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

Col. 3: 16.
Het woord Chriſti wonerykelyk in u
in alle wysheid: Leert ende ver
maant malkanderen, met Pſalmen

ende Lofzangenehdegeeſtclyke Lie
dckens, ſingende den Heere metacn
genaamhcid in uw” herte.
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GEESTELYKE LICHAAM
v AN D E N

HEERE JESUS
D E

Koſteyke zons Kinderen.
seer waardeen veel geliefebroederen
en Suſteren in den Heere.
=== Otu was, door des Hee
Frengenade,myn Herteuit
º
gebreid! enmetuwenſch
S k myn ziele te verceniGÄTE gen! üwelſtant is myn

#

%

bytſchap Tu wangeſtalten myn drocf
heid, en ik agt hetmyngrootſte voor-

regt mede jets toc te brengen tot uwer
oprigtinge en verquickkinge! O !

mogt de Heeremyonwaerdigegebrui
ken als een Werkruig waar doör uee

nige Vertrooftinge wierde toegebragt!
daär wil ik op höpen en daar ſal ikº
-

-

-
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welt-

wenſchen ! dat ik een Herte hebbe en

kryge om dat uit te voeren, enfoo ik
myniet bedriege, ſoude dat de Keure

van myn ziele weſen: endaartoe waren
dan oök deſc gecſtclyke gefangen, ge

ſchikt, om door derſelver gebruik an
ditogenmerkte voldoen, biddende den
Heere Jeſus deſelve daar toe ook te ze

Ä en verſoeninge te doen overal
e eigen by oogen merken. O! myn
Vrinden je bent het nodig om opgerigt
te worden, daar een Helen Werelt van

Vyanden u tegenis, cn daar hetſondig
hert in u eigen ingewanden woelt.
Gy bent die Arme van Geeſte, die
erkent dat gyniet hebt, maar alles

ſchuldig bent, en daarom voorwerpen
van vrieje Genade wenſcht te weſen
Hof 14: 5. arm van kragt om ute red
den, of ſtaandete blyven, Openb. 3:8.
arm en ſwak int gelove, Mar. 9. Arm

in de heiligmakinge, met ſoo veel ge
breekenmoetende worſtelen Rom.7: 28.
en dit gevoelt, en erkent gy, en wilt
daerom als arme bedelaars

Ä gaan,

engy hebt over deſeuwe wangeſtalten

een gevoelige ſmerte! cn wenſcht nog
maar meer ſmcrte daar over te hebben

endaarom bcnt gy ook.
"

-

-

Die
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Die

treurige

weſke een geſgte

hebt

van u elendige ſtaat, gevoel daar van,

droefheid daar over, daarom reden ra
deloos in u ſelven, en begeert dat u

herte maar gebroken werde, dat gy.
maar moogt wegſmelten in u Niet op
dat Jeſus u Al worden mogte , O!
dat ſoude de keure van u herte zynen
daarom bent gy die
dat over

Ä

blyfſel welke de Heere wiſgenadigwe
ſen Zeph. 3. Veragte Zob i2: 5. Ver
drukte ſ 54: 11. het uitvaegſel van
de wereld. 1.Cor. 4: 13, menigmael on

kundig en dwaes in handelingen en
Werkſaamheden der ziele! onvriemoe

dig in dadelyk toevlugt nemen na Je
ſus engeloof oeffende daden; Flouen
ſwak in uitgangen van lief.de - ſoo dat
gy uſelven welmengmaal moer af
vragen, wat dierbaerheid ſic ik dog

weſ in Jeſus? Wat ſchocnheid of be
minnelykheid beſchou ikwel in zyn
erſoon? War noodſaeckelykheid van

em, koomt my welop’t herte; daar
ik het ſoo gedurig buten hem ſchync

te konnen harden. Daarom bent gy
ook ſoovcelſins neergeboogen in de
boope dat gyu ſtaat niet derft op maken
cndaar van daan al dat naare , al die
* 3

klag

-

-
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klagten, al dat ſugten over geeftclyk
gebrek, Rom. 7 24. Janog welblyde
toe, als het Hertenog eens week
worden mag! daar het menigmaal ty
den ſoo hart is, of’er niet een ſugt na

boven uit kan, en God zyn aangeſig
te als door toorne ſchynt toete ſlüi
ten, enzionſegt de Heere beef myVerge

ſ

ten en verlaten,
49. daar uit koomt
dan ſtryr en veel benoutheden duiſter

hedenen gebreck van Ligt omte Onderſcheiden wat genade issen wat andeel, gy daar väñverkregen hebt ! en

ſoo bent gy die gantſch Oſtbloten, Pſ
102. ontbloot van wyſheid, van kragt,
enyanwerkſaamheid, en myn vrinden
y wilt ook jawel vanal her eigene ont

lötet weſen, konder gy hetmaar quyt
worden hoe eer hoe liever.

-

Ennogtansu die ſoo arm zyt, ſpreekt
Jeſus ſalig, en geeft ueen geheel He
mels
Matt. 5: 3. die ſoo
truirt wil Jeſus trooſten, en isdaerroe
int jaar van Godts zwelbehagen gekomen

Ä

em den truirgên Zions te beſchicken, dat

hen gegeven vords cieraad voor aſche,
".

Vreugden Olyvoor truirgheid het gewaad

der löf voor een benoudenGeºſ, Feſ*3
-

-
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-
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En gy derft ook mogelykniet geheel
onekennen daarjets van genoten ta
hebben, als de Heere goet vooru zie
Je was ! alwaar het maar een ſtraalt
jen, een druipien, het moſt ho
Ä. worden ! ſchoon
-

Ä

-

doorzynlift hetu tragte Ontwringen,
als of het maar inbecldingen van egen

- herſenen geweeſt waar! j hadde doe
nogtans te vecl byken van lige dat
het nier ſoud gelooft hebben. Ä
elendige wil Jeſus redden, want Hyſal
den moodtdrºſtigen redden, die daarroept:

zitgader den elendigen, ende die genen
helper heeft. Pſ 72 12. bewind gy u
ſelven dan maar ſoo elendig! ſiet Ä
is een vollen Jeſus, welke al u gebrek
vervullen kan, en wil, ſoo dat gy uie

zyne Polheid ontfangen falt ook genade,
voor genade oh 1: 6. Engybegëerthet
dog in u elende niet te kunnenhcrden!
want dat is dog de ſugt vanu ziele, dar
. Jeſus het maar veranderanmogte, hoe

eerhoe liever , O! je hebt’erdogwek
ſinaan, ja begeert’er welſin aante heb
ben, om het verandert te krygen! om

# werkſaam

te zyn in gelove
cfde en heiligmakinge. Bent gy dan
-4
gantſch
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antſchontblotet de Heereſalſalſigwenentot ugebed! Hyſalu bedecken met
deklederen des Heils feſ 61. en de ge

-

regtigheit enheyligheit van Jeſus alscen

Mantelomhangen. So begeertgydante
zyn, en gy bent hetook, dic belaſte en
beladene die Jeſus tot hemnodigt, cnru
ſte geven wil, AMatth. 11: Ä en ſiet
censhoe God dan in uſal Verheerlykt
worden, O! klaaagt gy, wat bcnik
Arm elendigen verdorven, enhoe min

ſic cn gevoel ik nog daar van, wathcb
ik cen boos en verdorven herte, Wat

is myn leven ſondig, en mynpligten

verdorven, allemynegeregtigheden als *.
cen wegwerpclyk

Ä

at is myn

gedrag Atheiſtis in Praktyk ! Wat ben
ik menigmaal tyden dodig forgeloosen

als ongevoelig. O! hoe ſal ik dat nog
verandert krygen, ik vrees dat ik nog
gecn genade heb ofken. Wilikbidden .
om verandering, het is offer niet een

ſugt uit wil, het is of ik 'er ook geen
luft aan heb, en of ik het metſogroot
ebrek harden kan. O! ſal ſo een be

ouden worden, Het ſal vriejegenade
moeten zyn. En hier door betoont gy

ja, dat ’er by u nie is, dat gy Ä
-
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elendig, en van alles Ontblotet bent;
en gy ſtemtugcbrckniettoe, gy keurt
het niet voor goed, maar gy wilt het
wel geerne verandert hebben ! en gy

geeft God de eere van zyn Vrieje ge
nade, als ſulk een als gy bent, ſoude
behouden worden, hoe ſoude den Son

daar anders Godt verheerlyken, als

dathy ſo dekrone van zyn hooft neemt
en ſy voor hct Lamnederwerpt , en
in een waaragtig gezºgt van elende cn
onmagt, gevoelig inzyn Sondeſtaatin
ſiet, en erkent dat als fulk een ſalbe

houden worden dat dat Vrieje genade
ſal moeten weſen. Enuither geſigt van
deſe kleinheid volgt daarom ook dat
gy altyt tegen ecnander Godtſaligop
ſet. Gy ſegt andere ben ſoo ſlim, ſo
herteloos, ſo ſondig niet als ik ben,

ik ſie dat andere nogtonen dat het haar
om Jeſus te docnis;datſenogyverigen
werkſaam zyn; datſe nogluft hebben
om van hem te ſpreken ets.

En an

dere denken ook noghetgoede van my;
maar O ! datſe myn herte kenden ſy
ſouden wel andere gedagten van my
krygen; Syſouden niet denken dat ik
ſo ſondigen grouwelykwas, Maarmyn
Vrinden dit denkt elk die Waare genade
-

* 5

heeft
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heeft van hemſelven, het is detaleen
het werk eenes huichelaars die fegt
van my ik ben heiliger als gy, Feſ:

###de tale Ä Ä d

ften die Hemfelven by het ligt vange
nade beſchout is, dat Hyde Yoornaam
fe Sondaar is: 17 im 1. 15. Om dat
hy zyn eigen hert beftkeñr. Gymeint

ookmenigmast dat gy moſt evenwel
aanwaſſenindegenade maar herſchynt
veel eer dat gyte ruggegaaten hoelan
ger hoe
wort; daar dit een

Ä
g: is: Want al zvat ºpenhaar

blyk van

maake - lig. Eph 5: 13. Gy wortwel

nier clendiger maar # ſiet u elende
meer, en dit veroorſaakt u naarheid;

daar het ja ſeker is , dat hoe de Sonne
helderder ſchynt, hoe meer her ſtofin.
ccn kamer ontdeckt wort; ſoook hoe

meer de Sonne der gertgeigheid in u
ſchynt, hoe gy by dat ligt meer u
zelven kennen leert, terwyl gy even

wel geen behagen hebt in u ſtoten
dreck, maar wenſcht datſemet de

dreck der dogteren zions mogte afge
waſchen worden, eſ 4, Waar mede
dat dan welliſten
aan;

ÄÄ

dar gy in een geſigte vanſulkenelende,

Ä
-

-

"
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de uitwerkinge by koomt) van Jeſus

wortaſgehouden als ofgy veel teſon
digwazrt om tot Jeſus te gaan, cn als
of gy cerſt weder heiliger moſt zyn,
ſoud gy dit wagen ; daar Jeſus bloed
ja duiſendmaal Äragiger is» als al ü
ſonden , endit u maerte gereder tot
Jeſus driven moſt ; O! Hy is den

barmhertigen Hogenprieſter die me
de lyden met u heeft. Heb. 4: 15. Hy:
wilde fwakke rietics ſchoon gekzemſ
niet Verbreecken, die Vlaswiekjes
ſchoon maar glimmen wil hy niet uit-.
bluſen, eſ 42: 3. Hy wil die Lan

merkens in zyn ſeboot 'egaderen, enq
Ä zwil Hy
ſagtkens leiden. Feſ4o: I. Maar gy
ſegt wiſt ik mäar dat het Opregº mee
zyn armen dragen die

my was, dan ſoude ikte vreden zyn,"
maar myn zrinden wat wilt gy meer"
blyken van u opregtigheid hebber „'
als welke Overeenkemen met des
Heeren woord;terwyl gyenderviad,
ja nog meetder wenicht tc Ondervirden , u alleſinſe elende en Onmagt , . .
en ugeeſtelyke Armoede; Overwéegt
cens bedaart; ſoude een natuurlyk ,

Tydgeloovige oß Huichelaar wel sn
derwinden zyn Armoede - clende en?
»
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onmagt , en daar verlegen overſug
ten? k mein van Neen; Hy is inge

beeldryk, Heiliger als een ander, ter
wyl hy honderden van ſplinters in zyns
naaften oogmeind teſien, en de balk

in zyn eigen niet ſiet; en daar by
magtig in alle pligten öm bovcn een
ander uittemunten, en datiszynroem
Openb. 3: 18. . Hykan de waare Vro
me wel eenigſins in Woorden ge

lyk zyn; maar niet in gevoel enon
dervindinge ; .terwyl hy die rechte
kleinheid die door’t lgt van genade
verwekt word niet kend !

n al

ſprack hy nog ſoo veel van heilig
heid . . pligten, en hooge geſalºns
ſoo ſal, Hyſig ſclfs niet kenen , al
ſoo de quakers cn Geeſtdrivers dit al
derbeſt kunnen doen , en nogtans
ook haarfelfs niet kennen, maar met

een leugen in haar rechterhand ten
verderve gaan s daar het ja ſeecker
is dat in wat voor dierbaare geſtal
zen uwe zielen ook ingeleidet wor
den als het de Heere dus eens, voor

een tyd, behaagt te werken; darſe
u ook dan maarte kleinder maken ,

betuigende dat gyte geringe bcnt dan zulcken weldaat te genieten,
-
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even als Job Cap. 42. 6. Met het ge
hoor der oore heb ik.u gehoord: mäar
nu fet u myn Oage ! . daarom Verfoejs

ik my , ende ik hebbe berouw in ſofen
aſche.

Docnde u als in unietigheiden

onwaardigheid wegſmelten.
Ondertuſſchen heeft de Heere wy
-

ze redenen waarom dus met u han

delt, op dat gy ſien ſoud uit wat voor
modderpoelen. Hyu reddeu wil! dar
gy kleinen nedrig ſoud blyven , en
van hem afhankelyk leeren werken;

dat gy zyn vrieje genade ſoud hoog
ſchatten, en onderwinden dat dit her
land van uwe ruſte niet was, maat

datter een ruſte voor Godts Volk
over blyft , daar gy na ſoud iut
ſien

vÄ

EIl CI)

ÄÄÄ

cn dat

Jeſus ute dierbaarder ſoude zyn, ter.
wyl de ondervindinge u leeren moet

dat gy Hem geduirig nodig hebt âls
Propheet om u ſoo ſondige dwaafheid
weg te nemen, en u wyſheid te lee

rén; als Hageprieſter om Verſoenin
ge over al u ſonden, engebreken te
doen, gelyk ook over ubooſe Herte
dat ſoo veel quaat opweld, over u.

hertclooſhcden, Ongevoeligheden ,
ſorgelooſheden - doodigheden »en
ge

.
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gedurige afwykingen; Overal u plig
tes, enſendgegeſtalten indeſelve ets.
En u voorbidderte zyn , by den

genade Throon om het reukwerk van
zyn Verdienſten met u ſondige gebe
den te mengen op datſe nog by den
Heere aangenaam mogten 2yn, tot u

Koning om u te regeren , Gy kund u
niet regeren , ute beſtieren, ſonden
in u. te dooden; Gykund uniet be

ſtieren, nog ſonden doden, enü een
Hert te geven om hem te gehoorſa

men , Gy kund dog anders niet als
van Hem afloopen, ſoo hy u leidsman
nier zyn wilets. En myn Wrinden.
Wat gebruik ſoudghy anders van Je
ſus maken ? en ſoö krygt hy dan al
weer de cere van zyn vrièje genade ,
welke het willen en het volbrengen in

u Werken moet Phil. 2: 3. Sullende

deſe eere dog het Lam tocgebragt
worden tot in eeuwigheid, Open. 5.
Koomt dan Godtvrugtige Singt hier
in deſe geſangen van u Armoede en
ſoeckt urykdom in Jeſus; Van u.
zrenrigheid en ſoekt u vertrooſtinge
in zyn beloften: van uwe elende en

ſoekt u reddinge in zyn verdienſten;
Van u Onmagten ſoekt u magt in zyne
kragt.
Wy
-

-
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Wy hebhen ſe Ä te ſchikken
KC wy meinen
na uwe geſtalten, welke
in waare rome teſien; en met des

Heeren Woord-over een-tc ftemmen.

Verkrygt gy door dit middel cenige
verquickinge gecft ’er de Heere de ee

re. van G! mogt Jeſus; Geeſligt
en veel genade oyer u, overmy, uſt

ſtorten, in deſe hertelooſe dagen; en
nog ſchynſel tot dat einde over ditge
ringe werkien geven, ditwenſcht u

heilſockendedienaar in Chriſto.

J.
-

-
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SANGER ESSE.
HEIL Es sALGHEID.
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Es At het ſingen van een nood
Nºſaackelykgebruikis, om dat het
- Wº niet alleen eengedeelte van den
OpenbarenGodtsdienſtmaakt;
Emaar ook merkclyk dient tot

E-F-Fºs bevorderinge van de heiligma
kinge; blykt omdat Godt ſelfs het geboden
heeft ſiet maar onder anderen , Pſ o5: 2.

Zingt Hem Pſamſingt Hem , ſpreekt aandag
selyk van alle zynsuonderen. Pſ3: 16. Leerz:
en vermaand malkanderen, met Pſalmen eu
Lofzangenen Geeſtelyke Liedekens, zingende
den Heere metaangenaamheid in uw herte.

Alwaarom de Godvrugige (in navolginge
van de Engelen, javan Jeſus ſelfs)hetten allen
tyden gebruikt hebben, ſoo om des Heeren

werken enweldaden in degeheugeniſetebewa
ren; als ookom den Heereal ſingende tebid
den; voor hetgeuotene na Ziel of Lichaamte
danken; en zynheerlyke deugden, 'en vol
maaktheden , werken engenadelyke goe
dertierendheden te verheerlyken , gelyk dat
blykt uit alle de liederen , Lofzangen en
-

-

-

Pſal
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Pſalmen welke in des Heeren Woort te vin

den zyn; cn dat niet alleen als haar zielever
vrolykt was, in het gevoel van des Heeren

gunſte; maar ook als haar zicle overtelp
waar door tegenheden, om dan deſelve dus

in naarheit voor den Heere uitte ſtorten; ge
lyk. mede uit ſoo veel Voorbeelden van de
heilige mannen te zien is, en onſe Vaderen
in Nederlants vervolginge , ſelfs in de vier
vlammen hebben betoont.

Hierom is dan ook het Siugen al van ouds
in de Chriſten kcrke, tot dic einden en Oo

genmerken gebrukt. Jeſus long met zyn
Apoſtelen by het hodden van het Paſcha en
Avondmaal den Lofzang, en wat moet dien

ſoeten Heere Jeſus liefyk geweet zyn in de
Pſalmen iſraels: Paulus en Sylas ſongen ln
de gewangeniſe Hand. 16. en ſoowy met het
eerlte Chriſtendom raadplegen. wy fullen
bevinden, dat ſy nict alcen in haar ſtatelyke

by eenkomſten tot den Openbaren Godsdienſt
geſchikt, geſangen gebruikt hebben , maar
ook int beſonder voor haar ſelfs in haar hui

ſen en onder haaren Arbeid ; dus getuigt

Plinius van haar De Chriſtenen kamen voor

den dagy malkanderen, um t famen Chriſto,
als Goalafzangen te zingen. En Clemens Alex

andrinus ſegt dat ſy an avel ſittendete eeten ,
Lafzangenen Pſalmenfongen. En Chriſothamus
dringt daar ſterk op aan - want ſegt Hyge
hk de Duivel
gereder is om ons te ver
ſtricken als op onſe mealtyden, ’t zy door on

#

*
-

znatigheit, gemackehkheit, ofte grooten ver

bezºge
r

%

Ä behooren

uy on ſelven vseren
**
Over
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0ver mealtydte verſerken met Pſalmen, ja
felfs, wanmeer Wymet onſe Vrouwen en Kin

deren vaza de Tavel opfaan, behoorew Wy we
derom Gode Lofzangen te Lingen. Gelyk ook
Hieronimus getugt van de plaatſe daar Hy
woonde.

Dat men niet konde over Velt

gaan, of waez hoorde der ploeger zyn Haleju
jab, den Majer zyu Lafzange-, en den Wyn
gaardczier de Pſalmen Davids Lingene.
En dus was het ook geſtclt int begin van
de Reformatic , Foh. Hus die treffelyke

bloedgetuige, heeft voort gemcen al veel
LOfzangenen Liederen opgeſtelt, van ver
ſcheiden ſoorte , welke het Velk van buiten

Heerde; cn daaronder ook Onderwyſingen
of Leerfangen, behelſende dc noodſaacke
lyke groncen des Geloofs, om haar de
Waarheit in te ſcherpen, en vcrvolgens heb
bende Boheemſe Broederen - ſelfs in de al

derſwaarſte verdruckingen, inſonderheithaar

werk daar van gemaakt, ſoo dat by hen in
de ſetiende eeuwe wel743. Liederen bckent
waaren, dicnende tot den Godsdienſt, en
bpweckinge tot Godtvrugtigheit, cm wywiet

-

niet hoe dat Lutherus 2 Swingliusen ande
re deftige mannen, de Hoogduiſche Kerken.
mct haar Liederen en Lofangen gedient heb
ben, welke nog by de Lutterſche Broederen
gebruikt worden: en waar in ook de Fran
che by uitſteck uitgemunt hebben , wanneer

het ligt dcs Euangeliums in die Kerken was
Opgegaan; ſoo dat Clement Marot, zynde
cen van de Kamerdienaars van Francois de

ecrſte, door hulp van den geleerded Varablus
-

-

.

- - -

–

-

-

gCW

-
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een groot gedeeltc van Davids Pſalmen in de

Franſchc tale in rym gebragt heeft, welke
naderhand door Bez« zyn voltoit, en van

de Gereformeerde by alle gelegentheit gebruikt
Wierden, tot ſpyt van haar Vyanden, welke
hct Singen begonden aan tezien, als een
merktecken van Ketterie, daar het ja waseen
Oeffeninge tot Godtzaligheit , hebbende de
voortreffelyke Muſicant Claude GondimeT die

OP deftige Maatgefangen gebragt, die deftig
Mannelyk en betameyk is, cn welke no
by ons gebruikt wort; na dat die Franſe Pſai
men in de Nederlanſche tale waaren over

gebrogt, ſiet ſoo hebbende Godvrugtige van
alle tyden dit Werk ter hand genomen , en
men moet met verwonderinge fien, hoe dat

in onſe dagen het methct Godvrugtig fingen
Mooſlegt geſtelt is. Temeer om dat daar ſoo
n’grooten nuttigheit in ſtecckt, hct vervro
lykt de Ziele ; het trooſt haar tegen alle ver
druckingen, het wapent haar tegen dc aan

vegtingen des Duivcls, het bedaart de hol
lende herſtogten - het houd den aandagt le
vendig, het verhindert het affwerven der ge
dagten, en het drukt de goede gemoedsbc
wegingen dieper in 2 terwyl het Singen dit
vooruit, boven het leſen heeft, dat het lang
ſamer geſchiedende, meer kan nagedagt en
beter onthouden worden. Ja wat ſeg ik God
hscft'er behagen in, en woondonder de Lof
zangen Iſraëls Pſ 22: 4. Terwyl ondertuſ
ichen elk verſtandige wel ſien kan dat het
bloote Singen, als Singen den Heere niet
dchagen kam, maaſen Sanger moct tragten
2,
-

º

te
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te Singen, 1. met Verſtand. 2. meteen Her
telyke aandagt. 3. met Toepaſſinge op fig

ſelfs. 4. omer Geeſtclyke Vrugt van te vin
den. 5. om den Heere daar in te Verheerlyken, na 't Vreje van zyn genade ets. Dit
alles is door my breder verhandelt in myn

Triumpherende Waarheit by 't Verval im God
vrugtig zingen.

-

Het is nogtans een groote genade van de
Heere, cm beſonder opmerkelyk , dat naaſt
eenigen tyd, ditzingen onder Godtvrügtige
in onſe Provintie feer is verlevendigt, inſon
derheit 't zedcrt de Godvrugtige en nu Salige
Hr. Blom (wiens gedagtenife by ons in ze
geninge zy) dat byſonder heeft aangepreſen »
en met veel jver in zyn eigen Huis , en in

de geſelſchafpen der Godvrugtige , daar in
is voorgegaan, een Man waarlyk daar wy
ſeer veel aan verſchuldigt zyn, en waar door
God Wonderen in ſoo en korten tyd hceft
willen uitwerken, Nu ſiet men boven de
Pſalmen Davids , dat Heilige en Onwaar
deerlyke Schatboek der Goddelyke gezangen.
Ook nog in der Godtvrugtigen Huiſen enGe
ſelſchappen , doorgaans gebruiken, de Lie
deren van de Hecren Lodenſtein, van Sorgen,
Uilenbroek, en het uitgeſogte Bundeltien ets.
Het zyn geen jdele , dertele hoeren-liederen
van Tirus. jeſ. 23: 15. maar Liederen der
Minne van Jeſus. Jeſ 5: 1. en Och! dat de
Heere verder zyn Zegenryke goedertierentheit

daar over wilde uitbreiden; want het is on
der de groote Oordeelen Gedts, als de Hee

re dreigt. kſal betgedenn awer Liederenden
op
\
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ºpbouden. Ezeeh. 26: 13. Daaromdan heb,
ik deſe Liederen ook aan de Godvrugtige
willen mcdedelen; ſy ben een vragt van myn:

ledige uren welke ik van myn Werk over»
hadde, en't zedert eenige tyd myn befighe

den en vermakingen geweeſt; wenſchende
dat de Heere zy ook tot opweckinge, ſtig
tinge en vertrooſtinge van des Hceren Volk.

genadiglyk gelieve te zegenen. Denkt ma je.
mant dit was niet nodig geweeſt, daar ben.»
nen Liedcrenen Geſangen genoeg, die ſic
wel toe dat dit geen talevan de Nydzy: mid

delen tot opbouwinge der Godvrugtige , en
bevorderinge der Godſaligheit konnen daar
noyt te veel zyn , lagt een andere mogelyk

watom de Poeſie, en dat de Verſen en Rys
men niet genoeg na de tegenwoordige trand
en ſwier der Poeten gerigt ben, daar ſºllen
wy ons weinig aan kreunen. alſoo niet voor

Poèten, maar voor cenvoudige Godvrugti
ge geſchrcven hebben; en daar aan, op een
cenvoudige wyſe hebben tragten tc voldoen ;

en geeft de Heere dat dit Ogenmerk voldon
gen worde, ſoeben wyten vollen te vre
den.

