 En



Enſien nogtans/ doo?'tope-velt/

9:/5. Zºe Sonſoooºolükalseen Heldt/

# 5. Haerommeloopte ſneller ſpöen/

En ihrenop'tberiptegroen/

Endoominglaſe venſtersheen.

't Gemakjents welſlecht entleen; --

HAger



Eenſaem Huis-en Winter-leven .

– Maer lichtenlucht is/ namhnſin/

Metallerbeſt cieraeddaerin/

-

Enrekt den daguit voo2 mijn werk.

TDat's recht deruimte/ die 'k bemerk.

TDeglinſterende Do?genſtond

Bengt hier het goud alutthaermond /

MDanneermen in de Steen nogſlaept/

Enophet bedd intduiſtergaept.

GPoklicht noch d'Avond-ſonop 't HLandt/

Als in de ZSteende Häeers alb?andt.

Zoewel mijn teuken Keuken hiet/

Izet teuken-werkengelt'er niet.

Jk ſetter mp in't midden neer/

Enben alleen daerbaesenheer/

Metal mijn boeken engeſchºijf;

Waer bpikmakkºlik ſittenblüf

Daerſno2t geen meidmettwielind'aſch.

Ik hebb geenmoot vanſphtof vlas/

Doch dat (albenik ſchoonntet vijs)

Bequijldevingersmüneſpijs

Betaſten ofbemo?ſſen gaen.

Ähſtook 'erſelfs eenviertjenaen;

Het welk geenmeſdom verrewzoet/

MDanneerſ'eenkooltjen hebben moet.

Ik ſit'er bp/ geliſkeen Pºins/

En weet voo2mpal veel gewins

Bättieder dagalſoo beſteedt /

JPger Van de Weered nfet en bleet /

TDie ſlechtsna eerenrijkdom tracht/

En't beſteniet en kent noch acht.

"h Hebbarbeid noch behommernis

GPm ſpijſe die verganklijk is.

Jäwinngeen Gejeen Land of Sant/

En hebb' daervanook geen verſtant/

JLaer ſitt'em kijk gelijk een Häint/

Als iemandroemt/hoeveelhpwint/

Enoplegtvandienang ſlijk/

- - EP 5.

Toan. 6.

27.

Pab, 2, 6,

Of



IG) W. S. LU IT ERS

Ofwat hphter of daervan ſtrijk'.

Tkdenkopgelden goedoptminſt/

Enarbeid'om een groote winſt.

HZoe ſalig leeft demenſch voo? Godt/ *

MDat heeft hp een gelukkiglot/

TDie/dag bp dag/ niet van veel geud /

HAaer Van ſhn leben reek'ninghoud/

Ent' ſaem verliesen winſt daer van

ZSlechts Welteboehe ſetten kan! -

Thhael mp ſelfsniet geern van all's

Doch alde wereld opmijnhals;

Ik moetmünſelbe machtig zijn/

En hebb genoegte doenaen't min'/

TDat God WelMietmet magtig geld /

JlMaermet eenbeter loon/ vergeld.

º. God geeft ſyngunſtgenooten v?eugd/
d En wijsheid/ diedeziel verheugd/

(Terwihlhp’t ſondig weereldſch wicht/

MDelk’t aerdſchalleen aen 'therte ligt./

Geeft beſigheid; om met verd?iet

Ceſaement geen hp nooitgeniet.

Joan. „. Äſarºhºſhººf/
Ä“ Indientkmaer/met d'amderelf/

Tepaskombpdienrijkenbuit/

TDie niet wasboo? dienſnooden guit.

MDat is de Winſtelosen ſlecht/

1 Tim.6. Indienſenietwodaengelegt -

Ähno. 4.Aenbaſºgººgº
Ä“Boo?roeſten dief-ſtalwelbehoed/
2Oe TDar nooft ſich Weer Verteeren laet/

Enſelfs in'tſterven metons gaet.

Izet tsdog niet in d'overvloed M

Ä Dätemanöeeveyanſºngºe WDie’t klein / dat rein is/ hebben Mag/ -

Schuw als eenpeſt/ veel ommeſlag.

Zoo'k matigmp van’tmijn kan Voen/

't el van dden?

Ioabroadmºvamº Dunkt



Ecnſaem Huis-en Winter-leven. II

Dunkt iemant/ datikleefteſlecht/

Diekent myn levennoch net recht.

Jh hoUW'dusal wat heerlik ſtaet.

Eetmaelop maelſchier warm Gebaedt:

Enſelden is mündiſchſoo kael/

Gfdit geniet ik tot onthael.

'k Aebb'ook iet anders voo? eengaſt/

illèaer warm Geb?aedt gaet meeſt-tijds baſt.

TDoch weet / datalhet B2aet-werkzp

DeÄ die mp hangt ma-bp:

TDien grijp ik bpſijn ſteele ſtrahs/

En ſett'hem met minongemaks

Hier bpmpop.de koolenneer/

TDamofſich't ſpit hier wend'enkeer"

ILMetal't geratel engeſwier/

TDat daer bphoo?t rondom het vier.

Een Htoek/ gerooſt op koolen / was’t/ 1 Lion, 19.

Daer Gods Pºspheetopgingte gaſt/ 5/6.

Jadie hemſelfseen Engel b?agt;

En't wo?d'er als wat groots geacht.

TDe water-fleſſche ſtondt'er bp;

Endit was alde lekkernp. /

WBel/ wat ſou mpdanobergaen/ /

TDatikmp met ſoo beel Geb?aen

JRietſlechts van Itoeken / maer Van Plees/

En alles/ niet vermoegt bewees!

TDehongerkoſt den menſchniet veel /

Maer d'eerſuchten eenlehkrekeel.

Een anderkooktmpſomtids fet/

HAaerdat gebeurt ſoo dikwilsniet/

Enallerminſt boo2mp alleen /

TDie methetminſtebente v?een/

Enallewerk/ datmp nietroer'/ - ,

Sooveel ik kan/ hou vanmün bloer. -

Geenſpijſedtemp beter luſt/

TPan'tgeen mphter beſtaetinruſt/

Enniet veel loopensengedºuis



– \
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Pſal. 1C4

15

1 Tim,5.

13.

2, W. S LU I T E R S

Behoeft te b?engen in mijnhuis.

'k Eet alles wat mpluſt of ſmael'/

ZSoo lang ih nantet anders haelt/

Engraeg van maeg/ metmyn Gebaedt

JL2pſelve dUB Vernocgen laet.

Ikſett daeropeendzonkje WPijn/

TDie vandeſlechtſte mietmoet zyn/

JLRaer die Hetherte Van een man

Perheugenenverquikken han.

'k TD2ink buiten maeltijt wietmetal;

HDaer 'theeft bptetengoedeval/

TDattli een glaesjetWeeofd2ie

Hºpſelvenuitmijn MDün-feſch bie.

JAtet dat ik bentot Wijnheelgraeg;

JAaeromde ſwahheid van mijn maeg;

(Tothoeſtringvan mijn mag're huit/

ZSoolepp'ikmet verpooſing uit.

Dijndunne Biertjewarmtgeenbo?ſt;

Izet dient alleenltkvoo? den do?ſt. -

Alruſtmen hier ntet ſtaeg veel toe/

HDen wo2d goet B2ood miet licht'lik Moe/

Aleetmentzelvºookdagbpdag /

TDat hebb' ik hier Van alle ſlag/

't Zp bzuinofwit/_ofgoe Biskuit/

(TDäer bliftde muffe ſchimmel uit)

JUNet Boter / verſchen van de Mep/

En Häaesweldzieofvierderlep.

Ik voeg'ermp in alles na/

TDat m' hier nietdaegliks kooken gae.

Ikkies geen ſpüs dan van ſulkſlag/

THie'üſondertoeſtel hebben mag; .

't Geengaer gekooktleid in d Azhn /

't Zp van den CDs of't jonge Swyn /

Azet geen ik haeſt te bzaden weet/

Gfkout maeruitden MDhn-eek eet,

MBatmuit een Eehjeneet/ verfriſcht /

En wo?d gemalik'lik aengediſcht. TD.at

-



- --T

Eenſaem Huis-en Winter-leven.

Dat'skoſt/ als Boaz hadd'terhand/

MDaer med'hpopſºn tooren-land/

Slechtsmet wat B2ood enmetgerooſt/

TD'ootmoedge Mäuth verzaedten trooſt.

JNoch hebb'ih ſpjs/dte'h Warmen heet/

Cervlugt hier aente rechten weet/

t Geen in een Tinne Stoof-potleid/

TPie hier geduurig ſtaet bereid

jl.Net bleeſch geſauſtdoo? Specerp/

TDte ban 't Verderben lang beb2p"/

WDelkaerdigenvoo?t-vaerdigdan

Mijn Pot en Schotel weſen kan:

TDoe"h maer alleen dendekſelop /

't Auikt heurig/ geurig/ vleeſchen ſop.

TPan/ dunkt mp/ismin Tafelrijk.
ndien dat ik/ of mijns gelijk/

ich daerniet medelijden kond'/

et Waer welgroote ſchand'en ſond'.

lias diſch is niet ontbloot/

Alshemde Kaven Bleesen B2oot

(Toeb?engendaer hp eenſaemſit/

Enſchepteenfriſſched?omkuit trith.

Eliſaſlaet/opſhnmanier / . .

TDegroote HPoes-pot haeſt tebier/

MDaer van die groote Gods-P2opheet/

Hºet ſinP2opheete-ſoonen / eet.

Alheeft men weinig/ alsmentoog

Heft dankbaerlik tot Godom-hoog /

TBie’t geeft en zegent/ dan is’t beel,

TDe 2Ziel-ſmaek gae doch boo? delieel.

Ä dikwis wenſchtik met geſucht/

Omlangsgeleen/ in onſeviucht /

TDatik verloſt uit ſulk eenmood /

Hier eeten mogt een ſtukje MB2ood /

Inplaets van alle Bleeſchen Biſch/

TDie’h daeglihs/aen mijn b2ienden diſch/

Genieten mogt in overvloed!

1 ton. 17.

5/6.

2 t0M.4.

38. Llc.

ZSou
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ZHou'knudan doo?een los gemoed/

Flapſteeds met lekkernpen voen ?

Heen: 'than mp v?p wat minderdoen.

MDaer toemhudiſch ſoo overlaen/

TDatik mp ſelbe ſou beraen/

Entwyfflen / Wat van alle mp

Op'tſmaeklikſten vermaehliſtzp?

Genoegſaemheld is 't beſte deel.

WDiebeel begeert / Ontbeertook veel.

Ähheb genoeg/ waer toedereſt?

Äh wil geboed zÜn/ miet gemeſt.

MDaerom doch voo?'t gewo2mtind' aerd'

Aen'tlichaemſoo veel vets vergaert ?

BZoeleliker gart de Pierte gaſt/

Daerſ aen gemeſtebuihen bzaſt!

Demenſch/ die ſooveel ſpys verdoet/

MBo2d ſelfseen ſpijs die MBo2men voet.

O! waer 't gemoed hier doo2 beroert /

Engulf'geluſt Wat ingeſnoert !

Een Beeſt weetmaet inſpijsen dank/

En wil/ ap?eſtmen't met bedwank/

JRiet meer dan ſijnnatuurhem raed :

Teerd noch eenred'lik menſchgeenmaet?.

Geen der is/ na VerVolg in al/

Pan heelſoo eng/ van buikſoo ſmal/

Geſchapen/ als den menſch. TPat HP

TDan ook van allenmatigſtzp.

Gedenk / dat een geringedis

Demoeder van geſontheidis/

Daer gulſigheiden oberdaet

TBevoedſter is van allle quaet;

Soodatſezielen lichaem deert/

Endoot'er meerdan 'too?iogs ſVWLert.

Peel lekkernp beſwaert de maeg/

Emmaekt de menſcheloom entraeg/

Soo dathpluſtnoch moedt en heeft/

JDoch naietheerlikstracht qfſtreeft.

Hºet
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Letſchipmet ballaſtoverlaen

komtintgemeente trager aen.

Soolbamtweequaden hieſenmoſt/

Ceveelofalte wenig hoſt/

Ik hoos/ tot ſoberheids geb?uik /

Cen holle V002 Len volle buik.

Eenholle buikdeugtnoch totiet/

Een Vollebuik tot min alsniet/

Dantotontſtehing vandeluſt/

Die beter dient tezijn gebluſt. -

Daer moberdadig b2aſt enſlempt/

Daer gaet de bleeſch-luſt ongetemt.

Veelaenlohking / wat gevaer

ydt donbeſmettekuisheiddaer !

Maermatigheid inſpüsendank

Aoud beſther weeldrigvleeſch in dwank.

Hºenvliegt veel lichter van deraerdt/

Indien de buikons niet beſwaert.

MDaerom dekeeldan ſoo getergt -.

MDaer toe den buikſoo veelgevergt

Als ondertuſſchen 't eelgemoed

Daerbpſoo weinigwoºd gevoed.

Ihneem alſoomijn vleeſch ſlechts waer/

Als die nietgeern'heelbleeſchenwaer.

WetDoo?beeld aller matigheid

Peeftnooitop ſpijs veel toegeleid:

Deſpijſe/ die hem beſtkon boen/

WDas dat hp 's Paders wilmogt doen.

Dat kooshp boo2 geſoon/ geb?aen /

CPokals hp elders was gegaen.

Hºet bleek wel / dathp 't noo verd2oeg /

TDatm' om hemſoote haerde ſloeg/

Enſooveel moeit had omdekeel/

Än plaets van 't beſte zielendeel.

Äk houdoch bangeen lekker tant/

TDie / met een alteſlaefſch verſtant/

Geen ſoeterſmaekaentafel heeft/

Joan.4.

34

WLut. 16.40/

4I/42.

THan
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Dandiede ſpijsſüntonge geeft.

Pol-opis alles toe-bereidt/

Band. 14 TDaer Godmetſpijsen vzolikheid

17. Agethert vervult. Ap3P geloooft/

THiempdaer vanooh nietberooft.

HDyndiſch isna mijn eigenſin:

JIAhn Boek-kraem heeft deplaetshalfin/

TDaer ſtaendan mijn gerechten bp/

Sechts op't Servet / aend' ander3P.

CEn’tismet min bekommernis/

Dan/daer men't Silver op den dis

So?gvuldiglik in o2der ſchikt/

En’t lange Tafel-laken ſtrikt;

TDaer ſoonauwheurig Wo?d gelet/ -

WBaer elk gerechte Wo?d geſet;

TDaeralleseerſthetoogvermaekt/

Eerdat heteensdekee genaekt/

En juiſt in ſjm bpſond're leen

Moet nadekonſt zynvoo?geſneen;

TDaerop dep?ijsvan koſtlthheld

ILAet alle kracht Wo?d toegeleid;

Ja daer menſpeurt in ieder dink/

TDatm' ooh net eerſucht eet' end?ink'/

Enmoeit'hebb' / om ma’t nieuw fatſoen/

ZHoo welalsna behoefte doen.

Ik trotſ'alhier / metmijnonthael /

TDeheurban trotſe Tafel-P2ael /

JINet alles Wat/ ſoCdomen blindt/

TDer menſchen dertelheid Verſtnt.

Ik hebb in alles mijn gerak;

Äkrehen alles totgemak/

Envinde/ namijn wenſchen luſt/

2Bpkleine ruſting groote ruſt.

HURijnviertje/datih hebb alleen/

Perwarmt mp ſoet do02 all' mijn leen:

Ikhebb''t ſoo geern inmijngeſicht.

TPat's meeſoo goet als een gericht.

MDat

:
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Wºathept geb?aedt van (Cam of WPilt -

Alsmaenden diſch vankoudetrtit

Jh weet/namingeringeſtaet/

Boo?ſlaefſchemoellikheden raet.

Hºenbengt mpreisopreisalhier

Geen Dietel voo?mijnneusop’t vier:

Menmaeht mijn Patenallegaer

Wºeteensterweek gemakk'ſikklaer.

Dnnoodig ist/ datik mijnhuis

Pnt eenoftaer deurloop ofäruiſſ';

hebb alles bp der handſoofraei/

MÜn 252andhout/ äelder en Schapp?aei/

ºyn MPater/ datikmeteen kraen

Laetuit een rein Lampetjegaen/

Daerkminhandenönderwaſch/

En Vaerdig ſpoelen kam mijnglas/

IRün toegeſtopte fleſch met wijn

ºdeftſtaegniet voo? detongte zijn/

Als daer men roemers van eenoo2t

lºet eene teugſet overboo2t.

Al Wat totmijn gerief maer dien/

TDat hebb ik in een ommeſien /

ZSoodatik / metfatſoenen eer / v

Hiernu kanweſen länechten Zeer. -

Hlain Woningis beknopt en kleen/

Jk hebber alles dicht bp-een.

t Jsalſoolicht eensomgetaſt/

Alstet aen Leit of Hänecht belaſt.

Soo nuendan eens opmoet ſtaen/

Soo waſſkonderdies nietaen:

Dinüfenleden woºden ſtüf/

Soo'kalden dagdoo?ſitten bljf.

JAhn Werk dijtdaerom even-wel.

Sulhopſtaents voo2 mp als ſpel.

HJet ſto02t veelmineengoe gedacht/

Dan ſpeehen/ alwaer’t noch ſooſacht.

Aldoeikſelfs mündeurgeOP /

In
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Indien’er d' een of d'anderklopp'/

TDaeris geen ſchae/maer voo2deel bp/

MDant niemant komt er danom mp.

Geen menſchſet namhmhuis ſijn voet

TDan die mp ſelVeſp?eehen moet.

MDaer toe daneerſtdoo? Meidtof Knecht

JAp ieders bootſchap aengeſegt ?

JNooit gafik iemant doo? myn Leidt/

Maeralthtdoo? mp ſelfs/ beſcheidt.

JNooit voerd'ik hier ſoo groots gebied/

Datthaemiemant ſeggenliet/ , -

IAijnheerſchapſt noch aendendis/

komt weer als 't made maeltüdtis.

Aljaegt men mp van't tafel op/

CDf dat menmy van't beddeklopp'/

Ändien ik temant wel mag doen/ -

't Häanal het ongemah vergoen. -

Is'tmoeite / datik's mo?gens hier

Gntſteek müneerſte lichten vier ? -

ZSulks hebb' ih lang alſeifs gedaen;

"h Tiet daerom nooit mijn INeidtopſtaen/

TDie hier ſoo vzoeg geenwerk envindt/

TDandatſeſlechts een d2aetjenſpint/

GBfmaelit/ metnoodeloos geboen /

Alleen ſich ſelbe watte doen.

't Slaept alles b2p vanbobenneec/

Als ik wat v?oegbenindeweer.

Demeeſte ſtil/ en'tminſtgeraes/

s/ dat ik ſelfs mijn vierop-blaes.

oo'ksnachts wildat min keerſeb?andt

Ik hebb mjnvier-ſlagſelfsterh
andt;

TDaer kom ik malk'lik meete recht.

Indien ik daer toe meidt of hnecht

Dan’t bedd afriep/dat had geenaert /

Ennauwliks waer’t depijne waert.

HERijnhand dieſelden ſich verreect/

TDanalsſeſlechtsdep
enne

voert/



Eenſacm Huis-en Winter-leven, 19

Gevoeltenminſten/datſeleeft/

Entot mündienſt vpfvingers heeft.

Letzp/hoe’tzp/khebmindermoeit'/

Danofmijn v?pheid wasgeboeit/

Soo dat ik/ reisopreis weeraen/

Mijndienſt-boon achter aenmoeſtgaen/

Enſien in allehoekentoe/

IZoedat men't maek’/ of Watmen doe.

Men3pban dienſt-boonopgepaſt; -

Raer ts/mijnsooºdees/meerderlaſt/

Dat m'altijthaer op-paſſen moet;

Vºet welk een man tenoodedoet/

TDien't al teſlaefs dunkt/ ſyn bemerkt/

(Cememen op ſooſlechteen werk/

Endieſjntjt tekoſtltk kent/

TDandatſ hier toezpaengewent.

Jliſou bpſulk een dienſt veel-eer

Mpachten länecht tezün/ als Heer/

En binden / (ſooik’t recht uit ſegg')

Peel meer Werks in / als uit de weg;

Äh moet alleen doch doenal 't mijn/

TDe reſtſou ſlechtshet hare zijn.

'k Sittaenmündiſch nu als een Heer/

En benaldaer ban geendink meer .

Gedient/ alsdat ik ſelbedan“

HDw namhnſin beſtdienen kam.

"h Webb'eens voo?al / om laſt t'ontgaen/

JDyn Winter boo?raetopgedaen; -

ZSoo dat ik niemant bºoegen laet

IZoeb' uitteſenden langs deſtraet/

CDm mp tekoopenditen dat.

CDok woon' ik in ſoofcaep een Stadt:

HILDen b2engt mp meer tehuis om miet/

Als ih'er immer koopeniet.

WDanneer mijn Daeltijd is gedaen/

TDan m0eter't b?olik zingen aen/

Z00 Dat HetlUp.de Pasan
2.

HAp
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japmeer verheugd / danſpis of d?ank.

TDan denk' ik bp mpſelfs alleen; -

IHoekam natuur ook zünte v?een -

52et ſulk een kleintjena haer ſin. -

Enrechte wijsheidmet noch min/

TPieal wat overtolligiß/ Moel
ZB?
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MPel achten han voo2 hindernis!

WDaer toe voo? mpſoo veel beſlag!

Al'thoohen/ ſmooken/ al dendag!

Ikhebb'een ſpüſe die ikeet/ Toan 4.

TDie ieder-een niet kent of weet. 32«

Zoodie mp maer welſmahenhan/

MDat v2aeg'ik ma a’tander dan ?

Soo'k / ſonder veel geſtoo?tte zÜn/

TDusv?p mag blijven bphet myn'/

MBeet/darmp ſullis dan in der daet

Poo?eeten envoo2d2inkengaet.

'k Ben met mijn hleintje Welgedient;

Enkomtmponverſiens eenbºient/

Jk kryg'er ist noch ſoo veel bp/

TPathp genoegberzadigt 3P:

Goegaſten vinden lichthaar deel /

Enquadegaſtendoch te veel.

Flèaer in't gemeen/ ſooals.de waert/

Zijn ookſijngaſten meeſt geaert.

Menmeennt hier’t mijnal geern' in dank/

Enkomt hier nooitomſphsofd?ank /
HPits hier gans weinig isted0en

HWAet ’t geenalleen den buik han VOLM

Ikhoud'hier nooit eend?inh-gelag;

FAaer hael wat TDichtjens voo2 den daM;

Endaerenluſtgeen Teerb20eran:

Bºp krijgt 'erlicht het buik-wee van /

En houd de beſte rpmerp

Poo?lpmerpofmpmerp.

Js dan't Gedicht wat ruimenlank /

2p ſit in engen ho?t bedwank/

Enoverpeinſt het middel vaſt

GPm van't geteem te zijnontlaſt; .

Of/toeft hpwat/ hpraektdoo trym

Schierheel in ſlaep of half in ſwijm.

ºp denkt; is dithiertbeſtonchael
TPat komt geweldig ſº en hael,

Z -

ZUlli

-

-
?
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Zulf Dolkje gaet daer 't Hian-lit lilapt /

Endaerm' uit ander Paetjens tapt.

Al bloeid' een TDicht noch eens ſoo gladt /

ZSphouden't met het bloepend nat: -

Nen krijgt daer van wat meer in 'tlüf/

TDanvan mijn bullenen geſchºijf. .

Doch wat ookiemandlaehofp/jjſ/

Ik hou doch huis op mijne wijs/

En ſchaff'mijnſpijsen dank metmaet/ --

HLaer altemood inoberdaet. \

TDie geeft en opſet dat hp )eeft/

Js immers waerdig dat hp leeft.

Agethert is’t beſt gerecht banal/

TDatelh hier bpmp vinden ſal/

ZDetmootdAuft V002 geſondelien/

MDaer med'tkaltijt ben verſten.

Hitheemſe Häoſt/ van vergeb?acht/

Hä0m hier mieteens in mijn gedacht.

Z§end temantmp Vanſelfs iet mee /

TDat/ als watraers/ komt uit de Zee /

ºh neemtindanh/ enſmaeht münmond/
j Naer ſoo’t mp niemand t’huisen ſondt /

SIk dacht’er’t heele jaerniet om. z

Zoodat het mpheel b?eemt voo? kom/

As’t volk/ dat geernemaakt goecier/

LYp v?agenmag; hoemaekje’t hier/

TBaer ſulks niet weltekrügen sº -

Alsofeenverſche Berkel-vis/

Ofwat ons Godhier geeftop't Landt/

ÄNoch nietgenoeg waer vo02 den tandt

God geeftgenoeg in elkekuſt/ -

TDaer m'eet tot boedſel/ niet tot luſt.

Pzedik. 10. WNet weinig fs natuur berzaedt/ º

N7.» GEn daer CULF die alleen tOe-TALdt/

Datkrügten vind memover-al. §

jMen isna 'tobertoll'gemal. . T

't Isenkel weelde die onsſteekt/ Als ſ
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Als bp genoegſoovcelontb?eeht.

jÄendzoomt nu's nagts vanlehlerheid/

En's daegs is’top dendiſch bered.

ZDen witino?d'ningſiengeſcijiht

Al wat m’op’t landen zee Verſtrikt.

THeuſt/ nooit vanverſoehing VP/

MBo2d aengehitſt doo? lehlernP.

Detmoeifeleertmenowerdae/
TDie beteronst' ontleeeren ſtaet. -

Gmenſch leer 'tgeen een Chºiſten Voegt;

HAet weinig welte zy vernºg -

Äsiemandalwatrykwangoe/

TSie denke/datmen evenºe

JNiet naſjm welluſt/maer na º.

Die alte veel heeft/ ſend’ iet heen

Fa' Dolljedat geen munt ofhr. sºHoch Bºoodnoch Boterheeftinhº O

Äje/altijdmetwat nieuwsvermacht
Schierſeifs netweeten. Ähaer ſmaekt/

Zijn doch metalhaer lekkern.

JRiet half ſoo weltep2een/ als Wº

Hetvolkjedat voo2t koopt enſhºº!

Iſpat angs deſtraet de roeper roept/

Envaerdigismeti hooºſeboº/

Blift altijd op wat nieuws verſo.

Äsmet verwond'ringaente ſº
Hoeſ' / inde Steen/ ter Wert Vlien :

Tºan dingt end?ingt'er / d'een Vo0? d” dLL /

Alsofmen uitgehongert Ä.
HAin eet-luſtſtreht entreht alleen /

J2ähoſt end?ank/ die God veren/

# hoev'de Dis-ofPlees-merkt niet /

Zoo"h mijn gewoonediſch geniet.

2 waertveel ſlechteren Veel min/

Soo ſieh’er doch eenzegen in - -

jaenleeft nietſlechtsbpb2oodenſPüs/ JlMatth. 4,

HLaer/ opeenougemeene wüs/ 4.»

E 4 Bp
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BP alle Wo0?d uit Godes molt/

Zetºons krachtenlevengont.

Poeſaigis hp dieditweet ! -

Äh leeb'ltermiet/ op dat heet'/

JLRaer eet' hier ſlechtsop dat ikleeb'/

En't bleeſch ſynmoodig voedſel geev';

MDant ſpijsen d2ank houd hier beneen

TDer menſchen lijfen zielbp-een.

TDaer toe 3p’t voedſeldan geb?uikt/

Co2. K. I Cotdatmen deeſonſ'oogenluikt /

ÄEnded'lezte verhuiſen aet/

ücjz. TPaerſ eeuwig haer bp God verzaedt/

39. En eet end?inkt/ ſtaeg even friſch/

Pſal. 36. Än volle welluſt/aenſündiſch;

9- TPaeraldes werelds lekkernp

«Dpen. 19. Isenkel ſnoten builnis bp.

7/H. CD treflikonwaerdeerlijk mael /

JAatt. 8 Än's hemelshoog verhevenſael!

Ä WDiehoop heeft dat hp eensaldaer

Itatt. 26. Aenſittenſalmet Ch?iſtus ſchaer /

29. Enmetſhnnieuwe v2eugdewyn

ZSoo heuglihſal beſchonken zijn

Dan ſynnootttoegeſloten hand /

MDat leid die hier een lekkertand/

En maekt / uit weeldendertelheid/

In d'aerdſche koſtveel onderſcheid?

TD002 dit bedenken bind' ik nooit

Eendiſchſooſoberofberooit/

Gf'heet'er/ namijn JlMeeſters wet/

Ä Hetgeener mpwoºdvoogeſet.
• Zegt / wie mpooittertafel noodt /

TPaerſk Met WB0ter en Mrof MB20odt/

Of met een Ettje verſchgeſoon/

Ofdiergelük mpaengebson/

JRietalſoo Welte b?edenzp/

Als of'er was van alles bp --

Jh kan bp Scherp-bier/ als bp WDijn/
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Jndien 't te paskömt / V2olyh3jn/

Enrijk'ilk teeren als ?en G?aef.

Ik ben doch van nihm buikgeenſlaef.

HAoeſoudan numjn eigen dis/

WDaer op veel meer dan nootdAuft is/

HAp niet Vermoegen? Eerdunkit mp/

TDat alles noch teheerlik 3p/

TDan Datteriet 0ntb?ehen ſoU/

ZHoolangth ſulk een tafel hoU'.

En waerlik hebb' ikovervloet

MDaer Vo02 ih God ſteeds danken mdet.

G9 pdelheid ! o quaed geb?uik !

Datmenigmaeomeene buik/

Die ſoo gamſchlicht hanzhngevoedt/

theele huts vol werks zijn moet !

pdelheid ! 0 quaed geb2Uik !

Datmenigmael om eele buik/ JTatt. 1

TDie 't alweer d2aegt na d'heim'likheid/ Tr“

TDekonſt metkoſtom win-p?ijspleit !

Opdelheid! o quaed geb?uth !

TDatmenigmael omeenebuik /

Panſulk een ko2te lebenshoop/

Eenhuisvol volk den aem afloop'!

IHier wo?dniet veelinhuis gedaen /

Poo2 ſpijsen buik/ die t’ſaem vergaen/

Ennoch veelminderwerks gemaekt

Po02't geenalleen hetoogeraekt.

MBaer toe’t gewaſch/ geplaſch / geplaer ?

WAaer toe al’t boenen/bo02 als naer ?

Al’t vagen/ ragen/ al’t gew?ijf/

TDat geendingongeplaegt en blijf?

Al 'tſch?obben/ tobben / ſonder endt/

Enalles van ſñnplaets gewendt/

Endit ſoo dagbp dag weer aen/

Soo dat het nimmer is gedaen;

Hethoeft ſoo netmietdat het kraeht:

Hethoeft ſoo reinmietdat hetblaekt.

- E 5 EeN

I Cog. 6.

I3.
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Spzeuk.

3G.28.

Eenſtofjemaektons mietvervaert:

MBp zijn doch ſelbeſtofen aard.

Soo m'hierofdaer wat ſpinrag ſiet/

ºethangtons indemondnoch niet;

Men bzukt hethier als fachte zy/

Sºndien men in de vinger ſmp'.

Det is daer toete wonder goed:

Het ſtilten ſtoltterſtont het bloºd.

THeſpinnekopp'heeft doch den of/

TDat ſºooh is in een toninkshof. . .

Z'fsſelfs van's toninlisdiſchniet wijd/

Aſehuiltſ'erachter ſchoon Capit.

TRevloeren zijn alhier doozgaens

Doehmietopſijn Italiaens /

TDie tminſte blehje ſmeert en deert. -

't Js hier ſlechts beſem-ſchoon gekeert,

'k Zou mietvan Lien/die/ altehuis/

Een Afgodmahen van haer Zuis;

Foo dat m'er / als in't Aepligdom/

ÄÄgetogen Ächºnenhº,
*** Dochingeb2ae/mogingebºek/

Blijft ſinliktheid in haer beſtek:

ZSo dat ik middelmaet bewaer.

JAiet altemo2ſig nogte klaer.

't Js hier bewaert voo? FIen.Fp!

Endat is algendeg vo02 mp/

En elki die niet tenaubw en ſtet.

Het blinkt er noch en ſtinkt erniet.

TDat iemant ſich hier ſtoor of ſtoot'

Aennettigheid/ heeft nu geen noot.

Het is mijn Buuren ſlechtsgelik;

En/ ſoomen'tdeur endeurbehiji.'/

ZSp mogen met mp over Weg.

GDP p?achten balt 'er geen geſeg. -

TBe Hl.Neidkomt daegs een halfuur hier /

En voo2tsen iſſer geen geſwier

Dan eenig Auis-ofiteuken-werk.

-

TDe
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Deſttlheid is münoogemerk:

T>ie hebb ik hier in defe ſtaet.

Jhhoo? geenp?aetjes van de ſtraet/.

WHät d'een ofd' aeraldoet ofſeid/

Daermpnietaen gelegen leid.

WPatraekt mp teder beuſ’lerp?

Ik hou mijnhuiste geerne b2p

Danpd'leſtraeten meulemaer/

Die weinignut is/ ofniet waer.

Izlap-woo2den/dietknietbemin/

End?aegtmen hier noch uit noch in/

MDaermenighuisdaer Van Ook b?p /

Het bzagtmeer ruſtenb?edebp.

Ik mindewelvaert van hetland/

HDaer hunkert na geen Poſt-courant:

'k zoo?ltever’t geendatouden wis/

Dan’t nieuwenheelomſeheris.

'k Hoo2't quade voo2 ſijn tijd ſoo noo;

Endikwils bolgt de kreUp'leb00

Op goede tijding achter gen/

Enſegtons/ hoe t'er3P gedaen.

HDijnvºpheid ismün machten recht.

Jh hoev' geendienſt van meid of knecht;

Maer inik mp gelukk'ger acht/

TDaneen die ſteedswoºdopgewacht

Panſoo veeldienaersom ſündis/

Datekom't ſeerſtgedienſtig is.

Dºpſchijnt geluhkig voo? delien /

Die ſooveelboodenmaggeben:

HAaer dieſe niet Vandoen en heeft/

Seg/ of hpmietgeruſterleeft?

Eem P2insheeft nodig al den dag

Peel dienaers van verſcheide ſlag;

IPaer dieſe niet behoeft / dunkt mp/

TDat welterecht een toning 3p.

Dietdaerikſoo bpgroet en bloei/

Alsdatikmp met’tmünemoet. EN
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Enna mijneigen keuren Wil/

Ilapſelfs vermahenkanint ſtil.

TDie ſich afſondert van't gewoel/

Sp?eu. 18 Heeftiet vegeerliks tot ſind0e;

Ä“ ºp.mengt ſich neenwys bed?ijf/

TSateeuwen lang beſtendigbyf;
Ditſoek enjaeg ik/ voegen ſpa /

JNa mijn geringe krachtooh Ma..

Geloofmp'k hebb geenanderºt

Jnal mijn eenſaemtheid / dan dit.

ZHoo'k ben vermoeit/ ik ſing'ofdicht'/

Hetwelkteſaem vermaehten ſich
Ähmaekheel weinig wertvan V2eUgd /

Feniete ſticht maer ſlechts verheugd.

SPZfU. I Dzeugdſonder ſtichting geefthethert/

Ä“Ohmdºnnte aachº ſmert.

JPooit benik minder eenſaem/dan

MDanneer ikeemſaem weſenham.

TSeziel heeft dan haeronderhoudt/

MDaermeeſ op 't allerlieflikſtkout.

Hanſukeenzyn geſegt alleen/

T9ie alden dag rondom ſich heen

Heeft ſooveel wüſe Dannenſº /

Zidaer med' hp mag te rade Waen/

En op'nen hun verbo?genſchat/

Perſpeidopelkgelettert bladt?

Hu§Ruste LusT MY altijdt WEL. »

ZHooditgeſelſchap mp Verſell'.

Hoeſeer ihmynaſtilheidſett /

JDoch wozdikalte veelbeet“, „

Foo verris't / datmpt ſtille zyn

Zouſtrekken totverdieten Phm.
Zoelang ik thups duseenſem zp/

Ismaereenhoºt vermaek vºmP.

(Trekt van mijnleven eens den tºt / ..

Die kinmünampt/ºdaer Ätenſljt'/

En binnen/tegen dank en Wil/
JENet
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Met emant / die mpophoud / ſpill'/

MDat ſchiet'er dan/ na mijn vermoen/

Deel over tot mijn v2p verdoen ?

MDani:eer ihdan een WDinter-dag

Totmün believen hebbenmag/ -

deonverdºietig/ ja hoe ſoet

oet die danzün voo2 mijn gemoed!

Metis eenongelukkigman/

TDie bp ſich ſelfsniet woonenkam;

Die voo?ſich ſelbevºeeſten ſchºikt/

Ennooit fün geeſtalleen verquikt/

Il Maeraiſhnv?eugdmoet in'tgedºuis/

Der weereldſoeken buitens huis.

Sº weetgeneugt/ indees myn ſtaet/

TDie kniet hanhalen vande ſtraet.

H1Netboehen en goed ſchºijf-gerak/

Decluſtik mpop mijngemak.

Ik hebb’aldus veelmingebzeh

Dan een die geld vergaertalsdzek/

Wer welk der weereldisenblyft; . .

Loewe men't ſoo veellofcoeſch?ijft.

Een v2oom/ een v?penbipgemoed/

Dat is münſchat/ mhngeld engoed/

MDaer medikalsikpoverſchijn/

Soo rijk als’t water diephan Zijn. … .

'h 2ebb dusmeer vzeugd/dan dieſüntüt

In'tongeſtuinnig taphuis ſlüt/

Alwaer men/ metden bek tn’tnat /

Geen d?ooge blijdſchaP kent noch Vat;

TDaerblpdedolheid van een Uttr

Eindt in beroubw telang Van DUlr. SP?eu. 14

"h Benpook niemanss eerenſtaet/ Fam
TDie in het grafniet méthem Maet: R 4S

Il benop d'hoogſte Punt Veteer /

Indien ik maer / gelijk een Heer

Haagheerſchen/ over ſmcade iuſt/

Enal wat d'ed'le zielontruſt; ZS0

- O
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#o "h moedig Onder b0et mag treen

TDen trotsvan's Wereldspdelheen.

Enverr van't wereldſcheerenſtaet/

HAp hier in't mijn bernoegenlaet.

Ihlaet een anderſyngevoel /

Enkies deſtilheid voo?'t gewoel/

't Gewete blijft dus beſt in b?ee.

WZoe vryer dan/hoeblyer mee.

Ik kan/ hierin mijn element/

Aliſſer ſchoon geen menſch ontrent /

ZDoch ſmook Tabak/ noch Dünof Bier/

MDel luſtig zynop mijn manter; -

Azet welknoch mp noch and'rendeert/

Endaergeengeld in wo28 verteert.

Zoo'kanders geen verdieten had /

Astgeenikuitmünſttheid vatt' /

It ſoumaer weinig zijn ontſtelt.

Al watmp meeſt ontruſt enquelt/

TDat komt ban buiten in mijn huis.

Endan is’t noch mijn meeſte kruis/

Datſulksmp ſoo belet in't goe/

Het welk ih hier in ſtilheid doe/

Endat mijn werk met minder b?eugd/

P** Oohgeefttemindervugten deug:

Änd 24 TDoch't etgen onbewoegt gewiſſ /

16. TDat van niet quaetsbewuſten is/

(Dewjlmüneenigoogemerk

Gods eeren ſtichting van ſünterk

In alles is/) ſegt damin't ſtill'

(Tot God: HEER sus Lust My u’ wiLL'.

os 6. „ÄÄ allerhandequaed/

Ä@psodsºaedenen Faed/
IQ, TDie 'teind'lihalten beſten heer /

Rom”. Soodatonsgeen verd2iet en deer.

37/38/39 Tanga ik in minplicht weer voo2t/

Schoonmietſoo wakker als 't behoo?t.

Ähdenk'/ allüd’ik wat verdiet/
WDºt
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MDat niet en ſuurt/dat ſoetook niet.

Als al“ ongeval geen v2eugd/

ILDen maelit wel van de nood een deugd:

Een Ch2iſten / wat hp immer p"/

HiTan D20ebig zyn / Döcl)altijd blp :

Jndien de Wereld hem eens ſtoot/

2pmoet de wereldzijn als doot/

TDewijl met Ch?iſtus in ſijn God/

Derbo2gen is ſhns lebenslot.

WDil 'thert dannoch nietzijn teb?een/

Äk ſing'eral mijn beſtdoo? heen/

Zetluſt mp dan/ of't luſt mp miet/

JENet d' een ofd'ander Pſalm of Lied.

Die ſoo verr' komt/dathpſhnhert /

JUZetal ſijn ingekropte ſmert/

MDaer doo?'t ſich voeld alsindeklem/

Alſingend'/en met luider ſtem/ , -

Doo? d'Herte-kenner daegten klaegt/

Pind alſjn quelling ſchier verjaegt/

ZS00 dat hem dunkt/hem ſalboo2taen

Geenzeeban rampte hooge gaen. -

Geſang en ſpel/ dat zielen treht /

TPatſelfs P2opheeten-geeſten wekt/

En baerdig maeh hun traeg gem0et/

Äsdoch voo: mpte wonder ſoet;

JIAijn hert moeſt berſten/ ſoo 'rſomtjts

Än ſooveel moelikheidenſtrids/

Sig ſelfsmietdoo? geſanguitgoot.

Den ſingt ſijn felſtevpand doot.

ZSoo 'h doo? geen ZSang konzijn berheUgd /

Zh hadd'opaerdenwenig v?eugd;

HLRaer waer ikben / of waer ik kom/

Derſeiſchaptmp die b?eugdal-om/

TDoch allermeeſt hier in mijnhuis/

ZSoo v?p van't woeligaerdſch ged2Uts/

Awaerikſchºoomloos / dag bpdag/

Mijnſtem v2puit verheffen mag/

ZI

Per

2 Cog- 6.
MCD.

Col. 3.3.

GEPH.5. 19.
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Hermitsteendwaes/ die haet enſmaet/

P2ier nicthan hooren op deſtraet.

Zoo doemen hier het geen hier-na/ -

Gpen. 19. Tºoo?’t v2eugdenrüh Hallcluja, -

* “ neeuwigMeldſalzünhet wer -

Fan Chzuſtus ultverhoren äeck.

Dit'svzeugd/diethertnieuw leven geeft/
En die de Wereld niet en Heeft.

Hetmeeſte Polk weet hier niet Van/

THat nooit ſchierſmaeklik ſingen lian/

TDan volendoldo0?bier of WÜn.

HAaer ik moet nuchter V2olih 3in., - -

Fä Hebb'heele ſtapels hier in ſtil'/ * - -

Pañalle ZSang-ſtoftot mijn Will': »

"Zooººººººººººn/
- - Noet haeſtdeboöſe Eºuae-geeſt gaen.

zoevoeltmenzich van heilomringt /

Ts'thertziguitten treuren 3ingt!

Haertrooſtenvzeugd in thert kam 3Ün/

Goºdalleguelling medicÜn.

Ähnwerk gaetvaſt tot davondheen:

Danga'k beſoehendees of geeº/

TSiena mijnkomſt welſeifs verlangt /

En my metſuk eenuſtontfangt/

Datdoozhet viendelijhgelaet

3Mijnhertin't lüfmº open ga:

Äjewhs dan hoeik daerook ſoet

Enopenhertig weſen moet/

Engeernezin mag bpde in

Zoodatſebpdetaersºeziº

Ätaimijnſtilt' eneenſaemheit

-

-

--

--

Äjetſpuitut ſuerenſtuer Ä

jſchoonik veeltüdseenſaemben /

jenſetookhºe'hgemeenſºmº/ -

Änaenhetvolk / waer bpi Woºn / -

Ännimmermeeronminnºtitoon'

Äisſooveelgeſelſchapjuiſt
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Ahier nietſteeds bp mpgehulſt/

Behoev ik daerommet verdiet

Sneenſaemheid tezijn ? ganſchniet.

Ik hebb' geſelſchap oberhoop/ -

CBok ſonder datik verreloop /

Wºter bp mijn Polk ſooFam

Als
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Aisik'erooitna tracht oftael:

Dat weet mp mün beſoehing dank/

En'k ſiede rijge noch ſoo lank /

TDatik bekommert benom tijdt/

Igoe’h nogeens komenſa ſoo wijdt.

TDe MDinter dagen zijnheek02t;

ZSoo dat nu'sdaegs miet veel en wo?t

Pan mijn beſoeken hier en daer /

(Tenzphet bp de tranken Waer /

CDfdäer deſaeli geen Uptſtelljdt.

12aer sayonds ist derechtetüdt.

12hn Polkje/dat hier woont opt Lant /

Is’sdaegs welhierofdaer vankant/

HAaer's abonds bind'ik grootenkileen

Enieder Auis-geſin bp-een. -

Danruſt elkmetgemak bpt vier'/

ZSoo dathp mijn geſelſchap Vier'/

Env?per by mp ſitten mag/

TBan in ſijn arbeid op den dag.

Pk Deem die gelegentheid danwaer/

Enga/ met luſt/ dan hier dan daer.

MDanneer ik dit beſoeh dan d02/

IDen ruft mp geen Lanteerne toe/

Zoo groot en ſwaer/ dat ſchierdaerom

Demeidhaerganſcheiichaem kromm'/

Gfd'arm moetſetteninhaer 3P/.

Eerdatſ haer doo2 deſwaert'ontglp/

Endanweer hebb'ban doen een UUL /

Eerdatſ"haer blankebodem ſchuur'.

Jh benal meeſtgewenttegaen

T5p't blinken van de lichte TAaen/

Zoo haeſtdiemaer van’shemelstrans

Derſchijnt met d'allereerſte glanß/

Enlijd'älsdan / om p?acht ofſtaet/

Geenander lichtboo? mp CP ſtraet.

'k Ontſteek geen Hteers boo? Son of JLRaet/

Soo'kbphaerlicht kam ſien engaen.
Of
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GPfſchijntaen'themelshoog gewelf

GeenHeld're Maen ſoo vatikſelf
HWAjnkleine TDieve-luchtje ras/

HWAeteene teers/ eneen Gelas/

Enbendaer van heel Welgeleid/

Permitsal'tlicht ſich voo?waertsſp?eid/

Entreht ſich t'ſaem/recht voomyn treen/

JAiet achter of rontom mPheen.

Al wat doo? weinig Wel geſchlet/

Bºoeft ſondernootdoo?meerder niet.

Sa "kben daer vangedient veelmeer/

Enſtappe daermeevoo?t veel eer/

Danofmijngang moeſtnadetrede

TDer HCuchte-d?agers3jngeſet.

HAenheeft doch hier voo? znecht of Meid

Geenvoo2-of achterhuis bereid/

MDaer in menhaer ſoo langdoe.gaen/

(Cotdathaer Heerſchapopſalſtaen.

Endatmen häer teſaem Met MP

Souſetten in dieſelverp/

THathadd'geenval; en't huisgeſin/

TDatik beſoek/ ſaudan temin

MIApopemen haer v?eugd of ſmert /

Gfwattermeeſtleidtop haerhert.

HILIen is doch weerzijds geern' al§dan

ZSoo openhertigals men kan. - -

MDaer ſoud'ihoottverſelſchaptzijn/

Sooſoetenwel als bpdemyn
TDieraekt onsnute meer aen't hert/

Dmdatwpmet verdietenſmert

Zijn vanmalkaer verſtrooit geweeſt;

TDoe’t noch verquikken konnyngeeſt/

Indjenik d'allerminſte maer

Panditgeſelſchap wierd gewaer : ,

TDoe'hnu endan/ uit liefdensd?ift/

HNAijnvolk beſochtmet bliefen ſchºift; Ä .

Ja doewp weerzijds kermden; Ach! . .
- JF 2 - TDie
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WDie eens beleven mog dien dag/

TDat Wºp malliander hier ter ſtee

MDeer ſagen Ingoeruſten v2ee!

Äs’t v?eemt/dat ditgeſelſchap mp

TDusaengenaemen heuglykzp?

Jh ſie/ datoiderhaereih-een

JApongevemsd'lik minnenmeen'/

Gelyk als limet hert en ſin/

Oohhaeralt’ſamen meen'enminn'.

Schoon't ongeachtſchijnt ofgering

Aen een VerWaende ZStedeling/

TDte’tal na ſtaeten baer Weerdeert/

En metſyn mindernoo verheert/

Äa v?aegt/ wat eer/ of leer / ofnut

Doo?mpts in een leemenhut /

Bpvolk niet vandeurtrapt verſtant/

JlMaerin haareenvoud op het ant;

Soo acht’ik't nochtansalswatgroots/

En houmphiermeerbuiten ſchoots

Panjalouſpenbim'genijdt/

Soodatſemp ſoolicht niet bjt'/

JlMaerſlechts baneldcrs/ en van berr'/

A?aer ſchen-bek tegen mpopſperr'.

't Js ook ntet ſondernut ofleer/

ZSoo 'h hierdus met mijn Dolkverkeer:

Iºaerommegang leert mp mynpligt./

Enſpzijnweerdoo: mpgeſtigt.

Als tk metditgeſelſchapp?aet/

MPeet / dat mpſulks aen't hertegaet/

Deelmeer dan daer men/ made konſt /

HAethogge wooden/ ſonderjonſt/

JWPP 0p ſºll gro0tſchfeeſteerten eert/

En honig om de lippenſmeert.

WDatuit het herte konnt van daen/

IlNoet immers meeſt ter herten gaen.

Äa 'k b?eng weluit de ſlechtſtehuis

TDemeeſte vzuchten veugdweert'huis;

HUNits/
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JUNits/ ſonder ſtoot/ de tijd daer meer

JUNet ſtichtelijk gep?aet Paſſeer'.

Sp willen liefſt zijnonderrecht

TBiedUseenboudig zijn en ſlecht.

TDetrooſtheeftophaer ziel neer Vat.

ZSproemen van geenaerdſchefchat/

JNoch van haer ſtaet ofgeiden goed/

HUNaer zijn verneerd d002 arremoed /

MDaer do02 ik haer en mijn geluli

Inhaer“ en mijne zieled2uh' /

GEn leer' teſamten haeren mp/

Poe's menſchen rijkdom mieten3P

Gelegenin beeltjd'liſh goed /

HLRaer in een Welgeſtelt gemoed;

En/ dathpÄ is/ die/ bernOLJt/

ZSich na ſijn arhoed'heeft geb0egt.

Maeriſſer ergenseen wat meer

Perhoogt doo?rijkdom of dvo eer /

Daerſpeehtmal veel vangelden winſt/

Sfwaer't win-ſuchtig hertop pinſt. -

Helaes! 'k vergeet mp ſelfs daer wel

Tºooº veelonyzuchtbaer aerdſch gerel;

Soo datik namaels in müngeeſt

Gedenk; hoe benikdaer geweeſt/

En hebb'onmut mijntijd verp?aet

JAet ’t geen dat mp Mietaen en gaet!

Hl.Nenfsbeſt in een armehut

Poo?'s wereldspdelljeen beſchut;

Het goe gewetenhoud daer bp -

ZSich beſtvan't pünlük wzoegen v2p.

Alwoºd mydaerdanopmijn hant

Geengroote Koemer wün geplant/

Haerliefd'en luſttot mpent mün

Perheugt 'ermp veel meer dan wijn.

WDie uiteen goedertieren aert /

HIAp ſlechts een ſtoelzet bpſijnhaert /

Al is’t geſeet Van ſtro0 of tien/s’tgeſ ſt JF n Be



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

38 W. S LUI T ER S

Behöeft mpanders nette bien.

JNoch hebb' ik b2ienden hier rontom /

MBp Welk'ik ben heel wellekom:

Zoompdetjdt hiervtelte lang/

Ähnam tothaer welmeer mijngang.

'k Jael ondank / ſoo ’h dus lange d?ael/

Enhier ſoo vaſt blüfalseenpael;

Soo datmen mp by-wijlen bzaegt/

CPfmPhaer b2iendſchap niet behaegt/

Gmdatikſinſoo langeentjdt -

JRiet eens hebb metmijn homſtverblijdt.

'h WDeet ſoet geſelſchaplaeten v?oeg/

Hadd' ik daertoeſlechtstijd genoeg.

Pantgeendingkom’ik meer tekot

Als jd/ waeraen'tmp immer ſchont.

Steeds blüft'er noch iet ongedaen/

Ai Wang ik dagbpdag weeraen. -

Deel ſticht'lijks hadd' ik noch welvoo2;

HTNaerraek'er / na mijn wenſch / nietdoo?;

Hºoewelih ſomtijdsal wat winn'/

Skſteehernoch tenhalstoein. -

JUMP konnt dan geending b2eemdervoo2/

Äsdatihſomtüdsſeggenhoo?;
Ja Wel! hoe lang moet ude tüdt

Daer ballen/ daerg' alleenezijt !

Js ſteeds bp elkhet out geſäng;

MDat balt unu de tijd welfang

Daer ihveelmeermpſelvequel'/

Dat alſinsmp detidverſmeil'.

HNÜntijd die balt mp/laet en b?oeg/

JDochbeete ko2t / mooit lang genoeg;

Äsdfſemptepoſtontrüdt.

Äkhebb.alhiermeer werkdantijdt.

Änden dannu mijn ſtaetudeer"/

Beklaeg min tijd-berlies veel-eer;

ÄÄ IIÄ held

Felijk de D?ekaertnabeelgeld,yk de D * - V 'k JNag

z
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'k JMag in geendingen gierig zijn;

Zh ſpaer voo? vzienden b?ood noch wijn:

Aaer wat de tijd raeht / h beken/

Dat ik daer mee recht gierig ben.

Äh hebb'hetgeld ntet over-hoop/

2aer / waſſertidvoo? Geldtekoop/

Äkgafdaer voozhet beſte goud/

TDat iemant in ſijn ſpaer-Pothoud.

TDaer is geen ſchat/ mabp ofwjd/

Leſchatten tegen d'edeletyd.

WDie deſeſclat verquiſten gaet/

CPfſtch ſoo iicht ontſteelentaet/ " -

Enkrijgt henn met geen moette Weer/ -

Als wel verloorengeld ofeer. „

GP menſchenkint! weerdeer den tüdt;

t Zp watgedoet/ gpraeht hem quyt.