Die den Heere vreſen : maken dan

maar haar werk om in den Geeſt te zingen ,
int eenſame; cn in geſelſchappen, meteen

parigheit van ſtemmen; Rerten en Gemoc
deren 't zaam te voegen, en Zoo tot mal

kanders ſtigtinge en verheerlykinge van Gods
vrieje genade deſe Liedeten te gebruiken.
Wenſchende dat de Heere haar mei veel ligt,
genade , cn leven wil begunſtigen, en met
hertelyke werkſaamheden aandoen; Hy
S

-

/
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e Krone van haar geſelſchappen, cn geve
haar de ſeete en vermakelyke vettigheden van
zyn Huissen 't Heilige van zyn Paleis, en
doe haar ecnsmet alle de Engelen en Gee
ſten der volmaakte rechtveerdige zingen de
Hemelſche Halaju-jahs in de bovenſte Heme
len. Ditwenſcht u heilſoekende Dienaar in

Chriſto, en welkchet zyn grootſte eer en

Är agt,

dat fig nocmen mag u Broc

Eſs

-

J. VER schu1R.
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Verquikkinge

van

ZIONs TREU RI GE.
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W O N D ER EN
In 't Bekeeren van een Ziele.
STEM: Belle Iris,
I.

Ä&Jº het duiſt're van de Jºagt
# En het Naar der WBereltlingen/

Ä Sagikºandere dingen/
FÄ
---

Die geen Menſchen hert be

- - >

Agt.

-

'üšag een Ziele begangen
Agn

-

2
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»Aan de Boeijen van de Hel/
Ging gekluiſtert in haargangen/

º Wiebel.

Als een boos cn

ZDogtans zagzy geen gebaar/

Schoon dat al de Pelewigten
Altenhaar verderve rigten
Schlikkelijk en bijſter maar.

-

*lt Sag de WBereltom haar hangea /
Alle P2agten Hovaardp /
Ptetenen en dolle p?angen/
Dan een wzede

-

pºrny

Hooft en Hals en Bozſtem Lijf/
(Toonden met Vermaakt

Ä banden/

Boejens waaren aam haarhanden/
ZSchaan een gouden STijdverdzijf:
WDimpels Van haar Lichaam vloogen /
’t Scheen een malle Fäaſernp /
WPellt de Jel had in haar oogen

Fraai gemaekt

"z Hovaardz.

-

tBleeſch ſtak in haaroogen nit/
Net een dºiftvan boos begeeren/
Togten die haar wakker deerden/
En vertoonden raar beduid.
'lt Sag haar Hert geduirig ſºwieren
Hoogmoed was er konink in:
d’ Hellefwaaide haar banieren/
- Inhaar luſten
en ſin.

w

'lt Sag haarſeer geruft te zijn.
GEn verblijd methaar Pyanden /
tende niet die booſe banden / .

van dat KAare
/

Zelſche ſchijn;

G

. . van G E s A N GE N. 3
E! dagt ik hoe mag dit weeſen/
JWHet ſoo ſag ik maader bp/
En konuithaar weeſen leeſen/
TDat 'er
-

geengegen 3U.

TDat haar Herte was van ſteen/
En haaroogen maar van glaaſen/
Enhaar ooren vol geblaaſen/
Dat mog hooren konnog ſien:
CD dagt ik het is geen wonder/

-

Dat dees Ziel haar boejen ſaat/
Want zp leid'er öeerlijk onder
In de

aernank nat.

Enzy was ban boven of/
Aiet als Vuil tot ma beneden/

Dovan ſnoode onreinigheden/
Soekende haar luſt in't ſtof:

Perſtand'loos im al haar ſaalten/
„ Peel moetwillig boos en quaäd/ ,
Doodijk UBaasſat op häar kaaken/
TD' Zelle was

bºr rº en daad.

TDus de Duivel haarten pgooi/
JlMeent te ſleepen in der Heiſen/
GDm Voo? eeuwig haar te quellen/
JUNet dat Zels vermiſte mooy:
All de Helſche Geeſten ſongen/

Keets Triumphe op haar vang/
GEn ſº d?ongen/ ſleepten/ wzongen/
TD'Arme Ziele

Fºren lang.

Rºits ſoo quam een held’re Plaag/
Dergeſelt INL
Dis

Äit den hogen Hemetögen

betºnt

-

4
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Die ’t vervulden alom laag:
Soo dat's Dpands äot verbaagde/
En verſtoven op de vlugt/

Schoon zy tierden / deigden/ raasden/
EPp ſoo'n

vecſey. gerugt.

MDant de Konink riep om ſchzik/ -

D! gy ſterken / Ik ben ſterker/
kan dees Ziele uit die kerker/
JLoſſen op dit oagenblik
Maar hoe ſag ik op dit wonder/

't Arme Schepſel bood haar magt
Pog aan dit geſpuis datonder/
’s ioninks maga lag verkragt.

-

Il Maar de Poſt had Medelp /

"Net haar dolle dziftigheden
TDIe met Sijne UDille ſtreden/

CDm haar, mu te maken Pºp:
En hy toond ſjn Wonderwerken
zin /
tegen
haarvan
CDphaar
boſeenſterken/
die Wil
On
Afte

ruhen sº ſ

"

A

JlMin.

Hºp gaf haar een ander Hert/
Dat TDoo?grieft/ Bernieuwt/ Berſagen
JNa den Jemel op ging dagen/
Sugtende met ſmert op ſmert/
Gver ſulke ſnode dingen
Als zy in

Ä

ziele fag /

WDilde nur geheel ontwzingen/
't Bofe daar zp ºf

ag

Spkreegoogen omte ſien/
GPoren die ma Jeſus hoogden/
-

E
U
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En ſijn wooden haar bekooden/
GPm haar ſoo Hem aan te bien:
GP ſeizp/ Lankmoedig Peere
Siet hier ſoo een Hellewigt

Wilt het dog tot u bekeeren
En weeſt gp

mg. ſºg licht.

Daar zijn dog geen reden in/
WPaaromdat ik u bekoo.de
TPaar ik heel mauniet hoo.de/
WPaarom kreegt gp in mp ſin?
Als U b2P-genade werken

Laat iſt danmaar d’uwe zijn;
WDilt uW Werk dog in mp ſterlicn/
En verloſſen vanºts Pjt.

O! min Jeſus iſt was ſot/
WDilt gp dog mijn Leeraar weſen/

En mijn dam verſtand geneſen/
Dat de Helmiet met my ſpot:

't Sonden Vuilwil mp bemouwen
„Weeſt mijn Prieſter, em meemt weg
Al mijn ſchulden die mp rouwen/
-

En

min Sadler Ärleg

CD! ik weet my geenen raad/
’t Boſe Zerte te regeeren/

MBilt mijn Konink Heer der Heeren

Tijn in as metraad en daad:
G! Ält fch?ilt nu voo? die w?eden/

CH!mogt iſt haar laten gaan/
Daar ik mog vooz heb geſtreden /
WDililt nU weizy

ann

-

I I.

CD. Gp wilt

e sº geen/

Als

s H oN I G-RAAT JE
Als verdwaalde doemelingen/
(Tot u hogen Hemel b?engen;
En vervullen haar gebeen:
CD! ſie daar is zullt een d'Waaſen
jUNonſter / een ſoo ſmood gedzogt/
Dat ging met de Helle raaſen/

sººº

En’ttmiet
niet als Godloosheit Wzogt
Z0gt,

-

Strals ſoo gaf de Vorſteen wenk/
Soo dat ſijnen Zeme ſcheurde/
Eeuwig Heil die Ziel op beurde/
't Boſe rot week met eenzwenk/
Boejens vielen van haar leeden/

Pzangen van haar vºne Biel/
Jeſus ſchoone koſt'lijkheden/
WBierden
deel.

haar sº º.en

'k Sag een Lammet koſtijk bloed f
Dat haarvuiligheit quam waſſen/
Sn zijn dierbaar Hemelplaſſen/
Pol van al ſijn goeten ſoet:

d'konink gafhaar mieuwe namen/
Leid op haar ſijn Heerlijkheit
Seid hetzal unn betamen ,
JPijnste zijn ingºgbeit

MBonder flegt ſondt met dat Rot
CD! zy deden niet als grijnen
Alter na/ de Biel verquinem/

Dogde Heere was haarlot.
Die vergruſt dog a die dwaaſen/
Enhaar vinnig Hels gewelt /

Want haar magtig tegen raaſen/

Feeft de Poſt termeergevelt.
XXI, TD'Wa-

- -

G ES AN GE N.

vAN
-

7

X X I:

Vader ſeid ik heb u lief:
Soon ik geef u nijn genade:
Geeſt, k toon u vzoeg en ſpade/

Dat iſt eeuwig bp u blijf:
Weg dan Duivel/ Dood en Zellen
JAet dat ſnode bsos gefpuis/

'k Sal mn Algenaegſaam ſtellen/
(Cotu eeuwig

grººps.

Maar mijn Herte dat bezweek/
MBantik hoo.de wonde dingen/
.
In den derden Hemel zingen/
WHant daar hield men Hemelſtreelt /
Serafijnen toonden v?eugde/
-

-

Songen het Halelu-Jah/

*# Ä rei Ä
-

º

Kat/ OP
CeN bljDENI. Dg.
P ſOO XX
g

G! Ält wenſchte daarte zijn/
FHaar iſt was hier nog beneden/
*t Perkt was mog mietuitgetreden /
Dmte dzinken Hemel MPijn:

WBierde nogtans meed tot ſingen
Opgeweltt) want hier was ſtof/

MBas’t miet by de Hemelingen/
CD! verheft hier

eſ. lof.

-

»
-
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Ziele Wenſch, om in en met Jeſus te Le
Ven.

-

-

-

Srem: Pſalm 77.
F.

M?Fi/ datilt uwe
gunſte derben /
leven ſou ik ſterven Noemen; Soeſte Jeſu geeft
Soo een doodedat zP leeft.

Coninginnen zijn u kind'ren,
En het ſterven kam niet mind’ren
Vän haar leven 't minſte dee/
Ach die ſoo

leef

ef

geheel.

Niet kan my gelukkig malten
Heer/ moet ik dit leven ſtaken/
Alles my maar doodig is/
Als ik mog dit leven mis:

"

-

-

Roemrj ſoud my ’t ſterven weſen!
Eng'len leven was ma deſen
Ä alleen t begin hier ban.
aar 'lt verlies

F

Naam: en ltan

Van dit leven miet meer feggen:
Ei Heer wilt dog op mp leggen/
Reine Tytels van die JAaam

Soogp dzaagt: en dat de Faam
Canaan ider een vertellen/

Hier is een die van der Zellen
Uitgerukt is tot zijn Pzouw/
in jiens Tiefde Ruſt haartrouw.
Ziele

. -
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Ziele-Wenſch omvrye Genade, toteen Heil
ryke vernieuwinge.
*

Srem: Pſalm 77:
-

-

-

\

I.

K# zijn u. Wegen

Hecref

Ach nogt ik bp uw verteeren!
Terwijl 'k hier beneden ben
Heere datik H. maar ken!

Als gp Wilt verdoemelingen/
Roemrijk tot H. Hemel b?engen/
Jeſus dan mijn Goél zy/
Nadert tot den
VoO? Unp.

ºfon

Aſtaar / ZSoenbloet / CDfferhande/
Voo? H Dienſtmaagt Lieſde bande,
Alles Äp mp geben mag
Nazijn b?p gemaad: en ach!
Vernienwt 't boos en ſondig herte/
Roeit ’er uital dat my ſmerte:
Ja maakt ban een Helle kind /

-

-

Een hart dat basis mind.
Sao ſalik ulof gaan ſingen/
JAet de rei der Hemelingen/
HAijn Naam heeft geen letters meer
-

Geeft een nieuwe Naammy Heer/ Wiens lett’ren geen menſchenhanden
JDaaken: Maar de lief.de-panden,
Sijn van 't eeuwig Pee Derbond/.
TD.at op u Liefd' is gegroud.
*

/

A5

zuzt

-
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Zugt om Jeſus, en onderwerpinge aan Hem

SrzM:

Pſalm. 77.
I.

-

Geſtik buiten Jeſus leven/ ,,
Ach mijn hert zou mp begeven!
Geeft my dan u liefde Heer/
Datik u alleen begeer:
Als ik u dan heb verkregen /
Leert my Jeſu uwe wegen/
Envolvoert in my u werkt/

Nau Heilig sogpºrt
Ach! wilt gy Berdoemelingen/
K
Verand’ren tot Hemelingen/ ,
Eiſiet daar is uwe Maagt/
Poeit uit my wat u mishaacht:
Scheurt mijn Bert en bzeeltt't aan ſtuk
-

ken/

-

Coninkt Jeſus ſaat het bukken/
Hert'lijk onder u gefag/
Uwe kragt

"sein Utag.

In mijn ziel dat zy geſtadig/
>

Heer genadig! .
IAijn Naam is uit; 'kWBenſchniet meer
Dat ik n maar hebbe Heer!
Gmin H. mijn ruſtte vinden:

Roennt

IBert

-

Jeſus zy mijn Ziels-beminden/

MDatontbleekt my day mog meer:
G! dat ik niet meer begeer.
Lief
-

". .

--

s

,
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Liefde van Gods Volk.

SrEM: Welzalig Jeſu ſoet&c.
-

I.

-

Wat is ILievelingen
de Liefde zoet/
/

-

van al Sodts

WPaar meed zy hert in hert / heelinmal
kander d?ingen:

Het is een bzanden gloed/ die 'tvperke
boven gäat /

WPanneer 't eerſt heeft gevat/ dat niette

bluſſen ſtaat
MBie kan 't bekoozlijk ſchoon van Jeſus
Bruidontdekken
Dat Pzonkjuweel van glans: em dan zijn
Hertonttrekken/
Ban niet in Liefde-vlamte gloejen in
zijn boºſt;
Die miet met volle gloed mahaar geſel
ſchap dor I.
-

-

-

Geen wonder! want de Miefd' van Jeſus
Hitverkoren/

Wogd dooz de Liefd' van Hemheelmieuw
inhaar geboren/
En ſtrengeld zig in een doo? d'allerſoet
-

ſteband/

-

TDie haren Jeſus felfs houd t'zamen in
3ijn hand. . .
een in Hem, en ook metal
zy Jeden/
Duus zijn
'zhn
Der

1: H ON I G-RAAT JE
Derbonden

Ä

de Tiefd’em ſoete lieſk

heeden

--

-

Dan haar bekoozlijltheit/ emieder in 't
„gemeen/,
Wil Liefde tot die Tiefd'/enzoetenband
v.
beſteen.

TDe Liefde maakt haar vol / de Liefde
maakt haar dzonken/

WPanneer de Liefde-vlam komt in haar
ziel ontfonken: . . .
«D wonderbare Liefd' ! die geen natur
kend/
den d?af der WPereltisge
TerwºlingÄan
f

WLND.
V I.

-

>

Poeſchoon Jeſus Bºuid/ doo! zijneheer
lijkheden!

Snooººſe Goud/vanzjneweerdig
LUCN

Hoecierlijk blinkt zyuit in ſtaat eenko
mingin/

Schoon Armdog in haar zelfseenEdele
Dogſtin.

Bºaar aard

doo nieuw geboot gelikt TH.

„ Hemelingen/
Pºet allerſoetſte ſoet/ komt uit haar ogen

Ä

Dan Liefde ploeid haar mond/ Volvan
“ bekoo?lijkheid/

: En Seſus zijne Liefd' / dooz al haar
leeden Rºt I

e! mogtmn zie in Tiefd/maarſmel
ten aan haar voeten.

JNOgt

-

vAN GE S ANGE N.
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JWRogt dit mijn treUrig hert / zijn onge
Val verſoeten

JWHogt dit een bljkje zijn/ Liefd', zon
der vlceſcheljlthetd/

.

.

En dat Genaad' in 'thert doo? Jeſus
Was

geleſ

X

Hier tegen woelt de Jel/ en wil my doen
beſinnen/

TDat ik niet Jeſus Bºuid/maar 'teigen
zelfs Wil mimen:
Gm dat gelijze Liefd'/ miet al de lee
den treft/ .
JWAaar / meer of min. de een/ als’t an

verb

der lit

Schoon ik zy alle lief/ ſoo is niet aller
Weegen

-

-

Gelijke groot Godts Beeld. Maar fegt
mijn hert hier tegen
Hier onderſchuilt het Pleeſch / mct

zjn bekoozlijkheem
En’t ſondig hert dat mint / niet alle
Jeſus leen I.

##

CD! Heer
mydit en doet mjn
ziele blaken
In
liefde gloed / tot alle die ura

favº

LN1

Schoon dat mijn vleeſch mp leert/ aan
die rezijn gepaard/
Die ſoo als iſt geneigt / gaan pleien
-

Mynen

anº

Waat gloeſen rechte
(

tiefd/

likVerkoren/

total Godts
JAaa.

14 H ON I G-RAAT JE

mº van u Beeld/ datz in haarig
geboren:
Gelijk als es deedſ die dzie uit 't elf

Jºaat
-

geta1»

-

GEn weder een 2 uit dzie / ging minnell
-

boven a:

«I

I I

maar ſegt 't Argiſig hert op hebt ſoo
Als

veel Afgoden
ſchere
u/ tot lief d' en minuit
E. .
IOULU

Als 'tſchepſelom ſig ſelfs 1 en miet om
Jeſus min/ ..

/

Gemint wozt waarlijk Heer/ vergeeft/
het leid

e.n

V

Maar 't is een Heiſche iſt / die ook de
min wil ſchenden

Dan Jeſjderbaer Boſh / om herten af
te Wenden.

Jamenigmaal doen vzoed/ dat’tſcheP
ſels liefde wis.

Peel groter dan de liefd/ totharen Ie
ſus is.

»

CD! Iaat de liefde dan / ons in dem gemel
Areng’len

»

Aan Jeſus en zijn Bollt / enuitverkoren
Eng’len
M

-

Pooz eeuwig ſonder ſmet / aan d'Alge

moegſaam Heer/

STe zijn/te blijvendan/ omnoptte ſchei*
den Uleer.

-

OP
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Srey Albezittendº ligen Vader.
I.

-

- Aaſt eens op een Avondſtonde /
Als wy met een ſoeten monde/
ZSongen van des Heeren goed:

Sp?aaken van onsboſe herten/
TDie Godts Lievelingen ſmerten/
Enhaar eigen be n wzoed.

-

Guam het vleeſchdaar in gedzongen/
Jaet ſijn vºeſelijke ſp?ongen/
Hovaardy en ſtil gelach;
Ging dezielter neder vellen/

Ent gemoed geheelontſtellen .
TD'hele nagt tot

Änden dach.

Ält verfoeide ſulke togten/

Schold die ſnode wangedzogten
JNeep en kneep zP in mijn hert:
ZSeid ö deſperate Vzeugde/

TDie mp Gmeen Prul Verheugde/
En nP Ingaltte

ſºverwert

Dndervond ſelfs in het ſingen/
Ban de dwaſe handelingen/
Dathet in mijn hert ſoo ſtond:
En moeſt doo? het eigen leeren/

TDatik alles wild verkeeren/
TD hoe wierd mijn ziel gewond.

V. Selfs,
-
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-

-

V.

Sclfs te ſp?eken van het eigen
Boſe hert/ en ſigte neigen

Cot ſchaannt'loſe Hovaardp/
(Toont die quade boſe togten

-

Die mp Van mp zelven b?ogten:
CD ! dat ilt dog
ZP

Wafaam

WHeere Jefuwilt my leeren

-

Boeik met u ſal verkeeren/

-

Daar ik ſoo heel zondig ben:
MBilt mijn zonden daad vergeven /

Maat u Geeſt dog in mp leven/
TDatik U Veel nader ken.

Morgen-Geſang.,

Srem : Pſalm 25.
-

OF

Als ik als een Duive kirre.

Ä Heilig Heere/
A*
'tºs betamelijk en goet/
TDatmen's Mozgens tot ukeere/
JUNet een ſoet en ſtilgemoet:
CDm te loVen UWen JNaam

Ente roemen uwe TDeugden/
CDch! dat Wºp hier toe bequaam

§º

Ons oprecht in u "Fengden
TDzukt 'tontſag in onfe Ziclen/

Kukt 'er alle haogmoet wech/

M
AAt

-

VAN
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Laat wy voo! u nederknielen/
En met Heilig overleg/

Boo ſoo'n Heilig hooge SChzoon/

One Gffj
- 2. Enoch dät u eigen Soon/
'tHeukwer hier nº Pnder mengen.
Alu doen zijn wonderheeden/
Giſterabont ging uwSon
CDnder/ dies zu änſeſeedej“

-

Ä

Slaapend niet
kon:
Soo bedekt de don erheid

GPſe Zard/en wyasdööden/
Ider in ſijn ruſte leid/
Dagten mietom

en zpoden

’t Hedelijke/ konniet Werlten/
Aherzintuig ſagter neer /
Banden/Gogen Gorej merken
Jºiet de làond en ſpaj
Ea wp dus in ſoeterüſtſ

Lagen ºp ons Legerſteeden/

Neet :
-

-

ºet van eenig ding bewuſt/

Met verquikking er leeden.

-

Dushebt gpons willen dekken/
GDnder veug'ſen van gedjt"
Beden ons weer willen wejen/
CDns begeerten Wens vervulc.
ºerºſen Horiſon
Ganahaaſtu Sonne rijſen/
Al de ihaan
Sinnenweder
ugzwerkenhon
f wijſen.

aar onderwinden/
mestºnwºmane
erz n 1

Dat
,
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Dat wy niet meer dooden 3jn!
Teefden in die Ziel belninden .

Jeſus! en dat ons beſchjn/

-

*Ziele-ſuivzend Sotune-ligt./

-

Plerken vän zijn Zielverguilling /
TDeklient zonde-Ärgeºigt
Gunſtig doo?

genaz" hing

Datons Gogen Heilig ſaage /
/

Goren luiſtºren naa zijnſten
Monden mazijn weegen vzaagden/
't Herteleefd alleen in Hem/
Alde Leeden aandit werk .. ,

Hadden luſtdoo sº Beerenwekkingl
Aileeninhaar
Jeſus ſterk/
Schuilden
in

genaº Pºing

A

Gch dan konden wpulloven/
Soetſte Jeſu anders niet
Maat ukrägt dan alte boven
Gaan en op ons neder Ziet/

Dat wy van u Ä
"tBernieuwd ziele goed erlangen/
Dan een ſlaäp en dooden ſtand/
-

°t Leven/ vgo? de

º omtfangeU.

MBiltgy deſen dag ons leiden/
En öns Herte gade ſlaan

Gnſen Geeſt vooz ubereiden …
Anders wijkmen van u paan:

Enſedwaasheid kend geen end/
Gnſe wilis heel verduiſtert
Soo gp ons miet omen wend/
Helſche boejen heel

Dynafleet.

wºaonsdeugsjºernt

u
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Äg

H genade
gaan /
ÄSoetſte Jeſu/ Heer der Heeren
ILeert ons/ leid ons / wiltons raan/
WHaſcht ons in u Heilig Bloed

't Sonden vuil in Hemelplaſſen/
Doed in ons een liefde gloed/
Alle deugd mag in g waſſen.
CD! dat deſe dag mag bloejen/

In het cieraad van de TBeugd/
Gch dat onſe boºſt mag gloejen
Än Geloof/ Liefd'/ Hoop en Dzeugd!
TDat wy hier bemeen op Aſard /
JW.Net den rei der Hemelingen/

*

Aan den Hemel zijn gepaart/
Eeuwig om uw

g

ngen

/

Cot de Son niet meer falſchijnen/
JAog de Jºane zijn ten ligt:
TDaar deziel niet meer verqupnen

Sal/ maar s'Heeren Aángeſigt
Eeuwig haarten ligte zijn.
En het maare van haar ſchzejen

Derdwijn/ bp de Serafijn
Derwiſ’len in Heinel-reijen.

Avond-Geſang.
STEM: Pſalm. 42.
I.

-

KÄ Ä ÄÄ
Ä
B 2
– ÄNº

-

.

}
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"ma
–
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JAalen dat wp dankbaar Waareu/
Pooz des Heeren ſtaad'ge ſo?g:
CDver ons onWeerdig niet-

-

Bzoſer als gebzokenried,
Dat gedzeeven van de Winden
JNergens kon cen

ſpaas Vinden.

Seg iſt malten? Heer WP kennen
Fict beginnen doo? onllagt/,
Ons ootmoedig aan u Wennen /

Äoomägt'loos
in wl
JLeg wp vocz u ter
neeren
/ kragt
Gſten zy gy wonderen Peer /
Gns wilt dooz genaad bewÜſen/

Y

-

TDat wy uwe Denſºr p?!jſen.

Moeſten wy niet ſtaag lovenl
Gngeduirig voo? ons Zijn
PA Langmoet 7 die alte boº
Gaat en wy bewoogen 3jn/ .

Totn ILof dat geons bewaar f
Soo'n elendig Pölk mogſpaart /
Datdoo?’t vuile ſonden tergen
Alles ltoolnt U

granhap Vergell.
l

JPaar in plaats van dankbaarheden
(Tergen wy u groot gedult:

Och wilt dog genaad' beſteden/.
En vergocden onſe ſchult /

GDm het Bloed van't CDffer - Lanf
TDat ja in de UPereit quam/
@mte redden gäntch ontblooten/
TDie 2p dog niet Wil

verſtaaten

TDamlien nogtans na vermoogen

-

GDch

v AN
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Och was het in uwe kragt/
Datuit louter mededoogen/

Doo u wonder ſterke magt/
UPp bewaart zijn voo? al’t quaat/

TDat geſtadig om ons gaat/
Daar wy bloot in onmagt ſtonden/
Doo? ’t gevaarte zyn

verſenden

Tºe Satan ons zijn netten ſpand /
TD'UBerelt methet ſchijn-goed vleid/

Gms booſe Zert bood haarde hand/
't Dleeſch ’er liſtig onder leid/

EP! Wp Waaren lang tenpzooi/
JNet ſoon Hels verniſte mooi/

MDeggeſleept en overwonnen/

Soo bp u geen reºrg Vondell.

TDe Doodthadons afgeſneden
’t Leven / en het Was gedaan/

G ! ſoo waaren wp op heeden/
TDe Peg van al Vleeſch gegaan:
Gf wy hadden ongeluli/
JWAet een naare dzoeve dzuk

CDndervonden want wp laagen
Sonder u in alle

Fange

Hadden ja geen magt mog kragten
Ook geenwijsheid of beleid/
Etonden ſelfs opuniet wagten/
Soo gp na u goedigheid/ „
CDns geen Hert geeft dat zijn luſt /
Alleen in u liefde bluſt/
CD uw vzy genaad gaat boven/
Alles dät wp die dan loven.
-

-

B 3

IX. Mog-
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I
Mogten wy gaan leggen ruſen/
Ände Armen van genºad
DÄ wº Jeſus lieflijkkuſen/

-

Enhn was onstgeberlaad
Ep wien Zielen Lichºams ſo?g/
Zjeunde als een vaſtebog;
Enwp
in den Mozgenſtandl
Ons geheel vervºsoºº VONdeU.