Äp gaet ſoo welmetboertery/

Alsmet gewichtig werkvoo2-bp.

Doet alles meteenwahk'ce hand/
JNitsgeengebzuik vanhoekberſtand/ P2ed. 9.

ZDoch Werk/ noch WHSheid / Noch beraed IQ

Jutgrafis/daer gphenengaet.

WDie tüd wilachten als ietgroots/

Beſie ſ'/ als hp ſ’ im d'uur des doots/

MDanneerſ'hem is geheel ontblucht/

aldeerlikma-ſien met geſucht.

! konden doch ſoo weldelien

WZaer ho?t'aenſtaendetijd beſten

Als wel dienu verſtrehen is/

MDatſch?ik / wat albehommernis

Souziſm in't binnenſt haersgemoets/

Gmſ’aen teleggen tot iet goets!

HNaer eermendit teweten kom/

IDenis verſleten; d'uurisom.

TPedoodlegt menigin dekiſt/

Eer dathp van wel-levey wfſt. - Pzedik.8.

Betis eenwys voo?ſichtig man/ 5.

- F 4 TPfe
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Dietiden wüſekennenhan;

Die thd vergaertenwelbewaert/

Als 't beſte dat hp vind op d'aerd /

Soo dathp vooz geen Konings kroon

Sintijd verruild alkond' hpſchoon.

Elk uurkenzp alſneegbetrapt/

Eer’t ſonder vzucht ter vluchtomtſnapt.

Ä neemeen ieder dag ſoo waer/

sofºtonſ heeleleven waer.

Hºenkamp metſnelheid vandetjd/.

Dootſnelgebauik derſelvº/omſtrijd.

Dien't volkommut veel tijdsontrooft/

Perlieſtmeer als hp welgelooft.

Ben blpde/dat de Winter mp

Panmenig tid-dief nu beb2p'.

Vºet Stee-bolk wil nunietban Stee /

2Bevºeeſt voo?buijen koud' / en ſnee:

Mºet Weetop'tland nu geenplaiſter/

En denkt weldat nuniemand hier

Htan leeben/ danmetgroot verd?iet.

2<p ſeggen; tiſſer's ZSomersiet:

HLRaer wie is’t/ die bp WDinter-dag

CDP ſulke plaetſen harden mag?

Daer ihmpſelvevaſt verblp'/

TPfe hier nu ſitten magſoo b?p/

CPpdat ik dag bpdag verricht"

All wat mpſelfsenand’ren ſticht.

CPf't buttenmottig is/ofkout/

Äkhebb'hter d?oogenluchtighout/

Datfraet geſcheit isen geklooft.

Dok ſchijnt de Deen-ſonmp voo?'thooft.

MDaerom fk 't in de WPinter hter

MDelhardenkanop mijnmanier.

TDetijdt verleent mpnumeerjonſt.

Daerwo2d niet half ſoo veel gebonſt/

Als in de Somer/ boo2 mijndeur/

MDaerdoodedagkrügt ſcheurvpfcheur. -
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MDat is eenwinter-dagje ſoet

Poo?een die ſich voo?tuiheid hoed!

TDiemeer in ſtilheid ſich verblijd/

TDan een die ſulkeendierb'Tetjd/

GPp'tgladbevzoſen psofſnee/

Derjaegtmetpaerden na?re-ſlee.
ZF 5. - TD.de
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Doe'heenseenutvlucht nadeSteen/

Geſchedt alom gewicht gereen.

't Isſomtjtsommhn naeſtebloet/

THätmp daer bpſtch hebben moet.

MDiekam ſich dat geheelontſlaen ?

Izetbloet dat krupt daertniet langaen.

HNaer ſoo 'knuineen Stad eenstoef/

Izet is untnoot/ of grootbehoef/

Gmdat het danaldaer Voo? MP

Soo dºukismet de Dºuhher".

Ähben niet ſinlük in myn huis/ -

jàaer hebb' mijn werkgraegnetenpluis/

TPat vo02 elhsoogeinkommen Moet /

Enblijft als 't is/ t 3p quaed of99et.

TDe THzukkers p2oefyeeft Vacheen fout/

TDie niemant licht bemerktofſchouwt/

TDan ſelfs de Maker van't geſch?ift/

TDie alles op het nauwſte ſift/ -

Gfvildtietonfatſoenlijksuit/

TDat doo2geentekens Wo2d beduid;

MDaerom hpſelfsdaer bpzhnmoet.

As’t leſteblad ten eindeſpoed /

H2oet ſomthds daeriet bPofaf/

TDatnooit een v2eemde nam ofgaf. -

Indien'er haeſt is bpmünwerk/

Zoomoet dedºukke Dzukkerſterk

Gepo2ten aenged?even zijn; -

Ofanderwerk gaet voo? het mün'.

TDanmoetik tot de Bindersgaen/

Enſelvemethaer oberſlaen/

BZoe beſt mijn werk gebondenzp/

Gfhoe veel dat meneiſch van mp

3DJo? hoo?n'-of ſlechteſchaPen-band.

"ä HLRaek methaer klaer denachterſtant.

CDm ſulk en diergelijk vereiſch

Is'tdat iknade Steden reiſ:

Geloofmp/ vzienden / datik daer

Om
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Onn ander reen niethenen Vaer'. -

Per Stadſch bedzijf geeft mp geen v?eugt/

Naerwanluſten veelongeneugt;

MDaer wanſooklaergelük de dag) -

JLRijn BU 1 T E N- LE v E N tuigen Mag/

et welk ikongeveinsd'likſch?eef/

o als müngeeſtmp daer toed?eef/

Doo? alniet anders als th't meen.

TPaer gaet het Land mpvoo? de ZSteen.

Äjt/

Heeft nooit meer v2eugt / damals hp biüft

Ganſch afgeſondert/ bpſhn werk/

Eninſijn ſelfs bepaelde perk. -

Ik waer welmal/ ſoo'kom plaeſier/

Ging in de Winter-tijd van hier/

Daerſelfsgeen ſoete Somer-dag

ILMP licht'lik toe bewegen mag.

'k WDeet metmijn geld wel beterkeer /

Emmet mijnkoſt'letijd noch meer/

TPandatik die met reiſen quiſt/

Alsofikdaer geen weg mee wiſt.

kHebbmeer vermaeks inhuis alleen/

TPan'hweettehaleninde Steen/

Daernooit voo2mpietis bereid

TDanmoeijelijkebeſigheid.

'k Gmſiemp/ dat m'erſtaeg weeraen

Jºplediglangs deſtraet ſie gaen/

Enniet begrijp' wat ik daer doe/

ZSoodatm’er 't een of 'taer vermoe /

TBat mooit mpn hert eens hadd' gedacht.

'k ZSlpt hier den winterſoeten ſacht /

En denk aldag bpdag weer aen/

MDat wil hp haeſt ten einde gaen!

JRiet ongerijmder/ dan bejag

Dmtkosten van den winter-dag/

TDie's abondsb?oegen's mo?genslaet

(Teveel met ſlapenhenengaet/

43

CE
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Centuſſchen bedd'endehens blijft/

Zoeſeer menook ſich ſelve düft.

Pºofyt'ge beſigheiden vliſt

Derho?top't allerbeſtdentijd.

MDaeriemand duiſend vºeugdenſock/

JEin v2eugdis in deeſ’achter-hoek. - - -

Soo'kalseenaſſche-puiſter ſat/

En anders niette doenen hadt/

Aisſlechts münſehenen wattebPacm/

JLen mog dit leben mp Ontraen.

Äkbengamts nietvanſulk eenaerdt/

THat ik in't hoekje van den hacrdt/

MDatlang ſou ſitten ſonder werh/

Ofeenig loff'ihl oogemerk.

Ik houdemietvanſulheiten/

TDie ſlechtsin’t vier wat mann'hens ſien/

En't mpm'righooft volſotheid b2den /

JRiet wetend watſpſullendoen.
-

'k Zebb'ſooveel werks hier overhoop/

Dataltijd mpdetüd ontloop'.

"h Zoo? na geenklokke dieder ſlaet/

Eer datſe's middaegsbom-bamgaet/

ZHoo dat ik denk; wel! hoe is’t hier!

't Gebaedtisnoch niet eens bp’t vier;

Ent isſoo laet dehlok die liegt /

Gf't is dat mpdetüd bedziegt.

ZS00 Jaet het nadenoen-tijd Weer /

Jhdenk vaek; ishet domher weer/

Of komt denavondal weeraen?

Daer noch ſoo weinig is gedaen!

't Istijd datik mijn Lieersontſteek.

Zoo gaetelhuure/ dag/en week.

JDuoodeelt eens / na't geengpſiet/

CPfmp de tijd berveel'/ ofniet;

Enof't ſoo grooteen wonderſchijn /

Datik ſooangalleen hanzün.

Jkhoudetydin waerd'en eer/

JlMaer
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Iºaerih verdºyb'ſe nimmermeer.

SGa'h hier endaer bp-wylen heen/

't Isom geentüd-verd?yf; o neen:

Il2aer 'tis/om dat beroep entyd

Hl.Ap dan ntet langer t’huis eiljd.

Indien ikd'eenofd.aer beſoel /

Jsmiet/ omdat ik/ in mijn hoek/

Lerachter/ net meerraeden weet/

UDaer in mynthd ſalzünbeſteedt; ...

JLRaer dat hier doo? myn ſchuld'geplicht
Dan liefd entrouwook3p verricht. - WoU, 13.g.

TPieu beſoektom anders.net/

TDan dat hem eigen haert Verd?let/

Enſelfs detijd hem valt te lank /

Derdient vanuwheel wenig danli.

Alkomt hp dan almenig-Werf/

Gpzptalleen ſijnmoot-bederf.

TDe reden zijn damveel teſlecht/

Als d’een ofd'ander tot mpegt; .

ZSoo/ komt eensuit/ om dat de tüdt

Hdoch telang valt daer gp 3yt.

JDeen/ b2ienden; ſooiktotuliom /

Geſchiedt hetnimmermeer hierom.

ZSoo'h't niet en deed' cm uwent Wili'/

Ähſat de ganſche week. Hier ſtil:

Enſountet eens noch v2oeg noch laet/

JLRijn beenen ſetten op deſtraet.

Ja / ſookwouuttgaenomeenleur/

'h Hadd'hondertplaetſen tot münheur.

Däerom gedenkt vp / waer ihkom/

Zet heeft geduurig ſijn waerom. ..

Heeft't een of'taermet veelom’tlif /

JNoch doeik 'tom geentüd-Verd?yf;

Genietih wat bermaeh 0frUſt/

't Is/ om den thdmet verſche luſt

MDeernatejagenal mſnbeſt. -

(Tijdquiſting ſchuw' ihmeer danPeſt. ºp!
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JFp! datdenaemvan Tijd-verdrijf

Noch bpden Chºiſt'nen overblijf!

Daer Godſoo ſcherpetſcht tijden ſond/

TDielpons hier ten goede gont.

JRiet wo?d'er ſoo beklaegt ind' hel/

Als dat men ded'letijd doo? ſpel

Enpdelheid verwaerlooſtheeft.

HAaertjd/ eensquht/ woºd mietherleeft.

@tijdverd!üver / wie gpzjt/

Derdijf ons doch denquadentijd/

Maerkoop den goeden wüſlik uit/

"Ä # Ä buit.

e menſch/op toopmanſchappen wijÄ ! #ÄÄÄ/ js/

JLaer geeft ſynthdſlechtsoberhoop/Gelükeentoegtftopdekoop. 0P

Hegt/ wieſoograegna tüd-winſt zy/

Gmdieteſchatten na waerdp ?

Men acht ſich nuaen ons verplicht/

Poo?tet van geenofklein gewicht/

TDatelk doch haeſt/naſjnen doen/

Hl.Net"teen of't anderkan vergoen.

Men danktonsvoo eendonkjebier;

Laervoo?een uure die ofvier/ -

TDie m'afb?eeht ban ſijntjden werk/

Enaen hem geeft/ dankt niemantſterk.

Ändien mentijd banons ontfang/

TBat achtmen als bangeen belang/

TDaer nochtans ſelfseen dankbaer man

TDienimmer weer Vergelden kan/

HAoch daer voo2/ met fatſoen eneer /

Htanſeggen/ haelt uw ſchaé eens weér.

-

HIERen deelt ſijn geldniet geerne mee;

Maermet ſijn tijd selk haeſtree /

Gm die teguiſtenaen een aer/

Alsofſe bangeen waerde waer:

TDaer doch geendtngopaerden mee /

-

Ge
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Dblinde ! waeris u geſicht? N -

Nºe weegt gptſwaerſtedoch ſoolicht -

Been menſchlüdmeer verbogenſcae/

Dan die ſyn tydntet houd terae.

Segt / oft'er een opaerden leef/

Die oott verloorentijd weer geef.

Detijd loopt vlugen ſnel voo uit/

WD92d niet herroepen nochgeſtuit/

Piegt ſagtkens heen / maekt geengerucht/

En waerſchouwt niemant vanſjnvlucht.

TDe tijd wo?d niet beſtiert doo? konſt/

JPMochooit verlangt tot iemandsgonſt.

Aphoud ſyn vluggeloopen d?af;

Die Godvanaen-begin hemgaf. . .

Hºp ſpant nooft uit/ w02d nooit verlet/

Jºochdoo?geſmeek eensneer geſet/

Detegenwood'getidisko?t/

Soodatteraengetwifeltwoºd/

Dftegenwood'gethdook3P/

WPantſ'isall'oogenblik voobp/

Het geentknuſegg/ isniet meer:

Een anderthd-punt iſſer weer: -

TDetjd/ wil'tſnelſte zijn vanal/ Fºren

KCotdatſemietmeerweſenſal. « ,

Gpvaegt mp/ofikſelvedan

IAhntijd/ ſoo weltoeb2engenkan/

Datikſ'aampderdus waerdeer?

Ik ſegge/ datikſulksbegeer/

Entragter nametalleblüt/ .

Omnietstequiſten ban mijn thd.

'k Segg' niet ſooſeer wat ik vermoog'/

Als wel/ waerdatik meeſtna Poog'/

Enwat eenman/ als mp/betaem'.

Jstemantſelfsſchoon minbequaem

Gmſnel telooopen in de baen /

Dochmaenthpweleenſterker aen.
Ja
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'kben/ doo? Gods genae/ſoo verr'

TPatih volmondigſeggen derr/

TPat th tot in mynziel beſucht

TDentijdt / die 'k muſſe ſonder VAUcht.

Ik overdenke dag bp dag/

Hoe'h beſtmünovrigleben mag

Petri 25eſtedenrot Godsdienſten eer/

”* Zhvºees geendingter wereldmeer/

TPandat mp Ooit Veel aerdſch bed2Üf

JlMogkomen Vallen op het Üf.

Cot mieten quaet-doen ſal/met weet/

Panmp geen uurezijn beſteedt.

GP menſch! die/met ſoo lichteenhamt/

Den dierbrentydt verlanterfant/

Perſin doch/ waergphenen ſeilt.

Häoop thd ult/wylſu wozd geveilt.

Epb-3. 6. Maer dieſe beſt uit-koopen wil ..

Cot zielen oeff'eming/ moet in't ſtill'

Al veeltyds wetenom tegaen

S s. Ä ſtommen/ buiten's WBereldsbaen/

Fº* Soodathpafgeſondertieen/

En ſich geheelljkover-geev/

Detyfenziel/ aen'tioffiik werk/

Perhoren tot ſijnoogemerk.
-

Dirmaektook / dat mijn Eiberg mP

ZS00 mooials's Graven-Hage 3P.

'h WDas leſt een ruinnetjdaldaer;

JlMaerſat meeſt / d'eenedagna d'aer/ -

CPp mijn vertrek in't ſtill' alleen/

Jºetboek-enſchif-tuigom mpheen/

Enhiel mijn deur en venſters toe /

Danal'tgeſwierontruſtenmoe.

JIAhn v?iendendeen mpdikwils d'Ler/

Gmmpte leiden op en neer,

JRa't Pºincen zof/ ofna't Poo?hott/

Daer mal watpachtig isaenſchouwt/

WDaertnik welhaergunſtaen-nam/ JNaer
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Aaer / als ik op mjn tamerquam/

WDas daer/ inplaetspan al’t gep?ael/

In ſtilheid weer mhnſoetſtonthael.

Dan dacht ik bpmpſelfs altjd;

MDatiüdeen Chºiſten hieralſtrüd/ 1 Ioan.2.

Die inde wereld geen vermaek äiº.

Begeert/ dan dat hp die verſaek ! it.213.

Geloofmp/dat ik reisopreis -

Sat bpmpſelfs tnſulk gepeis:

Alwoondik in denmoojen Haeg/

TPiemootheid waermpſlechts eenplaeg/

Engafmpveel belet in'tmijn/

MDaertnik doch moet beſigzijn.

CPfſoo veel koetſen/ met beelſtaet/

terhoſſeboſſen langs deſtraet/

odathetin mijn ooren raeſt/ -

TDaer van hebbih deſathetd haeſt.

Alwaer’tte Eibergook als hier/ -

Gedacht ih/wat ſou dat geſwier

Poo2 mpzijn/ die naſtilheid tracht /

Entander maer voo?quelling acht/

End'on-weer-roepelijke thd

JRietgeern' inaerdſch vermaek verſljt!

"h Ben noch alvan het ſelfgeboel/

MDaer onſeplaetsſoo volgewoel/

Enp?aeldºooh ſoo in weeld' englans/

Ikblüfhter inmijnhuisnachtans/

Enhadd'noch luſt/ nochthd / om't oog

(Te weiden in al’t ſtaet-bertoog,

'k WBeet in die grootſche Steen doklien/

TDie’talmet tegenheidaenſien

MDat daer van't wereldſchegeſlacht

Soowoºd geachtofna-getracht/

Endaeglihsmeteenboekin't ſtill'

Gp't beſt vermoegt zijn na haer will'.

MDat helpthaeraldieluiſter dan?

TDewjlſe liever zijndaer# /

eſ
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Gpdat haeroogen/ooren/ hert/

JRietzjn bekoozt/deurboo?t/ verwert.

. Is’thierte dootſch? weet / datpoo? mp

TDie dootsheid als een leben3p: - -

HAaer veel gewoelis mpeendoot/

MDaer in ik noott ben / dan do0? M00t.

'k Benopgeenplaets ſoo Weltev?een/

Ais daer ik's wereldspdelheen

Allevendig ontſterven mag.

GPftemantopſhnleſtedag

ZMGammeer hemdoods gewelt om-Vat/

FpMBereld! ſegg / wat ofis dat?

Äktracht/datik de wereldhaet/

Têerdatſpſelvemp verlaet.

Alquammpalde wereld toe/

'k Soudoenhet geenik heden doe /

Enſoeken/ evengraegen ſterh/

Alvoo?tte gaen in't ſelve werk: ,

ä Soubpmyſelfs nooit blpder zün/

TDanalsitz blpven kon bp"tmijn'.

Fenoegen / datonsdaerde geeft/

Tsnietindingen die menheeft/
FHaerin't gemoet van een dieſ acht.

rom.823. Jetgroººº wo?d vanons verwacht.

Aſwaerik van al’s wereldseer/… ,

Panalhaervzeugden rühdom/ Zeer /

et waereen armeſlabernP/

oo'ädaerdoo2 week van Goden nP.

Faeris geen waergeluk inlet/

Spieu. 23. THaeris mietdaneegrº Niet, … ...

E Tjat als eenſchouw-ſpe/eensberſchüt/

Ä73. Fñdaermed' als eenſchim/ verdwijnt.

Ä Ispdelheidºre
jedt, 1. Aſ wät geſien woher Ä
2. Äatoott een vleeſchlükherte bleid /

Een Chriſten leeft vood'Eeuwahed.

phil.z. Dit's jolimijndoel/ waerma ik milt.

14. Hoe
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ºdeſoud ihdandenoogenblik “ vºn..

lºgnº evens geben aen bedzijf/ es

Daerntetop't leſt vanover blüfs jºs.

Naeſtvatdeeſaerdſchehutdaer neer/

Endaerompver' ik temeer/ - -

Datal mjn tpden vlpt doch wel

Beſteed 3p/ eerde dood ſooſnei

Enonvermoedlik mpverraſch/

Enal münſpillen werpºindaſch.

"h Boetnufet doenhet welk alsdan 2 Pet. 14

De lebenden noch ſtichten kan. I 5»

GPnſ'leben gae doch ſoonietheen

Doo? lulden vanonſ" eeuw alleen. -

Dennoettetsdoen/dat voo? delien/

Dienaonsleven ook noch dien',

Enaen meereeuwenvoo?deelgeef/

Jºneefboo? weinge/ ſoomenieef

Slechtsvoo? deluidenvanſijntjd.

Rentanook / buiten'toogdernd/

Diena dedoodniet woºd geacht/

Jet doen boo! 't verrena-geſlacht.

Ismüntalentje kleinenſiecht/

P?ed, 44

24.«

Hetmoetal mee zijn aengelegt. JVAatt. 25.

Schºn beegeringer waerin waerdº/ 15. elt. -

Ähbergdetnochtansnet in d'aerd /

ºmdatimer/hoe’thierofdaer

Hºeer ſticht / alsof'tietgrooters waer.

Zoomet; het houd tenminſtenmº -

Panſchendig niet- enquaet-doen jp. - -

Pet/asikditait ſaem betracht/

Ennabehoorenneem in acht/

CPfmp mijn ſtille leben dan -

Celang ball ofverdieten kan.

Doch elk en bat het niet ſoo ree/

Die "tvattenkan/ die vattet mee, -

't Isjuiſt voo?pdereen geenraed/

Celeevenſoo in ſtill'º /

2. TPfe
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1. TDie voo? een ſwaeren traeg gemoed/

Doo? Satansiſtveelonhepbºoed.

- MDeet/ dat geeneenſaemlevenpaſt

Poo2 een/dte ſelfs ſich is tot laſt /

En d'aerde die hemd?agen moet/

Emmet verd2iet ſooedig voedt.

Iſèenbinderſch/doozlos beſtaen/

Doknimmer doo? geloften aen.

't Is voo? een menſchen hind/ in tüd

„ - Danſwaer’aenbechtungen Van ſtryd/

JPietraedſaem/dathpeenſaemzp/

ÄlDaer ſich bp goed geſelſchap vip /

Pzedik.4. Het welkhemhelpenonderſtutt'/

is Envoo? bed2oefderleetbeſchutt.

- HAaerſoomen/ van perſoehing ºp/

ZSichſelfs gemahk'lik machtig3p/

En/ ſterhen moedig in den leer/

eph.éro. Sich in ſich ſelbºndeº/
“ Enſmaek het allerheug'likſt ſoet

Danſooeenwerkſaem v?P gemoet/

Ilaenblpv inſulheen ſtaet/ alsdan /

ZSoo lang b2p eenſaem als men kam.

Ikvoegemijn genegentheid

Aldus natüdsgelegentheid.

Mits Godmijnhuis duseenſaem ſtell'/

Zoo tracht ik deenſaemheidook wel/

Tot mijnen anderluiden baet/

Te bzuiken/ eer detüd bergaet.

"h Geniete ſoo een ſtille dag

JPiet langer danikkanen mag.

Belieft'et God/dat ikeenmael /

HWÄhn jongeſp?uitjens bp mPhael /

Metal wat tothaerdienſt behoo?t /

Dan is mijngantſe Wooning V002t

Damgoeten ſoetgeſelſchap bol.

"Hageſtongevoelig zün of dol /

Zoo'kdaerinook geenbzeugden had.

JWPj

§
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Mijnkind'renzyn mynrühſteſchat/ Pſal. 127.

JlMynerven die ik overwon 3

Aa dat ik d' Ee-ſtanteerſt begon.

Kondihſe bep/met goetfatſoen/

Hier bp mp ſelfs ſoo wei voldoen/ . .“

Als nu ſteeds op haer wo?d gepaſt/

't Sou mp een luſtzjn/maer geenlaſt
God gunn' mp/ dät ikſ"/ aen mijndiſch/ . Pſal.128.

In v?ede/ mag geſonnen friſch/ 3

Gelijholpbe-planten/ſien/

En daeglihs haer mijn liefdebien.

er ſalook ſtrekken tot Godseer
oo 'k welmijn eigenhuisregeer'/ 1 KCim, 3.

Enhoumin kind'renmet beleid/ 4.

Än ſtemm'geonderdanigheid/ Pſal,8. 3.Jaſooſouduit der kind'renmand U

Gods of hier bp mp zijn verkond: atº.
't Geen'tſoetſte ſoetisineenhuis.

'k Sal nochtans haten/ veel ged2Uis/

En trachten,/ datik ooh als dan

JDoch bpmpſelve woonen han/ ,

En/ ſondernoot / geenaerdsbedüf

Aenhale/ maer in't müneblüf:

Gelijk fk hebb' tot noch gedaen.

Ik hebb'er’t volle voer doch aen/

En kenn' mijn ſchouderen veelte ſwak

(Totmeerderlaſten ſwaerderpak.

Gep2eſenzpmhn God / dathp/

Die beſtminſwalheid kent/ van mp

Tot noch toe d'aerds geſommerweert.

All wo2d müngeldſchoon nietvermeert /

LApgunne mp boo?taen 'tgeluk/

TDat mp geennppend armoed?ukk'/

Die dºoo2ſaek weſenmoeſt alleen/

TDatikſou buitentmünetreen.

Alwiſtikergensveelpºoft/ .

Soo’t zijn moeſtmetverſuim van tijd/
- G3 Dig
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TPfe'k tot ietbeters kan beſteen/ - -

TDan't geen ment' ſaem raept hier beneen/

't MDaer eeren meer Verlies dan winſt;

L?et meeſte wierd verquiſtom’tminſt.

Pedik. - Al d'arbeid van een wereldſchkind

15. Äs doch/ fnplaets van winſtmaer wind',

MDameer hp naekt weerhenengaer/

Enºt alles inde wereld laet.

JlMijn ſtille b?pheid was mijn ſchat/

Selfsdoe ºk ſoo welverſeſchapt ſat

JPNet haer die "tmooit in 't ſtill” verd200t :

ÄlNaer/ met mp/alt gebwoelontvloodt;

Äº Omeeuwigonwechneemijk Een/
4?« Datnutennoodigisalleen.

Anagram- Dit was haerſchaten eer; diesquam

madt Let- HAAR EER-TRooN RAS BY ’r SAL1G LAM.

Ä Hooevenmag metmüngen

Ävan Salmochtanshter omaerdſchgewint

des Au- CPfboo!-raet van veel tijdlijk goet/

Ä Ä- JRietveel geſweet zijn of gewzoet/

Ä“ ZSoo lang denoot daerniettoedwing /

TDie’h maeralleenlik uit beding.

Htrügt mijn geſin geentijd'ljk goet/

TDan't geen datik haer winnen moet/

Zoo wilhaer deeltjenſober zijn.

Jk magniet woelen buiten't mijn'/

JNoch ſteeke / doo? te beel beſtier/

JlMijnhandniet in een nood'loos bier.

TDoch Waer toemaek ik beel gewag

ap.eu. 27. Pand' ongewiſſ aenſtaendedag?