>

Wilt gy ons met ?eil beſchijnen/

Ände donkre duiſ're lag

Djºtduiſ're 't naar verdºne /
Fan de duſternishaar nagt:

Gch dat onſe zic in Ä I.

Äjet Dziendijk Aangeſºt
Ljmogten wpboºe.gºe/
CDns in 't eeuwig

º vºrbeugen

CDch dat onſe mondentonge/
Ände heldré TDaageraat

Gejºjºalelu Jahſange
Alsons ſaapte eindegaat:
Blijde met een ruine Ziel /

TÄsaisons
Ä
ITögten
vinden derbaar
met3) ſtralen
Ais de Sonne in

os Farn

Danſou wp gemeſing vinden
Gnder vleug len van genaad/
Jndien ſchoonen Sielsbenminden/
"Heere Jeſu vzoeg en ſpaad/
aat dit in onsziele zjn/
FÄ mit voelen gy zijc mijn
Eeung deel tot dat wy boven /

- Fºerd Englemu eeuwig loben:

-

-

-

Zie
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Ziele Sugt over het eigen IK.
SrEM: Belle Iris.
I.

OJUHogt
Magt'loos onpeilbaar Niet:
mijn Zerte daar op malen /
En van Jeſuskragten halen:
E>! wat innig Siel verdziet/

Dat mijn Ziel dit niet kam leeren/
DJoe iſt ſelfs onmagtig ben:
TDät ik my ma Jeſus keeren/
JWHogt/en
van Hem.

-

-

baale ragt

Hier bedziegt mp ſtaag mijn Hert/

En wilop het eigen leunen/
Eigenkragten eigenſteunen/ . . .
JAaakt mijn ziele ſteeds verwert:
O! dat boosen ſondig eigen,

TDoet my moedloosheenen gaan/
JAog ſoo Wilhet eigen neigen/
Gp het eigen

ſe faan

G! boosaardig ſondig Zert/
TDat mp wilhet eigen leeren/ .

En my wilvan Jeſus weeren/ .
DBy zijt oozſaalt van mijn ſmert:
Poe ik 't keer of hoeik 't wende/
Deſeleſſe leer ik niet:

-

G. mijn dwaasheit kend geen ende/
TDe Siel daar
-

gen zaao toe ſiet.

WPat berſtgik
jk v
vanB
die4 werks

-

Hoe
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Poe iſt 'teigen moet verſaaken/
Dm van 'teigen afte Taaken/

Want het eigeniste ſtert
In mijn Herte inged?even/
TDaär iſ dog ſoo magt'loos ben/
WDil nogtans bp 'teigen leven /
Gf ik ’t

alverrigen 'lten.

e.

Dati ook niet traag en houd
IHeenen ga met trage handen/,

-

- Slappe knien/ loome banden/
TSäar het leven is verOild:
- INNaar dat ik doo? § 2eerei! trekking/
Poele dat il: vatbaarben /

Endoo: zjn genade Wekking/
Tijn genadc

wert. en

#

TDat ik mp
buig/
En uit 's Peeren goed L1ts Aader/

Als eeu Algenoegfaam Pader!
Stadig nieuwe kragten Zug

IWHÄrjnik my buigen / Jugen?
- "O! hier ſchietik veel telio
"ktanjet bigen zuigen/ tugen/

Soo'r Hertnietſºrgen W02t.
Ja ſelfs op dit ogenbik/

Js het eigen daar alonder

Fjaraanditgroote wander!
ÄHi hetztjn 6! wat een ſtrik:
Hoe ik my dan oolt wilpalen
Setten Heer ik vodere f

Ggatijt mett eedºaº/
Hat al cer men voo? ſg ſet-

-

vIII. wat
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VI II. - ,
WPatik voo? een werkt begin/
.
t Eigen helpt het aan't beweegen/
-

-

Shoonik dog miet eens verſeegen/
I liegt beginen eind verſin:
Gf_foo iſt genade vonde/

Dat gº mp te hulpe koomt/
*t Einde is dog altijt ſonde/
't Eigen mp dog Froome

>

.

t Eigen Ik dat wil de eer/

t Eigen Ik dat wil dogroemen/
’t Eigen wil ſig attijt noemen“
t Eigen kendgeen bandenmeer
't Eigen dat wildog regeeren/
t Eign dat wi op den Thzoon/

»

't Eigen Wil uw overheerenſ“

't Eigen doet uw al den hoon.

Gº! waar ik dat eigen qupt
Dat mp koomt geduirig wonden/
En my ſto?t in vuile ſonden/

D! Wateigen, eigen ſtrijd:
G! mogt iſt dat ſondig eigen,
t'Gnder b?engen

Ä uW magt

Heer / en ma den Hemel neigen
Geeft daar toe sº en tragt.

Ik kam niet de minſte pligt/
Sander uwe hulp volbzengen/

't Eigen wil'eronder mengen
Eigen kragt; en ſonder ligt
Moet iſt ſtadig heene ſwerven/
CDnn dat ’t eigenal beſet;

ÄHoo iſt uwe hulp mºs

ren

't Ei

\
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ºt Eigenmy in

- ſº

Sonden Äkt niet dooden kan/

Hoopen/ Lieven mog Gelooven/
Alles gaatmijn kragt te booven/
Jºog wil’t eigen daar niet van:
Gch wat ben ik wanged?ogtig/

Eigen kragt my overheert/
ZSmood en Booš na ’t eigen togtig/
't Eigen 't
pp Weert.

goedºn

Arrem wozmals iſt ben/
Magteloſe nietig werker
Jºogtans ingebeelde ſterker/
Dic dog niek beginnen ken/

Ja niet bidden/ on te leeren
Joe dit quaat mijn Herte treft/

JAog geen kragt heb ditte weeren/
CDf er vante 3.

The

Gfgy moet het alles Heer/
Geven en mijn Ziele buigen/

TDatik bp ukragt mag zuigen:
G ! was iſt nw kintjen teerf
TDat ootmoedigen verſagen/

Sonder Jovaardp en P?agt /
WDiert tot in uw ſchoot gedzagen/
En gevoedet

doºz wº

tragt.

CD! wilt dog verſoening doen/
Soete Jeſu in u wonden/
Dan dees ſnood en vuile ſonden/

En mp dooz uw magt behoen:
IIaat ik mine dwaasheit kennen/
En mijn eigen onmagt ſien/
Leert
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Meert mp aann fragt gewennen
En tot U

ſadshtºn vlien.

Dat dit boos em ſmood gefigt.
lºp mag uit my felvendzijven/
Dat iſt in mijn Kragt niet blijven
Mag/maar ſtaag doo? uw verligt
't Egen ſonden vuil mag ſchouwen
Em in U alleen mtjn kragt
Bmden / ſtemen leunen/ boubven/
Än uw Haad en ºnlp en JMDagt.

Klagende Ziele , over het geſgte vºn haar
Verdorven Herte.

Sreu: welzalig eſ ſoet, se.
-

f.

Wae boos en ſnood gedgogt

koomt n

mijn leden woelen/
WBat doet mijn Godloos hert/ mp flimme
rankten boelen/

Hoe moet ik ſtaan bedeeſt/ en ſmelten
weg van ſchgift/

-

Als ik dit veemt gewoel / geboel ellt
agenblik.

En mog

I

I.

-

Äg er
WOMDen

dat doodeljke
-

-

Geeft/ ken ift 't duiſents deel / miet in
zijn booſe vonden/ -

Mat mort 't een Monſter zijn / een
baos en ſnood gedzogt/

Dat
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Dat boos en liſtig quaat in al mijn
daden wie
- -- wanneer tmp regt bekent/ was in zin
Gzouwljkheeden

Poe boos en fisod en quaat het werkt
in alle leeden/

Soon ſehjiejeſigt / min kragt
niet dzagen kon/

-

Pet ſtozt mp in 't bederf / het quaat
MP

overluſt

.

.

Want ’t kleintjen datiken/ dat doetmy
voo? mp ſch?ikken/
Als ik wozd ingeleid/ teſien die booſe
°t

ſtritken/
"Ä
quaat /
gerte Woont/

-

-

dat in mün
.

En dat den EPpper Peer / b?aveert en
ſntaaten

bººmt

't Is als een vuile Wel, van ſnoodedzif
tigheeden/

-

Een Bronne van verderf/ eenPoelvamſon
digheeden:

Zetſmijt geduirig op / een ſtroom van't
ſwärte quaat
TDat vliet in al de leen/ waar dat men
gaat of
De

ſº

ahºº, het tergen van mijn Ma

't Gmtduiken van zijn oog / te zijn een
_ Godt verſatter/

In Daden en Paktijk / een Monſter
in ’t Derſtant/ .

Dog
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Soo grouw'lijk in de WDil / entegen
Godt

-

seit

Soo WZeeb'lig in Zijn doen/ geduirig mur
mitreeren/ , ,
Geen onderwo?pen wil/ maar twiſten eu
bzaveerenf

Än trotſe hooginoet/ en geflaagen Ho
baardy
Ält uit dat ſondig Hert geduirig ko
men fie.
VI II.

-

't WBilal een ander weg/ °twil ſtadig rui
me ſpongen /
En wat ik ook begin/ het koomt ’er in
gedZongen/

-

En ſchoon het my benout

en bgengt

in ſtagen ſtrijd/
Het blift 'er evenwel/ ik wozd hetnog
Uiet qupt.

1x

De Afgunſt en de Jºijd/en ander booſe
Vlagen/

TDe wgäak entegenheid / die komen ſteeds
Opdagen /

De luſten van het vleeſch / de welluſt
en 't vermaak /

TDe leuiheit en't genak / 3hn een ge
meene ſaak: . .
.
. .
En als
- - -

-

Ä ent
Llf N

--

*

Wilmijn oo2deel
-

-

Zoo koomt het met bedzog / en vöge
blaan my quellen - ,
GPp dat
fit zy geruſt/ en ruimer
teuge
vier /
- ".
Ezz
-

3e H o N 1 G-RAAT JE
Enhandel ma zijndwaas/en Godde

befiz

loos

Gf't leevt

Ä

dat ik moet / in eigen

kragt beginnen/

-

GEn 't quade doo? mp ſelfs/ en eigen magt
GEn

daverwinnen/
gen eer/

"

moet ſoeken in dit

> WULTt

En alles ſo bedeht / dat ik het nau
lijks

mcºr

-

Het wil onmoog'lijk miet/ ſoo quaat zijn in
zijn zelven/

-

-

IHog lijden dat mem 't mag / doozſpitten
ende delven/
°t WDil al zijn ſondig buil/ bedeltken ſoa
-

het kan/

-

Em dus ontbloot te zijn /
het

daar houd

gas ſtan

G! grouwelijke Hert

-

6 Monſter met

bedziegen/
--Gy maakt my ſchzikkelijk / en wilt ’er
nog om liegen /
-

-

-

Gp ſcheurt . gp quelt Ä nijpt / als
tegen wil en dank/

A

Enhoud my dus in ſtrijd/ geheel mijn
leeven

agº

't Berraad is in

jefs /

en geeft aan

mijn Dpanden

esse.

genoeg

op dat ik in haar

AINDET

(Ten peoiſou
zijn geſet/
geſet/ de TDuivelloert
'er bp / zijn
TDe

-

GE S ANGE N. 3 :
De Wereltende Sond/ zijnſtadigaam
VAN

MyU ZU.

e Weere verga feshetuwwebebaa
gen

Jºiet is/

arme Siel / te redden uit
die laagen ...
Gp hebt wis in mijn hert/ een ander
ligt geleit ,
WPaar dooz ik ſie dit quaat/ ſoo grouwe

verre

I.

Glaat dam dog uw werk ter halber weg
net ſteeken /
. .,
Perdzijft dog uit mijn Siel / die boos en
-

ſnood gebzeeken
't Bemaut mp ja ſooſeer/ verandert dan
mijn hert/

Berloſt het van zijn quel/ waer dooz bet
ſoo

verlºr,

I.
Taat Jeſus ſuiver Bloet / 't afwaſchen
van die fmetten/

Ä m goet/ ſoo grouwelijk be
-

TPie alle

LTTLI!

-

MBilt dog verſoening doen / vooz uw ge
nade Ch?oon/
...
Im 'tkoſtelijke Bloet / van uw geliefde
-

-

ZSoon.
CD!

-

XVI II.

-

ver ſº

-

-

-

P?opheet/ om mp te

LLTEN

z

Gmtdekt mpmaar van'tqmaat/ maarwil
Wieg

a Ä Ä vºrd

mp
egeert. mp Dog geheel,

Bpands rot/
-

-

g degº
delg des

-

Ä
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- Perſoent mp in gemaad / en weeſt mijn
eeuwig
Gelukkig

X.

Ä º reedtsis in den Veer ge
II
o2ven

-

EFn over 'tbooſe hert / STriumphe heeft
verwo?ven/ .

CD Heere laat ik ook in B?eed eens hemen
gaan /

En ſonder ſonde dan / met de Eng'len
Voo? U

ſºn

Hoe ſal den Hemel

dän

van Aegeſangen

galmen/

-

* Halelu-Äahs in God / en blijde vzengde
Pſalmen/
alleen de Sielten He
: Dat v?p

Ä

melleid/
Eeuw uit Eeuw im / altjt/ tot in de
Eeuwigheid.

-

––*
-

zugingen tot Jeſus», in geſgt van eigen
Onmagt, om Genade en Kragt.
:

-

Srem Wanneer de Son het Morgen-rood.
OF

'

Die Jeſus tqt zijn Herder heeft.
I.

M"

arme Ziel die is ontbloot

En legt elendig neder/
Geen redding iſſer in haar nood/

Sp

vAN
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Sykan miet keeren weder
Gott geenhaar eeuwig heilſaam is/
TDat pädt loopt ſpgeduirig mj
-

Endwaaltop veel omweegen

Soo lang fp werkt in eigen trägt
Sº in haar eigen magt verſmagt
En vind dog ney

gen Zeegen.

Og mogt ik tot die b2onne gaan/
„Daar alles uit moer komen
Die openis voo! die belaan/
Hitzijme valle ſtromen
- Derquikking ſoeken tothaar ruſt/

-

-

-

CDm in zijnvolheit haare luft /
(Te bluſſen/ tot haar kragten/
Hit zijne magt zijn mee gedeelt
-

-

. *

Peºel dahem dog nöpt verveelt/
> Doo? die zijn

geºb

Wagten.

-

G Heere Jeſu ſiet dog aan!
Soo'n arren WBoºm en Made/
MBit geen elendige verſmaan/

-

,
-

-

Die wagt op byp Genade/ Slt koom tot ü/ en kam niet gaan/
JAog eenmäal op mijn voeten ſtaan/
Soo gymp mietu handen/
Coereikt om een elendig wist/

-

Dat al tot zijn verderve rigt
STe loſſen uit zijn

wºen

-

Otrekt mp dan! engeeft my ragt
EDm tot u heen te loopen/
GPp dat ik miet geheel verſmagt/ --

wäº Ä #

hoopen/

dt/

ant buitenu is dog geenraadt/
... -

E

/

-

.
W

Is
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ºts d'allergrouweliſte ſtaat/
Hannheel afte fwerven/

Jmoet in naarheit heenen gaan/
Enangſtig altijt zijn belaan
Soo "kt uwe hulP yºcedere

Meant buiten ukanik miet ſen/
Äg "tminſte wooºt miethooren/
Jºiet
ſugten omtotute blien
Jºijnziel heeft daar geen ooren/

->

(Ten zy gy doo? uw groote magt/
Hijnſinnen tot haar Pligten bzagt
Gmop uw wo ?tte letten;

GP Jeſuſ wilt mijn ooren dan/
Enjogen tot u laten gaan/
Entegenſtant

vſten

't Perſtandt is enkel onverſandt 1

Alsdwaasheidtoond
't buyten uwe Wekking
„
Sjn
aan alle kandt/
En ſonder uwe trekking /
Sojiš mijn wil geheel verdwaaltl
Fotſonden vuil ſtaag overhaalt;
En maling der gedagten/ , , ,

Ejnydelheid enzondig quaa
TÄtuiten in mijn Ziele gaat/
Hºp ledig doet vºrgten

e Jeſu uwe dierbaarheld,
Enſchoonheid boven allen/

Panſelf myniet aan 'therte leid/
Äjn Sie heeft geen geballen In tallerſoerſte van U ſoet/
Än't allerbeſte van u goet/

"äsog. mputer wie sonnt

En

vAN
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En buigen ſin en wil ſoo ſeer /

TDat ik dit ſchoonſte ſchoon begeer/
Gmbp U in te Woonen.
V II I.

Geloven/ af in oeffening/
(Tot Jeſus heente loopen/
(Te leunen/ ſteUnen/ en't geding/
Als Bo?g op hein te hoopen/
- Daar toe ſoo heeft mijn'ziel geen magt

Hoeſeer 3p ook in eigen kragt./
Dit ſtadig wil beginnen

-

'k Derlies ualtijdtuit mijn oog /
G Heere! ſoo gp mietom hoog/
JMijnhert trekt
binnen.

p#

º

Liefde tothetſchepſel gaat
Dat buigt geheel myn ſinnen/
JPijn herte daar voo open ſtaat/
Sk kan mieteens beginnen/
(Telieven ſulken ſoeten Peer /

Als Jeſus is / mog Bem veel meerf
Als t ſienelijk te agten;
Zoo zijne Liefd geen liefdeſtot.
Dat 'thert tot Licfd gebogen wogt
Ein krijgt verliefde

ragten

-

-

GP Jeſu! buiten uik niet/ Beginnen kan nog werken

Het eindigt al maar met verdziet/
Als ilt myſelfs wilſterken/
Ik kam miet op u goedheid ſtaan.
JAog hopend tot u heenen Jaan/

JMaar blijf altht verlegen

Ä#

Ä ert/

GEn
my11
ertrOUWe)
oell
MARL
ik
Pey
wenn
P
C 2

"

.

ZhNO
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Soo gp niet

ge º Zeegen.

-

JWaijn Ziel wogdt ſteedts gejaagt / gequelt/
at ik my niet kam ſchikken/
Cot hidden ſelfs/maar dam opwelt/
JAijn hert dees booſe ſtrikken/

Dan moedeloofe jagtigheit/
Soo dat geheel niet ben bereidf
CPm tot dem Heer te konnen/
GP ſoetſte Jeſu ! geeft mp ruft
GEn leert my bidden/ 6 inijn ILuſt!
STot u/ metal

“

Atºmen

-

Soo benik ook geheel geſtelt/
In 't doen van al mijn pligten/
JPijn ziele wogt ter meer gevelt/

-

En kan haar niet oprigten
’lt Ben magteloos in al mijn Werk
G Jeſu! maakt gp mp eens ſterk/

-

-

CDm U eens regt te kennen;

Äk kam niet komen als ik moet/
Ält vind miet 't ſoete van u ſoet/
WRogt ilt aag
G_ſonder u kam ik geen woogdt/

gºnnen

Cot u/ of van u ſeggen
JNog hertelijk ſoo als 't behoogdt/
H Weegen ult te leggen:

Äk ben ſoo ſtom en ſp?aakeloos /
Zoo herteloos/ verwerten boos/
Als al de Stommen pleegen:
ZAog leer ilt miet tot u te gaan /

-

KCen 3p gp nnp niet Wilt verſmaau/

Maar leeren uwe weegen.

.

..

XIV, O
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ſoete

Jeſu! ſonder uw
iam ik geen ſonden dooden/

. CD

E>f van het quade wo?den ſchnw/
JAog klagen umjnmooden/
ZSchoon dat ik mein der ſondem magt
Is lang in mp alreed verkragt /

- -

Soo koomt ſp dog weer boven /
En ſleept en ſchud en pijnigt my)
ÄSoogU niet toont u medelp/
Sp ſalmijn

Es zaven

Soo dät waar iſt mp heer of wend/
Ik ben een magtelooſe /

-

Mijn dwaasheid kend mog maat mogend /
Ält leg geheel in 't booſe/
En ltan op 't minſt mp redden niet/
En mog mijn Ziel het al miet ziet/
JlMaar Wil nog altijt Werken/
/

>

In eigen kragt / ik voder miet
Maar werk aan eigen ſelfs verdziet/
Soo gº mp

new

ſterlten.

Ei leert mp/ ſterkt my/ ſoetſte Heer!
En leid mp in uw weegen/
(Crekt mp/wijſt mp/ en buigt mp meer/
En ſtaat het eigen tegen/

-

Ei roept mpf wekt mp/ doa? u tragt

JPijn onmagt doo? u ſterke Magt/
Geheel wilt overwinnen /
CPp dat ’t geſigt van mijn onmag t/

---

JEp leid tot u/ en doo? ukragt /
Ik altijt mag beginnen.
-

--

C3

-

Kla
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Klagende Ziele over de angſtvällige Naar
heit van haartgerwoordige Staat.
STEM: Pſalm. 77.
I.

-

O)FIAeinend
Ch! hoc gaatmijn
Tielemoet
zwerºen
datſu (Peer)
derven
Cwjffelmoedig is mju Zert/
Steets vervuld metſchil en ſmert
'k TDerf mijn Staat niet op Jaan nfaaken/
Maer moet ſtaag mijn hoope ſtäalien/
klagende aleven ſeer/
TDat ikt U Mitt

vne Heer.

't Sonden vui koomt my benommen/
ZSatans liſten doen my grouwen
Panmyſelfs! 'tbedzogen hert/
s doo iſt geheel verwert !
't Beeſten beeft doo? moed'loos klaagen!
- "tient de liſten mog de lagen /

Dan dien Helſchen Byand net:
TDtt baard innig

Fes verdziet.

In mijn Ziel outſtaan gedagten
Dick doo ſpeehen nogdºö klagten
Dietuitdziºkken kan mag derf:
Dg! hoe ſtaa iſt meenigwerf/
Gfmjn Hert van een falſcheuren:

En dooº ſügtenf of doo? trenren/
Ärygt hct geen verligtenis!
Alle hoop verdWeenen is.

IV. Nog
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IV.

JAogtans derfilt mietontkennen/

Wilk aamt bitter ſelfs moet wennen/
EDf gemaad is menigmaal/

Gverwinnaar van mynkwaal:
Heer doo? Hijkdom van Genade/
kragt in mijne ſwakheid lade
Anders lag iſt lang ter neer/
Sonder moet of

genver

Maar zün dat geen wonderheden?
't Ss geemogenſlag geleden/
CDf mijn Ziel is overſtelpt/
CDngelovig wie my helpt!
’t Satans liſtig ommeloeren/
Gaat mp / ſet op ſet/ beroeren/
't Bert verſet fig ſondergrond
(Te gevoelen/
geWond.

wº

Heere Jeſu! wilt my helpen/
MBilt mijn herten traamen ftelpen/
En mijn Dpand heel verplet/
TDie 't ten Koove heeft geſet:

Laat ik mp im u verbergen
Striden/ſchuilen/ roepen/tergen
sPpands magt; dooz ’t Godlijk ſtaal
Doert mp eensten Seegep?aal.
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. Klagte over Heigheidegemi
STEM: Hoeſchoon ligcons den Morgen-ſter
-

I.

-

-

-

O Heere! gy dog Heilig zit
Enawatmet dät Heilig ſtrijt/
Sal nort bp u Verkeeren:

Genreinheit is bp u gehaat/

Äſondigen verdoemlijk quaatl
Js wie gy van u Weeren:
Ul)at dan/ fal Vän .

.

-

Sulk een boofe Zeiigooſe
-

Sondaar koomen /

Die niet lykt / na ſovºmen

ImAijnſonden maken mpºnºeert/
Het quade mp ſtaag overheert/

--

ik by u wegen
GpHºeſa
ſcheit’tonreine
van u of/

Enik benuiet als ſonº ſtof/
Äomoetikvoo! uveeſen!
Soo naar sdaar
Nietaan 't Heilig
Weeſen/ Heilig / P
WZeilig.

In mijn Ziele die geziele

-

A.

TDit is der Seraphinen ſang/

- MBjmeteen weergalooſe klang
Te Hemelen doengalmen

Dat Heilig Heilig/Heilig wisl
Tee Heere der Heirchgarens

Sp ſingen gelig Pſalmen
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Sonder/ wonder!
Eemig booſe) vlekkelooſe
IHeiligheit / en
Dekken haar nostiz bleUgelen.

Zoo moet ik kruipen weg vanſchik/
Als ik gevoelek ogenblik/
IDijn vuilonheiligheeden/
Boo? ſulken groote JAajeſteit/

-

TPaar d'Eng'len vol van Heiligheit
Jãog dekken haare leeden/

-

Paar kam ik dan
Soo verſchijnen/ kmoet verkwjnen
-

Dol van ſonden/

Die mijn Siele/ ſoo verwenden
e

-

En mog ſegt ook u Heilig Wood/

THat al u Bok ſoo Zeilig hood/
Geheel Voo? u te leven:

TDat Sinen UBi moet zijn gefet/
JNa u Gebod en Heil'ge Bet/

En voo! u Wil moet beven/
Heilig/ veilig

-

Jeſus agter na betragter
Pan zijn wegen
CD! dat maakt

myFel berlegen.

MPaar vind iſt dog mijn Heiligheid!
TPaar niet van in mijn pligten leid/
ZGM zijn vervult net ſonden/

Onrein aan alle kant beſet
JUNet eigen viil en ſouden ſnet/

Sp niet behagen konden /
TDen Heer / mog meer

Voo hemjen agº"einen
- ,
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- Al mijn handel
Äs maar/

ands

min Wandel.

CD Jeſu! mogt u Heiligheid/
Doo? vºy Genaad op mp geleid/
Bedekken al mijn ſonden:

/

Soo rein aan alle kamt beſet/
Soo dat geen buil of ſonden ſmet
JWAy van u ſcheiden kunden:
Gy Heer / hebt meer/

-

V.

(Tot u koomen/ al de P2oomen

In haar handel
TDoo! u/ Heiligt

ſº haar Wandel.

D! mogt ik afgeſcheiden zijn/

.

Dan Sond en WDereld/ en dat mijn
Heilig dus wiert gebonden/
GDm Jeſus met een blijde mond
(Te fuſſen/ om dat in hem vond/
Derberging voo? mijn ſonden/
Slt wil/ ſoo ſtil

Im hem ruſten/ CD mijn luſten!

Souden ſwijgen . .
Jeſuſ als zy u

mº. krügen.

Mogt min liefd tot de Heiligheid/

„/

Pan's Heeren groote JMajeſteit/
Hitgaan in die te roemen!

–

Derhoogt doo? recht/ gerechtigheid .

In Jeſüs Bloed/ommet beleid
Zijn Dengden te gaan moemen;
„ Soo bzy / ik by

-

Sijn genaden/en hoeldaden

Danſon kennen/
Dataan 't Heilig/ ſou gewenmen. __ _ .
-

-

- X. TDte
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TBieniet die uit mijn werken quam/
Maar die van Jeſus oogſpºonk namf
MPaar in des Heeren Beugden
Hitblinken/en zijn Heil'ge Haam/

>

Geheiligt wo?t/ en ſoo bequaam

Coomt tot des Hemels Pzeugden/
Daar is/gewis

Al’t genoegen/tegen 't wzoegen
's
In te krigen

En mijn Ziel ſou
-

Fºe ſwijgen.
•

D! dat iſt vºp genade ken/
Terwijlik dog anheilig ben:
Genade die het leven/
Aan my onreine mededeelt /

TDer heel Melaatſentegenbeekt/
TDie Jeſus 't Rein wilgeven:
CD ſegt! nu recht

Dielik wife / weeſt maar ſtillef
Wozt een Heine. WBaſt u/ in mijn gº Fonteine,
JPaar ook ö Heer! verandert mp/

Setdooz u groote kragt my bp/
Eenheel vermieuwde - ele:
Op dat het guaaten bosſe Hert/ Eens uit der Sonden ſtrik omtwert/

-

-

Alan 't Heilig wel geviele/

CH mogt flt dog

,

Eens bevinden/ mtjn benninden
Heer alleene:

.

.

.

Jeſus was en anºgen
Neemt heel mijn
-

hert dan Jeſus in
-

Tc
Z

/
-

/
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Liegeert als toning mau ſin/
UBilt tegenſtant verpletten:

-

-

EBp dat ik uwen handel ken/
En aan U Weegen tnp gewen/
't Beletſel wilt verſetten/
Y-

Äk wil/ maar ſtil
Pºp genade/ vzoeg en ſpade
Gaan afwagten /

Jeſus kam mjn/

ºVerſagten.

Gedenkt dogmaar mijn Ziel / wat kam

Il in den Hemel eeuwig dan
ZSijn vºy genade loven?
TRat hp ſoo'n ſnoden Hellewigt./
Welk alten haar verderve rigt./
(Trok van de Aard na boven/
EP! daar/ ik maar

Soote roemen/ eeuwig moemen
Wºogt zijn Deugden/

>

-

Veilig/

Heilig/ Heilig Dzeugde.

Ziele Zugt om Heigheid in een
haar orheiligheid.

gefge van

STEM : Hoog om hoog mijn Ziel na boven.
I.

-

FEnmijn
Ziele Heilig levenf
M°
van Sonde zijn bevzijd:
-

-

Mogt ik ma het Zeilig ſtreven/
MLos gemaaktvan ſonden ſtrijd/

Danoud ik zijn verblijd/

Danſoud ik zün verbljd/

-

Als
-

-
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Asik was ſoo Heilig - Heilig, Heilig
Danſoud ik zijn verblijd
Derloſt te zyn va Änden rd.
JWHaar nu ben iſt heel onheilig /

Dat maakt mp geheel verwert
En mijn Ziele ſtaat onveilig/
Dat het quaat is in myn Hert: G nogtik zijn gered!
CD nogt ik zijn gered!

Gmte weſen Heilig, Heilig, Heilig,
EP mogt ik zijn gered/
En Van der

enºni

outwert.

Heere wilt my Heilig malten "

GEn de ſonde nennen weg/
A mijn boosheid wilt die ſtaken/
En mijn Heilloos overleg:
Gp Heere kund alleen/
Gp Heere kund alleen/

-

-,

Immpwerken Heilig: Heilig, Heilig,
C5p Heere kund alleen/
JWèy helpen en
geeN.

-

do Anders

Gp zijtdog een Heilig UBeeſen/
En'tonrein by u gehaat/
G wilt dog mijn Ziel geneſen!
Danzjn booſe ſonde ſtaat: ..
CD waart gp dog mijn dee!

- -

-

CD Waart gº dog mijn deel!

Mpte maaken Heilig- Heilig: Heilig,
EB Waart gp dog mijn deel /
Ziel.

CDm rein te

makermijne

Leilig Jeſuwilt defonden
f

TDOs
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Doden in mijnbooſe Zert/
MBilt verbergen in u UDonden

Jay/ verloſt van fondeſmert:.
GD laat ik tot u gaan!
Glaat ik tot U gaan!

Gmte wozden Heilig- Heilig - Heilig
G laat iſt tot u gaan
.
CDm doo? U

ragt

bljven ſtaan.

Mijn verſtand isvol van fmetten/

Enmaar enkelonverſand;
Maling der gedagten fetten/

Cegen 't Heiligaangekand/
Heilige Jeſu leert/

Heilige Jeſu leert
Mijn Berſtand dag Heilig- Heilig, Heilig
Heilige Jeſu leert

-

verfly" ºps overheert.
-

WDijn dom

En mijn oozdeel dat gaat dwalen/
En taſt dog geduirig mil

-

tMGiff en't moet en't ſaldogfalen/
Gm dat het onheilig is:

-

EDch wilt dogmaken recht
Gch wilt dog maken recht!
Dathet zijn magHeilig, Heilig, Heilig
Gch wilt dog maken recht!
JAijn oogdeel ſoo verheerten
---

ſº ºf

t.

-

fes

TDe Wil wil altijt regeeren
Totaflteerigheiden quaad/

ºtBooſe wil nnp overheeren/

Jºaa tverkeerde oagdee gaat.
Ei koomt dog tot mp in!

Ei koomt dog tot mp in
-

a .
Hei

-
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Heilig Jeſu/ Heilig- Heilig- Heilig,
Ei koomt dog tst mp in/
e zaerrt mijn ſin.

WHeeſt tonink

Al mijn pligten zijn vol ſonden/
En vertaonen 't Heilig niet:
Doo? verquikking zijn 3U wonden/
En een ſtage Ziel verdziet/

/

Het eigen die regeert/
IHet eigen die regeert/

Heere maakt mp Heilig- Heilig, Heilig,
Het eigen die regeert/
PNW magt dog 't ggen overheert.

Dus is ook mijn gantſche wandel/
JWPaar een heele ſonde ſmet/

En vertoont dat al haar handel/
JNiet geſchikt is mau WPet/

Polmaakte Heilig WPet/
Dolmaakte Heilig WPet/

-

G! mogt ik ſoo Heilig- Heilig- Heilig»

Polmaakte Heilig WBet/
Soo op u Heiligº" geſet.
Ätan dan wel’t beſluit op maken/
Sal ik komen bp den Heer/

Bºy gemade moct mp raken/
-

TDooz gemaad ik ditbegeer/
,Äk bid dan v?p gemaad/
Äk bid dan v?p gemaad/

-

Laatdat zijn mijn Heilig- Heilig, Heilig
Ik biddan vzp genaad/
zympn toeverlaads

Plaat Jeſus

Saaſa kmet de Femelingen/
«--..“
-

Gee
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Geeſten der volmaakte Schaar/

–

Eeuwig v?p Genade ſingen/

-

Läoemen in het Heilig daar/
JAet al de Seraphyn/

-

-

JDut al de Seraphyn/ -

-

n ſchoon
e Heilig,
Singe
ijn/Heilig, Heilig,
jl.Net’tal.de
Deraph
V

Eeuwig Bolmaakten Zeilig zijn.

Op de Geboorte van den Heere Jeſus.

Srem: Schoon Bloem gewas.
I.

O Wonder WHerk datik hier

vind!
Dat ſoo lang isverwagt

-

CEen zind dat men in windels wind/
En leid geheel veragt;

-

-

Dat is Godt en des Menſchen Soon/
MBelk in de kribbe leid/

-

En blood geſtelt voo! alle hoon/
Als Borg wo?t

es ſeit

Dandº Englen Schaar die op hem wagt
Jaet heele reijen ſingt
In 't diepſte van eenligte Jºagt/
De Herderem omringt./
Eniuígt van’s Heerem B2eede Waad
En v?p Genade goed;

Melk dat 't aan hem beloofde Saad/
Salloſſen met Zijn Bloed.
--

-

-

-

II. Daage

-

-
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w-

B2aagt gy hoe dat zijn Name zy
TDie ig dog Wonderlijk,

TBe Hemelſchaar die zingt ’er by /
Jet gamtſche Zeir geljlt/

TDe Salgmaker Chriſtus is / WDaar doo? God eere krijgt;

Geregtigheit die gaat niet mis/
TPe Heiligheit

u

zugt

De Pede wogt doo? Hem herſtelt/

„De Bpantſchap gekreukt /
TDit kind dat is die groote Helt/
UBelli Zel en TDuivel beukt

En als het regte Douwen Taad /
Geheel den Kop verbeekt/
Alan Belialen alzijn raad / .
Schoom Hem de

ben ſteckt.

JDijn Ziele ſtaat een weinig ſtil/
* En let eens op het ſtuk.
Envzaagt is took des Heeren Wil/

-

»

TPat mp dit groot geluk/

Heets in dit Kind is toegeleid/

TDat ºp ook zy mijn deel,
E> mogt mp dit zijn toegeſeid!
Ik wierd de zijn

-

gehe

-

Ik bidde deſe Godheid aen/
Emanuél den Poſt/

Dat hp wil in zijngunſt ontfaan/
Die nazijn Polheit dozſt/ .
JYp / die dog gantſch elendig ben/

Soo arrem maakt en bloot
JNaakt dat ilt mp ma u toe Wen /
-

TD

.

_ .
.

Gut

-

so H o N 1 G-RA AT JE
Gntfangt mp in

fest
-

Opdat ik my verblijden mag/

-

Enjuichen op mijn beurt/

.

En dat iſt ſoo een bljden dag/
Die Hel mog TDuivel ſteurt/
Genieten mag tot Saligheit;
CD Jeſu! weeſt mijn deel/

-

-

En leid my tot u Heerlijkheid/.
Beſit mijn hert geheel. "

Blyde Uitkomſte der zugtende Ziele om
Jeſus.
SrEM: Als 't begind.
I.

Hº

gupnend oog/
*ZStaart ſteets om hoog /
-

Enbzengt haarlonkjes/
Jºa Jeſus voot
Geen hinderſtoo?t/..
TDees vier'ge

von

Het ſugt enſcheid/
Het bid en vleid/
En wil niet ruſten/

Doo? dat haar luſt/ ,
WDoºd ſoet gebluſt /

In Jeſus

ußen

/

-

I I.

CEno wonder! -

Jeſus onder/
AI

-
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All dit ſoct gewoel.
WDozt bewoogen/
JWHet medoogen/
En geeft lief

gebºr

Genade WHerlt/

MDozt wel eens ſterlt/
TDat Jeſus d’oogen/

Gewelt aan deen/
Segt wceſt te v?een/
Ält ben

bewºgen,

Em ſpkend Hem/
En zine ſtems
G Liefdens goetheid:
Sp kuſt zijn mond/

En blijft gewond/
TDooz Tiefdens ſoetheid.
-

–
-

.

.

>
-

Jeſus Deugden ten voorbeelt voorgeſtelt,
enter navoginge afgebeden.
Srem

Schoon Bloem gewas.
I.

-

HOe blonk

-

*-

het leben van Godts Soon

In aller deugden laf:
Bp daalde meder van den SCh2oon/
-

En gaf op d' Aarde ſtof; . .
t Aanſchouwen zijne Beerliſlheid/

„Schoon dat geen aanſientoondf
Was Mogtans Vol.

Än JLajcſteit/

-
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Als onder

menſchen woond.

Sijn Godheid bleek aan alle Kand,

„In UBonderdaat en Leer/
Pºp toond in als zijn ſterie hand /
-

Als van

"g

CDpper Heer/

JMelaats en Doofen Stöm en Blind/
Genas hp mct cen wocze/
De TDoode hy van 't graf omtbind/
WZet

Dudeldom ºfort

De treupele die doet hp gaan/
Beraertheit maakt hn ſterk /

.

Die komen met haar ſond belaan/
(Toond hy ’t Genade Werk,
Ei lieve Jeſu werkt aan mpf

Goaf dees wonder daan:
Ik hebt ſoo modig als oolt fp/
Salilt reche

o

gaaN.

/

Maar wat toomt hp als Middelaar
Een onbeſp?olzen Deugt,
Als altjt ſonder ſonde waar/

In Guderdom en Jeugt

-

* -

Soo dat zyn Ppand tarten kan/
Geen ſonde ort te zien:

-

-

CD Jeſu! helpt mp dat ik van/
TDe fond mag te, U vlien.
--

--

gehoorſam tot de TDoodt/
Dan het vervloeizte äruis
WDas hp ſoo dat geen Belſche noodt/
Polmaaltt

CDf het vervioekt geſpups/

-

* * *

IHem tot de ſonde b?engen kon:

- G Jeſu leert my dog
-

Dat

-
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Dat ik het quaat ook overwon/
CE11 u UlaVOlgen mgº
Joe Heilig was zijn oogemerkt,

Hoe Heilig was zijn weg /
Boe was het Heilig altjt ſterk!
Snal zijn oberleg;

ED Heilig Jeſu! Zeiligt my/
En maakt mp dog eens rein/
Gpdat ik Peilig zy als gy/
TDog in u Zeil

Fºfºn

Berteer.de niet den yver hem.
Ban Godts gewende Huis/

Als hy met hert en mond en ſtem/
Derdelgde het geſpuis/
-TDat tegen Gadt zig kanten wil:

G Jeſu! geeft genaad /
Datik dog nopt mag ſwijgen ſtil/
Alis dienen

me

-

fand

Poe
blaakt
zijnenhert
in Lieſde
Vlam,
ETot
Godt/
tot den
Mens;
AZV toonde däth 't ſoete Lam

D.

UPas/aller liefden wens;
O Seſu! ſtozt dog in myn hert
WEen heele liefde gloct/

-

Dat het geheel verändert wert/
Än liefdens

aber sº

Hoe waaren alle Toj Uet/
Än Jeſus regt beſtiert/

TDat ſonder eenig ſonde ſmet/

Äºbedaer
nfºerin/
e 3.
houd mjn g"

MJaar

/
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WPaar uit de fonde koomt/

GPp dat ſe tegen uwen ſin/

Münzielniet overroomt

-

TDe Nedrigheir dat ſoet cieraad/
TDat blonk geljtt een ſon/
Geheel in hem / im wooºd en daad/
Geen grootsheit het verwon:

D Jeſu laat mijn Hovaardp/
In my dog zijn verplet/
En maakt mijn Sielen Lichaam vZU
Ban fulk een

groº

ſnet.

Sagmoedigen bedaart en ſtil
Was Jeſus in ſyn werk/
JNopt uitgefpatin ſin of wil/
Jºaar 't Heilig Gogenmerk:
O Jefu! dat ik van u leer/
TDat ook ſagtmoedig zy/

En ſoet en ſtilmp totulieer/
jlYaaltt Illy VanÄn V?U.

De Lijdfaamheit die deed hem ſtil/

Sigonderwerpen aan
Sijns Baders heel volmaakte wil/
f

lºp weelt "er nimmer van:

CD Äeſu leert mp deſe deugt/

Bevinden in mijn hert/
TDe vzugr ſou zijn een ſoete vzeugt/
En olgedUlt

nºza ºrt

-

Tijn Hoope ſtond heel vaſt gegrond/
En ſteedts onwankelbaar

Permits

p uit des Heeren mond/

Än't Fert verzeegelt waab

-
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CD Jeſu! laat ik op U ſtaan/

Enſteunen op u Woogt/
Gelobig tot u heeuen gaaa/
TDat Jel nog

Deſast.

DSijn Vreeſe was alleen vooz Godt/
En vooz geen Menſchen kind/

Hy ſchzoomdenfet het booſe rot/
Schoon mog ſoo ongeſind:
G Jeſu! laat geen menſchen v2ees/

JWHp treliken van u of
Geen ſchaamte in mijn herte reegf

zzſof

Dou?2 *t
’t ſondig nietig ſtof.

TPaar was geen ſugt tot Werelds goed

GPpt in zijn hert geſet/

-

Geen Äjkdon/ Staat of Gerenglocd/
Of UBelluſthem belet/
OÄeſu! leert mp 't mee verſmaan/

En ſoeken thoogſte goed/
Dat mopt mijn ziele zal verraan/
JWPaar altijt

-

byÄrger

Hy Loofde Godt met a zijn kragt/
Endeed geſtaag zijn werk/
Dat was zijn ſpijs die op hem wagt,
En maakt hem eeven ſtert:

G Jeſu leert my Godes lof!
Cekweelen tot zijn Eer /
En laat ik altijt vinden ſtof/
In ’t werken
Hºeer.

Ä”.

G dat ik Jeſus volgen kon/
En ſtappen op zijn ſpdo?/
De ſonden ondcugt overWon /
TP 4.

„
GEn.
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Eu gaf de Deugd gehoo?:
G Ieſu geeft genaaden kragtl
Aſän't magtelooſe Niet:

-

Op dat ik op u wehking wagt!
En redding in 't Verd?iet.
*

Jeſus voor der Joden
STEM

Raad veroordeelt.

Lofzang Maria.
O

F

.

-

O onbedagte Jeugt! &c.
A

I.

-

-

W / In Ziel ſiet in den Haad
Der Joden boos en guaad:

s

U"Jeſus wogt beſchuldigt!
Peroodeelt en gedoennt /
Pºet booſeÄ dat roemt
fRaar Äeſus

yººnds

Iſèaar was het Golt

voo hem

Taat p geen enkel ſtem/

Tenonſchule ging vertoonen?
G Seen mijn Ziel/ niet hP/
HAaar nwe ſondfen gPl, ..
WDaart oozſaal

F "

hoonen.

G fon! mijn ſnode ſtaat
En pangde hemmetſmerte:

TDie jeſus dus verraat/

Gch mögt ik dit regt 3ien/
Geheiligt nahem Vlien/

.
--

Tén bzukken hem aan't Herte.
Zug
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-

/
- - -

-

Zugtende Ziel in Geloofs Oeffeningena Je
fus.

-

STEM: Lofzang Simeon.
-

OF

-

:

Lofzang Maria.
OF

O onbedagte Jeugt! &c.

,

I.

I

grpuaan mhn Heerl.
lt ſet mp op u neer /
It Wil aan in gewenmen/

- -

-

- -

Iſje Op Ultragt.
Ik leune op u magt /
En wil u nader

ºper:

Als een onwaardig Niet.
TDie ſelfs in zig miet ziet/
Soo wil iſt tot u komen:
Als dogſtig/ ja ook flauw/
MBilik inſul benauw
Gaan

Minena

romen

- :

.

-

Dat iſt maarpzoeven mag/
Sº ſag nopt blijder dag /

.

TDatik mogonderviuden/
TDat gp mijn Jeſus # /
*A.

U
Danſou iſt hee verbijd

ll noemen mijn beminden

TD 5

Je

zs H on 1 G-RA AT | E
Jeſus aan 't Kruis.

sreu: Pſalm 6.
OF

Wanneer men heeft geſchreeven.
I.

Wonderbaar geſigte

Ajn Jeſus niet en ſwigte
Poo ’t Lijden boos en Wº?et /
Daarſchzikkelijke dwaaſen

Haargadloosher deenraaſen/
Entieren in Zyll

jeº.

-

't Dnſchuldig Bloet gaat daalen/
Gp Gogothne ſtraalen.
FDe Sonſſuit haar geſigtl
De Aarde ſtaat te wag’len/ .

. .. .

TÄn Sochangraakt äan 't baglen/
ZHoo ſterft het

wir

Ligt.

G kruis! Gº Smert! @ Ponden
Het waaren mine Sonden/
Die Jeſus dit aandeen:
I was geheel Doodfchuldig/
In grouw'len menigvuldig/
En Jeſus heeft geleen.
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Zugt om de Kragt van Jeſus Kruiste onder
vinden.

-

-

STEM:OPſalm. 9.
F

s

t’ Sä Matroos.

I.

-

CDgt Jeſus truis geen ergernis
mº zijn/ naar vergiffenis
Ban amjn vui en ſnodefonden?

MÄ

CD mogt llt

ebnen

3jn WBonden

Zijn Haet mijn Ziele maken rein
Afwaſchen in zijn Heil-fontein/
Geopent boo! die om hein ſigten.
Geloovig tot heln

hºnº vlügten.

PJeſus! laat ik doo: ultruis/ - - Geleert zin om het ſºood geſpuis

Dan Sonden WBereld afte ſterven "
F. verwerven.

En een VernieuUbde

CDch dat de Wereld my mogt zijm
Gekruiſt! en alde ſond my pijn
JPMogt baaren/ als die vaſt verſonſten/
Alan 't truishout
Vaſt geklonken.

wºren

Dat iſt ook in des MBerelds oog/

ÄÄtzn/en go onhoog/
Äer verre bovenhaar verheven)
Alleen in 't kiruice ſogt mijn even.

vI. Dat

>

/
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se

V I.

Dat ſondig Bleeſch dat booſe Hert/
CD! dat het dog gekruicigt wert:
All koſt het pijn/ ik wil het dzaagen/
Als ik maar

Jeſſpºt behaagen.
&

-

Dat dit dan al mijn roemenzp/
TDat Jeſus truismogt maken vzp/
Mijn arme Biel van al zyn banden/

rº

CD! Lieiktna mp
-

-

handen.
1.

-

En red mp uit der Leeuwen JDuil:
En WPaterlooſe naare äuil:

Bevºijd mp van den angſt der Hellen:
gº niet mag quellen.
TDat 't booſe

ve:

Dat ik u truis mag memen op/
Almoeſt ik van het ſelve ſop

Gens dzinken en de dzupjcs p?oeven/
Schoon't mp mag
en bed20eben.

Wahlen

Als ik daar doo? maar wozd geleid
Än uwe gunſt/ en gy maar ſp?eid

De vomken van u Liefde wonden/
Mju ſugten U dan Loven konden.
-

-

Je-

'

---

-

-

-

-

«

-
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Jeſus Ziele Liden.
STEM: Onſe Vader.

-

I.

-

O Godtg too?ne koomt aan't blaaken/
Helſche angſten Jeſus raaken:
t Sch?ikbeelt van de grouwel ſonden/
TDat maakt diep geſlagen Wonden/

En doo?grievt het Heilig herte/
JUNet ſch:ik op

ſch/ ſner

op ſmerte.

TDes Daders lieve Gunſt verkeert

In Tooºne/ ſoo dat Jeſus leert Gehoo!ſaamheit in Ploek en CH?af,

Schoon was.de Hoon hydzaagt de Straf:
TDe TDuivel Helſche pijlen ſchiet/

mer

JMet ſmert op

ſ

.

leed op leed.

-

Het Bloet als Sweet daalt Michaam meer
Een Engel moet zijn eigen Heer
-Derſterhen. TDan de klagten zijn/
Geen Vader meer! Maar, ö Godt mijn -

MPaaronn verlaat gp my ? nu Sk
Peb leed op leed /
Gn

-

p bispfehl

# mijn Ziele ſmelt dog weg

-

Än Liefde meemt in overleg /
ll)at Jeſus voo? u heeft gcdaan/

–

Dat gy van ſtraffe vzy ſoud gaan/
EH ſtraffe ! gp laagt dog op mp/

Soo Jeſus niet mijn Boºge zu.
V. Maar
V
/

-
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V. -

--

Maar egter Jeſus Criumpheert/

Hoe dat de Duivelook haveert:
JPijn Ziel laat dat u ſteunſel zijn/

WBanneer zijn Helſche liſt u pin/
Coeb?engen ſal/ im Jeſus kragt
TDe ſeel're overwinning wagt.

Ziele Zugt tot Jeſus over Zieleſtrijt.
SrEM: Die Jeſus tot zijn Herder heefe
I.

O

---- -

Soetſte Jeſu die ſoofel/

Ä leben/

Dat Angſt en Schzik en Dood en Hek
H deden voo haar beven;
INHaar die dog overwinnaar zijt/
Ennopt beſweekt in defen ſtrºjdt/
Kop verbolien/
Maar hebtenden
s
al zijn Zaad/

Alan Belial

Schoon dat met Helſche iſt en raad
Sijn ſpooken

opÄmt ſtolten.

Sk wend my tot u goedheid Peer
En gunſte rijke dekling/
CDm dat u Bert ſoo ſoet en teer/
Dog geeft genade wekking/

STerwijk gpſelfs ſoo hebt gefmaakt/
Poe dat den Satan zielen raakt/
CDm haarten p?op te krijgen:
Cf haarte quellen-met verdziet/
ED
TSatzU geen v?p genade ziet/
-

P
-

-

vA N
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ſwijgen.

Gy bent die Hogeprieſter wis/
TDie al hebt ondervonden/
(Hoe dat den TDuivel liſtig is)
JWPaar egter ſonder ſonden;

Gp bent geljk verſogt als zy/
WPellt u genade kennen vzp/

- -

Em ſoeken bp u’t leven:

G mogt ik Heer dan redding zien!
Geloovig rot u heenen vlien/

.

-

-

Als de Helmp "ebeben.
Poe liſtig koomt den Satan't Hert/
Beſtooken ende knellen/

. .

JAet angſt benoutheit/ v?eesen ſtNett/
WPellt het angſtvallig quellen:
-

Gedagten Welt dat als een pijl/

Gewo?pen wozden in der jl/
Endoen mijn Siele beben:

En hoeik 'took afſchudden will ...
Cenhoud niet op/ oft wogt niet ſtil/
Soo gU geen

ragt Wilt geben.

-

Dan eens op mijn gemaade ſtaat/
Endan tot miju verderve/

-

TDan eens op. u verbo?gen raad/
Gfhoe ik leef en ſterve/

-

TDameens met booſe pdeltaal/

Daar op ik met veel kommermaal/
Hoedit of dat wilkomen/
- Dan ſpeelt den TDuivel den Propheet,

Dat mog eens ſulk of ſuk een leedl

Maijn Zielſaloverſtromen.
,

-

VI. Dan

-

64 H ON IG-R A A T J E.
V I.

-

-

TDan laſter Ä ſmaat en verdziet/
WPaar in ik zie geen ende ,
Hy als een Bixºm in my ſchiet/
WPaar ik unp keer of Wende:

-

Bºy derft u groote flMajeſteit. . .,

Äjoomenen danmietbeleid/
Pem onder mp te dekken/
Als of den faſtcruit miju hert
TSüs vooytquam foo geheel verwert/
Poomt hp 't in mp VerWekken
-

VI I.