L- "ä Dergat ſchier / datik ſlechtsbeſch?eef/
PZoe'knu indeſebwinterleef/ v

Än beeſ'ge ruſtenſtilligheid/

Perkooren Ult b?pwilligheid/

Endus alleen hier duuren kan:

2Begript men't niet ! TDitiſſer van/

Mijn Werk/ mijn Sang/ en Poéſp/- M THſMg Bºengt
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AB?engt althd mp verand'cing bP/

Soo dattknooitop eendingºt.

Hainledigheidheeftook ſynnut:

Enwatih hier dus eenſaem klaer'/

TDat wo2daen veelen openbaer/

Zoo dat hetnuten dienſtig 3P/

Zoo welaen and'ren als aen mp.

MBieniet in 't ſtill'ſich ſelfshanVoen/ PhilEnt’ſaemaen and'ren vo02deeldoen / - ll. 2.4»

ABaer toede Ch2ſt'nen liefd'onsraed / Ä“
Schuw d'eenſaemheld als giftigſt qUaed. Phil. 2.4.

ÄDenis niet boo?ſigſeifs alleen/

HAaer ook boo? and'ren in't gemeen. JWAatt. 5.

Geenkooren-maetbedeluwigt; 15/ 16.

Het glinſter ook in eksgeſgt /

Sooveelhet ſonderhuichen han:

Team krijgt'er God meer eereban.

HEYen vzaegenuboo2taenniet meer /

Hoehdusalleen münthd paſſeer

Tjat niemantſulkstevzeemt boo? koom/

Soo helpik hemmu uit dendoom/ „/

Entoon hier / hoe'k den MDinter-tüdt

Sooſtil enafgeſondert ſlüt'.

Jávoeld inmpeen ſoetedzift /

GPm ditte ſtellen in geſch?ift;

MDant waermijnkenmismpontmoet/

Gfwiempſenteen bzief of groet/

Jkhoo?al datterwoºd gepaet/

de'hlevenkaninſulk een ſtaetz,

lidumkt/ hp kandit niet vermoen/

Tºatiemant die*t welkondeboen /

Indienhp t andershebbenwou/

ZSich ſoo alleen behelpenſou.

jawel ſegteendiethootofſtet:

TPfe man behoefd'etimmers nietz

Tathp die ſooganſcheenſaem leeft/

een wilmeer van de Wereld Heeft:Geen v C54 beef WPat!
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WDat! Wat! heft weer een anderaen;

Hºen moethem eensten beſten raen/

t Geefthem geenaenſien nochontſag/

TPfe doch welanders hebben mag.

Ja wel/ ist mooglth! ſegteen aer;

Ändien ik in ſijnplaetſe waer/

Äk dee mp beter watte goe:

* WZoe b?engt hpſoo ſijn lebentoe?

TDan b2aegt'ereenweer; ſit hpdaer

JRU noch al/ als eenklufſenaer/

En ſonder dar hemſulksverd?iet ?

'k Berſtampſulkeenlevenniet.

Danroepteen v?eemtenlos geſel;

Iºatlüht het momiksleven wei/

Äſoumet kleine moeiten pün

Gal6. ſoo haeſtgeeſt!üh kommen zün:
1 Theſſ 4. Alsofhetgeeſtºlijklevenmaer

« Aenklooſtersvaſtgebondenwaer/

En ofniet elk banons ſijn vat

S00 wel in eerbaerheidbeſat/

Enswereldspdelheen konvlien/

Alsjuiſt geſchoren tlooſter-lien.

JNoch roept men; ditenheeftgeenaer/

MPant/ komthpt’huis/hp vindthout Haerd«

HNaer weinig weten ſpervan/

IYoe haeſt mijn viertje b?anden kam. ,

Äh haemijnhout miet eerſtvan Veer;

't Leitbp mp voo? de ſchoo2ſteen neer/

ZSchoonuit-ged2oogt enheel verjaert /

Gan't Munſterſchkrpgsvolk frael geſpaert/

3Deelmeerdan eenig huis-gerak/ -

Gfmantels/kleeren/ſakofpak.

Izetkomtdeblaesbalkſchiertevoo?/

Enwarmthetheel gemahjedoo?.

Haaerelk verwondert ſich voo-al/

Lzoelang mphter de thd wel bal'.

Iseen ulthondert/diedenſchat d

van
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Pan ſtille beſigheid wei Vat, -

jl.Nen gript hetal aen 'tonrecht endt;

Diesmaek ih't alles hier bekent.

WDie nudit levenp2ijſ’oflackt /

Ik ben erſelvemeevermaekt/

Enſing als noch mijnoude Niedt. -

't Bevalis’tal; en s’t ſoomtet?

Ja / ſoo het ſp?eek-woo?theeft gejk/

Is's menſchen ſinſyn hemelrijh.

Genomen dat dit leven mp

Somtüts watongemahhhk3p/

En jUiſt niet gaegelijk’t beh002t/

Js 'teldersmaelks wenſchen voo2t!

'k WDeet ſeher/ dat bp veel geſwier

WDelmeer teondeeg is als hier/

ZSoo dat m'er ſomtyts hno2ten hjjft/

En omeen beuſling misbaerd?üft.

ZSoo't hier ſomtjtsniet recht engaet/

Zh woºd'alsdan op niemant quaet/

JAochſp?eeh iet/dat niet Welbetaem,

Ik ben hier doen en taten t’ſaem/

En kam in almijnoberleg/

WDelmetmpſevenoverweg.

'k Gaeven-moediguiten in /

En niemantoverdwerſt mijnſin.

Eend2ooge beet met v?eed'en ruſt Hpzeut.

WDas Ook wel-eer een Hitoningsluſt. 47. .

JPietdat mijn hooft ſoo k02ſel 3p/

TPat 00k een anderniet met Np

Souv2eedſaem wetenom tegaen;

Alleenlik wüſik hier med'aen/

Datineenhuisvollevens/ 't kruis

ZSoo Welisal in't eenſaemhuis. -

t Zphoement ſchikk'/ met veel bedil/

't Isnooit volmaeht naiemants wil.

Indien g'fetbeters vinden kunt/

Dat wo?d uwel vanmp gegunt. 2

G 5 h JNis
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h WNisp?Üſ hetgoe van and'renniet

Ehlebe maar / madathpſiet/

Datbeſt/ maſhn beroepen ſtaet/

Zºº Werk gedñtem effengaet.

h Ben dus tot noch toe wei vernoegt:

Sºn/ ſoo't Godanders metmp voegt /

Äk boegmpnaſijn wille Weer/

ZDadat als dan de tijdt beſtleer'.

Gftemantmphierom beſchimpt/

En’t vleeſchelijkoo2deel ſchoon beglimpt/

Ja of my ſchoon een wereldsſot

Poo? vies houdt/ ofteſlechten b0t

CDm met de menſchen omte gaen/

Äh ſtoo?'er mp heel wepnig aen.

WDie wereldſchis / b?engt wereldſch boo2t;

En wo?d van werelds volk gehoo?t.

'k Benwijs/ ſook wijs intmüneben/

Enſoo'tgewicht mijnsampts beken/

TDatikmijn werkbpdaegbeſtell'/

Joan 4. Eer mp metſch?ik denacht verſnell'.

5- Minadem plt/ vanſnik totſnik/

Paſtnadenleſten oogenblik/

Gelijk eenuurwerk/dat ſteedsgaet/

"9. Enjäer angloopens ſtilleſtaet

Doch mietweeropgetrokkenwoºdt/

Haeſt is mijntijd voo2bpgeſno2t.

THanlepddaeroohal taerdſch beleid.

Aendeſe ſtipyangt d'Eeuwigheid. .

HE ER, S U S LUS T MY U' W 1 LL,

Vol
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Volgen noch eenige nieuwe

GE ZA N GE N,

Paſſende op het voorgaende buiten

Somer-en Winter-Leven.

Door den ſelven Autheur.

eenlaem by hem te wceſen.

. . . . .

Die Jeſus regt bemind , ſoekt meeſt ſtil en

Stem: Graote God, die d'aerdſche Goden.

Of: Als de booge moodbytyden. Aldus.

Egeens/al mijnaerds bedenken/

li WBilmp nunet unter krenten/

"h Ben van alt gewoel gantſchmoe.

Hier begeer knamhn wille/

JUNet myn Godtezijnin't ſtille.

TPaerop legik ernſtig toe.

2: Leden/ die malkänder lieven/

Plnden goeten ſoet gerieven

TD002haer ſtilt' en eenſaemheid: -

Soo/ deziel / met God gemeenſaem/ .

Isook geern'eens methemeenſäcm/

CDmhet geenop 'therte leid."

3. 'k Webb in'thert ſoo veel beſwaren/

TDatik niemant kan verklaren/

GDmijn God! danualleen;

H / tot wienikhert enooge/

JWRond enhanden/ heff omhooge.

Peig u tot mijn ſmeek-gebeen.

4: Stilt mijn hert nu/ wilt verjagen

Wat mp komtmet onruſt plagen/

Endlt3iel-gepeinsontſteelt/ Om

Co...

Erod. 1.8.

*

Teſ. 38.

Milaegl, Z»

«I.
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Dm hetelders heente voeren,

Job 34.29. Als gpſtilt/ wie ſalberoeren ?

MGieſa wonden daer gp heelt ?

5. Mijn inwend'geziele-ſmerten/

- 't Gpgehropt geſucht mijns herten/

1 Sam.1. Giet’ik hier v?p uit voo?!.

r,9.Ä ſonden

Uw/ als Artz van mijne Wonden/

Phil.4. 9. Haektte toonen hier niet ſchub",

Pº* * 6. Äag/met danken/ bidden/ ſmeeken/

dIAijn begeertenrond-uit ſp?eelien/

Hier / voo2 u/ in't vºpevelt /

T9aer thnugeniet dit vo02deel /

, sam. 1. Datgeenmenſch lichtveerdig o02deel

3. Over mijngebeerden Velt.

Ä...Ä. mijn Liefſte/laetonsheden/

7" Tºſamen dusnabuiten treden/

TDatgymp daergeven meUgt

Uwuitnemend'ed'le liefde/

TGievoo?langmijn zielegriefde

HAeerdanal des werelds Veugt.
nut24.5.8. Komº Jeſu ÄÄmp/

Äö Omijn zeiland/dzuhen ſet mp

Als eenzegel opubw' hert. -

ÄKomÄuw wooning;

Äº HeerſchhÄ HToning

Andersblüft mhn geeſt berWºr -

Eph.3.6. 9. Sterk d'inwend'geÄ doch krachtig;

jDaeht mppv'rigen aendachg.

Ä7" äomtheongeſtufmºrſch
Ä..17. Dan mijnveeſch enge ſº ſechten;

Fäiñ& Feertmpſtryden/ helptmpvechten/

12. Äant HE ER, svs LuST MY UV-"

1o "Siebeneen de ſuivrebehe

Houdenonvermoeithaerſtrºh

J2ooitenleertſerugwaerts mºr:

Hºagmünziel danookniethopen
't Doo
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't Poo?geſteldeperk teloopen/ Phil. 3. 14.

ZSonderdatſe rugwaerts keer'?

. WAttsik'toogom hoogwil ſtieren /

Sie 'k daer juiſt devog’lenſwieren/

TDoo? delucht/ alwaerthaerluſt:

En mijnziel moet zijnbeſloten;

't Geenmplangayeeft verdºoten/

Enmijn geeſt niet laet in ruſt.

12. Doch / ſchoon niet als watervloeden/

JLRijn begeerten voo?ten ſpoeden/

HL.Maer/ in plaetſe bangeblerkt /

Als gekluiſtert weſen moeten / -

Sooſal't doch mynd?uk verſdeten/

TDatuw kracht in ſwahheid werkt. s

13. Heer / met uſoo ſoette reden/ ; ºn
Äsmijn Hemel hter beneden;

Eneen booſmaek vandtev?eugd/
Die'kgenieten ſalnadeſen / Wom.8.23,

ILAet verkoo2nen lieflik weſen/ - Pſ. 16.11.

Bp uwaengeſicht verheugd. .

14. 'k ZHaldannuniet ſtille ſwygen/ Pſ3o. 13.

Swhgt mijn tonge/ 'thert ſalhygen/ Kont,8.26/

Pluchten/ ſuchten ongeveinſt; 27.

t Acht als balling ſich te weſen/ -

Als’t niet isom hoog gereſen/

Enop u alleene peinſt.

15. Laet mijns monts oprechte reden Pſ. 19. 15

En mijnoverdenking hedem

Bw behaeglik zijn; want gp Jer. 12.3«

tent/ enſiet/ en p?oeft mp Meere /

MDatmijn hert op't meeſt begeere/

- Enhoe’t waerlik met Uzp. §/

16. Soo ſatik mpheden meugen / º 3. 1d

God mijnsheiis / in u verheugen/ z

Die münſterkte zytalleen/

TDie mijnvoetenkomtontbinden/ -

Endiemaekt/ gelijk dehinden/

TPatſe't hoogſte land bertreen- Hos
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Hoe lieflyk is het altydaen Godte denken.

Stem: Pſalm 1oo of 134. Allegy knechten der Heeren.

Of: Chriſte die gyzyt dagen ligt.

Of: O Jeſu uvgedagtenis. Aldur.

God! gp 3pt mijn eenig goed :

Gp 3ptalleen myn 3iele ſoet.

Maits ik u vteriglyk bemin /

Jsſteedsbp umyn herten ſin.

2. Hetismp als eenſwarenlaſt/

Tºatmp de wereld houd ſo0 Vaſt/

Endat ikniet geheelben VAP/

Gmtotuteverheffen mp.

Pfalzsz. 3“ Häond' ikmet vleuglen warenop/

*7 " Gelijk eendupv'/ ik ſouw den top

TDerwereld overvliegen ſnel/

GDm ergens v?pte 3jnen Wel.

4. Hoeſalgishº deſhuber
jºietindewereld heeft verwert /

Fºieniet verſtropt Van ſinnen is

Tºoo? wereldſche behommernis.

r. Diemet een recht geloovig oog

Ftaeg van der aerden ſtetomhoog/

Gpdat gp / Heer / hemweſenmeugt

Aileenſün waere ruſt en v?eugt.

6. G wat gevoeltſüningewandt

TGiedoo? ü ſoeteliefdebºandt/

Enacht des werelds welluſt niet

Asenkelhertſeeren verdiet!

7. Steubemint heeftgroot vermack
Gmſtaeg vanutehoudenſp?aeli;

Gmute denken ishem ſoet/

Fetdingthemdooſºnmergºbºeſ.

8. Iaijn God/ verheft tott münziel /
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Dameerhet wereldſche gekriel

: Mºptegenmünendankbeet -

Ban'toverdenken uwer WDet.
„ 9. Wºantmünez (apweethet Meer/ Pſal. rry.

Häleeft aen hetſtof noch alteſeer: 2§e

JIMaehtgpmpievendnau wooºd;

En wilt mijngangen ſtieren boo?r.

10. Dinoogenwilt voo?bpdoenvlien/ ºs.
Datſpgeenpdelheiden ſien/ JURATT, 6.

Geeft dat altijd min hertebp 2 .

Sün waren ſchat hier boven 3P.

Gods werkſame Liefde.

Stem: Ballet Graveſand.

H#eng datihſdekº.endaerknaverana/Ä
Äs/ dät ihu/ min Goddoo liefdaenhang“

Ilºijn God doo?liefd'aenhang/

25pdagennacht/ - Ä.
ZSoekt mijn gedacht 8/9.

B / die mp nooit begeeft/ Webz»r 3.5

H / die mp nooit begeeft/

't Igert/ om Hoog gereeſen/

MBtl beel lieber Weeſen

TDaer het lieft/ dan daer het leeft.

Älvaeſalleennauenrutenimmermeer/ ÄsCotdat ikugevonden hebb'/'o Zeer/ d

Gebonden hebb / o2eer.

Als ik uſmeek / Boſ. 2.x

Entotuſp?eek /

Of als gp ſp2eekt tot mp/

Gfalsgp ſpeekt tot mp/

ZSoodat herten ooren/ Joa.3.?.

„ Hwſtemaenhooren/

Benik upttermaten blp. - -

8. Permits ihuweben/mjn Zeiland/engpwº ºs
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p7. sºs'tal münvzeugdſlechtsnaºute zün /

ZSlechtsnabputezün.

Joan.4.0. Ä# die mp

enoegſaem 3P /

ºs. TDangpmhn deelenlot/

4- TPangp mjn deelenlot.

'tzeerjkſthier beneden

Pſal.73. . Stelt myniette beden/

2 W/27. "h MBilgeem andergoed Van God. . .

Pal... *4. Uw º º ſteeds van mp op aerden 3Ün ber

10ND /

Imatt.*. Hitd'overvloeddesherten ſp?eekt mijn mond/

34- - - "gÄÄ mijnmond.

aek enjank/ d

Miº. THmmet geſank/
- Cerwülik hier noch hen/ j

(Terwijlik hier noch ben/

Rä7 in al mijn leben/

Pſal Pºijseneer tegeven/

Fas MDaer ihimmer mag offen.

Änos;. 5. Ilieve watgplieft/enhaeººg haet/

I - Äklieve't goed / en haet van herten 't quaet /

- Enhaet van herten 't qUaet.

Bw liefde doet

Kom. 8.35/ HAp / wei-gemoedt/

37- Perwinnen alle eet/

Derwimmen alle leet/

GEn de moeilitzheden/

TBaerik hier beneden

Andersraet nochkanstoeweet.…

pſis./36. Ähſauhertekºmme. Ä kracht

iMijn rots v mjn bjmijn God7 dienk

erwacht / - -

Ing God/Ä ik berwacht/

pwienihhoop/ 1

ºs. (Totdat mijnloop

2Cim,4-7- Geluhkig isvoleind /
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r

Gelukkigisboleind/ “
-

En iku hier boben Äg.
Tieven mag en loben/ I. etc.

HaedeHemelſchegment.

Aenmoedinge tot vermaekinGodſaligheid.
-

Stem : Als dehe enoodby tyden. -

Of: Waerom ſoudikmet vermäken. Aldi..

Aetdewereldhaervermaken
-

"LÄn haerkinderlijkeſahen/ Ped, 11.9.

WDpbegeeren beter v?eugd/ Ioan. 16

TDie Godſelfs onsheeftgeboden/ 22:

P2eugd,/ daer Jeſus ſijn genoden Pſ. 32. 11.

ZSelfsmeeaenſjn Diſchverheugt. Poogl.5.r.

2. Jederſalna blüdſchap talen; - t -

HAaer/ daerſ'isop't meeſt te halen/ ##“Hitomt een werelds dbvaes'et Minſt. - d

GPm veel winſteſal hpſWoegen; IER.at. 16.

HIAaerde Godsvzucht/ volgendegen f 26

"Äsdegrootſt enbeſte winſt. ºms.
3. Fechtdoen/en Godſalgeven/ Äpeu.zt.

En ſich tot Gods werkbegeven/ - 15

Js denv?oment allerthd ,

Enkel blijdſchapen verquikhing;

HDaerden boſen is’t verſch?ikking/

En een heimelijke ſpht.
4. Zünde wulſſeniet genegen/ i Pet.4. 4.

(Tot de hennis van Gods Wegen / Job
sºÄHenÄ ſmaet / son*...

ebbenſp'erluſt noch trek toe / eHäeerenſp’t vanwalgden neh toe/ Iſer. 6. 10.

Pnsverheugt hetmetter DALt. Ä#

5. Soumen niet van hepl'gedingen ###
Herbeneen metblüdſchapſingen/ , ... … j

ÄjöodsChoon 6
- Pz (T'ſaewa */3/4
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z

- # ÄÄ ÄÄ/
eilig / Zellig eilig/ roepen/

Ä* Dagen nachtalejchoj“

6. JPatſalook aldaer/ madeſen/

Andersonsgenoegenweſen/

Pſ 16.11. - TDatte ſtaenböö! ſijngeſlcht/

ºpenb7: ?em telovenente pijſen/
I 2. Eeuwig eereke betöſen /

Ä Lichttaenſchdüsen inſnitcht?
Ä“ 7. Wieſäiſchdjverädeen

--- CDm fün b?eugdalhierte ſoehen

- - Än een werk,/ dat ſelfsaldaer

Spenb.19. Onſevzeugden werkſälblüven?

6/7. MPechmetpdei tijd-berdºijven/

- - t Geen menlang behlaegt hiernaer.

Amt. 6. 8. Daerde tid weeromtehalen

33, etc. TBaermen findehelſche qualen

Steeds herwenſcht met groot verd2iet/

Hºlemantſou een uurpaſſeeren/

TDan on Goddaer inteeeren:

- JLRaerdena-hlacht heipt daer niet.

2 Coz.9. 9. Pnsſtaet noch deloop-baen open :

Ä - Laetonsdaerom wakker lopen/

Än.* 3. Rottonluſtig traegofm.de.

*. 3.* - Denkt/de.deureder genade

Staet/ meteeuw'geſchand' enſchade/

«sa. 6, „. . . Pºo? Weelduiſenden altoº. - - -

K j Ä* 10: Goeddoenmoetons nooitte v2deg zÜn.

* 't lºoetons hedemal genoegzyn/

Pzed.6.ri Dat wp’slevens voo?'getüd

2- Inbeetpdelheid en weelden/

ZSooverſpilde/ en verſpeelden/

Ä. Geenonsnutotſchaentgedyd.
Ä” 11. Taetonstijds gelegentheden

JAuboo2taenter deugd beſteden.

Jeſ 6c, 1. 't Js genaed'engunſt / dat WP

- * - CDns aldus in't licht verheugen /

.

Eſ
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En bp 'tlicht noch wandten meugen /

Eer 't rondomons duiſter3p.

12. Dat wp min aen't ſluim'ren raken/

Laetonsmet malkander waken/

Enſoo Jeſusjokenlaſt /

JAa Gods wilen wel-behagen/

JWNet eenpaergeſchouders d?agen/

CDnbeweegelyk en vaſt.

13; Soo wp/ eenſaem/ ons verquijnen/

Laetonsnuendan verſchünen

Daerde b200me zijn Vergaert /

En malkaer met Tofſang ſtichten.

't Liante wonderlik verlichten/

Soomendaer ſijn ſtemmeepaert.

14. Enſe werk/ ban Godgep2eſen/
Salbphem nietpdelweſen,

Sekerljk daer is eenloon/

TDlen )pupt genaſal geben

(C' ſaem in dit en't ander leben /

ZS00 Wp doen ma ſijn gebocn.

15. Die’tpºofijtnetaenen merken/

Pan haer ſtichtelijkewerken /

TPoen ſe ſonderluſten moet;

JUNaerhetaengenaem betrachten

Dan den loon / die Wop verwachteN/

JlMaehtonsalles lichten ſoet.

16. JNiemant kanhemiet Vergelden:

Hl.Naer die dusſjn glori melden/

ÄÄ Waerlih danli s
elh d00? Jeſus aengenaems /

Ofistenſelve minbequaemis

Toteen weerd'gelofen ſank.

17. MDat's de tael der hemel-geeſten

Eh der Engelen tenmeeſten?

Ecr zy God in 't hoogſte Koor.

Heilig, Heilig, Heilig, ſingen

Aldiedaer ſijn tº onringen/

2,

67

.

>,

Ioatl. 12.

35 •

JBart. 13

35/36/37.

JERATT. I Le

örte -.L«4.Z»

Zepp.z.

1 Coz.

Fr. IG

Pſ. III. 1.

Col. 3. 16

r Co2. 15

8.

- ÄSpeu. 23.

18.

Wom. 6.zr.

1(Cim.4.8.

Leb.26,

3/3

Job zr.

14/ 15.

SP?eu. 23.
18

Pſal. 115.

12/ 17.

Pſ 50. 14.

1 Per. 2. .

2 Co2.3.5.

Pſalm 69.

/

-

3/32.

1 Co?, 13.

/

PAal

DLut. 2. 14.

Jeſ 6. 3.
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Ä 8. alleluja / na als vo02. -

Ä 18. Äeſusſefsheeft hier beneden
Än 17. Gmgeendintſooſeer gebeden/

II 4/5- Alsom d' Eere van Gods JPaem/

Z" * Enbeveelthetonstegader;

Äatt.6.9. UDanthpeerdookſelfsſhn Pader

#oa849. Cotſinslevens leſten aem.

Ä*19. Ägöddseerengorſingen
Ä Selfs deredenloſe dingen/

Engaenall'ons hier in voo?. -

Ämt. 20. Sooveelſchepſels/ſoo veelmonden

Ä Einer die Badsofverkonden
- Aldewerelddoo? endoo?.

- 20.Ä.djntevanonsgeſchieden?
Web: 2.3. Ach! hoeſullen wpontvlieden/

JAatt. 2. Alsons in Gods oo2deel-dag/

Äs. ÄtnaderteÄtſamen
je/ Overtuigenen beſchämen!

21. Elk doe nU dan Wathp Mag. -

21. TD' Eerſal totons wederheeren/

Soowphem behoozlik eeren/

Ä. ºts Ä onſe goet nietraeht /

”?“ Enwp hemmet älons ſingen /

HLoven/p?ijſen/ mietstoeb2ingen /

Gen. 17.1. Als in ſichgeheelbolmaeht.

Pat 84. "Ä ºÄ r/
- le’t Heel-al beſtraelt in't DUiſt?

Ä” Än Äöchians
Licht ofluiſterhoeft t'ontfangen:

Gpen. 7. Jaſhnſingend Engle-rangen

Ärs ºrigenſdovanººººº.
'“ 23. Zijn wpeer-ofglori-ſuchtig/

Ä z, 7. Hier/ hier wozden wpdoo?luchtig.

PÄ. ºtsons Gadverweerdigt heeft/
1 1 / 1 2. TDatmetonſe niet'getongen

* Mººſingrºte iofgeſongen/

Ä Dievaneeuwtoteeuweleeft.

r

20. Tit



GÄ enÄ“ 69Pſ 146
, TDie God hier op aerden loVen/ . 14Ö. ? »

*Äeeuwighemdaerboben/ Pºw 89.

nhethemelſch Paradjs/ 2 Coz. 12.

Ä tewozden/ roemen/ 2/ 4.

laet een of hierniet tenoemen/ Ä

GPp deſoetſte nieuwe Woys. 2/3

Den korten tijd behoort men wel waerte

nemen.

Stem: Pf 90. Gyxjtgetveeſtons toevlucht Heergenadig.

Gelooptdetüdalsmetgevlerktebenen/ Fugitho

JPiet anders danals ofſevloogdaerhenen! Fahoe
til-ſwijgende Vermeeren onſe Jaren / quodlo

Die eermen daerop merkt/ 3hnweg-gevaren. ##“

IDenkanſooras nietdenken aendetjd/ Satyr. 5.