-

Derbergen is dog al zijn iſt
Teaar meed hpzig ºil ſterhe/
Maar toe veel inſtrumenten hiſt/
Dit met hem uit te werken:
Jaaar hy als uitgelaten dol
,,

Äpeelt des te ſimmer 3jne rol/
Gmmy ſoote verſlinden: „
,
Geiſſt een Leeuw al bzieſchend gaat

Gºeſn weeſt minraaden daad/
Zijn liſten t' Äpen

JPaar als hy als een Duivel koomt/
“TSan ben nog op mijn hoedel,
Gm dat de ſchik my verſtroomt/
TDoo: zhne Helſche Woede:

Schoon datt mpvzees en beºendoet
Ibid en ſchneien valte voet
"Alan Jeſus mededogen:
Als ik gemaad heb omte 3ien Ä
TÄt Duivels werk is gaik blical
JAa

Zeſsalien Posen

-

maar hp ſie nog bedekter iſt,
-

JUNet

-
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JNNet WBelluſt/ Wiijkdom/ Eere/

GPm dat hyniet ten onregt giſt/
JlMijn Hert dit meer begeere/

Daar dooz teligterben verleid/
GPm dat mijn vleeſch haarhandenbzeidl
(Cot zijn behulpte kommen
Soo legik overwonnen eer /

-

I hulptct tegenſtant begeer/
CDfheb de liſt veranen

-

- -

--

-

)

TPaar legik danten ſpot van hem/

In vule boeſem ſonden
Zijn laſter geeft den regte klem/

Hp geeft my wond op wonden/
Datik ten zijnen proy ſalzijn/ „ ,
CDm dat iſt maar een valſche ſchijn/
HMp toon gelijk dc Dzoomen:

*

TDan ſchud cnperſten ſlingert hp/ . .
En maakt mp ſeer benauwt dat mp/
TDe ſtrafſal

overzºnen

-

-

-

-

-

-

Sijn liſten zijn ſoo vinnig quaat/

-

IDie ſalzijn diepren kennen/,
JMijn Ziele ziet dan geenen raatf:
JAp van hem afte wennen:

>

Hy laat nietlos maar houd ſtaagaan
Ik kam mijn Ziele niet ontſlaan/
Danzijne harde ſagen:
O Jeſus! Jeſus! ſtaat. dog bp / . . . .

En toomt u innig medelp/
Derloſt mp Van zº

jagen.

-

Gp zijt die Do?ſt en groote Helr

iBell dooz een enkel ſpzeelten/
Dog alzijn kragt ter ge velt/
En -
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Enal zijn Helſche ſtreeken?, ſº
@ Äſu koomt te hupe ºf

Äen Äedenetanger kanl

Ä.,

z.

Pejt myvän zijn ſterlemagt
Äfgeft üit v?p genaſe ragt
t’CDntduikel!

3.“ gººn-

-

-

s

-

Ik Paar
ben wel
deſe hulpºietºeert
"tzijn oolt u Ppanden/

-

- -

MÄgy dog reetsheºdººrheert :
Äicºnijne Ziel aanranden:
uw
Glaat ſpdog eens wözöen ſchuw)
Enwilt haar magt Verpletten : ,
Verdegdienſnoden BPand/ Heer/

Tſ bid it ſmeelſºººº

----

jÄt mijnarme Ziel niet neer/

sºnlººnetten

Paar doo?
- -

---

•

-

- - -

-- -

Op datik eens mag v?oijk gaaa/3
nuwe ſoete Weegen/

.

ñÄts van du metangſt belaam /
Eens vinden uwe Zeegen: …..….., ..

Endat ik ecnsºgºj

omringtf

Feljk een Sie dºº ſingt :
“Äar vzoolijke Pfaniel „ , . .
.
(Tut eer Ä gedugte Raanl .,
ÄSºeſu maakt mpdog.equaaºlº

äiofdamuittegalmen
::

-

T-

-

-

--

--

*
--

: ,

-

--

Als

vºn G E s AN G EN. 67
Alsº gingende endet an deze.
e» na voorgaande Strijden Duſterniſ
ſe.

-

.e-,

". . .

.

.

.

-

-

Sre" - Schoon Bloem gewas.
-

,

-

I. -

-

-

-

II.
geºgeltº geſien
geſmaat/..
jw. Ä
Den Äa
efde heeft mpaangeraakt/ . .
Ilt geef mijn hert nij“-

Meditgeſchenk öÄrſus aan! : 2 - 't Is in een held're vam/
Gºgºaft
mpö"overwijing dan/ -De Kroöne Vau ſº
dll.

-

--

-

-

Illeg ſe voo? u voeten meer/
Ein buig mp voo! u Chzoon /

Cº. geef in eeuwigheid de Eer

Aaºdºlchaddäzijn Soj/
Da hºuit vp genäöe gj

v

--

Äj Tee herft geredt.“
GEn mit den Ppand fwjgen doct /

Des Satanis
iſtlverjet.
.
II

- -

-

DIeng
aat die in nahert:
Dog diep zijningepcjtf“
TDaar iſt in

Ä verwert; , .

En dagt daar was geen eidt;
Poe wonderbaaren onberwage/
Gp nnp te hupe koomt/

--

in 't herte ſtroömt
* eliad
Ägt
"Än
„g
)
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I V.

Jk weet nunauwljks Waar iſt 3P /
Danvzeugdeſimetil Weg/
Hoe is min zielgewoden vZU/
Dan's TDuivels overleg

*

- sº

CD ſoot dan dogmjubljtſchap uiet!
Gp MDerekd/ Sonden Fel/,
zau jeſus vzeugde in mp giet/
En loſt my van 't

gane

CD Teſu! dat iſt bidden derf!
Edatiltſmeeken nuag !

,

3Laatnoytvan my tot datik ſterff
TDogſüllt een blijden dag.
Dergeeten zijn/ of twiffel ſlaan/
WHat dat iſt nu bevind;

Hocdat in naarheid mogte gaan/
SToont dat gp mp bemind
–-"

Jeſus orgſam uit den Dooden.

STEM: Hoe ſchoonligt ons de Morgen-ſter
I.

Jet daar is Jeſus opgeſtaan
Tjes jades ºranſchäp is gedaanl
En alle die Byanden
Dijn overwommenen verpietl
Enten verderve Weggeſet/

En Jeſus uit de bandent/
Ban dood ſoo groot/

Auomtkoomen/ vooz de Pzoomen
-

KTriumpheere!

...
-

en

vANG E SAN GE N. ss
"En als Koning baa

getren.

Sºe Bogtogt is nnvolbetaalt/
Des Baders gunſteophem daalt.
Pem uit de TDoodketreij

en Engeldaaitten Hemejf"
º Steen gewentelt van het Ggaf/
Sal Jeſus mietmeer deſſen
Soldaat/ geenraadt

MBeet te melden/ tegen Heiden/
Die van boven “T“
Als een blirem o ºr ſtoven.
Zºogdat ſpbleek van veesenſchilt
25eſterven/toonen ſuk opſnij
GEn gaan angſtvallig vlugten:
FTerwijl Dok Duivel/TTDood en Hel/

Dergipnen moet inhaar gequel
En eeuwig moeten ſugten:
Gaat hp/uitvzy7

-

-

Die het Leven _ſoudegeven/
Aan zijn Dzinden/
..
Ende Dood voo? hºz verſlinden.

Cerwilde Hemel Boo'n verblijd/
Den CPverwömmaar van de ſtrjd/

- A.

Dertoonen aan de Bzouwen; Geen naare kelder heeft hemmeerf

Geen Dooden kam den Gpper Heer/
Mu meer gevangen houwen/
, , Marie, gaat vzpf

Dit verteilen wilt iſnellen/
Tat dezijnen/

:

Die ſoo dorvig fitten quhnen.
E 3 °

V. GD!

\
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E
-- -- - - ...

:

G! gy verheeven J.Najeſteit,
IHelfjdoozi Goddely beleid/ : .

. .

--

V.“

- -

---

De TBood hebt overwonnen Geregtigheit hebt aangebAagt . ." *

"

Hejnuooldeſelve kragt

-

Ätºniet onbeſommen/
„Änze
Mogt bedziegen, gº.…,
Gode liegen

---

TDat ik keefDe/

-

-

Als de Dood mog in my ſweefde.
V. 1. . . . . . - Jºaar maakt mp ook van banden VW/
Dat ik geheel de uwe ZV/
*
TBooz vzy gemade trelihing, , .
Derweithet Leven in mijn Zieli.

\

jweeſtmijneeuwig Levens deelle
Dooz u gemade weikºng,
-Segt ziel / min die 1.
Gyſult leben / ik ſageven/
TD.at geenrouwe . .
.-

Eeuwig umeer ſalbenouwen.
-

-

-

-

- -

Ziele Zugtom met Jeſus uit den Doden
oote
P e ſtaan.-

-

/
-

-

:

sreM: Pſalm 77.“...
-

-

--

-

.-

,

:

r
-

Ein mogt gp zin minleben
Hºogt mijnziehe uaänkleben
méedzijn opgeſtaan! -

JlMogt iſt

Än het leven overgaan/

-

Dan

-

vºn GE s A N GE N. ze
Dan die leven in u Ieven:

:

“Ä
at gVÄwo
’t leven i
ar wzogt.
Mit deu dooden arºoge º

"
. .

.

-

edati mogtonderwinden
Dat gº wiltinijn dood verflinden/
En mijn arme zielomſlaan /

Da

.

“

mag de dood ontgaan:

Bºeekt dog Heer die vuleſanden
Coantdag eens die ſterke handen
Äukt my uit die naare liiiil/
Stinkend

van bſpenau.

"

“ :

Imget in den dood verſmooren/
Bijfilt / als ik ben gebooren/

Änd destoorens van uaf
Afgeſcheiden/ naare ſtraf!

-

Heeſtºlijk dooö en ſonder even/
Poo? de bitt're dood te beven/
En Boo2 eeuwig Wegte gaanf
JAct de TDood

enº

belaan.

-

Saetſte Jeſu Boºſt van't Teven/
WBºlt mit Leven medegeven:
Gp zijt Dood geweeſten Leeft Dooden Helle voo! u beeft: '
Eiwilt mpu Beelt indzukkan/
Beekthetharde Hert in ſtukken/
Dood de Dood en toondu magt./
Geeft mp 't
ultragt.

wardoo?

TDooden kunnen ja nietvgeien
Mog in Werlten ſoeken
elen/
Verſtand4mog
nogve
LI Wil

Webben

ſº

EPna
-
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Onbeweeglijk en ſtil/
Meggen ſp en rottenf ſtinken/

-

...

In het maare vuil verſinken
Pol van wozmen krielend aas/
JAet Ulaar en

deyºnd

JeraaS.
--- --

VI.

Soetſte Jeſu laat iſt voelen/

-

Geeſt'ljk werken/ſoeken/ woelen/

Geeft mp dog verſtanden wil/ -Gnderbindelijk en ſtil:

Weggen met geen ſonden ſtinken/
JLaat mp in u Liefd verſinken: :
. .
krielen vsl van God'lijk aas/ .
Mlegt op MP

erz jene

Waag.

Sal dan by geen doden ruſen/
JNog vermaaken in haar luſten /

Weg gp wo?umen naare ſtamk/
Gp waart in mp veel te lank /
CD! dat ik mogt Helmeis leven/
Boven al het fondig ſtreven/
Teſus in mp leven magt/
CD! waar Dat mijn ſugten ag !
v

V I I I.

-

-

G! mogt ik dat regt gevoelen/

Dan mogt Hcl en TDuivel woelen/

“Hºet de dooden van haar Äjk/
Ält had dan dog 't regte blijlt/

Die ten Leven aangeſchºeven/
Jeſus wilhet leven geben
Salig die hem eere geeft/
En in zijn gemeenſchap leeft.
-

Laſter

van GE s A N GE N. 7s
Laſter op Jeſus door zijn Vyanden voor
en nazijn Opſtandinge. - SrEM: Zoet

es sº dat met my.

-

- -

s"

F

-

---

- -

Heere die geen ander hert.

.
-

-

.

I.

Sºe Jeſu wat eenſmert/
JWHoet gedaalt zijn in u hert/
Dan u boosen ſnood Dpanden/

-

MBiens Goddeloos laſter taal
2

A geſtadig ging aanranden/
HAet ſoo'n boos e

ſº onthaal.

Booſe tanden bitſe mond/

Gaven u ſoo wond op Wond/
Gén in u gehcele leeveu/

WPaart gp ſoo gehoond veragt
TDoo! het heilloos wederſtreven/
Dan een boos

-

enſº geſagt.

Het regtzimmig Heilig WBoozd/
Dan u lippen aangehoo!d/
TPaar genaad was uitgegoten/
W9iert verleiden dog genoemt/
En van d' arme JMenſch verſtooten/
Wèellt in zijne
-

dwagheeramt

-

.
-

*

Bonderdaaden dao: u magt/
Als Godts Soone voo?tgebzagt/
den TSuivel toegeſcheven f
-WHiert
Sch?ikkelijke

a

-

-

-

#
5

Teaar
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TPaar de Helle moeſie beven/.

Dooz

ein Sondere ſtraal

Daarow waart Godts eigen Soon/
Iſèoeſt gy dulden deſen hoon/
Als Godtglaſteraarte daagen/
FDatgy weerdig waart de Dood/
Gefuw. Bader geeibehaager,
Had in ſulk een

sº genºss
;

v. *

'esser Beſchap eleve von

-

Tatgyuiteennaare kolt/

Ä uftgetoogen/

Ban 't

-

fègeſtem boefenhoeren zyn/
Gm "tgenade rijk medoogen/
Als

apeut vszºg Mijn. .

-

.

..

Stuirs en bits en nijdts gelaat/
MOzange / damine/ ſotte / p?aatl
MPood verdzayen/agterklappen/
Heſchekiſten boos verraan/

Snode togten "tweede fnappen
ÄRoeſt mijn Scſis ſtaag uitſtaan-

-

V III

maar warmeer dat Seſus was

-

Ende Saalvam Cajaphas/
Ging dit allemaat te boven,

jſe Weten Schziftgeleerd
*t Sanhedgirrheeft hem verſchoben /
En doozarrother"

-

Jeſus als 't ſagtmoedig am
TGiedit nimmer qualijk naml

Toond geenwzaakſmaar heeft geſWegen/
In ſoon ſmooden booſe dag:
wiert
--

---

/

GESANGE N. 7.
Petrus n berſeegen/
ºz
Als zijn Finiſki oog Henn ſag. º .-.
vA -

WDiert met

-

Soo de Jeer/ ſoö was de kriegt f! “

ÄÄ

“

D Helfe ſcheen metvelſe halten

sº

Alden laſter ſpor enhöön.",

Mit haar ingesandtebakenjº
(Cegen Godts

deſsen

Tº

.

.

.

tMGch verſpeide als een vier ſº
"JDet een raſend w?eed getierf

DjoÄÄenf.

't Scheen ſp konnen niet te groff ". . .
Soetſte Jeftop
JNet

Ä
haarvaez
zºgen ſtof.

---*** -

...

sº

Ja Herodes Antipas/i
Die nu binnen Salem was/
-Wilmct zijn vermiſte Gºgoten/
Mee gaan aan den läſter faam;"
Ieſus mioet dog zijn verſfooten/...
TPat nnen

Dienjºte ſaam.“

En als hp op Golgotha/
Alan het w?ccdcougena/
Pan hct ltruishoud was gehangen/
1Diert den laſter Ulog Vergroot/

En vervolgt doo? ſcherpe p?angen,
Schoon hU

wotz

er de dood.

Snood geboefte/ w?eed geſpuis/
Moet u laſter met gedºuis/
B?aken uit u Helſche monden?

Taar hp in de grootſte ſmert/
Dfe

-

H o N 1 G-RAAT | E

Die met geen verſtand tegremden/

Ts ſos hart gegºrewertº
Cn ſchoon Helen Duivel't ſpijt/
Jeſugp
- -

Ä Ä
Godts Soon te weeſen/

W

En geredzijt uitt verd?iet
MDaart gp van de Dood verreſen;
JNog ſoo ſWeeg

Äºſer Miet.

Màaar zijn fwadder

..

ſchietnog’tmeer/

Dat d'Apoſtels haaren Zeer / 2 -

-

IHaddenuit het Gzaf geſtoölen/
Zoe verwert en boos en quaat:

WPaar was Jeſus dan verhöolen/

Jºhaaadº
maard Onnöche üerwint
CD! gp blinde

-

Aden laſter hp verſlind

Jeſus gaat dog Triumpheeren
ZSpijt de booſe laſter taal:
Meugen moet vooz waarheid keeren/
En verdwijnen alteunaal.

\

Ziele

vas G E s A N GE N. 77
Ziele-Zügt over den Laſter van des Heeren
Voik.

-

Sreu: Ozalig Jeſu zoet! &c.
I.

»

-

-

Ae

Jeſu mogt ik dog in nwe Lief
de blaken . . . . . . . . .
TDe Tvlammen van u Tiefd / mjn koele
hert eens raaken/
->
MAogt iſt u bolgen na/ſchoon WBereld/
ZSond en Hel/
-

-

Mp ſtadig hinder doen / dooz naar en
dzoef

geant

O mogt ik jdfaam zin ſchoonwereit
lingen ſpotten /

-

- -

-

En BeliaTENzijn
Bolk/ teſamen mogen
rot
:
-

-

hºme verdziet en laſter op mijn
(Te aucÄ ente ſlaanfte wondenſmert
(Te

LTT

-

-

op ſmert. I I I
-

'tkan dog

niet

-

--. .»

anderzin/ den ooog is

ontſteeken/

*

".

Bamieren opgerigt / gp zjt van haarge
weeken:

---

Sp zijn dog't Sſange zaat/en ſchieten
boos femijn/

.

. . .. .

--

Haar ſwadder op het Polk / die voo u
-

ſaake zijn.

„
-

-

-

IV, G.
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I V.

G mogt iſt maar opregt/en troup bp u.
banieren /

Met ’t Lam op Zion ſtaan/ hoe Belial
Unogt tieren /

Schoon dathy world en woed / en
ſchiet een Helſche Plam/ .

Ik ſoudan veilig zijn en ſchulen bp.
het Lam.
-

*

-

-

-

-

-

Äp zijn Ä en dol en ſchönen nirge
aaten/ . .
Äp wonden Jeſus B?uid „l en dat op
---

ÄÄ

d,/ die Ä
Ie
:: FDP an nettoligen - mond/die

Äſé HeföÄff Ä' “
En memen haar Cieraad/haar ſaeten

-

âlºijera

-

-

sº Fjºf n naare
el
sº

Hotſen

-

eejke
Bouw voo werde
wº
ÄÄ

Helik een Leyböem gekreukt wat
Ten verrulit/
TDoo?ſcherpe TDiſtelen/ wozt Jeſu Bzuid

sº verduty

I..-

.

::- - -

--

.

. -

--

Fun oog is vol van njd / begeerig 3ijn
häar ooren/
dHetguade van

Äay metalhaar

"luſt te hooren/
Haar tong is vol vergif / haar mond
Vollaſter taal/

Sp lachen in ’t verdziet / en boos en
VIII. Sp
: ſnood onthaal.

-

vAN

G

E S ANGE N.
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V II I.

Äof

ZBU ſpotter1Utet
Sp
et

enPaop/ engau
Pan die je geleert envoou
wan
dº
gertenssºs
Die Ändes ap Tielen weder
baart
1,

-

2

Envoodººdenºenſch/
baar geeft
een nicuWen aard.
Enboven adeliefd waar doo ſº zünge

Äm

JULLEI hand
Luu
g
geſtrengelt
, , teſ
º LU.nzjn
Gntduikt den aſer miet maar moet
tenpzooije ſtaan/

CºEn Mlet

--- -

- -

Wozt deerijk gewond/ met laſier vuil
belaan.

x.

-

- --

:

---- --

d
Ä
– me
mentatºrodwaasheds
boofäse

-

sous-Änd
methovenubemi
nen?
.
. . . .
..
sººº am gpuit Piszin eng
Deluſivan IeſusGogeneeuwigpºonk
Äutweel.

:

X I.

Durftgy het eigen oog / des Beeren uit
gaan ruliken?
-

,

,

,

Durfer?ultken
Ä lieve Bud/ op eigen knien
-

-

Derft op het lieve am / gaan ruhken

Defe Ä Ät ſaan /
ebe
“Ä
FF
-

-

so H oN I G.-R. A A TJ E
.

*

. X I I.

V

Bedaard u Wereldling. En wilt haar
Jeſus kuſen/

-

En laat Fjnſteve Bolk/haar liefdens fn
hem bluſſen/
Palt voo! de voeten meer van Jeſus
lieve B?uid /

–

---

*

En delgt de Byantſchap en alle Haat
ſugt Uit.

" .

X II I.

.

.

-

-

Het ſalu anders zur en eeuwig maar
opbzelten

*

Dat gy Öns Jeſus Bºuid / ſoo vinnig
T“ hebt doozeiten:
get zöu u in't Berderf doen ſugten
-

-

achºb ewe myP
des Änne
En gw Ä Sei do op opt wit be

-

Booz eeuwig
Ach ! Toepen U!

-

ZE III

TT lijden,

@monder t Kruis Banier van Ieſis
Dollt te ſtrijden
Buigt danu knien neer / em bid boo?
,
die u hoond,
- -

Dat dog u ſoete Heer zijn quaaddoen
Ullßt

belooº v.

Gp zijt niet beter weert
"Tmaar weg ſinken!

Gmogt iſt
-

«En in mijn eigeuniet ſoo grondeloos
- -

-

verdzinken/

-

Het ſou een teeken zijn / dat ik wat
,

anders ken!

Enuitkenben.
hetiaare let; van Godt
getrº
-XVI. En

van G E s A N GE N. 8r
XVI.

En och mogt ik getrou in Jeſus kragt
gaan ſtrijden!
JAet

ta

lijdſaamheid / geduldig alles

En Jeſus volgen ma in ſmaad en hoon
en pijn/

-

-

- Ik kreegdan ook de hoop met Peun

gekroond te zün.
Jeſus ten Hemel gevaren.
STEM:

-

Palm.

9.

O F

- --

t'Sa Matroos.
-

- >

I.

-

A TIs
Ieſus van zijn Kilts geſtel/
Gegeven had zin laaſtbevel /
Centecken van zijn liefde banden/
Haar Seegen gaf º ILiefde panden.
Siet daar vaarthy ten Hemelin/ Gmtdurgekogte Ziels gewin/ -Dan’t Kitverkooren Dollt teſtaben /

En v?pte malten

Hºhe ſlaven.

-

-

Pp boeiten ſleept zijn Dpand met/
Bºeet Satans magt vermielt de wet/
Dm ’t Bond: en Heil-rijk t'openbaren
Ishp
- -

engemessparen

Än die eerſt
eer ner was
Hp
F aedaalt
gedAalt/

V.

Enz
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Ennuſoo heerljk Seegep?aalt;

# Ä Ä/

MBil die hem
Peranderen tot Gunſtgenooten.

ZSoo wogt des Bpandts rot gebelt/

-

TBooz deſen anverſchzokken Helt:
Die moedig nu gaat Criumpheeren/
Endood en Felle

ºtſperren

TDe Helop dit geſigte beeft/
Dat Jeſus d'Overwinnaar leeft:
En al de Hitverkooren Schaaren/
TBooz vzy Genade

ºrgaaren

Hyrigt zijn Chºson tenhoogſtentopf

# is gevaaren op:
tonink inzip te d?aagen.

WDanneer

Gen WBolke dientten Zeege-waagen/
TDen

Apoſtelen die ſtaan bedeeſt/

Steroogen Jeſus na bevzeeſ ,
d'Engelen rei koomt haar verblijden !
TDat Jeſus wogt
vooz 't Tijden.

ofºne

CDjulgt dog algp ſoete Schaar /
Liaomt van den derdem Zemelklaar/

En wilt den Heltmet liefdeſtralen/
(Tot boven in zijn

Wege

halen. "
v

toömt Engelen enzietu Peer/

*

koomt Zielen die nietzondigt meer /
toomt juigt dog in de Bo?ſt te Chzoonen/
Die ſelfsuhooft vez
Metkroonen.

GDmogr ik met u ſtemmen in?
Mijn
I

vAN GE SA N GE N.
Mijn luſt/min liefd en ſoetemin

83

Wºogt zijnom Jeſus eer tegevej
Äras leben.

CD! mogtik dog

ºi ſet Chzoon pok in mijn hert/
CD ſoetſte Teſu! hoe verwert
ºn ſondig hetzig gäat vertoonen/
Ei wilt'er dooz

"Äonen.

-

Cºp dat gVeenwig Eere krijgt

-

„Asſoden in närmenzj“
?evan het ſonden yuilontheven.
H v?p Genaad? "gººre geVen.

Än met ſoo'n bljden Hemeling/... --

Äjender boimaahieſing

.

.

ean nu ºp den Chzoon verheveu.
ilt eeuwig Lofen Eeregeven

?

Zugt ein met Jeſs Hemel geſind
e zin.

-

-

-

srº Palm 38.
Eertyts plag ik wel te groeyen.

1.

- -- - -

-

Agekmet de Hemelingen Än ſingen. . . "
Äg Äfen er,

Äääfa
ºpm
gt geven /
F 2.
O

-

.

--

.

,
Dat

. ---------- -

.

-
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vagdebeſner.

TDat

Dat iſ een was met de Demel/
Soet gewemel/
jeijn Boſten Ziel:
JUNet den Kei der Hemel Schaarenf
JUMP mogt Paaren/ --

Äjnengdee.
º
D dat dogmjngantſche wandel!
-

-

Almijnhandel
J2a den Benel Was gerigt;
Dat mijn Sielma boven ſweefde/
En gankle2f.de/ . . .
t Soete lieve demºg. ;
-

-

-

Ä logge Sie witreden Jºa eneden/
-

-

-

-

-

-

-

HAethet Aardſche ſtemmen im;

Äk winog het ſtof aankleven/
En mijn leven

Schikkenna münwen ſin.
Sondig zijn mog mijn gedagtenf
En betragten/ .. .
WPat de Sonden MBereld geeft:
joeimijn ſnode boſe togten

Dangedzogten/

yº leeft.
JPin Verſtand wilnietna boben/
Sº te loben /
TDie nog ſondig in

"

Äsmijn WPille mietgeſet;

Peºspeelt
H te
minnen/ mit
s

in injnſinnen/

Is

(
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ÄJs miet ſtadig

wº wet.

IBeet niet ofilt derf verklaaren/

.

. .

. .
Dat ik 't Aardſche miſken mag: i

. .
t

CPpenbaaren/

WPanthetſondig booſeherte/ . . . . .
Dat heeft ſmerte . . . .
. . -Als 'tmiet is in
ºb -bejag- - - - - Soo ik mp dogmietbedziege/
Gode liege/
Jºãein ik dat 't mp laſtig is;

I

En wiſmeeken bidden ſchzejen/
Seſusvlejen/
Datik hem niet

atomis

Soete Jeſu wilt mpgeven/
Hemel leven /

-- - -

--

- - -

-

Äa leeft gp dog nu in mp:

2.

-

WPikt doozu genade wehäiug
Soete trekking/
JMaaken dat iſt

--

. . -

wurºsp

Dat mijn Zielna boven trekke/

--, -

En verwekke/ .
Daling in het Hemel-werk:

-

Dat hetAardſche daal beneden!

:,

-

GEn op heden /

-

..

Jeſus werkt wo?d inÄ ſtert.

- -

Gºdat ik dog op der Aarde
Rºmaar Paarde .

.

.

JUNet den Hemel en vog?taan
ÄÄ
Ämes leveñ leven,
LULY.

ent
l

L

3

“

..
:

-s
Op

ss H on 1 G-R A A T | E.
opdesvemesºta an

-

Hoo ſou iden Hemel bindent:
Dien bcminden
Ä
die is heen gegaanf

--

--A

ie ſalook eens. Weder kamen /
1Booz de Dzomen /
Datſe eeunig bphem ſtaan - 33
.

.

-

.
-

–

–

T-

De H. Geeſt uitgeſtort op den Pinkſterdag:

---

SºesM : Pſ

-

-

68. . .

. . .

.

-

***

-

«

OTPaar
Wat doozlugtig Pinkſter Feeſt
Jeſus ſoo een vollen Geeſt/
Kitſto?t op al de Dzomen:

Clen vzugt van zijne Hemel vaart/
TDe grootſte gaben zijn beWaartſ

Jau op haar neder komenz,
Gelijk hy haar had taegeſeid /
WBaar doo hp haar nutoebereidl,
CDm als zijn Äjks CrouWantCR.
En Boden van dien Opper Heer /

Berkonden d' Euangeli Leer /
Gelijk zijn

rusHºſanten
-

-

-

Gendzagtig waren ſp gepneen/

Ä
-

en Liefde mit by een;

anmeer 't gelutd deed beven 1,

Datuit den derden Hemel quam,

,

Feljk een Wind die 't alweg nam/ Se-

V-
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/

Gewaeldig ſterlt gedgeben;

--

TDat klont dooz heel den Tempelheen
TDog daalde daar maar naar beneen
Alwaar de Dzome ſaten;

-

3an die waar hetalleen belooft/ . .
En Iſrael 'er van beroaft /
Schoon't
ſtraaten.

-,

nanºpFans

Äp ſagen dat een Tongvan bierl.

Geſpliſt geklooft gedeelt/ ſg hier
Ging op een jeder ſetten/
TDen een die ziet den ander aan/_
En moet verbaaſt/ verwandert ſtaan
- Gelovig opzig letten.
Siet daar ditgroote WPandetwerk
-

Soo wozdem kleine ſºwakke ſterh/
MDanneer de Geeſt wilkomen,
Enſtozten volle gaben uit/

Op Jeſus diergekogte Bºuid/
WHet

opgeheoptºſºmen

THuß ſou gelijk ſoo'n ſterke MBind/
TDe Geeſt geweldigen geſwind/

Detegenſtand verſetten: .. ,
Endooz zijn kragt gelijk een vier /
Het woeden/ raaſen/dwaag getier:
Der Ppanden verpletten:

Sao dat haar hert aan 't bzanden raakt
Als zy eens wierden vzy gemaakt/
Dan Slabernie der ſonden/

En van des Satans Helſch gewelt/

Schoon tegen Seſu magt zig ſtelt/
Bp God

werdenyuanden

De Tongen waren ſ
- B.

-

verdeelt/
4

Dat
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jadegeräderbeet“

TDatvºy
STe ſchenken alle Dolken.

Ännengte van gavenſchoon/A
Welt deſe groote Hemelboon/
Sou maaken tot Godts (Collten.
-

-

-

ZSº ſouden ſpeeken Canaanstaal

-

Snaffeeaentjet verhaa
groiden
Pan d'Euängel
Ä

.. . - „

vlam/ - . . .
Gelijk een Pier
Dat van Godt ſeifs zijn ooſjonk nam/

-

Sy bljde dit verlºſen

'z

GP mogt mijn ziel dit ſoete werk

Dat Geeſteskragt wierd in myſterk/
- Eens medeondervinden;
Zoo dät mijn hert im volle vlam

.
.

..

-

-

,

Patiefdemitging tat het Lam/
TDiem ſoeten Ziels beminden:
Dergruiſt dog alle tegenſtand /
GP Jeſu! die zig tegen kand
CDmtrent u Geeſtes trekking -

-- -

GEn buigt het harde Hert in mp/

-

TDat ik dog eenmaal vatbaar zpf
Doo? u genade wekking
--

-

-

-

- !
-

- -

Ziele
/

vºr G E s AN GE N. ss
Ziele Zugt om de - Werkingen des H.
Geeſts te ondervinden.
ºf

.

-

.. . .
.
SrEM: Doet u Oogjes open...
2 .

I.

-

f

-

-

LA

“

,

---

i:

e, balleſtronen, . .

Ä Dan den vollen Geeſt/
Jeſu jÄ“
I Datik önbevzeeſt/
-.

-

--

.
.

.

.

--",

- MJºaº op mogtmaaken:
Än ſoo ! genade ken/T“
Dualen afie raaken

-

“Äp beraanººewen.

Den groote ſaaken/
Delk ik bidde Peer:

Kan geen ruſte maahenf - -

-- - -

Zeh geen vzede meer
Dit heb ik gevonden
-

-

- --

Dagg zijt mijn eeuwig dee/

HujuÄ”
Engp zit

my. Fot geheel.

Dat wGeeſt moſtwerken
- In ſoon Helejt

-

Met 3ijn Merk mogt merken/
Bengen mp in 't Ligt; “ - -

:

25en dº we niet weerdig

-

-

„Jeſu/ 3ag ik dit maar regt/ .
IDilt mp maalien beerdig/- - - CD na v?p genaad u knegt!

F5

-

iv. wie

„s H. o N 1 Gr.
A A T Jº
I V.
Meilt my Ligt en Lºen ,
CD

Ä

Heil'ge Geeſtf

Bit Genade geben

Datik allermeeſ/
Zj vernienwt doo? Nieuw-geboot

't Hertvoetotu trekkenl_ _.....…....
Genaad'rijk opwelkäm/
Alle

-

tegenſtänd verſtoot.

:

Meilt in mp verwekken.
Gelovig heen te vljen.

-

-

-

3Ä
Gp my neer tezien,
CDm mp

Ä te maaken/

Änzhn afferhande ſchoon/

-

Schulden
my miet raaken
Godt zit op zynºſaar Ch?aon.
Merkt in my dog grondenl

.

Än een goede Hoop- .

. .

. -

Dat mynietdoo vonden!
Palſchelijlt verloop/
En my ſoud bedziegen"
..
Doo: een enkel ſchijnvoo? ?in

ZImmpſelven liegen. … –
T Lieve

-

Jeſushººpin

-

-

- -

wie minhert dandaahen
In een Liefdevlan/
Miſthrt vierig maaken / .
TDat hettot u quam
Maat de Tiefdhaar ſchigten l.

- .

.

-

–

Mºerpen in münzinen will.
"

-Datilvolliefde
-

diften/
- --

Al

s

vas G E s AN G E N. »s
Altjt woell enpºrtenſ
Laat ik 't Heilig kennen

„

n p aanÄ.
U geWennen/

-

-

3

ºt Heilige bemind/

Äonen
genaad' mijn
7

TDatik ſchütle veilig
't Heilige in mp Än.

:

Maatmijn ziele ruſtenf

-

-

,

«

-

Än een ſoete Vreed,

-

-

Soete ziels welluſtenf
TDalen in my meed:
TDat ſto2men en baaren/

-

Leggen/ en het wozdeſtilſ.

-

-

"tIn mp mag bedaaren/
CDm

-

da bedeges wil.

Sm jn Hert de VreugdeTDes Geeſts op mag gaan/
TDat iſt mp verheugde/
I

-

,
-

Met geenangſt belaan/

:
.

Schzeijen en verquinenf
Eenmaal memen mogt een end/

TDzgefheit mag verdwijnen/ Dm dat God zigºf

my wend.

TDat Verſeekert wceſen

IMAagt doo? Geeſtes werk/

Aan my was te leeſen,
Het Goddijk Merk/
Dat de Geeſt mogt tufgen
INNet mijn eigen geeſten 3ic!

-

-

-

\
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En mijn wille buigen /
Dat hp was

mg. ºrg deel.

Dat het Zegel ſonde/
Pan de Geeſt op mPf

mijn hert em monde/

.

TDatik d'HWe 3P :

't Gnderpand van rouwe/

, -

HAet dien lieven Bzuidegomf

-

Dzeemde Heeren ſchouwe/

-

-

Jeſusfrage ºf aom

-

-

-

-

s

Dat de Geeſt mogt dzuipen

:

Als een Glyklaar/
"In my mcder ſluipen /
-

En bewerken daar/

-

ºt Ampt van de P2opheeten,
äoningen en P2ieſterbºerk /

Datmet regt mogt heetenf
Een Chriſten in

# heren

-

terk

Geeft gemaad en kragten/
TPat niet bluſſe Uit/

ADederſta/ veragte

Des Geeſts ſoet beduit/,
Niet bedzoefztjn wekking /
HAaar datzjne ſtemme ken/

Polg zijn ſoete trekking/
Em mp ſtil aan

-

bºg Hewen

Jeſu wilt dogmaken/
T2at dit

Ä 3U 5

-

-

TD' Geeſt mijn Sie mag raken/

Bid dog meed vooz mp:

Wilt mp dogboquamen

-

*

Dat

Ä Gº S ANGE N. sz
Datik een regt bidder ben/

Leet my ſeggen Amen
TDatik de Derhooring ken,
-Y

-

Een Ziele voor de

Throon van Godt ges

rechtveerdigt.
*

-

-

STEM:

ºse

-F
VOUZ

F',

-

Van de

# Geboden.

. .
-

O Dremer wilt niet langer dromen- &e:
-

-

I.

:

Wº BpPoſoftonink
mag geljkenf d'Gpper Souvereine ºeer.
TPaar alles voo: hem moet beſwijken
UPP keud geen

anº

Heeren meer.

Sin Chzoon ver boven alle WBolken/T
Tot in den derden Hemelſtaat

–

2. oºdeelt regt aanäle Doſen

-

't WBelkt ober

ber ſº daden gaat.
*

Sp_somringt met Cherubinen/
Ä fnetenvog? 3jn Aangeſigt/
Als regt geaarde Seraphinen
Pol Bier zijn

*
-

n ,onnaakbaar ligt.

DarStemmen/Blirem Donderſlagen

Äerſen van den Chzoon ſteedtsuit.
Koomt/ welke dog anders miet beduid.

Dat Majeſteit volgans opdagen

V. Als
/
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V.

Als dat den Wiigter heel Wiechtveerdigt
WBil Fiecht docn en
TDat nimmer iemant des onweerdig ( .
Booz
gepleit,

Ä

–

-

deneres Trevºr

Ben Kigter in Ätontfaghjk IBeeſen/
Äsſelfs gelijk verterend Bier

»

Ritzijn gefigte is te leſen
Liegtveerdigheit#

zº beſtier/

JPNijn ziele hier unioet gp verſchijnen/

-

. .

Sult gyniet ſmelten weg van ſchzik?
Banangſt ennaarheit heel vergupnen/
Boldzoefheit ".
/

ºpenbiº

Gp zijt verdoemlijſt ſelfs gebooren/
Enſtaat hier voo? 'talſende GDog /
Jºa welkers Waad gp miet Woud hooren/

JWHaar liept

nº

Lemel-haog.

GP hebt altijt gaan rebelleren/
keen boos en ſnood Wiebel/

Ä

TDen Gpper Beerdo2ſt gP bzaveren
. H hert is wºgevci geqUel. - TDus wo?t gP hier nu ingedgget

-

Enſchuldig voo? het läecht geſtelt/

Do groüwelen muaängeltlaget

Lierhelpt geen wº U0g geWelt. !

De Wet die koomt haar klagten melden.

n toomthaar Bloeten Doodſchuldaan.
Sp Werkt in Toone enhaar Schelden
Enkangeen Sterflinktegen ſºII: TPe
**

vx R GE s A N G E N. »:
–

XII.

De TDuivel als Fiſcaal der Hellen/

Die eiſcht de hoogſte ſtrafna äecht/ -

Hp wilde Zielvoo eeuwig quellen

Dars zin mag

Ä hp fegt.

TBe Sonde zelfs Zoo zaet bed?even/
(Toomt u haar bzeeſelijk gelaat .

.

't JAomaangeſgt gaat haar begeven/
Sp nu ſelfs

testze ſtant.

Hier koomt mog bp het Selfs-gewetenf
Dat klaagt rot eigen ſtrafſchult aan

En gaat van ſtult tot, ſtult uitmetenf

Wat 'k ooit

mg. zen heb gedaan

Jºa alles moeſt mijn Wigter wijſenf
TD.at eeuwig Helleweerdig benf
En dus moeſt ik zijn Bonnis pziiſen

TDat ſelver mp ſtrafſchuldig ken:
W.

:

I R Us T E.

. .

XVI.

JPaar ö! ik merk een Wiegenboogéf. - -

Geſtrengeld rondom deſen (Thzoon /
TDatheft mijn hert nog weer cm hooge
- CPfhicrnog
WOOU.

vg Hºpe

-

-

G WBondcr God! wat zie ikſchijnenf
Een Lam metoverkoſt'ljk Bloedt/

Welk raad weet voo! het Ziele quynen
En Dpandem grºſ Ü0Ct.
-

Dat noomt hier voo den Chzoon aantre
den/

GEn

.
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Enwil als Borg zig laten in

Bertsontztjnhee bebloede edenf

-

Geſagtervoshºfes gern
Pan die heelin haar zefs antblotenf Enniettothaare redding ziem/

Jºaar uit haarzelwem gantſch verſtoten/
Gelovig tothem

begºnnen

Pºp zegt tot zijn getrouwe Bader „ .

“(üsänttišGodtender Menſchen ind)
Als Voorſpraak ik u Chzoom munader
Doog die ik ern, sº bemind.

Ditzinſe die gymp gegeben.

- -

Hebt in de groote Bede-Haad
MPäar voo! datik eens gaf mijn leven/
Cothaare bugſtººns ga.at. - -

Sp zijn ſoo Godloos in haarzellen /

*

-

Als zy hier zijn beſchuldigten/
menhaar herte regt wildelven
khaar mog veel Godlooſer ken:
X XII I.

/

Iſèaar ik heb alles reedts voldongen/

Dooz haarde ſchuld geheel betaaltl.
BA Toazne Pijlen in mpdzongeu/ ..

Als haar dc Bºgº heb behaalt
sºwidand
X
ºten
ildan dat zy zijn ontſlagen /
Aanklagers Ä eiſch ontſeit

TBertonn dat iſt in haar behagen/
Hebbe

tothaaaggeber

Ik wiluit v?p Gemaad häar

bens

jn
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_ Mijn Saenblaeden haar malten vzp/
Geen ſchulten ſalhaar optmeerkrenten/
JWMaar eiſch

dº P ythagen ZU.

Daar ik ben ſuſleuzpook woonenf
Aanſchauwen mijne Heerlijkheid/

Ä09 Äals Ä
Ä my lonen/
JP MP hebt torgeſeid.
g".

V I

gſ

Straks zietmen daar het Domnisvellen/
Den Rigter wjſt den Sondaar vzp/
T>ie even was een kind der Hellen
Liegtveerdig nu ontſlagen zy.
:

X X V 1 I I.

-

-

En alle tonge moet verſtommen/

-

Well tegenhaar getuigen wil/

En alle inſtrument zig krommen/

/

En alle aanklagt ſwijgen ſtil.

. I I. R U ST E.
.

"

X X I X.

JMijn Ziele denkt/ 6 mogt ik hooren! .
nder dit vºn gemaakte Dollt/

G! Jaogt iſt Jeſus toebehooren.
TDat hp

mpwzºgene

Collt.

-

Jk wilhem bidden/ ſugten/ vleijen/
Ik wil: hein vallen mute voet / .. ,

Il wil min Hert tat Mater ſchzeijen
Enſmeelten º zºººoaah ſoet.

.

Sietdaar is een die meedinſonden
Perloren is/zoo gyniet wilt,

Verberging geben

Äument
.

-

-

- Gn
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tºlt
rs (Too?Uefilt.
enminsatz-Fºneſ

Jk ben niet weerdig dat u Gogen/

Eens ſouden opnp neder ſaan;
Ik ben mietweerdig u medogen/
Maar dat Ästeſ vergan

-

-

-

Ik ben mog mietgenoeg verſagen/
JAog na u goedhcid Uitgelokt/

-

Gmma den eiſch an ute vzagen/
JPaar

-

'ever. hº. fer verſtokt.

Maar zoogy egter Goddelooſen/
Soorcdden wilt omenkel miet:

* Ä
#Ä Än
wºna. Fºtºs
it

ADg OP ſell

let.

-

G ja! mp dunkt ik ziehem wenken/
Zijn tecd're Dogen op my ſlaan/

Zijn Schepter hp mptoe köoint ſwenken:
Jeſus ſalilt dan niet vergaan?.
X X X VT.

-

Salik dannu mijn redding binden?
In u ſoo dier geſtozte Bloedt: . . .
. Sut gpdan zwmijn Ziels Beminden?
H. goederen gg. en ſoet?
X XXV II.
-

JAn dunkt iſt hooy hem willig Äm

Ä
gººººº Sinen WPll.
ee

2

.

!

O

WDant "ti

-

X X XV III.

Gy zult geheel nu zijn ontſagen/

Dan Sonden ſchulten Ä ſtraf;

Enkrügen namjnweibehagen/
".

-

Wet

v AN GE SAN GE N.
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et regt
regt tenÄ
Leven mog boo?? af.
Pet
af
Enik ſalu bekend gaan maken/

WPat in Nees Dierſchaar is gedaan;

Mºjn Geeſ die Äu jfejen/
Endoen mijn

ºe. regt verſtaan.

En ſchoon de klagers uaangrijnen/
TPoet egter uwe Hoope ſtaan/

-

Sp ſullen unopedoen verquynen/
WDilt maar

Seº

MP Maſºn.

Mijn Ziel/ wat wilt an Jeſus ſeggen?

Ä#

Als hy dit u ſoo aan
:
GP ! wilt maar alles op hem leggen/
TDat hp u leer
º te vlien.

%.º

Ziet damzal Godt verheerlikt weſen/
Dnkreukbaar is zijn Liegt bewaart;
CD! eeuwig zp zijn JNaam gep2eſen/
TDat vºn Genaad den Sondaar ſpaart.
XL I-I I.

TDat d' Hemelen vºy eeuwig zingen/
Enroemen's Heeren Majeſteit/

.

TBe Halelujahs hem toe bzingen/ ,

D'Eerzjner Agenoesſaämheid.
\

Je

1oo Ho N 1 G-RA A T JE
Jeſus Beminnezk voor de Ziele.

- -

-

SrEM: Dewinter is voorby geſtrecken.

O!

Soete Jeſu mogt iſt vinden
CP! mogt ik in Gelove zien /

–

TDat gp eens wierd mijn Ziels Bemindem
Daar mjne Liefd mogthemen vlien;
TPatilt mijn Arremen /

Eens mogt om u ſlaan/
JHa het het v?p Ontfarmen/

Cot u heene gaan/
En eeuwig

bin ſtaan.

GP! Schoomſte boven alle Menſchen.
Sog wit en blank in ſuiberhcid /

Geen ſoetheid is bp ute wenſchen/
gy mijn Ziele daar in leid;

*;oe ſoud ik dan ſinken/

Smelten bp u Weg)
Jn Liefd' heel verdzinkten/
MLiefdens oberleg /
Weg

JWAp vornº

#

Het witmetroodheid is doozmengrlt/
En geeft de allerſoetſte kleur/

Geregtigheit geheel doozſtrengelt

Hetſuiver Wit/ en maakt een geur f
Weerdig om teminnen/
Lieve Jeſu ſoet/ .
Trekt mijn herten ſinnen/
TPat mijnheel gemord/
Ge-
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Geſetis op "gººd.

Elvziendelijke liefde EBogen/
Soo tintelen tot in hethert/
Als gp dooz lieflijk mededogen/
Bet maakt in uwe Liefd verwert;

-

-

UBilt mijn hert doo?grieven

Met een ſoet geſigt/
Batik u mag lieven
Datter alvoo? ſwigt/
En leVe in U

g

-

U ſoete Monten Tong/ en Lippen
Steedts vloetjen ſoo genade-rijk/

Datal het ſchepſel ſchoon geenſtippen
Aantonen kan/dat u geijkt/
Het zijn licfde netten
Poo? een lievend hert/

G wilt gp mp ſetten/
Tiefdens gloet verwert
In liefde ney mijn hert.
Hse veilig ſchuilt men bp u onder/

Entegen al de Pelſche magt
Sijt gp Sterk / Zeld / Pozſt/ Waad en
WBonder/
Die overwint met groote kragt;
CD laat ik dan ruſten/

„In u ſoete ſchoot/
Binden Siets welluſten

(Legen alle mood /
Geveiligt vºy

ºdoº

sººººººººººº
3Lieve Teſu/ Goêlen Bo?g/
MBilt
-

-

G 3
-

-

-

-
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Wilt my in liefde meer verwerder Maar maken/dat iſt ſonder ſo?g
JNu mogt opuleunen
En in liefde blam/

. .

"

Tieflijk op u ſteunen
- Datzjnoo?ſponlt nam

F

Als Liefdeº

HUMINI.

Hetligten ſoet de glans en ſtralen
MDelft alles ſet in helder Ligt/
Peel ſchoonder als de Son koomt dalen/
Ban u geheiligt aangeſigt;

-

Dat mp dit verlgte/
Duiſternis verdwijn/
TDaefheid eenmaal ſwigte
oo ulief Aanſchijn
TDaar fou

n geter Zijnt

Gy zijt. P?opheet / Pieſteren Pioning/
TBe Soon van Godt/

Äad

Welk eeuwig houd u Hemel woming/
In uit te voeren 's Paders Waad/
Altjt Beminnelijk /

JÜogt ik het regt zien!
- Sao Soet en Pziendelijk
JAogt ik tot uvlien!
Gelovig mwºben
Godts Erfgenäam in rijkdorn uiagtig/

Die al’t gebzek van üvve Bºuid
Liond vervºllen ja oolt nog. pagtig/
JMet koſt'ykheid haar ruſten uit/
JWDogt iſt zijn anhängen

„Het foon liebe p?agt/
Dol Wän liefdepzangen -

:

-

*

In

van GE s a NGEN. es
Än ſoon liefde dzagt/
TDie 'tſchyn

ge

\.

alveragt.

GD mogt mijn hertin liefde blaken/

«G

–

„Mijnmond vervuld van liefde ſp?aak/
ſogent liefdezien mietſtaken

"

ºefºe Äºn zoet
Änvermaa

CDÄ
!
Ogt ikt tot U gaan/ -

H in liefdevinden/
Sn met liefd belaan/
Än

wesºfen

-

,

Daar is geen ſchoanheid te geliſken
Bp zullt een

Ä Biend

Deliefde doet de Ziel befwjüenf
Ban liefdekrank die Jeſus mind/
Heilig beminnen!

-

Wºelk de Biel maakt krank/ -Gwat ſoet beſinnen!
\

-

Azinleven lang/
,
Inſulk een liefde dwang.

-

-

s4

Ziele
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Ziele Zugt na Jeſus.
Srem: Lofzang simson
OF
Lofzang Maria.
-

. .

OF -

O onbedagte Jeugt! &c.
I.
-

-

"

# Ziele zijgt vaſt meer

oo2 uwe voeten Heer!
i wilt mp dogomarmen/
GEn reikt mp toe genaa

GPp dat ik mietvergaa/
JNa*t eeuwig v?p

Fifarmen

-

Maat dog mijn ooge zien/
Mijn toning/ en hem bien / „

-

't CDntſag dat hem ben ſchuldig:

GDg mogt ik als zijn Bzuld/
Gntfangen't trouw beſuit:
-

2Tijn kusjes

mºnºlog

Wºn dunktihoo? dere/
TDer Eng'lem die 't gelei

p

Doenſaan mijn groote koning :

Der Zeraphinen tong/
Die Builofsdigten ſong/ .

Enleid mp na zijn woming

van GE s A N GE N. e;
Klagte over de Kragt der Verdorventheid,
en zugt om hulpe.
STEM: Weldus bedroeft enz.
I.

-

Än Ziel hoe dus ontſtelt?

-

Aaron Wilt gp verqupnen?
UDat is het dat u qüelt?

Endoer uvzeugt verdwijnen
Eiſteekt u hooft censvzolijk op/
Gºts liefdegaat tenhoogſten top/
Hºp wilu

bept p

-

-

Maar ag mijn hert my pijnt/
Doo ſoo veel böeſem ſondenſ“
UPaarom mijn ziele quynt/ .
En krijg ſoo wond op wönden:

Äg geendemºnſteraad,
JMijn ſondig hertzit vol van quäad/
Elendig is

my ſtat

-

Jºijn wijsheid mp begeeft
I kam mp miet regeerenf
TDe Sonde in mp leeft/

-

En wil my overheeren:
-

.

- -

# Ä. Ä
Dºsen

J.Larºu
ſoo Woelt ſº totSot.
mijn ſpot/
ſpot
WPat bemilt
Pot/

JLijn magt die is ten end/

-

Sltan myſelfs miethepen:

-

En waart mp regt beiend
G 5

Het

-

.

.

es HoN 1 G-RA A T JE
Hetmoeſt mp overſtepen:
.
.
CD wangedzogt! G. ſnood gezigt!
Soo ſondig tot Derderf gerigt./
TPaar alle goed

.

ſwigt.

G ſnooden ſandig quaad!,
Dat kruipt doo? al de leden/

Tooz vleeſchen benen gaat/
En wilt umagt beſteden,
(Totmjn verderfen oudergang /
TDit mäakt mp ſoo bemautenbalg/
Cn duirtMU

ſie lang.

Hetongeloof dat zegt/,
- Dou hier nogzijn genade/
TDäar gy ſtaag nederlegt/

Gnwozt verheert van 't quade:
Ennog wozdik met regt antruſ!
ZSchoon in de Sonde ſie mijn luſt/
’t Gevoel WoºtHºhn

Soo dan mag bidden durf/

Jkſou mijn knien buigen !
Eerik in ſonden ſturf)

Maijn octmoet kamen ruigen :

Äaar agmjn Hart is dooygaans hert!
Än eigen ſozgen ſin verwert/
• –,

CD wat elende ſmert!
V III.