CPfookdetñd des denkensismenquht. Damna

2. WDanneer hpdan is eens vooºbp gelopen/ Är

Ä isntet weertehalen noch tekopen: lus feo

ooiemant koomt ſijngeld of goedtemiſſen/ Ämna

Hºpſal't/maſhn vermoeden endegiſſen/ Äe

MDanneer hpmoeit aenwend/eenskrigen weer:Ä
Periopentüdkoomt weder nimmermeer. us ſuc

3. Gelegentheid des thds is welvan voren Äé

(Tevatten/maer vanachtrenkael geſchoren. Ä

ZSpisgelijkhetlopen vandeſtroomen/ Fronteca

TDie blieden wegennimmer weder komen. Ä“

- Dooit woºd danmeer verquiſtingebegaen/ Ä

TDan als detüd onmutt'lik werd verdaen. calva.

4. CD menſch ! wilt op den tijd wat beter achten/ Sam.14.

Enu voo?taen van die teſpillen wachten: 14

Äjenden/ Ä“
29.

Hw tüdiskont enſalſch ſchielik wenden; –

TDe Techter ſtaet alrede voo? de deur/ #
TDfe Van elf Werk ſal nennen naub0ekeUr. g": “

J• wm-arnegº U tg VeLIMalieU In * - - >

- A 3
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Än pdelheid en met des weeredsſalien/

Gedenkdanock hoe Goduheeft gegeven

Eenh02tentijd die haeſt voo?bpſalſweben:

Gedenkt hoe datap vanuw'kleinen tht

25ehoo2tte doen uwaldergrootſt p?ofijt.

6. Soehtnooit denjdteveedooveught te ko
ILUc. 12. tLN /

CPM ſtaeg iU ubw geſteldebaenteloopen:

Eph. . 16. WDilt niet den tijd verdºijven / maeruithopen

Als eenen ſchat die dient tezijn bewaerd

Derr'bobenaldatkoſilih isopaerd.

Tegen LuiheidenLedigheid.

Stcm : Pſalm 1oo. Gyvolkeren des aerdrijks a.

De tijd Of: Hoe lieflijkis myuw geſicht. Aldus.

Ä GFºlupaerds/ dfe dendieren tijd
Detl Dier Wetenkel ledigl)etd verſüt;

Ä” Dieſeldenietsneemtbp der hand/
Ävo- JLRaer ſtilleſttoflanterfant.

enwerd/ 2. Dienimmer in uws aenſchüns ſweet/

Ä JNaer ältijd b?ood der lutheideet;

Ä“ Dnaerd genaerd/apſtinkt voo God

Fiooptie- En3ht derwüſemenſchen ſpot.

Ä /die 3. WDant ban beginn’is d'arrebeid

Än Dan Godden menſchen opgelepdt:

je En wie het werken ſich ontſiet
koopen. 25choo?d metrecht teeeten niet.

Ä 4. Godſelfsdfe 'tal geſchapen heeft /

Ä“ Sin Soondie methemeeuwigleeft/

27, Zhn noch niet leeg/maerwerken ſtaeg;

FÄ ÄSin Eng’len werden nimmer traeg.

Ä“* 5. Jaal wat indeweereldis/

Joh. 5. 17. Dat hcud ſich in bewegenis;

**** DeWolken/ Sterren/ Sonen Raen

"Maertraehtveeleeruwendnenopteſchoºten/

-:z
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T

In harenloop noott ſtilleſiaen. Pſal. 148.

6. Dper / hagel/ ſto2m-wint/ dampenſlee/ */9/*

TDe bergen/b00nnen / alle bee/
-

't Gebogeit en het Wilt gediert

TDIen't Werl waer tde ſezjn geſtiert. -

7. Saldan de menſch begaeft net reen/

TBus lup ein ledig zijn alleen/

Die hier op d'aerd inſonderheid

GeſcaPen ts tot arrebeid?

8. All wie des Heerenzegen Wacht/

JlMoet nennen ſijnberoep in acht : P20h, 18,

TDen arbeid zegent God met goed / 79.

HlNaer italheld b?engt tot arremoed.

9. MDat leert ook ledigl)eid al quaed / SMr.;3.

Gelijk menſien mag in der Daed ? 27.

ZS00 dat de ſp2euhe gaet gewis/

TDat ſp des dupveis kuſſen 1s.

1o. Een lup en ledig menſch is meeſt

Bequaem omna dien booſen geeſt

(Teltliſt'cen / enook netterdaet

AZaeſt intewill'gen ſijnen raet.

11. Ja nauwliks iſſer ſond offeit /

TDie mietenſp?uit uit ledigheid /

MDant in't gemeen die mieten dGet /

JRepgt tot het quade ſijn genoet.

12. 't Äsook eeningebeeldeſaeh/

TDat ledigheid ſouzijn vermaek;

Een ledig menſch is volon-luſt/

Janiet als omruſtisſijn ruſt,

13. Geduerig valt de tijd hemlank/

Pºp macht hemdltwisſelvehrank/

En krijgt hethooft volſwarigheid

Om dathy nimmerarrebeid.

14. Sht Wakker in u werken al/ Sp?. 31.i3.

G2enkrankhid uontmoetenſal. Gaudebis

't Geeft's abonds ueen blp gemdet, #,
TDesarrehepdersſlaep is ſoet, ſidien

B 4 13. Men
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Ä. 15. Menkrügt deruſtdoo2ärrebeid/

ris. En niet doo2 lamme ledigheid:

Ä. . ?och daer enis geenſlimmerdoen -

Ä Äsnetdoenen ſich ledigvoen.

j 16. Dieſſner handen arbeid eet/

otio. Det recht wel-geluhſaligheet/

Ä ?etgaethemwe/ hp leeft vernoegt

j- Pan't geenedathem Godtoevoegt.
tium

º. Waerſchouwingevoorluiheid, doorhet

P128.3. - voorbecld der Mieren.

Stem: Pſalm 91. Die in Godesbetvaringſterk

Of: Aldus. - - -

Aet tot de mier/ dat kleinedfer/

Gplupaert; ſtethaer wegen /

Enwoºdet wüs/hoedat uw'ſpijs

Behoo!rte zijnverkregen.

Geen CPverheer/ die doo?ſhnleer

Iºaer ietsbeveel' of whſe/

Enheeft ſp/maerſiet nochtans haer

Perſam’len hareſpüſe.

2. ZSP gaet metblüt in ſomerStjd

HZaer b2ood in d’oogſt bereiden/

LZaer ſpijs ſpgaert/ datſ onbervaert

TDen winter mag verbepden.

Zoe angedoch ſultgpu noch/

Olupaertleggenneder?

MDanneerſult gp vanſluimerp

Enſlaep eens opſtaen weder?

3. Een weinig ſlaep met upgegaep/

Hand-vouwen/ engeſluimer/

Enſteeds aen weer teleggenmeer:

MDat denkt gp/o verſuimer?

Eer gp U hoed / ſald'arremded

Snelais een wand'laer komen:

t Ge
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't Geb?ek komtan gelijk een man

TDle’t ſchilt heeftaengenomen. -

Wanneer menmetÄby weereldſe

vreugd geweeſt is.

Stem: Pſal. 58 Gy Raeds-Heeren laet mydoch hooren.

Of: Oſboone, boven alle menſchen. Aldus.

TDolle b2eugd der werelds-kind'ren !

- Giagchen in 't vermaek der ſond'!

Mijnhert ºpniet vermähenkond

JPaer Doet beel eer mijn b2eUgd Vermind'ren/

Jagants bed2oeven mijnen geeſt/

MDanneer fk ben bpu geweeſt.

2. Achdat ik nimmermeerbehoefde

Bpſulkgeſelſchap weertezün/ . .

TDaermp de v?eugdniet geeft alspijn;

Op dat ik mietdaer doo? bed?oefde

Des Heeren hepl'ge Geeſtim mp/

TDie altijd maeht’t gewesten blp !

3. 'h MDillievermet Gods kind'ren treuren/

MDaernamen haeſt weer wert verheugt/

Eer dat ik d'onbeſindev2eugt

Pan’twereldſchvolk daervoo2 wilkeuren/

Daer midden in hetlagehen't hert

GDokmenigmael heeftpijnen ſmert.

4. Derblijdu in uwaerdſche luſten/

Perdoolde wereld; uwVermaek

Geeft mp nietas eenbitt'reſmaek:

IlNijn zieleſalin Chriſto ruſten/

Eninhem vindenmeer gemeugt,

Als gp invleeſchelijkevzeugt.

5. EenPſalm of Cofſamghem geſongen/

JPaektdat deziel van ſoetheid juigt/

Ä alseen ſap desÄÄ
Dat Nooiten quam opaerdſche tongen.- P2 5. ſ Iteert

Getleſ.2.2.

SP2.27.1z

GEph.4. 3G.

Gal. 5. 22.

Joh.16.20.

Pgo.14. 3.

P20.11.9.

JWAatt. II.

28/29.

Mä0M. 14.

17/18.

Epheſ,5.

8/ 9. -

Pſal. 1C4.

33/ 34

Apot.2. 17
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Ä leert weer münz/tone ruſt/ d

Pſ37.4. Gentet in God UWs lerten luſt. -
L

Trooſttegens verliesvanaertſche goederen.

Sem: Pſal. 2: Die in Godes bewaring ſerk. º

Of: In Chriſti liefd isvreugden ruſt. Aldus.
Je

SP2. ; 1. Oe meugd gpdochon't aerdſche goed Ir

Ä TÄdusüfeſvenquellen? id

34/ 35. A miſtgp goed / ep miſt geenmoed; är

't Hsher noch welteſteilen. - H

't Cº raelit uW lijf niet/noc) Ubb' eer / D

TDe Ziele noch beel minder; - K

't Ismaer eengeld-ſaek/ ſondernmeer/ D

eiichtſteſchaed'en hinder. De

Ä* 2. Set nimmermeeruwhert ſoovaft E

e Op geld ofaerdſch vermogen/ dº

gol.3. 2. JNitsChºiſtusdienaersſultis niet Paſt/ H

LUC. 14. Tie’t Yemeiſch meeſt be-gogen.

33- HZoeſoudgpallet uwe dan

Om ſinent wil verlaten/

vers „g (Geiühtdenooº vereºſſen han)
Em/ watu liefis/ haten ?

Rom.tc.2. 3. Al Wat gpas UWeigenh0Ud/

3Matt. 25. Zeeft aller dingen ?eere
I4- U mäer geleenten toeVertr0Ubºt/

Totdathp't weer begeere.

Imatt... Die boo?eentjºtºſº gaf/

I%. Epſcht/ maſijn welbehagen/

Chzen. 3. JNiet 'tuwe / maer het ſijn/u af/

Ät... - Mathebtaºdºnteagen.
Ä. 4. Segt in gedult / met Job/ beel-eer;

De Zeeregafºtal tºſame/

TDe Azeerenamhetſhne weer /

Gelooft zy's zeeren name.

Wybiddenimmersalledaeg/
Dat
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Dat ſün will' mag geſchieden;

LAP d0? Danäl Wathem behaeg.

iDºſtaenopſüngebieden.

5. Deminderingvantijd'lijkgoed

Dient wel den menſchten beſten/

TDaer Vettigheid enovervloed

Cot Weeld'en doodhemmeſtcn.

Deriyhe b?aſſer ſto2tſhn ziel . . .

Än Lºheluit/ met verſch?ikking/

JlMaerd' arme / die 't hier moeilijk viel /

ärügt/ na veel ramp verquikiting.

6. Geentijdlik goedkanooit innood

D? Zelte hulpe homen/

Jethan niet troaſten in dedood /

Daerntet werd mee genomen:

Demenſch komtmaektuit's moeders jf/

Ei heert weer naeht daer henen.

De Wereld ſeifsheeft geen verblijf/

Maerſchijn is haeſtberdwenen

7. MDanneer Cpmaer blift rijk in God/

EM houd der zielen ſchatten/

Soo hebt gp een gelukkig lot/

Ja neer dan't hert kan vatten,

Die God maerheeft/ heeft altijd veel/

JNietsſallyemooftontb?eken.

MDie hieſt het allerbeſte deel/

MDoºdnooitdaer van verſtehen.

8, Youd Jeſum/ en een v?olijk hert/

Daer bp een goed geweten /

Soo ſult gp haeſt uw leet enſmert/

MDelh d'armoegeeft/ vergeten.

Derükdom b?engt welſo?gen in /

Daer d'arinoevaek van v?p is.

JLRaer Gods-v2ucht is een groot gewin/

Daer ſoetbernoegen bpis.

9. Netgoed / waerban m’op aerdenleeft/

Sal God ook weltoç-voegen;

JTNälf. 6.

IO.

Sam. 3.

IFon). B. 28,

DeUt. 32.

15.

Iluf. 16.

23. CIT.

P20.11. 4.

ſal 49.

4

Jedº.

JFYat.6-to.

Pſalm 16.

5/6.

1 Co2.2-9

Pſalm 73.

25 / 26.

Pſal. 23, 1.

ILuc. 10.

42 -

SP?eU. 15

I K.

1 Cim. I

19

ILuc.8. 14.

1 (Tim.6.

6,

JAatt 6.

33

Die A
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1 Cim.6.8 TBievoedſelſlechtsendekſel heeft/

Phil.4. 11 Ilaetſtchdaermee genoegen.

““ Teieſtchmet’t ſijn vernoegen han/

Alſchint het klein vanwaerde/

SIs waerlik d'alderrükſteman/

Sp;.3x21/ Die immer leefd'op d'aerde.

22. 10. Zoe weinig seen menſch genoeg

TDie wel is onderweſen? -

LÄpſlaept geruſt / en's mo2gens vzoeg

Js friſch vernuft bpdeſen.

JDaermoelk waken enveel ween

Zijn bp misnoegde menſchen/

TDie methaerdeel niet zijnte V2een/

Enſteedsnameerder wenſchen.

pſ 37. 3. - Äºp God/ die eeuwig leeft /

Saiz. Eiwilt tothem innood gaen/

6. TPte den Rechtbeerd'gen nooit begeeft/

P37*. Doch aetſünzgedom bºood gaen.

«Genz,... Sºthemeef/hºant verſien/
- En/ na ubv kleine ſchade /

Tob4. 12. U/meer alseerſt/ſünzegen bien;

TDusleeftopſijn genade.

1Sam..7. 12. TDe Zeermaektarmenrikteſaem/

JNadat hpſelfs beſt oo?deelt /

MDatmeeſt ter eerenvanſijn Haem.

En totonſ'heil onsvoodeelt.

Blijft maer in uwen arrebeid/

Ä - Dien God ſaldoen beklüven;

Ä Hegeen püheeftoegeleid/
& " Enſalniet achter blijven.

Tegens de Gierigheid.

Stem: Pſalm 8. Of: Twee verſen voor een.

Pſalm 18. 32. Of 45.

Of: Een koopman, die het eelgefteent beminden.

JA tragt niet onn UbO'g0ed'rente Vermeeren/

jl.Naer eerder omte mind’ren ubegeeren: G

- LU.

".
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Eenrükdomisu in der haeſt bereid /

Ändtengparmzüt inbegeerlijkheid.

. Demnaeſten wegom rühdom tegewinnen/

Isdatmendie verachtenniet wilminnen:

WDant die enig nietarm die weinig heeft/

JL2aer die isarm die ſteedsnameerder ſtreeft. -

3. Sietmeerſtigtoe/ enwilt hier op welachten/ Turek.
TPat JP U Van de gierigheid meugt Wachten: I $.

WPantheten isniet in denovervloed

Gelegen / dat de menſch leeft uitſyn goed. .

4. 't Geen gp Ä/ dat hebt gp maer Van

N00De/ -

TDaer leeft gp van; van’tander heeft.de.dooden

ZSoo veel als gp: gp hebt geen boo2deel/ dan

Datgpt geſicht deroogen hebt daervan.

J. Wat ſcheelt het of danklein ofgroot uw goed

- - is / - -

Wanneer daer doo: uw lichaem maer gevoedis ?

HAoe kleinderpak/hoemeer gemahmen heeft/

Een bip gemoed het beſtegoed beleeft.

6. Geenrylidomſaleengierig hert vervullen: Eee. .9.
JD0eralle die hetgeld beminnen ſullen - Creſcitá.

ÄndesgeºneſaÄ Ä“
Bemimen/ zijn vaninhomſtnooit verſaed. Ä

7. Zoe meerderdat uwaerdſche ſchattenbloehen/ Pecunia
(Temeerderook ſaluw begeerte groeijen. crel.cit.

MDat ſoektgpdan vergeefsin't aerdſche goed /

Odwaſemenſch ! de ruſtboo?u gemoed ?

8. Een weinigisgenoegom welte leben/

En wein'ger noch hanuſoobele geben

TDat ugenoegom welteſtervenzp:

Gphebtgenoeg/ daerhoeft nietmeerderby.

9. TDoch wphelaesvaekarremoede noemen

't Geen eertjds was vo02 oberbloed te roe

men; ---- --

TDenarmſten der Apoſtºlenacht ſich rijk/

Engpalleen hebt meer als ſpgeljk.

Grcl.f. 10.

1 o. Miet
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14. JNietſlechtsen falhetgelt umoott verſaden /

JlMaerſtaeg Met moeit' en Onruſt u beladen/

Permitsmen'thrijgtmetgrootenarreheid/

Beſitmet b?ees / verlieſt metmoeilitzheid.

; Tim. 6. 11. Godſaltgheid hetaldergrootſtgewinis/

6/7. WDaer in menwevermoegtnaſihnen ſinis.

WDp b?engen in de Wereld niet metal /

Oohniets menooit daer weer uitdzagenſal.
I 2. ºr 12eer / mjnyerttot uw getuigentſ

LN / -
Pſal. 119.

*“ Opdatiäntethet waregoedmag miſſen;
1 Tim. 6. Naernepgt het nooit totſmodegierigheid/ z

O.» ABaer doo? men Wo?d tot alle quaed Verletd.

Tegens de Geld-zucht.

Stem: Pſalm 116. Ikheb den Heere lief, want Gre.

Of: O God!g hebt nu weer in mijnen mond. Aldus.

CE sº / die noch grond Uoch bodenn

eeft/ -

TDoet t'aller tijd den menſchemeer begeeren/

Al heefthp veel / hpſai noch meer begeeren/

Soodathpnooitterecht vermoegten leeft.

2. Peel turfenhout het vuurntet uitenbluſt/

HUNaer doet het met een ſterher blamme blaken /

Alſooſalook veel geld en goed eer maken

Datbºande/dan verdoove'sgiergaerts luſt.

3. Een gierig menſchheeft alle ding gebºek/

Zoo we het geenhpheeft alst geenhyniet heeft /

MDnt vanhet geen hpheeft/hpnetverdiet leeft/

- Enlüdniet dat hettotſynnootduftſtreit,

Jobz3. 4. Omenſche vanderaerde aerdſch geſint/

HAoelaet gp u den rijkdom ſoo beſuuren/

JAiet andersofhp eeuwig ſoudeduuren/

Die doch verdwhnt veel ſneller dandewint!

Autºz.o.5. Gpdwaes/menſa miſſchien indeſenºchbH
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Äwziel vanuwafeifſchen/ennadeſe/

WDiensfalhet geengphebt bereid/ dan weſen?

CP bat gpditwatbeter doch bedacht!

6. Daneindigtaluwgrootegelden goed

Mºet wenigſtroo / metſetten en metdoeken/

TDie ongeaelt eerſt lagen in dehoeken/

En met een hiſt van ſes ofſevenvoet. -

7. WHat neemt gp dan van d'aerdſche ſchatten JWatt. 6.

Mee? 19/1G

Ach! niet metal; het moet hier alles blijven.

Alleen den ſchat der zielen ſal beklijven/

Dienoor de motofroeſt verteerendee. Pſal. 37.

8. HJet weiniggoet dat de rechtveerdig heeft/ Ä.

Isbeterdan den oberbloed der booſen;

Want God verbºeckt denarm der Goddelooſen/

JLRaer onderſteunt dien die rechtveerdig leeft.

Gierigheidsonruſt, en Genoegſaem
heidsrufte. -

Stem: Pſal. 129. Van derjengtaen hebben ſymygequelt.

Of: Al't ouden't ſelf; altjd ſegt gyvangoed.

HÄ isgenoeg voo! ſuk eenmenſch / Ä3“
TDie wijſſelhk / enwelis onderweſen! . -

12phigt nietdoo?eenonverſadewenſch

MDanneer hp’snachtsſalop ſijn beddeweſen.

2. Ap heeft daneen geſondeſlaepen ruſt/ bid.

ZSijningewandismatig t'allen ſtonden/

Ypſtaetweeropdesino?gensb?oeg met luſt/

Enſhnvernuft sbphem friſch bevonden. -

3. HDaer moehelijk en ongeruſt gewael / Abid.v.2!«

En buh-wee/ engequijn en pünderdarmen/

Enalles watcp't meeſt belet den Vaek/

Js bp eenonverſad'lik menſch metharmeM. ---A

4. Die welvernoegt ismet het geenhpheeft/ Ä.
En God voo?ſhn beſcheiden deelſtaeg danliet =G 20V.; M.

j,

"
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Js in der daedderijkſtedtederleeft/

Maerarmenſiek die ſtaeg nameerderjanket:

Mut.8. 14. 5. Lijkdommen3inals dooºnen / die deziel

HWAetÄ enſo?g gedueriglik doo2-p?ikken/

TDie’t lieflik zaed des WBooºds/dat daerop viel/

Alt'ſämen weer verdºukhenenverſtikken.
-

6. Desrükdomsluſt nietdan veelwzogen geeft/

Intkrügen/ in't beſitten/ in't verlieſen.

Tim 6.6. Godſaligheids gewingenoegen Heeft;

IRatt. 6. Welhem/ die haerſal totſyn ſchat verhieſen:

2S- 7. TBietaerdſchegoedvoo't Hemelſche verkleſt/

Salop het leſt behouden geen vän beiden;

TPaer komt een tüddathpſet ſaem verlieſt/

Mal.6 WDanneer hpſäluit deſe wereld ſcheiden.

P°° - Z. Äie Äod verkieftötſjererwendeel/

Js rijk genoeg/ hp leeftſeer welte v?eden:

W LApzpubw ſchat/ ſoo wo?dgp niet ſoo veel

; Tim.6. JlMetſulk gequel / metſo?g enmoett' beſtreden.

I7. 9. Sooſtelt danniet/ gelükeenwereldsſst/

Ops rükdomsongeſtadigheid uw hope/

- Maeraltijdopden lebendigen God/

I - TDtealles geeften heeftomniettekope,

Abd. 9. 10. Hoeſaligts hp die een ſchat vergaert/

EnWeg legt in't toekomende voo?ſichtig

Goedfondament: als hpvan hier eensbaert/

trügt hp een ſchat/meer danald'aerd/gewichtig

Van de ydelheid des Weerelds.

Stem: onſ Vader in Hemelrük.

Of: O Vader ! die ons d'eere doet. Aldus.

- Elijk deſtilte van dezee/

Ä.GÄ der JNanen bollheid me2/

" Gelükin winter-thdſchoon weer

- Heer haeſtenementaren leer;

S9otshetook metal 't plaiſier
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Envoo!ſpoeddeſes lebenshier.

2. 't Perſchyntmaer eenenoogenblik/ -

't Berdwynt inhaeſten eeuwiglik. -,

DNet 3pdangroots ofgering/

'Ispdelheidmetalleding. . . - - Scrl. 1. 2,

Göwaſemenſch! en weet gp 'tniet?

TDoet opuoogendat gp't ſtet. -

3. WDeſaigis hp/die belacht . . . --

et geende wereldheerlik ächt/ ,
oodathp't nieten acht te 3ijn/ -- --

Dan een vergankelheſchin7 * - – - -

Ä uel 1Coz.7.31.

Atºmeenwaeghnder-ſpe. .

4. Geeftmpgenadelieve God/ ."

Datikniet totmündeelenlot

Begeerenmaghetgenemp

Dochnietſal konnenblijven bp:

kSie dochalreed.hoeal hergoed ?

Derwered is als ebb envloed.

J. De wereldna de wereld loop / --

ºder hebeenveebeerhoop/- * Penr. 1.3.

Enwil alleenezünverblüd

ntgeenſalzinnadeſetüd /

aer wpbehoeven nimmermeer -

Perand'ringteverwachtenweer. - - - - -

6. WDanneerminzteeleeft aendaerd/ Pſal. 113,

D God! ſoobliftſeſtaegbeſwaerd; - ***

Zatismhmhert geliſkeenban/ -

MDanneert bpuniet weſenham:

Diesgut mydatiliaenleev /

Qaewelik in de wereld leev'. -

7. Endaneensuitdenaerdſchendºek/

Bpuint Zemelſehe vertrek/ .

CD God! nämijn begeerlijkheid/

Aenſchouwenſaluw' Leerlikheid.

En met de Heiligente ſaem/ .

TDaer eeuwig loben F" ZDaem

- - - -

vid. Äu.

pag-293.

Waer
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Waer waerachtiggelukenruſteinbeſta.

. . . . . Stem: Pſalm 6. Wils myniet ſtraffen Heere.

N
..: ... -

JNRatt. 53.

3:3 .. ::

Iasherspºrären."
Fehöudengrodt van waerden : ,

. . . . . . . ?

öÄ".
Of: Aldus..: ... - *

t: :

- - s

Ast wegengedgemoed/:

THat aldeeſÄ
Häan höuden boo? Veringe/ -- - -

Gmteenghoogſtegoed

* 2. 't Äswacrik wareuſte -

MDanneerhetÄ luſte - - - -

Tsop Godsliefd geveſt/

EnÄ alien . . . . .

ZSich ſelfs gewöette haben -

In’twereldſchegeweſea, j. -

3, sº Goddefühſtenlºs
TSieheinen ärinvangeeſt is / .

Engeern in Cºſta groot

Bp Godis niemanº ...

Aen's Remels Pootdºº? t.

choon eh ſyn MBP80

Foshynietdwaesen ſot -

Js indes wereldsooge : . . .

ÄÄ :an die MeL W0 U» . . . . . . . . . . .

5. GeenmenſchÄhheft *.

THan dieahier indºuk leeft / :
-

“:

- TDie mietootMOedig edel / ::

- : " :

«

"Co?:3.18.
3: . . .
- -

- - - -

«

*** - - -

* Revera haec eſt vera cordis requies , cum totum in amo

1em Deiper deſiderium figtur. Necquicquamaliud ap
etit, ſed

Äquodtener, feliciquadam dulcédine deutatur * elečtan

jbendatur. Auguſtint Mannal: eaP.*9.

Gn
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Endthwüls wo?d behlaegt.

Apdzüft den beſten handel/

TDie doo?ſyn Ch?iſten wandel :::

TDe wereld meeſt mishaegt.

6. Als ik in Godesooge -

Jºaer rük/groot/ edel/ Hooge/

IWBjs/en gelukkigben/ E.

Vel teb?eden/

dewel mp hier beneden /

TPaer niemantboo?en kenn'. :::::

- - - - - - ': . . . . ."

Stem: Op mjnziel, om Godteloven.

Of: Wie ſeetheggeljker dagen . . .

Of: Vaſeherſte van'sgeweten Aldur

M# wat ſmelle wakkrevlerken -

ºtegt dekleine Leeuwrihop/ 3

Endes Hemels Hoogetop ! .

- - . . . f',

Ophetzingen van den Leeuwrik.

- Sº

't ergejerºſºleuglen/
„Enſjnheldreſemieſaem. - - -

't äanſe beideniet beteuglen/ –

- 't Ishem ſeifsſoo aengenaem. -- „ ...