EB Jeſu! ziet mp aan/
Dam i moet alles komen /

Taat ik regt tot u gaan/
En kommen met de Dzomen:

Gy hebt genaad enoverbloed

- -

Bp u is alle kragten goed/

º

-

-

-

Dat

va. GEerdoed.
s A N GE N. s7

Dat Tielen

Geeft mp dog MBijsheid Heer/
En wilt Ä regeerenf
Dat ik n wegen leer/
*
Het qnaad wilt van my weeren/
Dat ik dag uwe Ä bemin/
Petzondig quaat eens overwin/
En lebe nau

z

-

-

-

UBilt gy mp geven kragt/
Enſonden in my doden/

MBeeſt gp mijn hulp en magt
En red my uit mijn noden:
Gp bent ja vol van mcdelp/

Poo? die ontbloot van alles zu

.

En tat u komen v?p.
X l

Taat ik regt tot uvlien/
CDntbloot van eigen kragten/
Gelovig op u zien /
Ei laat mp niet verſimagten:
De Ppandem verſtanmen doet/ Perſsent nur in u dierbaar Bloedt/
Geeft
Äruaedt.
-

Teſden

-

Bedelt my ſoete Heer /
Ei laat iſt bp u ſchulen/.
_ JWHijn Ziele tot in keer /

, -

“,

Laatºt guaat niet hce verbuilen: ,
WDeeſt gN mijn Borg en toeverlaat/

Äden
Perlöſt mp gººgaar- Daad

z, den die weine wert. „aar
- -

-

/
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Maar zijn 't geen heel ontbloten?
MPelk gp u gunſt vereert/
Ennopt en wilt verſtoten;

Teat ik dan vºr Genade ken/
En die te roemen mg gewen/
Schoon ik

anweerdig ben.

zugt om Jeſus Hulpin geſgt van de iſt
ën magt der Vyanden.
STEM : Pſ 24.
I.

-

OWHaar
Sch?ikkelike duiſternis/
meed het hert bevangem
Der ſot en dwaaſe WBereltlingen:

§
-

Een handvol Fond en werelds gocd/
MBaar meed ſp haar lnſten boed /
Een eeuwig Wee/ aº toe gaan b?engen

E> Jeſu weeſt gp dog mijn dee/
Entreit mijn qupmend Hert geheel
Cot u/ laatuwe lieflijkheden
Tºde kooden zijn die 't Sondig hert
-

In lieföen ſchoonheidmaah
verwertl
mº bekleden.

En wilt het dog
«"-

De Satan vaſt zijn ſtrikkenſp?eid:
THe ſondig
WereldPleeſch
megemoonten
Mijn
bied haar we
de handen:
jaijn 2Ziel is ſtaag in groot gepaarſ
d
Tenpzooigeſleeptte zijn van haarl
zeekth banden."
IV. GPg.
Soo Jeſus nietverbzeekthaar

van GE s A N GE N. os
-

--

IV.

-

Gg!laatik kennen 't waare Goed/
Pan t bitter en verſuikert Koet
KTeſcheiden/en keurlijk verkieſen
Het beſte Deel, in twijffelung
Ik altjtnaauw raad toe ging/
TDan ſouilt 't mu of zept verlieſen.

Ält weet ( 6 Heer!) ik bent niet weert/
TDat gp mp met ugunſt vereert;

Mijn herr is niet genoeg verſagen /
Ilºijm ziele kleeft mog aan het ſtof/
Maijn luſt heeft mog aan 's MDerelds loff
Een innig ſtil/en

Febagen.

Maar b?eekt gy nu de koozdem Heer!
WLaat het dog miet gekluiſtert meer/
Soo vaſt Man Sonden WBereld hangen:
HW v?p Genaad alleen kam ’t werkt/
Dolbzengen / ei Heer! toond u ſterk/
CEi koount/ en leert ons Sions gangen.

Ziele Zugt, over onmagt in 't Gebed om
Genade en Kragt.
-

svem: Aiſchoone Nimphaanfiet een magig
Konink.

1.

.

-

Beer! mogt mijn Hert aam ſtulken

as amp voo?u
Ätna
vu
OQ

- ->
**

:

.

ZWAogt

11o H oN IG-R A A TJ E
Mogt iſt in kleinen ootmoed met u ſp?e
2

CU! /

-

-

- -

-

-

Endat mijnmond betuig
TBe waarheid / als mijn hertzig koomt
vertonen /

(Terwijl gp 'rkend tot in den grond /
Enik u töt Getuige vond /

wat danewſºnen
JWHaar ag 't is hard!

as harde diamanten/
Ten wil niet ſmelten weg: „.
JRaar sº zy ſnoodbedzogaanallelian
"

-

Tg 1 /

-

-

-

-

En heilloos overlegt
Het dzijft/ Ä ſagten pjnt mp ſonder re
EN

-

-

-

-

Soo datiknietbedaarten ſtill
an buigen mijne ſim en Wil/

Inmijn geºn
iPaar doo ik ſoo verwer inmijngedagten/
TDat ntet bedaard en ben;

Jaogook gelovig kam uitziehen wagten /
CDfmp aan u gewen:
niet eens begin

Ja kam ſelfs

magna

LN

-

Soo ben verwerten oberſtelptl... ,
Daar ſozg van die ofdattoe helpt/,
UDat ſouilt
Jk kan

m

TOt

uyen

-

deespligt niet eens berei

- Taaarga verwerd daar heen/... .
En moet ook ſonder klem en weckheid
-

z

-

ſcheiden/

-

-

-

GP ſon?

v AN GE SA N GE N. 11x
G ſondige gebe.eu!

Ilkhan mp mietafſonderem in "teenſaan.
Daar gB alleen getuige bent/
En H tat al de Dzome went/
En

bemgemzaan

-

De Maeſeithamu gedugte weeſen/
Endaalt niet op mp meer/.

Dat Hemelingen noitgenöegenpyeeſen/

Ä IBeer/

Met Cherubijnen Seraphine tomgen/
Dar vat miet gpt verſtaalde hert/
Ä" ſcheurthet/ maar het -

Jºog

ET

-

-

Maar weg Iºangen
Em Jeſus

Ä

knietgenoeg vooºoogen

CDphem gelovig zien/

'tkoomt dät mijn hart hert mietwoºdbe

nahenden
beentevlienf
zººmbe"
niet regten bine

(Terwijl

g

-

Cºm dat niet regt elendig kom/.

Ei Jeſu weeſt mijn eigendomſ
JWPijn

zezins

-

CD Heere! mogt ik eensregt biddenleren/
En komen in ootmoet

CD Jeſu mogt ik dit eens regt begeren/

mÄ Ä Äsbrºugh

GD! InOgt gp eeng m

-

Dat iſt in kleinheid ſmelte weg/
Peilig overleg/

“Ä
Jlèün Ootmost tuigen.

"vIII. e!

-
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VI II. -

@!

msoººº bedaartenſtil mp wenNel

(Tat u Genade Ch?oon:

Enſoodooz ondervinding leeren kennenl
TDaar vzy Genade WoonStozt op
van Genaad en Ge

>

Ä“

-

beTIEN

En laat

" -

,

Äöierook op’t Altaar/

Als Boozſpgaak en als Middelaar/
Sijn kragt beſteden.

Zockende Ziele over het

/

gemis van Jeſus.

SrEM: war blyft nu.
I.

-

W".

ſal ik my doghene wenden?

Än ſoo een immig Ziel verdziet;

ſei waar ſaleens mijn naarheidenden/
Dat mumijn Siel geen Jeſus Zietl
ºkkan niet winden,
-

Gien Ziels Beminden/
Maarſalik Hemdog treffen aan?

-

CDmogtik ſoeken!,

In alle hoehen !
En in Tiefd tot

ben nen gaall.

Ä
Ziehoe hebt gº bemerlºren?
Änis het niet u Sonden ſchult?
@f wildet gy na hem niet horen?
Ceftergdet gp zijn groot gedult?

Hebt gp geen reden/

3
-

Gc.A

-

v AN GT S ANGE N. 113,
Gegeven heden/

Ban fozgeloos gemaklijkheid:
TDat gp moet dugten /
En ſoo moet ſugten
Dat ſoo een lieve
ſcheit? .

Fºk

G ja! geen een/ Inaar veele klagten/
Moet Jeſus van my bºengen m/
Hoedat ik ſtaaghem wilveragten/
Gemalt/en Sond / en UBereld min;
CD foei mijn ſinnen/
TBät ik wil minnenf -

TDe WDerelt en laat Jeſus ſtaan;
Dat mp bekoo.de/
Nahen niethoo.de/
En liet ſoo Jeſus vnzp gaall.

-

-

Jºu wilik hem graas weder vinden/

…

Schoonook mijn Bleeſch daar tegen
gaat:

».

-

--

JMogt iſt hemmoemen mijn beminden/

En ondervinden zjneraat:
Dat iſt voo lijden/
MÄp mogt verbijden/

En ſteunen op zijn Liefdeſbet:
Mogt ik niet raſten/

Doo dat nijn luften/

-

-

-

-

-

Haar ruſt vonden nJeſus goet.
Jk moethemrſoeken op de wegen/
TDaar zijne Schaapjes ſtappen ſtaat/ ,
Gch mogt hp mp daar komentegen/

Enik regt tot hem hemen gaan/
Bp zijne Dzomen/
. . Däar hp wilkomen /
-

«

3

-

Doo:

- 4 H oN I G-RA A TJE
TBooz middelen in

Fºssat

By zijnen Herder/
Dat iſt niet verder/
TDooz wonden

-

-

- ---

weraſermat

G Jeſu! wilt my dog vergeben /
Jaijn dwaasheid tegen u begaan: .

.

Schenkt my genadig Weer het leVenf
JAeem
in uW gunfte aan:

Ä

En wilt mp leeren/
at my bekeeren/
JAag/

Ä yºy Genaad en kragt./

(Tot u weer kolnen /
HWAet al de D2onnen/
En ſteumnen
zpu magt

-

-

vºrza

Ik ben ſoon grootegunſt nietweerdigt
IWHaar doet het mau VW genaad/
En maakt mpu tendienſte veerdig/
En weeſt voo?taan mijn raad en daad: Maat ik Weer Winden/
. - -

„Rämijn beminden/

mi.ls ikinſalſch?ejen/
liefde tot u gaat/
Laat Hemel Heijen,
Derheugen mijn genade ſtaat.

:3
-

-

van GE s A N c E N. rs
:

-

.

. .

* -

Ziele
Zugt om Jeſus.
-------»

. .

Srem: Pé 77.

. .
z.

r

I.

,

Äſºfºethermalen/
J#
Ä rakenf
Leeraar van mijn Hertej
„ Menſchenhoeder

-

erte 3
Ä

-

Engevooz.de Bendgenotej" -

RÄndergamtſchoneboten
Äweef mjnºrjt
Jehovah buigt gp Fin magt. *

* *

--

Ächeiden/
geleiden/

Alverwinnaar r

… ..

Dierbaar Jeſu weeſt dog mijn /

-

Äitvergoren deeiwitzj“.

Ä
VÄt myſtierenf
Tºdº byu Banieren/

-

Verloffer Ä,
van't ſonde
Eeuwig weeſt ºy eherlaat:

Trooſ mjn Ziel doozu genade
Soete Jeſus flaat mpgade/

eſu weeſt mijn Bruidegom,
igent mp ueigendom/

Shoanfte Jeſuiaat ik vinden/
Lºeliefdäsmin Beminden/
„Stºrke Jeſu ruktmy Uit/

Ik wil zijnulieve Fºt

:

-

-

Ei vertoondu Siels Seminden

3agt de Liefde uny
-

-

ºn
2.

wogt
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IAogtik u dog kleben aan/

En in uwe gunſte ſtaan /
riuſtin mpen wilt maar maken /
TDät u ILiefde mp mag raken/
Jeſu weeſt mijn eenig deel/
JTeenllt MUn auputzt UZert gehcel

Ach wilt gp my tot u trekken ,
TSoo genaad mün Ziele wekken
ÄſweTDienſtmäagt heeft geen kragt #
Inhaar ſeven mit magt . .
.
Widemrijk in my laten leben/ ,
. .
Booz gemaadl genade geben/
.
En mp leiden doo? U iaad...::
Maat die zijn my everland

.

Toont mp uwe Tiefdebanden
Soete Jeſüreikt uhanden

-

Hit totredding van een Niets
Goedertieren op mp3ietl
- :
Maatik uwe Name vinden . . . . .

.

Inmjn Hertz en mjn Henindenl
-

Ä

weeſt dog ſoetſte Heer/...

- - - -

tſallk danwenſchen meer
«

-

-

- -

-

-

-

van G E s A N GE N. 117
Zicle Wenſch om beproeft uit te kot

* -

SrzM: Pſalm 32.
OF

º

Eertyds plagik welte groejen.

E ſ Änd
für
Äeſus wil/
Duu Jeſus

-

-

djnºemeleſſen leeren:

s

Dit baard die ſchoone Siele-vzeugd/
Alleen verheugd/
Gppzoef van

wº Beheeren

-

Mijn Zieind dog geen ander ruſt)
ãog heb geen luſt:
J
Goo? dat mjn domime ſinnen/

.

. .

.

.

-

Sig miet bedaärtheid ſettej
Bp mijnen Heer
En gaandit

.

"Feginnen

.

.

«Enliefſte Beere faat niettoe/

-

Dati wozd moej

**

I Met wo?ſtelen en uitzien/

--

"ÄÄöohin
kaom ºet tiaäre ſchoon“

vºn den er Fusiºn
ºn CDok
Änietwijsen
Jeſus wonder
Är ſoe?
Ä

-

PÄÄduifier eens verdwin
Ende heldere dageraad
Daar voo? op gaat

Met 3jn

lieve

-

::

-

-

- -

-

*

--

*F- ſchiju.
Z

Wenſch

18 H o N 1 G-RAAT H E.

wenſch der Ziele omher Geeſeyk Trouw
Verbond Inct Jeſus.

-

-

Srem Plm 77.

H#

/

I.

wilt mp Seſus-geben/ „ En ſchenkt my met hem televent

aat hy zijn mijn Bºuidegom/ .
En ikºt lieve eigendan:

Naderttötun Fels Beminden/
Aan u Liefde wilt mp binden/

-

Doo: een lieve Gndertrouw

Eeuwa dog te # u Douw. Sagt mijn Ziel ik ben 't niet weerdig:
Jeſus is nogtans Balveerdig:

.

.“

Heeft my danu Hegterhänd/ ,
Gi Jeſu tot 't onderpand:

;

Weikt mptoe n lieve armen/

Siet op mp na v2p Dntfarmen . . .
ÜBeeſt dog ſoo mijn eenig Taeel/
<

G1 nceIllt

guyſ Vert geheel

-

Mautrekt dogmin verlangen/
Soete Jeſu wilt ontfangen

,

toomt dog tot mijn Ziele in
Heere

Ä ſoete unin/

Trelit mpp" Jeſu by u bimmen.

-

B leert iny u zelfs bemiunen,

je Äpºoëjen dajmjn/>
Jeſus altjt wildet zjn. " ,

v. Eu
--

vAN GE SA N GE
I V.

N. 119

-

Enmogtik dit eens geloben lº
Stieren't Herteens regt na boven/
Uwe hragt myonderſteunt/
Soo mijn Ziele lieflijk leumt:
- Toont my maar u ſoete wegen/
En laat flt eens regt verlegen/

-

Hoorennauſoete Mºond/ ,
Endaar mijn

-

veyhing vand.“
-

- - -- *

-

-

Boven alhet aardſch gewemel.
Beurt mijn Ziele na den Hemelf
En buigt mijne Mailen Sin/
Jàa U lieve ſoete HWAin/

:
,
- -

-

Ach magt ik my daar in baden!

.

Mogt ik my daar in verſaden/
Emu NAAM ſtaan in mijn Biel/

-

Hu weeſt gymneeuwig Der.
.“

Gemeenſchap

Ziele Zugt cm des Heeren

te ondervirden.
-

-----

SrzM: Weeſt overſchoon Herderin

(D

:

-

I.

e.

-

WBonder Allgemoegſaam Heer/

-

Wiens Bootheid/ Majeſteiten Eer
IIitblinlit
in alt werken/

't Berſtant der Cherubijn
TDit niet gemgeg bemerken/

Aznzp Seraphin
-

P?
-

-

4.

-

t

.

.-,
:

rzo H-O NI G-RAAT JE
II.
Poe moeſt ik ſmelten Weg bedceſtf. - - -

-

-

En al het ſchepfel zijn bev?eeſt / .

-

Boo? fulk een ontſäglijk Meeſen/
MBiens groote Heiligheit/
Zsweerdigte zijn gepgeſeu/
Doo vol

- .

: . . .
- - - - - --

van mº ſt

IDogtans ſoo bent gp 't Hoogſtc Goedt/
TPat allcen Sielen levcn doet:

-

Alſoo gp u zelfs wilt geben -

Aan die in Jeſus Blocd

- -

-

Begeeren alleen televen/
Än

agemenchef et

:

MBie hood ooit ongelijker Paar?
Doo grooten Cºpper Beeſen daar

CEen Sondaar ſalmede leven
En wonen bp hem in/

Die anders vao: hem moeſt bcven/
TPat trelit hy tot

zin min.

-

Dzaagt eens mijn Sie hse dat dit koannt
TDat zullien Dolheid uit hern ſtroomt?

TBit voegt een B. ge te ſamen:

-

't Is Äeſus ſlAiddelaar/
3 Pellt alle die tot hcm quamen/

kian b?engen bp

-

Fanaar
-

CD! mogt mijn arm ontblote Sief/
Soo grooten lijkdom mee ten deel /
Cºens vinden na by Genade /

Hoe mocſtik ſinclten weg/
Als ſoo een wo?m en made - . . .:

Dit wierde toegelegt.
z -

-

- -

VII Cen
-

-

vAN GES ANGE N.: 121

bei der

(Ten is geen ſchepſe dat de Peer/

-- .

MBilgeven tot het Ziel begeer / .
In Hemel of op de Aarde:

.
-

JAaar ſtaat verbaaſt min Biel/

--

WHet is boven alle Waarde/
ºp ſelfs wil sº

ſº

-

--

- - --

Sult gp hem dan mag laten gaan
Sult gy nog langer blijven ſtaan?
De pdelheid te beminnen/
-

JHaar ach ik kan ja niet;
CD Heere! trekt dog mijn ſinnen/
Genadig op

myſe-

-

Het Goud en Äjkdam l Eer en Magt :
Geen

Ä

-

D! mogtik het regt beſinnen /
Geen ſchaduwgoeten ſogt: . . . .

;
. .

Mogt ik dit hoogſte gacd Vindenf
TDat nnp tot

-

augen b2Ogt.

maar verärügen mogt /
Bat foudermeer dan zin geſogt?
Ik hadde dan alle de ſchatten
-

:

Als ilt dit

HNAijn Wiijkdom had geen end/

-

,

D mogt iſt die goed maar Vatten/
Äk hadde geeU

PF elend.

. .

. .“

En och Genaderijke Heer!
Gecft gy mp dit7 wat weng ik meer/

:

Ilt kan het felfs niet krijgen/
het oolt niet Weert;
* Enochbenmogt
dog niet ſwijgen/

Lot g!' MP het Vereéxt ..... - - -

op mp

ſ

xII. Dat

I 22 H ON I

G-R AA r JE
X I I.

-

Dat ik ſoo de middelen ſoek/...
Äa en upt u Boddelijk Boeltf:
CDm daar u vdo? mp te krijgen/

„Ä
# mijn #
! dat ik ſoo lang mag
TDatik u

bebbeabº

-

-

- -

gen

-

-

.

Gch dat de werking van mijn ſinf
Soo regt mogt gaan teu Demel in/

Het malen miner der gedºgten/
JAijn

Ä

fragten wil /

So op den Heeremag wagtenf

Ennooit hier

º zy ſtil.

.

'

.

.

TBät het Geldof hier oeffening vond
Dm dog geduirig t'aller ſtond/

Den Päder in Jeſus te vinden/
A

En ſoa te ſchouwen aan /

OÄs.
Äninden
Alleene tot ben,
am :

,

Dat dogde Tiefdem min hert
JAuſoet in een gemengelt wert:
Gm d' Heer alleene te lieven/

.

TDat zy mijn herte luſt/
Eijn 3Liefde my dooz mag grieven /
En nooit zijn

nzsºy

:
. .

. -

Datik meed alles dat hem raak -

Soo ſtelle tot mijn ſoet vermaat
Dat iſt niet op Aard mag Vinden/
Hoedat het ook zy geſtelt
Dät mijn herte mäg verbinden .

Als’t ma den Heere mietheit
---

-

- -

-

.

„Ä
XVII. TDat

-

.

van GE SA N GE N. iz3:
X V II.

-

Dat ook het gamtſche ſchepſel my
Dog miet als tot eenpzikkel zu
GPm my tot ute leiden
Dat het mijn ſondig hertf:
JRiet mag van u Liefdeſcheiden /
JAog maken ſog verwert.
-

-

-

XV II I., -

:

Dat dogmueens mijn gantſche wert
Pervult met Heilig ogenmerk:
Mag tonen in heel mijn and,

»- -

TDat ik ſoo heel opregt 7
JWAet de Dzome voozu wandel/
GEn dat ilt ben

-

-

-

Ä

Skben dit al dog weerdig miet
JAa vz. Genade op my ſict/ .
Bn dit groote goed te gevrn/
Dat ik bp u den Heer

-

JMDag
in gemeenſchap
leven/. . .
En ſitten
bp u "#x

CDnweerdig niet gelijlt

. . . .
e

iñben.

--

Dch dat ihu veeltnader lten:

-

En mag bp den Heere evenf.
Intpagten met gedult . . . .

º

.

.

.

Boven Lugten WHolkenſweven: :
Lot was mijn Wenſch vervult.
-- -

. .

--

.“

-

:

-

-

- -

..
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Roem

van Godts vrye Gende.
STEM: Onſe Vader.
f.

Alt ſandig Menſch (ó Heer!) benik/
IAen kam niet denken ſonder fchzik/

Alan ſulk een heel bonten Adder/
WBelkt metzjn femijnigſwadder/

IHet alles hee verdozven hreft)
MDat dat'er in heim

ºft en fweeft.

-

MDat heeft u dog eens bewoogen/
G Jeſus! dat meededoogen:
Äam plaats voog ſulken ſlimmen beeſt/
-

TDat ſonder ligten ſonder geeſt /

In het naare duiſter ſwerfde
CEn Godts

Versiºn derfde.

Als u heel vºy Genade werk/

WBaar doo gº doemaals ſoet en ſterk /
Map nog ſogt in Liefd' te vangem
Pan dic ſnood en quade gangen /
Ce leiden tot u Heil Fontein/
Damſonden vnil
rein.

engen

@gi mogt dogmu mijn Ziele zijn/
Bevzhd van 't doodelijk Fentjn/
Jºliet liruipend/maar een vaſten tret/
STe maken na Godts Zeil'ge WDet:

Dat mooit een vuile Adder ſpyong/
In 't hert/ of mond/ of wandel gong.
V.

vas G E sV.A N GE N. 12;
-

-

E- Bolheid van u Genade
G Liefde! mijn Ziel verſade/ .
Sig in u groote Dierbaarheid/

- -

. ,

Ban uu tot in der Eeuwigheid/

CDmmer u Choo? der Hemelingen/
Eeuwig uwen roemte ſingen.
–– –

Ziele

zug. om onderwindende Gerade
SrEM:

Palm 77.
I.

***

“ :

K ILieve
Gomelei koomt dogin minherte
Jeſu ! want °t heeft ſinerte Als gy daar miet in enwoont/
Soetelijk aan my vertoonef

-

In genaderhke wekking/

Äde Äng
(Leder mer my omme gaat /
.
Jeſu weeſtmijn º en Daadt. “
!"

..

.

I...?

-

-

Dogtans moet mijn ootmoettuigen/
Sonden mp daem nederbuigen/
Achik benu gunſt niet weert/
Loomt en mp dog overheert;
Heere wilt mp Anders inaken/

Ach laatik ugunſte ſmaken;
äeinigt mp in't ſuiver Bloedt/
Jeſu! dat mp

ºfºrt

Als ku dan ſoo magvbinden

Soets

32s H. ON I G-R AA TJ E
Soete Jeſu Ziels Beminden/
WPatſalik danzjn verbljd/

-

_ Inſoon ſaete Lindenstijd:

..

Maat mijn Ziele laat het ſcheijeit,

Jeſus lief die ſalik pleijen/
Emſag.dzukken aan zijn Mond /

-

soasenpeſysstand
§

U is 't dog niet heel vergeten/

TDoen wp wären meer gefeten/
In min kamer alle bei ..., ...
Endat ma cenmaar geſcheif
Jºat van tranen opergaten/.

-

Zoo een ſoete kusgenotett

Terwijl Jeſus Liefdevlam
JWDede in Unijn

ber,OP qUaM.

- - - - - - -“

W. - -

-

-

-

-

-

-

Ach wat Warent ſaete tijden;

Gun mp nog eens dit verblöden

-

Trekt mijn Zielmog weer ſoo ſoetf.
WPekt mün Perte tot u gaedt/ .,

Eilaat ik u weerfoahrgen/

-

.

.

Saldaar na geduirig hijgen /

.

En u nimmer laten gaan/

.

. .

-

mag. hebt mijnwenſch voldaan
-

- -

-- -- - -

. . . .

.

. .

---

.

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

--

::::::

-

.

..

. -

-

-

-

:::.i.it . .
.: 3: . . .
;ºr. .
. . . . . .
.:::..::
7
:::::: . . . . -

--

7: ... 23 tritt

"3":

-

ös.
-

-

-

-

*

vAN

GE SA

NG EN. 12?

Gewilligheid van Jeſus om een Beſte
en vermoeide Ziel te helpen.

srº Än Wanneer menheefgeſchreven.
C.

I.

-

.

-

Jeſus.

Ämtºt uta mp wenden/
Tot aan des Werelds enden.
Ät wil nu zijn u deel/ T.

# au ſchenken't leben
Ält ſal Ä
Fe

läoomt tot my

Ziele.

. .. .

.

-.

-

.

.

ie.

. . . . .

Äeer! ik kam niet komen/
Man magt is my benomen
ºo ſonden ſävernp. isfeer afkeerig.
Enſchhnt niet ſeer begeergf.

.
--

Ä

(Tot uwe

–

bestºpp

-

Jeſus.

:

G Tel: kſautreihen
"».

Endoo? genaad u wekken,

Ennahen u weer vºn
Ält

Ä

Gºuinºpheid fetten

:

-

.

. .“

Panſonden Tramp.