2. 't saisofhetsoldaerhoven - Ä*

12ertiikmet ſijn ſoetgeſank -

Crächttepºſenen telöven; ..

Ädank/
Omdathy nu alledingen -

Indeeſſoete Wentºüd/„ . .
TPoetmet nieuwe vzeugdo 1gen

Doo?dewereldbºeedenwjd.

3 Stetheteens deuchtdoo-ſmüden/

Pºol/ºnbele envºy ,
't tanſijn kleine hert verwijden/ "

Dathetonbekommertzp. - - - -

Z 2. 't WPacht

A

. - -
--- -----

*
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Äatt. 6. 't WPachtvan Hodſºndaegliksvoedſel/

26. TDaer het welmeed' is gepaeit) "

Doohemſefsenvooºſin boedſel/

Schoonhet nteten 3äeit ofmäeit.

4. Soeht het ſhne ſpisopaerden/ -

t Ismetſoo veel ſogennter; -

't Salooknimmer ſuiks aenvaerden/

Eer het ſingt ſynmo?gen-liet.

etc.12.4. Sünen Godtemogenſingen,

- sJIA92gensvzoegenat dendag -

Gaethem dochvoo? alledingen 7 .

Soomen hier bemerken mag.

5. Trageziel / die heel onluſtig

Codenof des Meeren züt

- Op; ditbeeſte macht uluſtig; . . .

„t Koept/tistijd/tjd/ tñd/tjd/tjd.

Dingt vandaerden däerdſchedingen
nverhindert doo? delucht - -

egÄ- - LLft LN UWILL en b?uc t. -

## 6. Äurg
18/ 19. Neemtwel waerde ſoete ſtond/

P*** Singt metherten mondgeduurig

Danſoo anggymmer könd.

*: . . Evenals dttkleinebeeſtje/ -

„Datnietweermadaerdetracht/

Alsontſteeken in in Är
Enhemniet beſwijhtfinkracht.

* Tim 45. 7. MDaeromzütgpookniet wakker

Ändeeſ geeſtelle Tent/ -

Daer Hodoponſherrenakker...

_2emeſch bochten warmteſend? - -

TDaerde d?oevge winter-vlagen -

Ä. Pan verſoehingen ſwaerkrufs

1 1/12. Meenbloſehaps ente-dagen . . .

Doo? Godsgunſtonsbºengent-huis

ºts. 8. MDaeromveel vergeefſche ſogen?“ no
- - - - - - ALT

-
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P

MDaeromdoch ſooveel verde -

Dmdonſeekredag vanmo?gen? „

ZSietgp deſen Leeuwarilinet /

ÄMachtmet viydſchap / van den 2eer?

H isſults veelmeer gebodden/ … NRatt.6

En God ſo?gt voo? U Veelmee- Fºº

9. Hebt vºpin gebºte aerdſche/ -

Maerhet zemeiſch in begeert / 1 Co2.7.

Mejeduwaendachtenbewaerdſe/ -- #l. 3. I/2Als uwhert tot God ſich heer- ol.3. /**

Weiltalsmetditbeeſjeſtryºn/

MDie ſich meeſtopheffen ſal

Meiſtmetpverſucht benhº -

Tºttſjnonvermoeit geſchal:

10. jnderpooſeelschalen,
ÄHoo? delucht/ tot dathet kommt

Plotslikop der aerdeÄ

Pooſtniet nuwººeme-Ä3

Äoetgytegen willen dank?

Mºjtdaernaopt nieuw aenºangen/ .

Äsde Leeuw'rik metſyn ſank. -

GeesT ELYK ME -LIED,

Ofverquikkende reden van Chriſtus tºt ſijn

treurende Bruid, uit Cant. . . e-4

Stemme: Als's Bgm.

SÄ op/ minBºuid/ dieik bemime

Zitaetop/mjnſchoone/mün b?endime/

„Ä ſiet de winteris voo?bp. -

2, awkruis-plas-regengº /

Z
M

TÄjden/ . . . -

Sind als tegen dank verſtamt.
Pſ 39. 13.

Enkommet blidſchap dienen MP:
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Hºp is voo? mpgegaenahemen:

Eikdink vertoont muheel verblüd - -

Een geeſtelijke Tente-thd. -

3. TDebloeſems/ jadegeur'gebloemen

Pandemin Päemvºpmoedignoemen/
TDie wo?den nuaen pederkant

(Terrechter tijd geſten in'tlant.

4. Deſoetelºelºon teſingen

En alsvan blijdſchap op teſp?ingen/

HAet volle Krachten nu genaeht /

Op dat gp eens uw treuren ſtaeht.

5. Deto2tel-duiſ/ die ſtaeg getrouwe

Laer gaeihen bleef inſmertenrouwe/

HMet v2eugt in onſe landen ſingt /

Soo dat hetinonſooren klingt.

6. Jamijn geplante vige-boomen

"E jongevigskens voot doenkoomen /

n mijn wijn-ſtokken rieken t’ſaem -

Danjonge dºuifkens aengenaem.

7. Staetop 7 min Bºuid / die beninne/

Ztaetop/ mijnſchoone/mün vziendinne/

GEn komt met blijdſchap dienen mp. -

Geniet müngunſt/, vanſmerten bAP.

8. Pün Dutve/dievolveesenſogen

MDaert in eenſtilleplaets verbogen/

En in der rotſen klovenſaettº/ -

Htomt en vertoont mpuW gelaet.

9. Ähheb nauw.gedaent verlangen/

TGieſoomet tranen isbehangen/

TGoetmpv2p hooren uwgeſchal/

CDnmooſ'le TDuibeſonder gal.

10. CDm uwgeloob'en Wareboete

Js uweſtemmempſeer ſoete/

Enlieflikis mpubwgedaent/

Hoewelſpisſoonat betraent

Op
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Stem: Jeſu die ugedachtig is.

Of: Hoeliefijk is myuvgeſicht.

Of: Aldus.

E ! hoo?t eens / hoede Nachtegael/

Duluide/ danmet ſachte tael/

JÄu langſaem/ dan geſwind en ras/

Äuhoog danlaeg / ſingtopſympas

2. Geentoon enis ſchier in't muſüli /

Ofſp vertoonthem te gelhli; .

En/ſoo m'ermaer terecht op let/

HTomt alles wonderſoet en net.

3. CDfal 't gebogelt op ſijn Wijs/

Een ſtemme geeft / in't groenerüs/

Wetheeft bphaergeſang gern bal...

4. Spwint denp?is / als Häoningin/

En lokten tolztelk tothaer minn'.

Geeftſphaermaer eens ernſtig los

Net klinkt terſtont doo? 't Manſche b0F.

5. Zijn and're vogels in der macht

Perſtomten ſonder kracht ofmacht /

ZSphoud aleven waliker aen

HIAet helle toonen uit teſlaen. -

6. MDie is’t die niet verwondert blüf/

TDat in dat klein" enſlechte Hf/

TDaer’t ieder een ſelierſet voo-bp/

ZSoo groot een moedten ſterkte 3P ?

7. CD! dat ik ook dUslos en VAP/

Pën pd'eſo?ge Waer als gP/

Ob2pe blpe JNachtegael!

Äkſong metualmenigmael. e

8. Doch waerommaekikſelfs mp pün?

'k 2ebb'neerder"g om big tº 5Ün /

4

Ophetgezangvande Nachtege

CDm ſaemtedooven haergeſcl)al / -

Pſal. 104.
I2

JAatt. 6.

s5/ 26.

Spaze- ſa

Pſ. z, II»

Als
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Alsgp/ ºbolik beeſjewel 1

F 19. Soo'k Godmer tot myn toevlucht ſteli.

9Ärg/Pachregaejej
Sº ſtemmairejeuj“

Zºº/ laetu hooren/repuñeet;

Gºleertmymetuwſangavee.

9,Äºlijfisonaenſien/maer

dº ſtemmemaektuopenbaer

Zººmoetsok/inal minbedjf/

JMüngeeſtuitmuntenboven't lijf.

!!Äºhoudband edlevapheid veel/

ºaºn bedwang dwingt puweel;

- Äredswoelengrootgedang"
Pſal. e4. Zoud.ook häeſt opmin bzeugd-geſang.

- 2: Belüh gp meer van'tgroenewoud

ºbängemuurdeÄtedej
Hººgaehet hieroölmeer 7 in tſtill/
Da inde Steden/ na mijn wil. "T"

"3Äſinggraeg in uweigeplaets/
Aliſſermietbee P?achtsofſtaets;

Ähoohainhetmn
AJoe ſecht hetſchint/ beſtv2olijk zijn.

4. Bºſingt met velerhande toon7 “ -

*** auſusdanj,

lNetreen ſoehikook allesuit

Mateerbaeris/enlieflikuit.

"Ähamt een äoekkoekuontremt/

Äwoºd haeſtaenſhnſtemgekent;

Alſoo die't goed in onsbeſpot /

MDoºd ſelber toteendwaesenſot.

6. 5 nacht/ als federſaepten ruſt/

Pfalz... Singtgºmetebengrootelüſt;

Ä Änächsjangmee:
“” Äjuic jej“

17: Epſingt / en'tis uſelfseen beugt/

Äsmietom loon/maer totgemeugt;
. Soo is minwerk mijn herten ſin/

-
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Of't ſchoongeenWerelds goed en winn'.

S. Asgpu offent nuw geſang/ ;

Dalt nimmer ude thd telang;

Detyden vlüt moet oohin mijn/

Ilºp nimmermeer verdºietig zyn.

19. Perſtand'loosbeeſtje/ſingtenfluit/

Enſlaet.djnheld're galmenuit;

't Perwekt in mptot Pſalmenſtof/ Pſ nc.

HApis niet ſoeter dan Gods of Ä“

20. Jhſal Godovent aller ſtondz z“Synlofſalſteedszüninmijnmond. y - ,

Ähnzteleſalhaermeerenmeer

Pan blijdſchaproemen in den Heer.

21: 't Sachimoedig volkſal't ſondernßd

Aenhooren/en/ geheel verblüd/

Den Leermet mp verheffentſaem/

Enſteeds verhoogenſümen JDaem.

22. Menſingemetverſtanten geeſt:

Die toongelt bpºemallermeeſt/

Enklimthoogma des 2emelsſael /

IDeer dan't geluit der Dachtegael.

Heiligeblijdſchap over eengewenſte Oogſt.

Stem: O God ! wat is het ſchoon engoed.

Of: Godbeef begeerlikbeidgeplant.

Twce verſen voor een.

Aetonsbanherten zijn verblijd/

Gelijk men in dees Oogſtestijd

Gemeenlijk plagtezijnberheUgt/

ILDetongemeeneluſten V2eUgt.

2. MBp hebben weer den tijd beleeft/

TDat allerdingen Schepper heeft

Een goeden oogſt gegeben weer:

TPaer voo? behooythem ofen eer. - -

- J Y 3. LaL!

. Teſ. 9. 2.
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Jer. 3.* 3. Laetons Godvºeeſen alteſaem

Die OP onſland ſoo aengenaeu

SÜn ſoeten regen ballen aet/

ÄÄÄÄ
id. 4. Die OMs DeSoogſtes wehen ſpaert/Ibid Eil die geſettetjd bewaert/ ſpa

MDaer opde menſch inhalen ſal

Synhoorenenſhn vzuchtena.

Pſ c4. 5. GP d2enkt debergemaltemael

13“ GP Peer! ult's Yemes Dpperzael:

MDallmeer deaerd van do?heid ſucht/

Deſaed haer uwerwerken v?ucht.

Tbd. 13/ 6. GP doetdat’t gras voo?'t vee Uitſp?uit/.
I 5

Entot des menſchendienſt enkruit;

GP doet ons uit der aerden ſchoot

1D002thomen't hert-verſterhend' b2ood.

7. Lºenheeft vervult alleen ſijnhand

P 7* * Pooorendamenwerpjd/

Debucht daer van maekteengeruiſeh

Gelijh des Libanons gedºuis.

Pf,65. 9. 8. lBanneer demenſche buitengaet/

Desmo?gens v?oegens avonds laet/

Doet gphemjuichen/ als hp ſtet

MDat wonder dat ban in geſchied.

Ibido. 9. TPoo! uwen zegenbeelderhand/

Ogoede God! beſoeht gp "tland /

TDen regen gp 't bcgeerendoet/

En geeft henn dien in oberbloed,

Tbd. Äºbºonwaeruit den regen koomt/
- Altijd ban waters volheldſtroomt,

’t Land ſoo bereidop ieder oo2t/

Doet gPhaerkooren b?engen vo02t.

Abid * 1 1. MDanneerde aerdisopgeploegt/

JLRaekt gpſed2onkenenbernoegt/

MDanneer gp uwenzegen ſoet

Änſijne boorendalen doet. -

Tbid. 12. 2et Hardelandaeniederſtreek

Macht
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*

HUNacht gp doo? uwe d?opp'len week ;
Gp zegent alles dathetſp?uit s

ZSecrlieffelik ter aerden uit. 's - º

13. Gpkroonthet Jaermet goedigheid/ Jbid. 2

Äw' voet-ſtapdzupt van vettigheid:

Soo dat de weiden der woeſtjn Ders 13

TDaer van geheel bedNopen zijn.

14. TDe heuvelenſeer cierlijk ſtaen/ -- Jbid.

Als met verheuging aengedaen:

Het veld is graſg voo? her vee/ 19ers -

GEn overal bedeht daer Mee.

15. MDaer gp uw oogenhenen ſtrekt/

TDedalen zijn metho02n bedelt;
ZSpjutchen ober alſeer bp/ Pers II.

Envangenenchte ſingen ſp. - -

16. O God! die alles watdaer leeft Pſal. 45.

Alleenſhnſpijsen boedſel geeft/ 15/16.

jWNaektons tot aller tijd bereid

Tot waren lofen dankbaerheid.

Lofzangover de verloſinge door Chriſti
komfteinde Wereld.

Stem: O Kernaeht ! ſchoonderdan de dagen.

Of: Cloris quand je vois tonviſage. Aldus.

W Aekt op/waeht op/wilt b?eugd verwektien/Teſ. 52.
@ Zion! enuwſterkt'aentrekken I/ 2

H1Net al uw cierthke gewaed.

tom uit den ſtof/ ſit v?eedſaemneder/

JPaek losubo' ſterhe banden weder /

Gp Tochter die gebangenſaet. Äbid. 3.

2. Maekteen geſchal juichtint gelüke/

Gp diedaer laegt ind?ek enſlüke

Perwoeſtet/ o Jeruſalem!

Godheeftſjnvolknu trooſt geſonden/

Hºpheeft Jeruſalem ontbonden/ Ja

3
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Ja 'tis geheel verloſtdoo? ?en. -

º, 9. 3. THenſterhenisden vankontnomen:

24/ 25- Enſhn gevangne zünontkomen:

MDant Godmetonſetwiſters twiſt.

Teſ9.;. Den Dede-bººſtkºmººberſchynen/

TDie alle onlyeildget verdwijnen/ -

Enallevpandſchappenſliſt.

Voſ6.3. 4. Jººt een lieffelijken regen

- Hit's Zemels wolkien neer-geſegen

Beneden op een do2reland; -

Isooit een trooſter tot die harmen/

Iſsin dennootooit tot den armen

Gek9men eene milde halld;

5. Isooit hetleven aengeboden - -

TGien die daer waren indoods noden;

Zoo is het heuchelih Veelmeer/

a Dat Gödes Soon muſelfs boomt dalen.

Joh3. 13. Atts Zemels alderhoogſteſalen

Tot önſen trooſt / op aerden neer.

oho. 6. Yºkoomtasºerter die ſyn ſchapen

Ä., MGÄpen
-- LAphoomtgelükeen Dedecijn -

Teſ: 1. 6. Tot die daerleggen methaerWonden

Enniet geneſen noch verbonden,

Dmpemant anders kommen3M.

7. Hyksmtals Ikoningom tebanen -“

Ä37 Tsen weg vºünº/
En die doo? ſijne ſterkehracht

MDeerinſjm eigenland teſetten /

Pſ 2. 9. Enhaer vpandente verpletten/

Jateverbºeken alhaermacht

8. Myhoomt als een Derloſſerhaº

Inatt. 13.'t Fevangen volh/dat niet betalen.

24/15. ZSinopgehoopte ſchulden han/

Jais verlopeninderenten

THam tienmaelduiſenden talenten/

Daerhphaer wilbevÄjden Van.
- 9» CD



-

–---

, Somer-en Winter-leven. 93
9. Grijkdomsdtepte/t'geenenſtonden Kom, ur.

Dan eenigmenſchete doo?g2onden! 33»

WDie ſalbegrijpen ofverſtaen

Deeſ'groothedder barmhertigheden/

TDie alle menſchelijke reden -- -

Entildek verſtandtebövengaen ? -

10. Roſanna TDavids Soongep?eſen: IWAatt. 21.

Geſegent moethpeeuwig weſen . . ?“

TDtetotons kommt ins Heeren naenn:

Hoſannatnde hoogſte Zemen/

Hoſanna in dehoogſte Nem'len/

IToep' ſijn geloov'geſchaerte ſaem.

Heiligebedenkingeover.de.dood des

Heeren.

Stem: o Gottes stad! o Himliſch licht.

Of Alda.

OSÄ .. Tim..
Pol machten liefdet'evens! . 16

Hoekanal 't wonder zyn geſeid / - ºh...e.

TÄtſeifsde Sodes evens, Ä...

Zichonderwopen yeef ſoo gºedig„, Ä
Een dood ſoopjmlik/ſmaed'lijh/boedig! 9/ IO.

Hºpſterft (o God!) waer wildit heen!

THie't eeuwig levents alleen. Feb.:
2. TDie eeuwig leeft / hangt dood aen't kruis. Äjor. 1. 18.

TDie onsgeeft lichten leben / - Joh. 1.

Gaetnades doodsganſchdonkerhuis/ Ä.
En heeft ſijn geeſtgegº 21.

Maer/ ſchoonſijn ziel van'tlichaem ſcheide/ ºt -
Soo blijben lijfenztele beide - Ä..

Ä Ä terſelveruur - - Pers

MAetſhne Godlijke natuur. - -

3. TDus is de Soonetotter dood Phil.z, 8.

Gehoo?ſaem ſijnen Pader/ - - - - -

GDIN
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Omonstehelpen ult dennood:

Co Sterft boo2onsallegader.

Ä“ Dnſ Bºgheftratrandjnleven
D002 onſe ſchuld aldus gegeven

JÜRatt.2G. Degoede Nerder/ aseenhelt/
2R. ZShººnºoo ſün ſchapenſtelt.

Ä 4. Cºnnenſchuwjetanjood/
F. Diengp ſoomenig werben

TP002 uwe ſondenſwaerengroot
IT0M. 5. ladſefs verdientteſterven.

Äm62. SÜººood geefotecnbüttten beſten
j Oedood metallhaerfelle peſten/
Yoſ. 13. 4. Deyellen haer verderfdaer bp/

Ämaehtetwgdaer vanvan vºp.
5. AP doet doo?ſhne dood teniet

º« Dien die des doods geweld hadd'/
Je Den Duivel/demetſterk gehied

-, Dºjammerlkgeſtelthadd'

In dienſtbaerheiddoo?âlonſleven/

DatWºmietdan met v?eesenbeven

Dedoodenkondenmerkenaen/

. . ?och der verſchiklikheldontgaen.

6. Met Godden Pader hebben wp
Rom - ". " "j ſyne dood verſoening/ .

lAits die voo2onſeſondenzp

Polliomene voidoening. -

zeb.9.12.ººdie uiet ºoo?het bloed derbokken/

Maerdoo ſhneigen onverſchºolhen/

Eensging in't Zeiligdom met kracht/

Beefeeuwig hellte weeggebracht.

7. O Jeſu! laet mpuwedood
x Co2.11. TDochÄ VerkondeU/;

A6. Wen JNamemaken groot/
Eph. 2.9/ Enuwen JA gT

Äm.6.2. Geeft datikkeuicige endoode

FC- TDen oUden menſche/ die ſoonoode
.

- -

-

Enſervenſteedsmynſonden.

CEph.4.24. Dennieuwen menſcheplaetſegeeft/
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En mp noch regendankaenkleeft, Morn. 7.

8. Gheºoººendoch/ o Heer! ots.ºr.
H in den dood gegeben./

GPp dat Wºpmietons ſelvenmeer/

ILRaeruſteeds ſouben leben;

Ja U/ die zytboo2 ons geſto?ben/ FÄ.
En't eeuwig leven hebt verwo?ven. I 4» Q2-F«.

CDm dit teſtellen in het werk.

Bekentenis desmenſchen, dathyd'oorſaek

is van Chriſti Lyden.

Stem: Pſalm 9i. Die in Godes bevaringſterk

Qt: Voorganger engeleides man.

Of: Aldi. - - ".

Jeſu! wat hebtgpgedaen/ -

Dat gpſoo woºd mishandelt? -

Ik/ ik heb all' het quaed' begaen/ -

En't ſondepad gewandelt.

Gpzijthetonbevlehte Lam/ sº

Pan wiens lief-taet'gelippen F

JBoottomrecht oftbed?ogenquam/ eſ 53. 9.

Än't aldern unſt ontſlippen, Cant. 5.

2. Gpdoet ja docht iooiteenigquaed/ 13.

Gp wiſt bangerene ſonde/ 2 Co2.5.2i.

Maerhad ban allemiſſe-daed

Eenafkeer t'allen ſtonde.

Ilaimſondenbºengenuinnood/ : Teº***

Jnſmerten angſt des herten/ - -

JIAjnſonden leeb’ren uterdood/

JNabeelenſware ſmerten.

3. Dwonder der verbogentheit ! "

MBiehanhetrecht beſeffen/ -

TDatpemantom eens and'ren feit -

Soo veele quaden treffen!
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nBet. 3. T>atom Der ſchuld'gen ſware ſchult -

* D'onſchuldige werdgeſlagen

Endat hp dan noch met gedult #

Pºet alles han verd2agen ! . . d.

4. WDäer toeheeft u/ o Soone Gods! ?

Üw groote liefd' getogen? - - - 9

Jh. wash baerdig endetrots/ x

Engp dusneer-gebogen.

Ik wederſtreefde Godes wil/

SºÄÄ ; ſtil ß

i... 8. p deeden leedter dood toe ſttl R

sº ZShnheiligwelbehagen. §

5. MBat ſalik u vergelden/Leer / D

lain Godenminen zoning? .
Atletikook myn leben weer / D

A- Pochhädgºgenelooning - P

1 Pet4. JNochtansſa tu behaeglik zijn/ F

12. en Indienik’tbleeſchderſonden/ P

Rom 6 - - -

Ä* Däugedaen heefüeen pün/ R

MDeerdöode t'allenſtonden. . . 6

“ Trooſtelijketoepaſing van Chriſtilyden eri

verdienſten.

Stem: Pſalm 1oo. Of: 134.

Of: Wieſichten hooge Schoelegeft.

- Twee verſen voor een. Aldus.

"– » At benikarmemenſch/dat gp/
Pſ. 8. 5. W Heer Jeſu/ Dusgedenktaen mp!

pſ 44. 3. Enkellendig ºnſhºhº, ?

Tat gp mp achtenſoobemind! 4

Web:.7.2*. Tat gp als b02g/ in mijne Plaets/

Gmmhmeſonden ſooveelſmaedº/,

Ä Hervoººººº ſüd/
isyil. . 8. Ja/ tot der dood gehoo?ſaem3jt.

- - z. Ilz
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2. Äk was uw vpand/ eengodlooſ"/ 97 Wom. 5. 8.

Eenſondaer/van natuuren boos; Gen.8.2.

Eenſchaep verlorenen verleid: Teſ. 53. 6.

Daer was inmp geenweerdigheid. Meſ. 64. 6.

LT 00? UefOens ſtert geweld/ I Joh.3.16.

Äsſergeweld 3

CD goedertieren Werder/ ſtelt # IO»1 Ie

BäW leven boo2 uw ſchapen t’ſaem/ bid. 3.

Gproepthaer alle bphaernaem.“ Joh. 17. 6.

3., HW Padergafmp ſelfsaen u: Eph.7. 9.

Gp hebt nup naſjn willenu

Perloſt/ eneigent mp tengoe/

Sulksdoo? uw WDood en Geeſtosktoe.

MDat maek ik doch ſoo veel beſwaer -

CDmmpte reek'nen metdeſchaer/

Diegº verloſt hebt metuwbloed/

TDaer gp mp ſoo veeblyk vandoet ?

4. Gp hebt mp / als ik dwaeld'en viel/ 1Pet, 2.25.

CD trouwe ?erder mijner ziel/

(Cotu bekeert / en opgericht. ..

Gp hebt mijn blind verſtand verlicht. ÄÄh kenn' u/ 2eer/ doo? ubv gena/ s*v-e "Fe

Ält loo? uvW ſtem / en Volg una. Ä, *

'Ht hebb' mauhonger endedo2ſt/ #Ä

Äk voeluw liefd inmüneboſt. - Ä
5. 't Asuw gemeinſchap/ en de kracht ? "

Hws doods/ daer myne zielna tracht/

Soo dat all' and'redingen mp

JPiet anders zijn als niet daer bp. Wom. 14. r.

Äsmüngelooveſwahenteer/ IWAarc, 9.

Zetis nochtans oprecht/ o Heer ! 24.

Het ſoeht inu/dte'tſelvewerkt/ Gph.3. 16/

Alſhngerechtigheid en ſterht'. ºh.-/

6. TDushebtgpmpdan liefgehad/ 26,

Gereintgt met u water-bad/

HAp tot uW YB?uiden eigendom

Gekocht/ o waerde Bºuidegom !

ACaetowermpdan ook voo?taen

HT HW.
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Tatt. 18. Uwgunſtengroot'ontferminggaen.

Es s. Perlaethetſchaepºniet dat gpſocht/

Ä*“ Enſoogantſchdieruſelvekocht.

Vºn 8.347. Bidſelfsuw Paderſteeds voo? mp/ .

Ä* Enſtaetmºdoºuw Beeſtvatbp 7
Ä Dieinmpwerke/ diempdºüf/

16/17. Mlaptrooſt'en eeuwigbp mp blüf.

Ä Ep! leiden weid/ ep! hoeden voed/

“ Sterkt/onderſteunt/ engeeft mp moed

(Ten einde toe/ en b?engt mp dan/

Panhter/tn’t gemelſch Canaan.

Dankſegginge tot Chriſtus voor ſijn lijden

en Sterven.

Stem: Pſalm 138. Ikdankt Heer uit's hertengrond.

Of: O Heilig, Zalig, Bethlehem.

Phil.z. 8. Gehebt.gpu vernedert/ Heer !

HÄ onsſoohoogeteverheffen!

Main ſwah verſtand kannimmermeer

Uw' liefdena beho02 beſeffen.

3°“ *9. 2. Tam Godes, die desweredsſond“

Lºebt ſoo gewillig wech genomen/

WDie leeft'er die methertofmond

Hºw deugdenpzijſen kam volkomen ?

Ä** 3. MGatſaeggpdochinonsſoowaerd/

TDat gpſoo veel voo?onswoud lijden/

TDat gpubw'leben nieten ſpaerd'/

GPm bandedood onste beb?ijden!

4. Gpſaegt niet dan de grouwlikheid

Danonſe vuile miſſedaden/

TDie hebben tot medogentheid

H / omijn Heiland/aengeraden.

" Teſ. 53. 55. MBp hadden (ach!) gemaekt de ſchult/

6/7. Gphebt daer voo? de ſtrafgeleden:

Spjjaijmegeduit Als
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Alsboºginonſe plaetsgetreden.

6, Hw bandenonſe V2pheld 3jn/ -

Bwtramenonſe v?eugd/ o Leere;

Bw wondenonſe medicºn /

Päwhoonenſmaedheldzin onſeere.

7. Hw krankheidonſ' geſondheid is;

Hwſmerten krupsonſ" heilenzegen;

Gp hebt doo2 uw gebankenis

CDns.de verloſſinge Verkragen. -

8. HW ärmoed is onſ Hoogſte ſchat; A 2 Coz.8.9.

Hw bange ſweet sonſ' verkoeling;

Baw bloed isons gelijk een bad Apoc. • .

Enonſer ſmetikheids afſpoeling.

9. Hw dood ons't eeuwig leben ſchenkt;

En uw begrabing doetons hopen/

Alsonſe zieldaer bp gedenkt/ -

Hoedat gp b?eehtuwgrafweeropen,

1o. IAijn trooſt / mjn v?eugd/ mijnalinal/ -
WDilt doo? ubw Geeſtmponderwijſen/

MDatdat ik doen enſeggen ſal/

CDm umet dankbaerhetdtep?ijſen.

Trooſt-rijke vruchten van Chriſtus

verrijſeniſſe. - * *

Stem: Pſalm 24. Of: 1 13.

Of: Odagſeergroot van heerlikheid. Aldus.

CDud altijd in gedachtenis - 2Clm,2.8,

Dmenſch! dat Jeſus Chriſtus is

Perreſen/ heerlyk uit den dooden.

MDant dat hp is weer opgewekt/

Hophet alderhoogſteſtreht

- Tottrooſt enheil in allenooden.

2. MDaer hpgebleven in den dood/

DJoeſoud gpdam in uwen nood

B kommen ooit ophem Verlaten k

Di 2. Hb)
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BW ſterh vertouwen op ſijn Daem

1 Co.15. Enuwgelooveſoudent’ſaem
I7. Bergeefs zijn enniet kommen baten.

Rom, 14. 3. Maerºp Is Godes Soon met kracht

- Poo?alhet menſcheligeſlacht

Tºoo?ſhn Opſtandingebeweſen; N

DeWül hp toomtſün kracht ſoo groot/

TPathpdaar doo ſeifsuit den dood -

Heer Wonderbaerlik isverreſen. -

«Co.r. 4 Zoohºnietopgewehten waer/

Ä“ Zooſoudjr -

- Desdoods van wegen uweſondent

Nºaer.nuhpts weeropgeſtaen/ s

2eeft hp het alles afgedaen/

GEn heef de dood geheel verſlonden.

5. JAU onſen Bo?ge weder is

Gekomen uft’t gebankenis/

Zsonſe ſchuld betaelt volkomen:

Detoo?ne Godsdieopons lag

Isop deeſ'groote v?eugden-dag

Danons geheelik wech-genomen.

6. Asu verſchzikthetduiſter graf/

En udatſchijnt te w?eeden ſtraf/

1 Theſ. 4. Gelooft dat Jeſus is geſto2ven/

24 " Enbanden dood weer opgeſtaen/

Sooſalu God methemdoengaen

Änheerlähefddoo? hem verwo2ven.

7. AshPeerſtuit ſingräf weerging/

Ä Ishpgewodend'eerſteiing

” Tiergenerdenejlapen.

-/ Zºo nenniet verloorenzijn 7 .

WDH Ch?iſtushaerhieldboo? deſijn /

„Äſjn Heeſthaer hadd herſchapen.
8. MBeeſtondertuſſchen ſteeds bereid/ º

Rom, 6.4. (Cetoomen’slevens nieuwigheid \

Ahierdoo? ſijn CPpſtandings krachten:

Cot's Paders Heeriikheidis hp Hit



Somer-en Winter-leven IO I

- -

-

-

* - - " . - - - -
- “ - -

T - - - - . . . - - -

Hit 'tgraf verweht / alſoo moet gp

zet Hemelſchmaeralleen betrachten, G

9. Jndtengpopgewekket 3ht. QI. 3. 1.

HENet Chriſto/ ſoo ſoeht tallerthd

TDat boven is en ſalbeklijven/

TDaer Ch?iſtus aen Gods Techter-hand

Js in het Hemelſch Paderland/

MDaergpſult eeuwig bphem blüven.

Lof-en Vreugd-Gezang, over de Hemel

- vaertonſes HeerenJeſu Chriſti.

Stem: Wieſleet heugeliker dagen.
Of: Van teſtriden wilikfingen.

Of: Op mjnziel, om Godteloven. Aldut.

A# gp volken klapt in d'handen/ Pſal,47.7MÄDeteemparig blp-gehlank/ -" W

Juighet God in allen landen * -

Peteen ſtem vanvzeugd-gezang. Jbid, 6

Pſalme-zinger onſen läoning/ 6/7.

TDienu op-vaert met gejuich/

JDaſhnhoog-verheben wooning - Col.2.15.

TPathpſin triumph betuig. Ä.

2. Ja Heere Jeſu/ja Heer Ch?iſte/ Äm.Ä.
WBaſſerſulk eenlof-geluit I 5.

Over Gods gewijdde kiſte/ ; ins
TDaer gp ſelfs wierd doo? beduld/ Geb:94.

TDoemen die op Zion voerde/ “a

Enind aerdſchetempelbacht/ Än.

Zoo 'k mijn tongook nu nietroerde/ Höhens:

WBaer ik ganſch niet Wel bedacht. Pſal. 51.

3. Gp Gods Ark'/ enonſ“ verſoening/ Äs

Änchrºnº/ Ä
I Z0M.Onſeſonden/ tot voldoening/ Ch

Doo? uws Paders aenſchijndekt; 13-7, -

Vaert OP/ Niet Met een Wßgel/Gp P t 3 Jãoch
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x Chzon. JDoch doo? d?aeg-boom of Levijt/

Ä Asusemeswollen dagen/
jš. Hºeer geweldig in den ſtrhd.

4. Häomt/ Peer Jeſu / doet uw leden

JWAat. 13. Eeuwig blinken als de Son/

43- Hiomtſemeteeniicht bekleden/

Pſal.36. 9. TD2onken uit uw' welluſt-b2on.

"** Häomthaerutt genabeloonen

t Geengphaer hebttoegeſeid/

Web2.9. Jlºet uw heerlikheidhaer kroonen/
Cant. 1. 2» zuſſen met uw lieflikheid.

5. Jeſu / die mijnherten ſinnen

Cant. 1.4: TDusgetrokken hebt tot u/

*Tim 4*- Adieuw verſchüningminnen/

- * WTOepen netmp/komtdoch nU.

Häomt/ Heer Jeſu/ ſondertoeven/

FÄ Mitsdehoo languitgeſtet
30. Steeds weeraenmetnieuw bed?oeven

't ?erte krenkt/ ontſtelt en quelt.

Gebedom.de genade des H. Geeſts.

Stemme Pſalm co. Of134.

Of: Kom laetons met de Herders gaen.

Of: d' Onnos'le ziel, die ſlechte Maegd. Aldus

- 9 eeſt! dac Meer Op mHaas. O Heil'ge G eſt! da op mp/

Häracht uitder hoogten./ſtaet mpbp/

ºa. 43. Geleidmpineen effen-land
9 Perwarm mp metuw'heil'gen b2and.

2. D ſoete vier van Jeſu min/

IHoeſoud'et gaen namijnen ſin/

Indien ubolteffelhkevlam

IAijn hertgeheelenalin-nam.

Joan. 14. 3. G waerde (Trooſter/ die mijn Hert
I6. Derlichten kunt in alleſmert /

Enwtitmp doch verlatenmiet
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Än mijnequellingen verdºiet.
4. Hºanneer ik doo: ſwaerongehal/ Mäom,8,62.

jºiet weete/ wat ik biddenſa/

Zoohoomttehulpmyn ſwahhekrachtTHoo?uwe Goddelijke macht. d

F. Gpſelfs wilt voo: mp biddendan -

JAet ſuchten die men mieten kan Ibid.

TDo02 een'gewoo2den ſp?eken Uit - 27.«

TSie d'herten kent / weet haer beduid. Joh. 16.

6. Gp die een geeſt der Waerheid 3Üt/ I3 •

Geleid mp doch tot aller tüd

Inuwe waerheid/datih VAP

THam allegrovedwaling 3P. .

7. Specht gp inwendig in münhert/

GBp dat hetnietmagzünberwert

Tºooº veelemoepelik verſchl/

HNaer recht begrijpen uwen Wil.
8. Laet mpdoo2 uherbooren 3jn/ Joh.3. -

Zoodathetoudegantſch veröwün/ Co: 5.
Tot datik eens geheelenal I7.

Een nieuweſchepſe Weſenſa.„

9. Geeft dat minſondu neºüf I Co2. 6

HAaer datik uwen Tempelblüf„ , ; - -

Foodat gp nimmer vanmºſeid/
jÄaerbymp blüft in eeuwghed. Joh. 14.

1o ä metden Paderenden Solº . ohEeneenigGod in 's gemels Ch2oon/ * IVU.5.7.,

Salih vanherten lofen dank

Bewijſenal mün levenlant.

Men moet Jeſusliefhebbenboven alle dingen.

Stem: Pſalm 30. Nadatgy Heer» my hebt bevrjd.Of: Aldus. 3 gy » my pe /4

H zaligisdemenſch/ die weet/
WPat Jeſumte beminnen heet/ Cph.6., 24.

Hi 4 GEN

- - -
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Endie ſich ſelfs verſakendºtracht/

Om Jeſu wll tezijn veracht.

CDm Jeſus moeten wp verlaten

Alwatons lief is bovenmaten.

2. ZSijn liefd het alles oberboind

MDat in de Wereld W02d bemind; *

ZSpoverwind ook allenmood/ -

Lant. 8. 6. MDant ſpisſter getik de dood.

- ZHoolaetu danaltijd beballen/

TPeliefde Jeſu bovenallen.

3. De liefdediem op't ſchepſelſtelt

Bed?iegt/ en blijft niet lang verſelt:

TDeliefde Jeſu is getrouw/

En duurſaem tzp invzeugdofrouw:

- TDes ſchepſels liefd'isongerieflik/

°n 7° Deliefde Jeſu althd liefík.

Toh. 14. * Zebt Jeſum lief/houdaen Hemvaſt/

2. . Op ſhnbebeelenaltijd paſt; -

Joh. 15. Apzpuw beſte vziendaltñd/
I4« Poo? wiengp allevºiendſchap quht:

MPſal U nimmer honnen haten/

- Dok alsu allesſa verlaten.

Pſ493. 3. Gp moet van al dat tüdlük is

EenSafgeſondert zijn gewis /

Gp moet daer vanäfwijken / ſiet / »F “

Petzpdan dat gp wilt of niet.

1 Pet.4.7. Ja’t eind' van alles ſal ſich ſpoeden/

Peel eerder dan wp Welbermoeden.

6. Geeft uaen Jeſus overmaer/

ZSoo ſultOp v?p zijn bangebaer: \.

Dieſich aen Hemvoſtandighoud/

Enſjn beloften baſtvertrouwt/

Heeft altjdeen die Hemhan helpen /

Alſcheen'them alles t'oberſtelpen. - -

rom.143.7. Hetzp dandatgyleeft of ſterft/

ZSiet dat gp Jeſus maer be-erft/

TDie / als 't uſal begeben al/

I

- Al



Somer-en Winter-even. 105

Alleen uw helper weſenſal. - -

Bid zem/ dat ºp maerbpublüve/ Lur. 23

Enſhneliefd mubehüve. 29.

8. Taet anders inuw herte geen/ GEW.3. 17.

Als Jeſus uw bemind' alleen/

HLaet ºp als Häoningheerſchendaer :

Jaacht uſelfs gelukkig maer/ .

Enlaet geending ſoona uwſin3ijn/

Alsdathp wil alleen daer in3ün.

9. Soogpuwherte tot den grond

Jean alles recht ontleedgen kond /

En laten uwen Jeſus in /

Teat waer voo2 uhetgrootſt' gewin/ Phil.3. 8.

Datumocht nauwwenſchtoevallen; j.

Pºpſoud'u alles zijn in allen.

1o Soonfetdemenſche ſich verkloek/

TGathp geduurig Jeſus ſoek /

't Jsvaſt dat hphemſelveſchaed/

Peelmeer / als al des werelds hatt/

CDf alſün bpanden ooit ſoUden.

G. diet behoozlik mochtonthouden!

11. Heer Jeſu helptmpdoo?üm Geeſt/

Daihverſaehintminſtenmeeſt
Aiwat mpuwegunſtontrooft/

En in mp weliefd verdooft:

Wawliefde-blamdoe’tal verteeren -

MDat mpaen mijne zielkandeeren. . .

Chriſtus is alles in allen.

Stem: ocharme wereld-wicht.

Of : Aldus.

Te Chºiſtum münen Meer

Ikmy alleenekeer;

SIkvind in 2emnamijnbegeer

Awatik immer wenſchen ſal:

i 5. Hºp
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Col.3. 11. nº is mp alles en all.

1tut 4.8. 2. WDanneer mPmºne ſºnd

Ä**“ ÄÄÄn
MBilzpmp mahen weer geſond.

IEatt. 9. MDanneerih ſiehben ende guün/

12. . Is Yp mijnſterhemedicin.

mat. „. 3.Ä/
Ä“ Belaſt enſwaergehoe/Ä

zpop mijnziel verquikling ſp?0eit /

Engeeft mp/ mamün's hertenluſt/

ZHeer lieflijk warev?eugdenruſt.

Lut. 22. 4. Als mp de Satan queld/
3 I - Engrootelihsontſteld/

Perdºijft hemdeſenſterhen Held/

Haveldhemneder doo? ſynkracht/

BC- Zoo datthal ſünliſt niet acht.

Flºatt,56. 5. Äsmijnenhonger gr00t /

Job-6 5“ Hp ishet levendbºoodºº

Lja ſeifs eenſpüſevoo.“ Wood.

FDanneer ikbande ſchier vandoſt/

Joh... - Ä haeſtlavenmüneboſt.

6. MBenikinduiſternis/

- ZGooweet ik doch gewis

mal... THat Hpmünlichtinduſtºº

THeeſ' Sonneder gerechtigheid/

Cantés. - Ä tminen beſten altydleid.

"°3 7. DIeſu/gpzüt mijn/

Enik benaltyd dyn: --

Iſaetonſeliefdens-band doch zün

Foovaſtgebonden dat nooit weer

Diezpverb2oken nimmermeer

Apot. 12.

-r

De
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-

Deſoeteliefde van Jeſus,

Stem: Pſalm 8. Of: Tuee verſen vooreen

Pſalm 18. 32. Of4L: -

Of: Eenkgopman, die beteelgeſteemt, Ge- Aldus,

Jeſu! ſoo de menſchen/ dieemimen
Haerpdelheid/ eensondenrechtbezimmen/

Igoe ſoetdat isuw heigeſºººº -

#pſelden haeſt haerdwaesheid Uit den zin.

2. Diedoo?'t geloop'uw.wonden heeft geſoogen/

ÄPerd tot uw liefd ſoo lieffeli beºogen/

Dathphetaljaſchier ſich ſelfsbergeet:

Dochdeſevzeugt/ die haer gevoelt / maer Weet

3. Ihbenals ſiek vanliefdens ſoetigheden/ CaNt. 2. -

D Jeſuſtelt mijn Ä hert te V2eden; .

Fjmp en Cºhruwiieffelikaenſchijn/

Taetuwenhusup niet ontrohhen3Ün. Ga!!!. . -

4. ſieht mpuw hand/ enwilt mponderſtutten/ -

Emotten eindvoo2 alle quaed beſchuttº

Äjojimaerheb / o waerde Huegon!

Benikgeruſt / alkeerd' ook alles om.

5. HDünziele/ diegpuit des bpands handen JLUte 1.74»

ähebtverloſt met bloedig offerhanden ijeb. 9.* -

Endie ſich nu voeltdoo2 uwmin gewond /

Gp nimmermeer/ o Jeſº! atº kond.

6. Hmjomin ! watwerkt gpſoet vaninnen !

Uw.ſoetheid gaette boven herten ſind

Ächjerkſtaeg doo deſe liefde Ä/
Jhwaergeſondmhn gantſcheleven ank.

Vie



-
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Vierige begeerteen verlangenna Chriſtus.

Stem: Pſalm 1oo. Gyvolkeren, Grc.

Of: Hoe liefjk is my uwgeſieht,

Of: De Kroonis niet ſoo waerden ſoet. Aldus.

't JZ waerik ben/ of waerik kom/

Gp mijner zielen B?uidegom/

Aldaervanmpgevonden werd/

UDantikumede d?aegin'thert.

2. GP zijt deluiſter mijner eer /

Jeſ 58. 10 Gp zijthetal wat th begeer;

?““ TDenacht die licht mp als de dag/

Als kulicht maer hebbenmag.

3. MDanneer ſalik volkomenzin . .

Perfadigt ban uw foetaenſchijn?

'k Perlang/ o Jeſu! ik verlang/

- Coz . Doo?uwer liefden ſoetged?ang. -

4. 4. Cerwhik hieropaerdendwael/ - - - -

ZSoo ſuchten klaegik menigmael /

Om dat veelquaed entegenheid

HAp ſteeds berhinderten verleid.

5. Een ongeregelt aerdſchgewoel

HToomt inmp ſtoorenhet gevoel

Danubwelieffelijkemin/

Gantſch tegen mijnen dank on ſin.

6. Ach! als min ziel haertotuſpoeid /

ZSoo voelt ſphaer gelijk geboeid/

En baſt gebonden aender aerd /

THat mp niet weinigen beſwaert.

Je -3. 7. Heftgymp als met beugen op/

(Tst dat ik d'alſerhoogſte top

Pan b?ijigheid bereikenmag;

Maet ubewegen mijn geklag.

8. Cot dat ikgantſchen ſondermaet

Danubwe min ſalzijn verſaed;

En
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CEntotdie volheid eens geraeh/

- MDaervanik hier 't beginſelſmaek.

WaerJeſusis, daergevoeltmen gcen

ſwarigheid.

Stem: Vous quide# mes pris.

Of: Jeſu, aw'gedachtenis.

Of: Aldus.

Eſu/ asgybymp3ſt /.…

Äsmin Hertenziel verblijd.

Jk geboel geentegenheden/

Z?ochen v?eeſe geengebaer/

'k Ben in alles weite v?eden/

Als ik U mag hebben maer.

2. Maer alsgP eens Van mp wijkt/

lºhnezielterſtond beſwijkt.

Jeſu/than unietderven/

Dfik hde groote pün;

't Äsals een gedUUrig ſterben . .

onder ubve gUnſt tezijn.

3. WDüne zielen heeft geen luſt/

Envind mergens hier haer ruſt:

Jkbegeerſ’ook niette binden;

's WDerelds ruſt/luſten gemak/

Enisntet voo? uvm beminden/

TDanalleen een laſtig Paki.

4. Maerdaergpin't herte merkt/

Is het wonderlift verſerkt:

HWegunſt kan bljdſchap geben

Didden in den ſwaerſte mood:

Gpzijtonſekracht en leben/

Ook in't midden vandedood.
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wieJeſus rechtbemint, verachtalde Wereld.
-

Stem: Pſ138. Ik danku Heer, uit ': hertengrond.
Of: O Heilig, Zalig Bethlehem.

Of: Aldus.

LÄ münhert in uwemin/

G ſoete Jeſu ! innig blaken;

à Blit trekken nijngemoed en 3ln

Danall' des werelds pd'leſalien.

2. Die doo? uw'min ſich voeltgeraekt/

Heeft inde wereld geenbehagen:

L2aer ſoetigheid hem bitter ſmaeht/

42aeriagchengeeft hemſtof tothlagen,

. Indien demenſch/dtetaerdſchemind/

TGeſoetheiduwerliefdewiſte

Hyſloegſhndwaesheid indewind /

Enging tot u / o Jeſu Ch?iſte!

4. laaer mademael ſynºdeher

" Ändwaſewelluſt aerdſehe ſogen/

Entijdlik goed ſoolicht verwert/

Isdeſe ſoetheid hem verbºgen.

5. Täw ſoetigheid te boven gaet

Izet ſoetſte ſoet datis te Winden/
Sº kanverdzukhing/ queling / haet/

Ja allentegenſpoed verſlinden.

6. Soo bitter is geen bitterheid /

Öfuwemin handte verſoeten

Manneerhethert van d?oefheid ſcheid/

Homt ſphet lieffelik ontmoeten.

7. @ Jeſu7 die münzielverheug/

Tamp verruhr ſchier uit mpſelben/

MHiitindeeſ Zemelſchegemeugt

HAinherte baſten ſteckbedelbel.

8, Cotdat gp mpſult t' eenemael

Petuwe ſoetigheid Verſaden/ Hier
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Hierboven in des gemelsſael/

TDaer Volheid is VanU genaden.

Werkinge der liefde van Chriſtus.

Stem: Pſ91. Die in Godes bewaringſterk.

Of: Hetvinnig ſtralen van de Son.

Of: Aldus.

O Jeſu! gp// doet altjt mp

HJet hert Van V2eugdopſp?ingen:

Geenangſtofnood//nogſelfs dedood

Enhan mpquaedtoeb2ingen.

Hºw liefd' is ſoet // boo? mijn gemoed /

Peelmeer dan ik han ſpeken,

TPaeTom en ſal// geen ongeval

GPnſ liefde weder beken. -

2. Alsgp het licht // van uw geſicht

Laetop mijn herte ſtralen/

Soo benik/ Heer // berheugt ſooſeer /

TDatik 'tmet han verhalen. .

Gp zitminiuſt// mjn Zeil mijnruſt/

Münſterkekracht/ myn leven;

Gp zijt mijn ſchat// en alles wat

Ik wenſchen handaer neven.

3. Gpweetall' ding//grooten gering /

Gpweetoohwel/ o Heere!

TDat ik uminn'//en altijd in

JLRijn herten zielbegeere.

G Göd wilt mp// dooygrondenvºp/

Pºoeften kend mijngedachten/

'k Begeeroprecht// tezijn enſlecht/

Al zijnſeerklein mijn krachten.

4. Beer/ ik beken//datikvaek ben

Gp ſchadelijke wegen /

Maer wilt gpdan// o Heer / daer Van

Ilºp leiden Weerte degen.

\.

Toh. 21,

7.

Pſ 135.
23.

bid. 2x:
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Sk Wil mp MU// alleen aen u

GebVillig obergeben:

Mom.14.7.Jhwil mietmp//maer altijddp/

C9 ſoete Jeſu ! leven. /

Zºº”. 5. Sooºk üwe blüf/ metzielenlüf/

Änlebenen in ſterben /

Geengrooter v?eugd// trooſt of geneugt

Hian mijne zielbe-erben.

Schoon alles mp//dantegenzp/

Engpmp maer laetſmaken

Bw ſoetegunſt/ enliefdens-b?Unſt/

't Salmp Vermoegt Weermalien.

Vande ſoeteliefde van Jeſus.

Stem: Pſalm 100. Of 134

Of: Kom laet ons met de Herdersgaen.

Of: Jeſu die ulv'sgedachtig is. Aldus.

O Jeſu ! onſes herten b?eugd; z

Izet is eenhemelſchegeneugt/

- TDaergp deziele meebeſtraelt/

Enlieffelijk na boben haelt.

2. 't Häan met geen woo?den 3jn beduit/

Geen tonge itan het ſp?ehen uit.

WDieſelfsſjuherte Voelt geraeht /

Die weet hoeſoet uw liefdeſmaehr.

„3. Peeºnºdaerºſcheengenfº/
***7 " Enſmaet verbogenjºanna niet/

Dan welkes ſoetheid niemamtweet /

TPan die het ſelve p?oeft en eet.

4. Hw.groote goeden ſoetigheid /

Pſ31. 20. Poo? Die ubzeeſt / is wech-geleid:

Hſ. 5. 14. Poo?hem alleen is uw' verbond / .

CPm die aen hem te maken kond.

I. awſoeteliefd het hert verquikt /

WDanneer het ſchier vanſmert verſtikt;

AWDie
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WDie voelthaer heimelijke kracht/

GPp's werelds weluſt nieten acht.

6. Hwltefd'onsaltijd hong'renlaet

ethonger die deziel verſaedt.

wltefdegeefteen ſoete pün/

Dieisderzielen medicin.

7. Epwilt doch bp mp blüven/ Peer/

Endes Verheugen ebenſeer: -

WDeeſt mpnfetalseen v?eemdeling/ Wer, i4. -

TDtequamen daetlik weder ging.

8. Geenmaeten heeft uw liefd' en min/

HLRaerhare maet beſtaet daerin /

TDatm' ubeminne ſonder maet/

En ſonder eenigonder-laet.

Op de ſelve zin. Anders.

Stem: Pſ 1o6. Dankt God sº byi vriendeljk.

Of: Oſteseenoir, helle Phillis.

Of: Aldus.

CPeliefjk / ſoet/ enaengengen/

CD Jeſu! is mpuwen Raem ! DTuc, 2. 21.

Indien men mphethertekliefde/

JDen vond'er deſen JRaem wel in;

WBantd heil'geplam van uweliefde Cant.8, 6.

Perrukt bpna mijn herten ſin.

2. Dergeet' uniet om lief ofleet/

Ja / Jeer/ indien tk u vergeet'/

Pergeet mijn rechterhand haerſelbe; Pſ. 137. -

Ikſpann teſamen alminkracht/

Loe'k beſtuw liefd in'thert bedelve/

Enop ubeſtemijn gedacht.

3. Beenhonig is myn mond ſoo ſoet/ Fºtº
Als Ubw gedacht'nis mijn gemoed/ Pſal. 104.

MDant ſpberſoetook al wat ſuur is; ö...

II Sp"4-3
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ZSpmaekt datikverdouwenkan

MDat ſterhentegen münnatuurs/

Jadaerik eerſt moeſt grouwen van

4. t Zp waer ik ben/ of wat ik doe/

Pſ 25. 5. Ik heer mau mym oogentoe;

# Änwerken
“ In ÄnaemenÄ
eſ 40. Gp kont demoede zielen ſterken/

29-. Emnieuwekrachten ſchenken weer.

2 Coz, 3.5.5. t Geen uitenom mPſelfs geſchied/

Geeftmpmaerdieste meer Verd2iet;

HAaer wat geſchied in ubven JName/

IHetzp dangroot/ oft 3p gering/ -

Ijs goeden ſoet in'teindal t’ſame/

Soodatikudaerlof voo?ſing.

6. Eplaetikuen uwe min

- Doch nimmer ſtellen uit mijn ſin;

Laer / als de ZHon-bloemnade Sonne/

En't pſernadezei-ſteen treht

Golſoototuminvzeugden womme/

HENyn hert geduurigzijn geſtreht»

7. Geeft dat hetzp mynmeeſt vermael/

MDaer maih in de wereldhaek/

Danute hooren ente ſp?eken /

2 Coz.5.9. Bäte behagen t'aller thd/

Pzov-3-5- Bäte betrouwen/ ute ſmellen/

ja.46.9. - En uwen wilte doen met blüht

8. Awliefdeſoomhnhert opwehk'

Phil.-3.8. TDatik hetal voo? ſchaed' end2eh / -

CDm Ute Winnen/ achteN M09?» 4

Datboven d'aerden't aerdſche goed

Jeſ493. Schalsmetvleugelenverhoge

HWAyn ſoo in ubernoegt gem0ed.

9. Oſterktmp/ datiknimmermeer/

2 Tim,4 | Gelük eendwaſe Demas / Wº

äe.. HÄp van de wereldlaet verohten /

Z*** IDoch doo?mijn quabegeerltkheid
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Dit werdevan uafgetrokken/

HLRaer uwe blüb’ in eeuwigheid.

MenmoedecfAerdeniet, maerden
Hemclbeminnen.

Stem: Pſalm 128. Of130.

Q: Wilhelmus van Naſſouven.

Of: De ſoete Meereminne.

O : Aldus.

WÄ gº hier op d'aerde/

PdWaſemenſche! doch/

Dat u doo?ſhnewaerde

Soobaſtkan houden noch? Ettl. 1.14,

Danaenbangis het beſte

Maer Pdelheid geweeſt/ - Gccl.2.1 I,

JRietbeter als dereſte

ASquelling in den geeſt.

2. WDilt u rondom eens wenden /

Enſegt dan of gp iet -

TDanſondenen elenden

CPP ’s Wereldsbodem ſtet.

Sietopwaerts na den gemel /

Endenht op deeuw.gevzeugt./

Sooisaltaerdſchgewemel

JlMaerſmertenongeneugt.

3. 't Iseeuwigenvoliomen/

HJet geenhterbovenis/

IYet Werdniet wechgenomen/ -

TDaer komt geen hindernis, 1 Pet47

Schoon d'aerdſchebºeugdſoo ſoetwas/

Datntet daeraenen ſcho2t/

Endaerin gal nochroetwas/

Soo Waerſe doch maerkot.

4. Pºrheugt uhier beneden

mjÄÄÄÜn 3iel/geleid doo2 reden/

HL 2 Hier

*.
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zier geenen trooſtenvind.

'k Berachtdit tijdlik leven
W Gmteeuwig Pader-land/

Col. 3. 1. TDaer Ch?iſtusts verheben

Alen Godes rechter-hand.

Vandevoorbereidingeter dood.

Stem: Wan mein ſtundlein fur banden iſt

Of: Owonder 1 boven wondergroot. Aldur.

Jetegen't ſtervenalbptüd

Zijnherte wel bereidet

ZSalonberſaegt zijnen verblüd/

Ind'uur wanneer hpſcheidet:

TGedood ishem een wel-kom gaſt/

TPfe hemnietonvoo?ſtens verraſt/

HILRaer langal is verbeidet.

Ä lang maerlang/ maer lang als ber

eidet.

2. Hºpweet/dat deſengaſt bebel

Pan God is meed' gegeben /

CDmhem tebºengen uit gequel

Än't eeuwigſalig leben/ . . -

MBäer bpals wereldsluiſters

JRietalseendikkeduiſternis:

MDaer toedan't tegen-ſtreben?

3. Maereen verpdelt wereldſchmenſch /

z, TDie alſjnslevens dagen

Weeft hieralleen geſocht ſijn wenſch /

Enkan niet dan bertſagen /

Als deſegaſt / heel onberwacht / -

Als een ſchuld-eiſſcher hemmet kracht/

Pſal. 55- ZSal ſnelenfel na-jagen. -

Ä.../4 TDAn S’t : 0 dood ! 0 bitt're dOdd !

r- Doo? een die leefd'invede/
W Emdienochatmetluſtſyn b2ood/

Dien't alles hier ging mede! D

- Oll
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Donverbiddelijkeboo ! .

Pan wien ikhooren mochtſoonoo'/

Züt gp nu hieralrede?

J. TPanſiethp/ hoehemjammerlik

TDe wereld heeft bed?ogen /

En b2eeſt / dathpnu haeſt metſch?ik

In d'helſalzijn getogen.

Gº! hadd hpdan dochweerdetüd/

TDie hp is indeſonden quijt!

HLRaer meen; die is verblogen.

6. Gmenſch! leert ſterveneer gp ſterft / pi -

Zijtſtaeg bereid mids-deſen: Är
TDedood / die’t quaed gewetenkerft/ moriens

Enſult gp dannfet b?eeſen; ÄsJlMaerſult alsbandit leben moe - polus.

In Ch?iſto ſluiten d'oogen toe/

CDm bp hemſteedste weſen.

Zugttot Chriſtusom haeſt ontbonden

tC Zyn.

Stem: Pſ93. Godregeert, zünde meteerenbekleed.

Q: Altvat Wen hier indeſ wereld ſiet.

. Of: Uw'mond, o Heer is enkelſoetigheid: Aldur.
Apoc. 22,

Jeſu komt/uw dienſtknecht isbered, Ä
Ephomt doch haeſt/ en langerntet verbeid/ “

Geleid mp met de ſterkheiduwer hand

Pan'taerdſchedalin't gemels Paderland.

2. Geleid mpuitdeeſ"ballingſchap

(Tot't Htoninkrijk en hoogſteneere-trap;

(Tothetpaleis uit deeſ'gevangemis/

En tot het licht Uit deſeduiſternis.

3. Pan veelderlep verd?tet tot's hertenluſt;
-

Panpijn tot b?eugd/ Van arrebeid tot ruſt. W.

Javan de doodmptothetievenleid/. Jobs?

Danveelelendtot d'eeuw'ge Saligheid. . 5. 24»

4. Ontbindmp ?eer / en b?engt mydaerik bº
- W 3 PaN
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DannU aenſalaltijd aenſchouwendp:

##“Ä(d Sooſchenkt mpnudekroone die ihhoop.

5. CD ſael'gen dag/ als ik ſalzijn geliroont/

Enutt gema ſoorijkelih beloont !

MDat heeft mp nu verdietofkruis geſchaed !

MDat heeft mpnugehindert eenig quaed !

6. Ja doch wat ſchaedmpnuſulksal teſaem/

Endat ik was verachtomuwen naem ?

phil.1: 1. HDün ſeven doch/ o Ch?iſte! dat waert VP/

En’t ſterven ſal nu zijn gewin vo02 mp.

7. D's evens ruſt! ohoop in allenood!

CD heilen vzeugdin't middenbande dood!

HLof/ eerenp?ijszpu in eeuwigheid: -

G Jeſu! koomt/uvo' dienſtknecht is bereid.

Kracht ennuttigheid des Gebeds.

Stem: Groote God, die d'aerdſche Goden.

Of: 't Herte door utv'liefd' bevangen. -

Als mende derdeen laetſte regelherhaclt

W gp veel bp God verheeren?

Hzoud dan ſtaeg’t gebed in eeren /

MDant het is eent’ſamen-ſp?aek /

AWDanthet is een t’ſamen-ſP2aeli/

TDer Geloob'geziel met Gode/

't Iseen ſpoedige Hemels-bode/

ABel beſchilikiend’ onſe ſaekt.

MDe beſchihkend'onſefael. .

2. NDilt gp v?p banalequaed zijn ?

Bidden ſalde beſteraed zijn;

't seen ſchutſel boo? gewelt/

ÄÄ ÄÄ
- a een kracltigebeb2eding

Ä4" Eegena wäonson ſeit
Pſ 349. 3. WDiltgpſmalen Godesgoedheld en
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Enonſpºekelühe ſoethed º

Poddigt hemdoo? uw gººd

(Töthethuisuwsherten binnen/

Enlaet uw gedachten ſinnen -

Opntet anders zijn geſet. Soh. 16.

4. Blddet / engpſultºfº/ 24

GEn uws herten wenſch erlangen/

Äatuw blhdſchap zy vervult

Iſaerät gpdaediikgeenverhooring/
IBaltniet in een quaa behoor'ſ/ HJab.2. 3.

Naer verbeid hemmet gedult- «5. Azoudſterhaeninuwgºº Col. 4. 2.

" jaeht daerin met dankbaerºn/
MDant ſyn uuren heeft de Zeer

CDm deſhnetebep?oehen /

Enhaer naeenklein vertocºPen/

(Tevertrooſten dies temeer

6.ÄÄÄ de Ä / Rººs
choonhpniette helpenſchule Seſ494/

Äs’t niet voo?t naonſenwil/ º 49. 14

't Äsnochtanstotonſenºſten/

Enſhpſalooh mochteneſten

CPnſezielen makenſtil.

Morgen-Gebed.

Stem: Auſkmines herzengrund“Of:Ä zeng

GÄ moet gp Weſen/

@ God! en Pader g0ed/

TDat gpons hebt indeſen

Peergangen nagt behoed'- Pſal.3.6Thiaggeruſt daer neer/ sº e .)

Iſºet ſoetenſlaep bevangen:

Ähbiddeſtiert mün gangen

GDok nu tot UVLC 2er.
4 2. De
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2. TDe Sonop bergen dalen -

Laer heldren glans verſp?eid;

Sp?eid ookop mpuwſtralen/

IIºal. 4. - ZSon der Gerechtigheid.

Zoy.8.12. CD Jeſu! 's werelds licht/

JLeid mp met uw genade

Enkemis/ vzoegenſpade/

Op datiknooitenſwicht.

3. MBilt eens van mpultdºijven

Müns herten duiſternis/

Laet althd daer in blüven

't Licht mijns geloofs gewts.

GEn als "t is ſwak enteer /

WDilt gp het ſterker maken/

Enals een blam doen blaken/

TDoo2 ubwe krachten weer.

4. Laetuwegunſt ſich wenden

Totmp den ganſchen dag/

Op dat ik hem volenden/

Jºe Ägºenwoºpoed/ mag.
ZSoo ſalik u daer voo? -

ſ. 141 GDok weer met b2olik ſingen

P. ** Eeñavond-offerbºingen

En danken Ma beh002.

Gebed voor de Maeltijd.

Stem: De Lofzang Simeons of Mariae.

Of: Gy Heere zyt alleen. Aldus.

Pſr45. G" /_dte alwatter leeft

15/16- ZSijn ſpijsen boedſel geeft/

G God! wphomen weder

Poo2 uwe Majeſtett;

Slaetdoch in b?iend'lijkheid

CDponsubw'oogenneder.

2. Jad VP vergolden't quaed Pät
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3Dan onſe miſſedaed/
Soo waer nu afgeſneden Joel 1. 16.

TDe ſpys boo2ons geſicht;

TDebiñdſchap waergeſlicht

Inuwenhuiſ alrede. id. I

3. Jä ſoo waeral vergaen/ Äbid. 17

Het kooren ende graen/

En onderſhne kluiten

(Ten eenemael verrot/

ZSoo dat geen overſchot

En bleefom wechteſluiten.
4. Haaert blüht wel/ datons niet Pſ 103.1c.

Jºaonſeſond' geſchied: Ibid. 14.

Gpkentuw'handenwerken/ -

Dat wpzijn bºooſchvanaerd:

TDies hebt gpons geſpaert /

Endoethetons aenmerken.

5. WPantgpalsnoch ons voed

HUNet ſoo vee ſpijſen ſoet:

- " Gpzijtalleend' Zuis-vader/

TDiedoo: uw liefd en min

Steeds voed uw huisgeſin:

Gpgeeft hetallegader.

6. Gpzijt het die alleen

Onshoudetop de been':

Onſ'krachten zijn beſweken/ -

MDpgaemma't dal des doods/ Lev.26.26

Als gpdenſtaf des b2oods

Maereenmael komtte b?elten.

7. Gelükgp dan/ o Heer!

CDnsubve tafel Weer

Gedeht hebt voo2onſ’oogen:

Alſoogeeft ook daer bp

Bäw.zegen/ opdat wp

TDaervanookeetenmoſen.

8, JLaetons deſpijsend?anki/

Metallelofen an.
I

In
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In matigheidgeb?uiken;

Ennauwheil'geleer/

TBezielen altjd meer

Perſo?gen dan de builien.

9. CPP dat ſpons doch niet

Gedpen tot berd2iet:

JlMaerdatſons mogenſtrekken

Cotonſ geſondigheid;

P002 aldeſaltgheid

Daer doo?niet mag bevlekken.

1 O. leertons bedenken ſtaeg/

TDat d' oberladen maeg

(Totallesongeſchikt is;

En die ſich matig voed/

JNalichaem engemoed /

CPp 'talderbeſt verquikt is..

1 I. (CerbWijl gpons alhier/

CD God! ſoo goedertier

TPeeſ'aerdſche ſpijſe gebet/

Maetons miet zijn ontbloot

Hoh6,-/ Da tieflikhemeſchbood/
5 I. WDaer doo2 deziele levet.

12. Opdie vertrouwen/ Zeer /

Gaen WP nU ſittenmeer /

CDM Ubve ſchoone gaben

(CenUtten met geneugt:

1. MDant gp witſelfStot v2eugt

Act 14. 17. En V2olikheidons laven.

Dankſeggingenade Maeltijd.

Stem: Wan meinſtundleinfurhanden iſt.

Of: O Jeſu als mijn ſterf-uurnaekt.

Of: Owonder! boven bondergroot. Aldus.

V YJZ roemenuwe machten eer/

WDPPNyſen ubw' goetheden/ CPP
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Op dat ap/ onſe Goden Yeer /

ZHoo overvloedig /heden

Onshebt vervultmet ſpys end?ank:
Ep! wilt aennemen doch in dank Act. M4-7.

Ons Lof-zangen gebeden.

Ons Lof-ons Lofons Lofzangengebeden.

4. JAugponſlichaem hebt ſoomilt

Geſpijſt tot.deſenleven/

Poo? äldoch onſeziele Wilt

Het Hemelſehvoedſe geben.

Derquilitons doo?u WDooºd en Geeſt /

CDp dat wpmogen onbeV?eeſt

TDen ZSatantegenſtreben.

3. Dergeeftons onſeſondena/

TOenht nietoponſ geb2eken/

Maerdoo: wp indit aerdſchedal

Zijn van uw afgewelien:

Geeft dat wpmogenſtaegmet vlüt
Hitkoöpenden bequannen tüd / CEph, 5.16.

Diehaeſt ſalzhn verſtrehen.
4. Soo dat hetonſe ſpiſe 3P / Joh.4.34

- (TedOen U Welbehagen/
Enaltijdte vob?engen blp A

HW' Werken / ſonder tragen;

Gedenkend'loedit elli talent
Behoo?tte werden aengewend JRatt. 25.

(Tot winſte t'allen dageM. 14/ KIL.

5. Geeftondertuſſchenons / o God! -

Geſondheid ruſten Wºede:

Derquiktſe / die tot ſmaedenſpot

Derbooſen zin airede:

(Totdat wn eind’ik allegaer

CDntfangen blijdelik hier naer

TGen gemel tot een ſtede.

Joh.6.51.

Avond



1 24 W. S LU I T ER S

Avond-Gebed.

Stem: Pſ. H 16. Ibei den Herlief3 O'C.

Of: Aldus. -

Pſ 40. 4. O God! gy hebt nu weer in münen mond

Een Lof-ſang eneen nieuwe lied gegeben/
TDewylgp nnp deeſ daghebt doº beleben/

Enonbeſeert geb?acht tot davonº-ſtond.

2. TDeduiſt'renacht vermaent mP wederom/

Dm tot den ſchoot van uw barmhertighºden

(Tevluchten/doo: hertgrondigegebºden:

Derwerpt mp niet / die ernſtig tot ºhom.

3. Mameer wpmet denſlaep beºangen3hn /

Zooliggen wp geheelithſonderſ gen/

sºnnis GnfongelukenſchaedisonsÄ

Ä Tewüldendoomºººººn
Ä 4. Soogp danniet houdover ons de Wacht/

Äat-D Iſraels behoeder metºgº

Ä Denootºtº ofſlupm'renzhn bewogen /

Ä Danſouw t gepaer ons maderen methracht.

Ä“ . Ties bidd'iku/dat gp wiltober mP

Ä„ ÄndeÄ uw genade walien /

*. 4.Fw Englenlaethaeriegerommp malien/

pſ 34. 8. Tatik aenlüfen ziele ſeher 3P.

6. Opdatiſ weermetv.eugdontwaienmºg/

Pſ. 3 6. Ömminberoep met nieuw en verſchºhrachen/

jNauwen wilgetrouwlikte betracht/

Als 1h beleev denaeſt-aenſtaende DaW

7. Enom van utontfangendeeº

- p. zz. 1. Ä mjnſondºmet üw barmhertigheden/

“ Gejkgp'ta doetmet denacht bei Ä

Öjtſendoit weer von uwaelſº ſº

8. TSäjäikookmetdeeſ münkleed’ren Weer

Afeggen mijnaenklevende geb?ehen:

Zchjon d'oudemens daerhardſaltegenwaº
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ZSodſalik dochnahem niet lutſt’ren meer.

9. 'h Dertrouwevaſt/ dat gp met uwen Geeſt /

ED God! hier in mpſult tehulpe komen /

WDant dat ik ſulks bp mp heb boo?genomen/

Ismaer doo: uw genaed' alleengeweeſt.

Io. Laet mp doch in den dood ontſapen niet;

HLaer laet mp in den geeſt ſoo tot u Watien/

Endaernaſtaegmetailehrachten haken /

TDatik hier naer ook d'eeuw'geruſt geniet.

E Y N D E.

Volgt de Eybergſe Nacht-wake. -

Omopelkeuur van de Wachtersgeroepen

of gezongen te worden: beginnende

met de klok van Negen üuren.

Stem: o Kºrnacht ſchoonderdan de dagen.

Of: Moet dan't beginſel van utvljden. Aldus.

DEdag isheen/ deklok heeft megen:

TDoo2ſoeht U ſelbennu ter degen /

Hoegpden dag hebttoegeb2acht.
WBid God ootmoedig opubw'knpen/ v

TPat Apvanſond'uwil bevºpen. -

ZSoöwenſchik ueen goeden macht /

ZSoo Wenſch k ueengoeden macht.

Tien uuren.

Stem: Pſ9. Heer ik wilu uit ': herten grond.

Of: Aldus.

Oeven ſloeg deklokal tien / -

Den kanniet van den dagmeerſen: THu3
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TAus bid enſmecht der lichten Pader/

THat Ay met gemelslichtunader. TDusbid Ec.

Elf uuren.

Stem: Chriſti die du biſt dagen licht.

Öf: Komljetons meide Herdersgaen. Aldº

"iVÄ u deklok van elf/

Gy die nog waekt/letop uſelf/

En ſet op God uw' hert en ſin/

ZSooſlaept gp met geruſtheid in

Twaclfuuren.

Stem: Pſ 100. Gyvolkeren » Grc.

Of: Hoeliefjk is my uwgeſicht. Aldus.

Eklok heefttwaelf/ het is mid-nagt.

God houd' nu oberons de Wacht/

TDie nimmermeer enſlaept noch ſluint;

iMaerwaeht doo?'s werelds heele rumt.

TPie (EC.

"Een uur.

Stem: o Jeſu ! Ware Vrede-Vorſ.

Of: Jeſu! Fonteine van vermaek

W PI tellenaf/ deklok heeft een.

ZHoogaet detñdal ſlapend' heen/

En ſpoed ſich vaſt na d'Eeuwigheid/

TDaer’t alles aengelegen leid. En Ec.

Twee uuren.

Stem: Zytgelooft, 6 God! den Heer.

Eon ſloegdehlok daer twee/

Slaept in v? . iUnt

- -

–=
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Häumt gpook geenſlaepgenleten/

Machtdan maermet Godin't ſtil/

JNa ſijn Wil.

Zoo ſaugeennacht Verd2ieten.

Drie uuren.

Stem: De Loſſing Simeons of Marie

Of: Gy, die nä's levens Kroon. Aldus

Etſloegdaer evend?ie...

Teenkt dat de macht al Vlie /

Ennuſoo haeſt ten end' S.

JlMenſiet de dag temoet/

TDie bolban alte ſoet /

Env2p vanall'elend' S. Men FC

Vier uuren.

Stem: o Heilig, Zalig Bethlehem. .

Edaggenaekt/ deklohheeftºº. -

Gntwaekt/dieſo?gioosſlaept induiſter :

Tät Chriſtus (die ons kocht ſºodier/)

Älichte metſhnglans enluſter:

2. Wachtmetvertrouwen opden Meer/

Gelijk den wagter op den mo?gen:

TDoet Thºiſtus aen/ om't bleeſchniet meer

Tot ſond'geluſten te verfolgen.

EY N D E.

\
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RE GIs T ER

Der Gezangen, die byhet Buiten-Leven

daer zynaengevoegt, na d'order - hete

der Letteren. , Den

Hoelo

A. Tr

Lof- en Vreugd-Gezang over de Hemel-vaert º.
- onſes Heeren Jeſu Chriſti. - hoev

All' gp Polken/ klapt in d'handen. e Da

D.

Tegens de Geld-zugt. Hoe

* º-s / die noch grond noch vºm
LLf. - - W 4

Van de Voorbereidingeter dood. M

TDietegen’t ſterben albptijd. 116 Beſa

d doe -

Tegens de Gierigheid. Felie

Entracht nietom uw'goederen tevermeeren.

Ophet gezang van de Nachtegael. Wae

Ep! hoo? eens/hoede JNachtegael. 87Jeſu

G

Tegens de Luiheid en Ledigheid. - PI

Gp ILuiaerts/ die dendieren thd. 70

Waerſchouwinge voor luiheid door hct voor- Ae

beeld der Mieren. AWR

Gaet tot.de ILNier/ dat kleinedier. 72 He

Van deydelheid des Weerelds. AL.

Gelijk deſtilte van de Zee. 8o Di

- Morgen-Gebed. - Laet

Geſegentmoetgpweſen. 119

Gebed voor de Maeltijd.

Gp/ die all' watterieeft. I#



REG IST E R.

H.

- Gods werklame lief.de. -

Net eenig datik ſoeh / en daerik ma verlang. 63

Denkorten tijd behoortmen wel waerte nemen.

IZoeloopt detijd/ als met geblerktebeenen. 69

Trooſttegens verlies van Aerdſche goederen.

LZoe meugt gp doch om 'taerdſe goed. 74

Gierigheids onruft, en Genoegſaemheidsruſte.

Zoe weinig is genoeg voo? ſuhen menſch. 79

Dankſegginge tot Chriſtus voor ſijn Lijden cn

Sterven.

Hoe hebt gy u vernedert Peer. 98

Trooſt-rijke vruchten van Chriſtus verrijſenis.

Zoud altijd in gedachtenis. . .. : 99

Menmoet Jeſus liefhebbenboven alle dingen.

Zoe ſalig is de menſch die weet. IO3

Van de ſoete liefde van Jeſus.

Hoelieflijk ſoetenaengenaem. 113

- - I.

Waer Jeſusisdaergevoeltmen geenſwargheid.

Jeſu / als gpbp mp zit. 1 O9

Van de ſoeteliefde van Jeſus.

DJeſu! onſes herten v2cugd. - - - - I Z7

-
L. - - - - -

Aenmoedinge tot vermaek in Godſalgheid.

Laet.de wereld haer vermaken. 65

Heilige blijdſchap over een gewenſten Oogſt.

Laet ons van Herten zin verblijd. 8

Die Jeſus recht bemind, verachtal-de wereld.

Laet docymyn hertin uwemin. 110
M. z“

„... Ophetzingen van den Leeuwrik.

Metwat ſmellewakkcevlerken. 83

jUN - Waer

A



REGISTER

N.

Waer waerachtig gelukenruſte in beſta.

Jºdietishterop aerden. » . 82

-
O.

Hoe lieflik het is altijd aen Godte denken.

G God! gp 3jt mjn eenig goed. 62

Wanneer menmet misnoegenby wereldſe

-
vreugdgewceſtis.

CA dolle d?eugt der wereldskind'ren ! 7

Heilige bedenkinge over de dood des Heeren. 3

GP grootheidder verbogentheid ! 93

Bekentenis des menſchen dathy d'oorſaekis

van Chriſti lijden.

GP Jeſu! wat hebt gp gedaen.

Gebedom de Genade des H. Geeſtes.

CD zeil'ge Geeſtdael neerop mp, IO2

Deſoeteliefde van Jeſus.

GP Jeſu! ſoo demenſchen / diebeminnen. 107

Werkinge der liefde van Chriſtus.

CP Jeſu! gpdoetaltijd mp. . III

Sucht tot Chriſtus om haetontbondente zijn.

G Jeſu! kom/ uw dienſtknecht isbereid. 117

Avond-Gebed.

CP God! gp hebt nu weer in mijnenmond. 124

S. -

- „ Geeſtelijk Mey-lied. -

Staet op mijn B?uid/ die ik beminne. 85

-
T.

- Chriſtus is alles in allen.

CotChºiſtum mijnen zeer. 10

Die Jeſus recht bemint, ſoekt meeſt ſtilen

eenſaem byhem te weſen.

WBegeens almjnaerds bedenken, #



REG I ST E R.

Loſſangoverdeveroſinge door Chriſti
komſte in de wereld.

verdienſten.

Meat benikarmemenſch/dat gp.

beminricn.

MDat vind gphterop d'aerde.

Kracht en nutttigheid des Gcbeds.

WDilt gp veel bp God verheeren.

Dankſeggingena de Maeltijd.

WBproemenuwe macht # LLC,

Vierige begeerte en verlangen na Chriſtus.

't Bg waertk ben/ ofwaerilikom.

TD? Epbergſe IAAcht-wake.

E Y N YD E.

Me

ſo op/ waekt op/ wilt veugd verweh
LN. -

Trooſtelijke toepaſſig van Chriſtilijdenen

Men moet deeſ aerde niet, maer den Hemel

91

96

I 15

1 1 8

122,

IOS

I 2 Y

Sor
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Sortering en andere

Dieby deweduwe van Gerbrand

Schagente bekomen zijn.

Ook wordbyhaergemackt en verkogtSil

verzant, om opSchriften te

gebruyken.

InQuarto.

Ercurialis de Arte Gymnaſtica.

Vinnii Partitionum Juris civilis.

In Očtavo.

Alle de Werken compleet, die de Heer Wilhelm

Sluyter heeft gemaekt; idem Pſalmen en Lof

ſangenapart; als ook Geſangen van Godvruch

tige en heilige ſtoffe, en het Somer-en Winter-le

ven: vierde druk.

Groſippi Rudimenta Grammaticae & ejusdem mer

curius Bilinguis.

Scioppii Grammatica Philoſophica.

In Twaclve.

Muyderberg herbouwde Kerkgevaerte, door de

Heer van Leeuwen.

Moſes ontdekt, door Gild.

Nieuwe Vermakelijkheden. -

Traëtaetje van't H. Avondmael, in 't Franſch.

Lipſii de Cruce. Titulis Sančta Crucae.
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