5:
-

- ".,

-

3.. ? *...

-

:- -.- .

-.

-

- ... »

--

V. Zie«
-->

-

-
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IV.
º.-

Äaar HHeer ikik ben
b
fſch ſº a
afſchouwijk
Inherten boosheid

Ä/

JNiet een is my geljk/

Jben deſimſt van allen/

Ä

GBp
dog geen gevallen/
Än o een ſöndig

-

p

-

-

Jeſus.

-

CD Ziel! ik wilu waſſen /

-

-

Inmijnedierbaar plaſſe/
Paul

Ä

-

Daar zullen volle ſtroment/
Dan op unederkomen /
. .

.

.“,
- -

Dat Sielenlevenºft
-

- -- -

- - -

-

«»

-

- - - -

i

Ziele.

# Heer : ik derft niet wagen/
hebt dog geenbehagen

TR
ſonden quaÄ en boos; ...
Gp wilt ja dat de Pomieu/
TSog alleen tot u komen/

Ik bcn

reºsº

-*

* ---- - - - - - ..".

Jeſus,

--

lt wilja Goddeloſen/ ,

Ä wi alleen de Boſen
Dogmaken ſuiver reit:
Alleen dat zu maar komen/

ÄÄÄÄ
ſºaar in mhn Heil Fouteilt
Äº Fen

-

Ziele.

3 hebte lang ſtaan wagten/
TI
X

is

„ºvaNGE SA N GE N. 129
I ging u raad bcragten ..::
„Po? my s dog geenraad/
Äk ſpotte met u Böden/T
Sklagte om haar IHoden/
-Ik ben dog ve
. . . . .

«

equaad. 5 :

. ..

Jeſus.

Henade ſtaat mog open/

:

,

CD! wilt maar tot mp lopen/i53

-

et is nog miette laat)

MÄlt namtjn raad uſchikken/

Sau
mog verquikhen
Ält weet nºse U TRad,

..

:: .

. .
«

. . . .. . . .

Ziele.

Skian't ſanfet geloven/

.“

-

Da ſoº eengunſt van boven/L.
ÄSoudalen op mp neer
Ik an tot untet lopen/

-

Jh derf het ja niet hopen/

u

GP! trekt mp tot u Heer.
EUS.
-

-

g .

XI., .

-

. .
. . . .“

Sºt it doen geloven).
I wil min gunſt van boven
Doen dalen og uncer
I wilhet u doenhopen
UDil feiver tot u lopen: rt . . . - En Wogden nu u Heer.
z.
X II.: - . . . . . 35
Ziele.
„.

.

. . . . . . . .

Äarach mijn groate zondent3, ...
TDie Ä UU Wonden).

Tºpzin
bloedÄ
ſoo zºg
rood:
Äalseerſt

GP.ch

000U litONEN
Veiliº
Fogfouik
ko

JAti
s

13s H o N 1 G-R A A T JE
Kºubenik al # ſº
-

I.

Jeſus.

-

-

-

-

-

G Ziele! hebt guzanden /
TPaar tegen heh ik wonden/
Sp zijn als bloed ſoo rood:
Skſalü maken Heilig ...,
Eiwilt maar komenveilig/
Jk redu
Ziele.

uº; Fºtº:

-

-

-

-

-- -

-

-

-

MBiltgy dan Goddeloſen/ ,
Ziet daar is zulk een baſen /

Jk legmp voo! u neer/
ºk kanniet anders geven /

“

Älg ſondig weberſtreven

Wilt gynog zön

yºn Weer?

--

X V.

-

Jeſus.
Ik wilu MBille buigen/
Skſal aan ubetuigen.,

-

Datik ſalzijn u deell

-

t ſalgewillig helpen /

kſal udzoefheid ſtelpen/
Ennemenu geheel.
VI.

.

Ziele.

.

.

.

"kt Ben armen elendig/

Vºet guaad dat zitinwendig?
Äk ben berooit en maakt/

GEn ben geheelbolſchulden/

-

Wilt gp mog ſulk een dulden,

.

Dat die ugoedheid ſmaakt?
---"

-

-

r

« .:

-

\

-

•

-

vAN

-

z.

GE SAN GE N.
X V II.º

Jeſus.

-

-

ZDaar toeben ik gekomen

Die alles is ontnomenſ
Ce redden uit verdziet/

k wi geen voeſätten
.
geefalleen mijn ſchatten/

.
-

--

Die arrem XV
op mp ſtetI.
W

Ziele.

Wilt dan het zondig eigen,
Pet wederſtreben neigen/
Äkſal dan tot u gäan.
Alleene doozu kragten

“

Die ſalik ſteedtsafwagten/

Laat mp neapº ſtaan.

Ieſus.

-

ſal u leeren leunen/
top mp ſteunen/
kfal u helpen gaan/ .

AT

Sº alles aann geben

ÜBit mäarnier wieder ſtreben
jf niet langer
º ſtaan.
En bljft
-

Ziele.

-

-

-

voelmp ſoetljk trekken/

Jh. voel mp reedts opwekken;
Sie daar ſoo benik Heer
k Wil dan in u ruſten
a vind il: Ziels welluſten /
En wat bege;
er
-

e.ſoete Eies Seminden
Die u mog ſoo
-

a

*

binden
2.

-

-

Dan

-

13: HG NI G-R A A TJE
Daneen elendig Niet
Uvyp genade wehhingl,

Fävp genade treng.
TDie red mp Ult

ºfºrt

-

XX II.

. .

Meilt Hemelenhenn oben/
MHitEngelen van boven .

. .

Tjogmet mp ſtemmen in...
J

º wilthem eeuwig roemen
.

EUS.

.

.

Ikſalu eeuwig naemº „„...
Äjn Bzuidſ mijn ZielDziendin.
Jeſus Werk onder de

-

Gende Middelen.

sre»: Pſalm

77.

1.

-

HÄn ſoethoe
lief is Ieſus Wer
t midden vanyn war Kerk;

By

aſzindierbre Gunſtgenoten/

-

Dan Tiefdevlammen overgoten:

zierſit’er een van haar enſcheid/
THecene nudefmerten voefd/

Eenander ſoeten lieflijk vleid/
CEen ander ſugt

pin

woeld.

Pan'timmig baaren ma den Geeſt /

Enginder wozd 'er allermeeſt „,

Geſugt manuell am nieº kragten /
Hit Sions Moozdnu afte Ägts,
Tjajin't middenweleen Veld/

Weltegen Satansgröotgeweid/ van
-

vºn G E s A N GE N. 33
Schaan dat bp ºf enanntheid ſº :

Dan Helſche magten gaat ten ſtrijd/
p ſetztjn voeten vaſt in't ſlijk/
ſtraten tot een ſeeker blijk/

A

Dat hp nog eens ſalzonder falen/
Als Gverwimmaar Sege-p?alen
WPanthem't geluk hier boven diend/
TPaar Jeſus is zijn ſterke Bºtend

Een Bäder die zjn wegen kend
Emaat zijn

.

edrºhem geWend.

Die leerd de kleine Mind'ren ſtaan

-

En recht in 's Heeren Wegen gaan. -

- En Jeſus Perten

efde@ogen/

IWNet ſoeten innerlylt medogen/

--

In Liefde blijken tot haargaan/ .
EPp dat zy alle blijven ſtaan:

- Sp buigenhaar in ootmoed week
(Cerwijl hp

werden haar

Peer.

En gebenhaar zijn ſoete trooſt/ . „

_Als vlammen van ſyn Liefdekrooſt,
TDe allerkleinſte met de groten/

Haiet een van al wil hp verſtoten/
ºp dzuktſe aan zijn lieflijk Bert/ ,
Derſagtend al haar kruisenſmert/
En maakt haarna een harde ſtrijdf

Inwendig wederomverbljd.

.

. "
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-

- -

-

-

Vaſte Staat

- --

-

- -

-

-

-

van des Heeren volk“
- - -:

–

srºujºm 25-;-

--:

F

"

Als ik als een Duive kirre, &c.
- -

Alige Berbondgenooten /

»D Gp dog ſtaat onwzikbaar baſt/
In des Heeren Hand beſloten/
Schoon de Helen TDuivel baft:

Inſchaanſefs anmagtig bent;

-

Äeſus magt zijn uwe kragten/
WDellt hP unter hulpe ſeud/

.

.

EMan verſtuiven alle magten.
<T. 1.

.

.

---

-

-

God de Bader u Verkooren/

Heeft; de Hoon doo Bloed geltogtl.
En Geeſt u wecr gebooten /

-

GEn den Soome toegebzogt

-

-

Gpzijt in des Heeren hand/
Daſt endigt in een geklonken/

-

Miet kam dit verſtooren want
Gp zijt aan den

.

ºngeſehenen

.
-

Poozten van de magt der Zellen/
läonnen u verſtooren niet/

*

*

Schoon ſp n eens kamen quellen /
Sy zijn ſwakker als een riedt.
Gmte wzingen uit Godts magt!
PAwe Ziel die hy wilhelpen/
GEn betonen zijne kragt/
Än haar magt te overftclpen.
-

-

-

V. Maat

–
-

vAN GE S AN G EN. 135
IV. -

- --

- -

Maat de WBereld op u woeden/

-

Inhaar haat doen berſten uit;
Jeſus ſalu wel behoeden."
Dant gp 3ijt zijn liebe Byuid/
TDie hy diere heeft gekogt/

- -

-

En van't Slange Zaad geſcheiden
Hit de MBereld opgeſagt
". . .
CDm utothem op

ºen.

-

Laat de Sond haar ſoet vermaken/
't Bleeſch zijn netten ſpzeiden uit
Baar vergiftan uniet rakenf
CDm des Heeren vaſt beſuit/

«.

CDm te keeren afu ſtaat/ ... - - -

(Te doen waggelen ofhrenken/
Meen 3iſn eens genamen raad/
Halu vºn Genade

-

pnen.

Soo dan Bergen kommen wijlten

Reubºlen uithaar plaatſe gaan/
's-Heeren Bond falniet beſſnijken/
Lºaarºo eeuwig blijven ſtaan;
„Hp maakt het begin en rnd/
Miemand kam zin nagt verbzeken/
- _ En het vafte Fondament/
Staat voog

-

-, t

enugºfwecken

Schoon dan Sion mugte klagen/
TD.at ſp als verlaten ſat/

En het waren maare dagen/

-

-

Cºf de Heere haar vergat;
Da mog zijn ſp im zyn hand

-

Gegraveerten ingedzeven/
Dät geſchgift vergäat niet/ want
24

De
-

-

136 H oN I G.-R. A A TJE
"t Js van d'

Vºr

geſchºeven.
- ". .
-

«-

.

Schoon een INAoeder kan vergeten/iPaar eigen Suig'lingen kind:

Dat had aan haar Boºſt geſeten/
.
En fp teder had Bemind:
2
,
Jºogtang ſou Äere niet/
Pergeten zijne Lieb'lingen /
:
Met Liefd hy haar oliergiet/
JAtemant kan

baa sº onewzingen

...
-

Och! mogt ik dit ondervinden/.
JUDogt unjn Ziele dit eens zien!
TDat ik onder die beminden/.

-

- Dede mogt tot Jeſüsvlien.
En ſoo leunen op dien zeltfº Datil ruſte in zijn Armen/

Satans mage wierd meergevelt':

''

JÄa zijn Eeuwig vºn EDntfarmen.

".

:: es,

X. -

::

. ..

.

Gdanſanik eeuwig pºijſen/ .
Tijn Genaad aan my bekend /
It ſou hemn danecr bewijſen /

Datzig had tot min gewend:
In

“,

Ä van zuik een goed /

–

En hemmet een blijd gemoed

Loven met de Bondgenooten.
.

. . . .

.

",

.

.

.

."

..

-

.

„

-

-

-

-

.

-

-

Dat geen Jel weer om kan ſtotenf

-

--

-

- - - -

-

"4

::
*

-

-

--

-

22-

-

--

--

*

-

*

&

-

- -

t S
Sa«
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-
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t' Samenſpraak ruſſchen twee Bekeerde zie.
len, hoe het ondervonden hebben voor
haar Bekeeringe.onderhaar Bekeeringe
en na haar. Bekegringe: onder de Namen
van PHILEMON en ONESIMUS,
2.sii?! ... ! ! - -STEM: Albeſtrend ligten Vader,
'

",

-.-." - -

-

Phi

:.

-

-*

sº

?“ rf.
.

.

non-

*“
.

-

“:

.

G

.
-

. .

-

.

-

- -

. . .*

-

- -

Ä
Ö,Äsº
ſond
veel vuile

2

/
e ſomden/
Hoogmoeten Perdogvemtheit/

Daat ik meed hebom geſwo?ben/
Schoon ik was geheel verdoven/ --

egen feuºmpper
Oneſimus
CDch mogt iſ dat mech bekennen?

*. - -

Soil unp nu geheel geWennen/

äoement vºn Genade werk:
THaar iſt als de MBangedzogten/

Wiert gedºeven doo mintogten ,
Waelende in "ſº ſterli.

Philernon.

Sk was ja in ſond gebooren/

,

En een kintjen van Bads Tooren
Leggendonder ſchuld en ſtraf/
Heel vloek waardig in mp ſelven/

JDijn elend was nict te deven

Ä van Gadt geſcheiden af
..

-

J5

|

-

- >

IV. One
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I-V.

-

Oneſimus.

Äjad wpdan metmarkander
Engeleekend'een den ander1.
Beide van een Stam gedaalt/
Gmrein uit onrein gebooren/
Strafſchult onder Bloeken Cooren/
ons gehaalt.
Dooz de

Sanºgº

Philemon.

-

-- >

A . . . . .

* -

Iºa mijn kleine tindſche ſaaren/

, -

MBild ik tot de Kerk vergaren/

Goºndºn ſtemmigen beguaam. .
Mas bp dage en bp nagten/…
Scheen de UBereld te veragten

..

En kreeg ſoo # goede naam. Oneſimus. -

Jºeen daar toe had it geen ſinnen/

Maar ging hee be Werelt minnen/
Had mijn luſt im pdelheid /

,

Sogte met vermaak myn klanten/
Snoode boofe Bloekperwanten,
TPaar de

Veſta

netten ſpzeit.

Philemon.
Ging bp Pzoome Lui verkeerenf
En liet mp van Leeraars leeren/
WDierd in mine oogen wijs/

MBilde geeren Diſputeeren/
En Partpen overheeten/ .

-

"

zloek/ gelatig/ fraai en fijß.
-

V II I.

Oneſimus.

Hier blezfilt heel onverſtandig:
K&
-

van GE 8 A t GE N. 13»
Ha de Wereld wierd ik handig/
CDnte leven als 't behoo º /
geenMBisheid mäar Bermaken

Ä
n omnuten pd'le ſalien/

-

ºbert bekost -

Vadden heel
Philemon. -

-

--

- -

-

-

k NBageemp voo! grobe Sonden/
Die mijn Eere memen konden/ . .
„Taus wierd mijn geweeten teer/ .
TSat ilt onberiſptkom wand'len/

Eumetºzoomenºnvºom handley
Sonder weinig zºgenwer
Oneſimus.

.

. ..

.

. .

.

.»

- k Hadde ook wel eens bedenken/
MDat mijn goede Maam mogt krenken/
Daar t vermaak was al te groot/
t kion mijn Sonden ſoo verkleinen /

Dat niet leek na ſoon onreinen

Schoon het quaat lag noa ſoo bloot.

,

I. R Us T E.
. -

XL

Philemon.

.

-

-- -

- - -

-

-

-

-

-,

Mogtans waaren/ºbare Dzomen/
WPeinig met unp

Ä

-

Hagen up vao? Mooi Praar aan/
MBilden bp inp niet verheeren/
Enil Wild van haar niet lecren:
Sli liet haar/ en ſp nnp gaan.
-

–

XII. One

-
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. .
. . . . KI I.
Oneſimus-,

. .

.

.

- * -

-

Ält was ook van die gedagten/
TBatmen Dzome niet moeſtagten /
ier in weder eens geſint/
"k SDagt dat zijn maar JFimelaaren/

'k Sag ze aan voo? Hupchelſchaaren/
TDusſoo Was ik ſteckteblind, .

X . . .

-

Philemon.

- --

- -

- -

.

. .

.

Taik meind ik was een Chºiſtent
Äm dat ik ſoo fraai kontwſten/
En Perſtand had in het MPoogd:
En was in nijn ganſche handel
Gnopfpzaakbaar in mhn Wandel/
foo als 't behoozd.
’t Schyntje
l V" . .
: - * - * -. - ,
.:: ... .

wº

-

Qneſtnus.

Dit kon ik ook miet verdenken/
Schoon de Sonde mp quam krenken/

JRiemant Was dog heel yolmaakt:
Ält was gecne dan de beſten/

Gok mog geene van de ſeſten
Slimmer had
Philemon.

# ge

getAakt.

-

TDusſoo kon ik paſt vertrouwen/
En mijn hoope Wp gaan bouwen/
TDat ik ſouten Fennel gaan/

--

IHiemant hon mp dit verdenken /
Df mijndwaaſe hoope kremlten/

UBant iſt meinde vaſt te ſtaan.
?

«-----

Oneſimus.

XV 1.

-

*

Eigen Liefde mp mišleide/
'" - -

-- - --

TBgt
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Datik mp daar ook need vleide/.
Dat God ja barmherrig was:
@fik ſtah in vuileſonden/
Sogte ik veel Valſche grenden/
Schoon in'tF daarmietvaulas.
Philemon.

«T

-

.

-

Cwijffelen hield ihvoo ſonden/
Wilde mp van ſelfs niet wonden/
Dehte mp met Digeblaan/ -

AU innpligten/al mju wooden WPaaren mp als ſterke koozden /
TDaar ik

vesrº

ſtaan.

Oneſimus.

. . .

'k kion niet beel van pligten roemen

JW Maar dit ſou mp niet verdoemen/
UBantik dede dag mijn beſt/ .
Bad mog ſomtjts mtjn gebeden/ . . .
Schoon dat mijn verdozben Seeden
V abeldeſº reſt.
-

Ä
! wilt gp bam B
Bidden pgaten

,

--

Ä

Bier in was ik
Bad mijn Huisgeſin ook vooz/
Gapenbaar en intbeſonder! . .

,

.

MPantildagºas een wander!
Booz een

ºsz

enoo

°Ä
in in ſhe
i
Meen ik ging
ſtilheid ſºwieren/...
JAet Ä -

.

Enberuſte in dat werh: ,,
-

Schoon dat ook aan Godt nie",
"

-

»
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Maar zijn wegen heel veragte/ . . .
Maakte mp dit mogtangſterk
f I.

:
*

-

-

-

R US T E. .

---

--

.

-

-

XXI. Philemon.

-

.

-

IPp ging niet een Preek verloorenf
-

Gnderwijſing moeſt' ik hoorenf
Antwoodook meed op de bank/
Als ih "twelhad uitgevonden/,

.

Y - Aiemant bp mp duiren konden/

Soo rook ik van Hoogmoers ſtank.
-

X“X f 1.

Oneſimus.

-

&

-

Fºeen fk ging veel Ä/
Als een ſönden Tiefdekoofer
Äuſtdageemaal na de Kerk/
Gfik fliep/ dan of ik waakte/
GDfin ſonden mp vermaakte

Ik berufte in dat werk.
XX I II.

-

't Heugt mp dat ik enºrme
een
"Femsa
Gm dat het mp doe niet luimde
II.

Juiſt te gaan ma Gades Leer,
itÄwas Ä verflouwen .

-

Mºaar hoe ging mp dit benouwen

-

"

OO

etEN (LLE.

“

Fºtº

Oneſimus.

Heen de TDuivel

#
–

Ziet hoe liſtig dat hp ſpeelde/ ,
Gº ons beidte honden vaſt/

-

iinheilig!
Rte unakenheel bünhe

JAE
-
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Ä Goddeloosheid veilig/
t het

:

>

beºgºn was.

Philemon.

Zoo wierdik dan ſeergelatig
En in Godtsdienſt altijt ſtatig:
Aangenomen totern Lit/
-

Gmten Avondmaalte komen/

°.TBGLÄ
ſeeTÄ
i
Ä

UUULL UVIC,

Doeſben

eſ

Oneſimus.

-

" Had hieronn mietveel gedagten/

'k ièoeſt mp dam wat mauwer wagten
Endat wasnier ma mijn ſin:.
k Liet mp dog hier toe beleſen/
"kWDiert ter loops wat onderweeſen/
Endoe need

Wºº

in.

X XV II.
Pbilemon.

-

- -

-

-

Siet doe hadikal de granden,
Die mp ruſt verwekken könden:

ºk Päſt mp Godts beloften tae/
*kktonmet ölifdſchap mp verheugen/.
Ä verv j

-

eÄ
Ä
choon iſt ſelfs niet Wiſte Hog.
XXV II I.

Oneſimus.

- -

-

-

-

-- -

- -

-

''

Schoon ik ſag welveel geb?eekenſ
Jn mijn grove ſondek ſteeken/

Kogtans Wasik ook geruft : ,

MBantik Was mu aangenomen

-

Enten Avondmaal gekonnen/

Gfdeſonde was inſn luſt.
:

.

.

.“

- -

-

-

xxxone
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XXIX. -

Philemon. . . . . . . . . . . . 'k Sag heel weinig van mijn ſouden/ Dagt nog wel dat Seſu Wonden/ -

TSie weiſouden memenwegſ
Schoon ik hemniet eensenkende f .
wende/

-

- -

Ä ftÄ
Ä
LCI. zgill ObLTL...

:

-

hkwam mp dooz mijnſinnen vliegen/
Gfik mp welmogt bedziegen/

*

- Foo had dit

Ä vat op mp

3

Sogte atmijn Bijgebladen . .
En mijningebeelde raden/
Weerte lirügen aan unjn 3p.

.

-

III. RU STE.
*

A

-

XX X

Oneſimus...: .

I.

-

. .- - - - -

-

Äsikhood.de ſonde ſtellen
Datzplägt de Zielter Helleni
Steld it my haaſt weer geruſt
Dathetºniet affoulºpen,
»
Gfdäar konden weinig hopen/_
Enſoo balgd ik weer mijn luſt.
X XX II.“

"

oa bedzogen. Wpons beiden

Ä

- -

.

MBildenons
nnisleiden /
Werkten dus met alle magtſ

--

. .
,

Gmte ſtoten in der Hellenſ",
Envao eeuwig aus teguellen l.
Godes Itaad/ dus wierd veragt.

-

-

- -

-

--

--

-

- -

- -

-

XXXIII. One

v AN GE SA N GE N.

4

XX XI II.
Oneſimus.

GD! wat was God Goedertieren

Dat wº niet in al ditfj
Daaden in den Afgrondmeer:
Donderbaarijk 3jn 3jn WDeegen/
WDie moeſt niet gehee Verleegen/
Loven ſuikengº Heer.
-

-

X XX IV.

-

Philemon.
G! dat moet ik meed bekennen/
Als de Heere hem ging ºennen/

„Ähoº een ſchepfeläamte ziej

,
-

-

-

anhoogmöer wilde ſwieſen/
\

En Zijn langmoet wilde quellen/ -GDin genade aan te bien
XX
X
V.
Oneſimus.
..
3
-

:

-

- -

»
-

-

-

Zoo ik my dan nietbedziege

-

?eere geeft dat ikniet ſiegeſ'

Äehºeens in minert/
ät vergingen al mijn füſten/

GP doe kond ik mergens rnſen/
Dantik
voelde ſinert opſmert. *
... X X X
• .

Pbilemon.

-

.

-

-

-

Als kéens fat op een mozgen/ .

.

GBp een Mäuſtdag ſonder ſºgen

3

Änderhet gehoo van't Woodt:
Strar verloo iſ aimijn gronden
Dit unp niet neer redden kondenſ
Maar geraakten alle voogt,
XX X V II.
Oneſimus.

sºwie
-

P

doo yeelºhibºangen,

.
x
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Gnder 't MDood met maare p?angen/
Dat de Sonde mp vertoont /
Heel afſchouwijk 'teigen weeſen/
TDat was in haar daad teleeſen/
gehoond.
TBaar ilt God meed

hº

XX XV II
Philemon.

-

ºk begonde ſtraks te grapen/

Gmmin granden weer terapen/
Kiep doe al mijn MPijsheid t'faam/
Gm mp weer geruſt teſtellen

niet Ä /
"# mp##
Nla Rlt.
XX X IX.
ARE WAFler Illet tOL

Alle

Oneſimus.

JPaar iſt wilde my Bekeeren/

Ende Sonde van my weeren/
ma de äerke gaan/
Blitig
ſoo al de groobe ſönden/
GBm
Die min Diele wilden wondenf
Booz dees tijd

gen ſtaan.

Philemon.

Sk ſagte mp te diberteeren /
Gn ſoo met vermaakt te weeren/
"t Steelten van 't gewonde hert

MDaar hoe ik aok mogte Woelenſ
Ptonde het dog niet verkoelen/

Maar ik voeldemeerder ſmert.

v.

-

-
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Iv. R Us T E.
X L I.
Oneſimus.

TPaarom wierd ik ſeer gelatig/

KTaoude mp in alles ſtatig
Ider meendik was Bekeert:

Mäar ik ſtond op loſſe gronden/
Die my dog net helpen konden/
Pad nog

an.

º

-

-

geleert.

Philemon.

Maar nuquamik aan het ſchzejen/
Alan het ſugten/ aan het vleijen
äreeg myn ſonden in het oog/
JWD et de vuile boeſem ſomden/

't Booſe Hertmet ſnode wonden/
WPathet

ſºººººm hoög.

Oneſimus.

jàaar dit wierd mp Haaſt omtnomen/

Als ik merkte dat de Pomen/
Sp?aken van haar eigen hert/
- Zoe zp 't hadden ondervonden/

TD.aatom daar van ſpzeeken konden
Soo wierd

geht verwert

- Philemon.

CH! ik dagt daar waar geen flimmer;
En voa2 mp was nu mog nin!nner/

„Eenig ſchhn van hoopemeer/
TPaar de TDuivel mijn gedagteu/
Pºwelde dagen ende nagten
TDat mp deed

ºbºter "Äv. Ofe
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XL V.

/

Oneſimus.

GEn ik wierd te hoopelooſer/

CDm dat ik ſoo'n liefdekooſer/

Pan de ſonde was geweeſt/
Dagt voo? Unp Was geen gemaden/

TBaar de TDuivel met zijn radenf
beeſt.

Dapper

-

onº ge" den

Philemon.

-

-

-

CD die booſe Pins der Helfen!

-

WDildog overtuigde quellen/

Gmte maaken hopeloos/
Daar hp dog zijn eigen ſlaven/

-

*
Ä heen
en Ä
qUaa
NZj Weg

ten boog.
n
en
syn
wºº
g zºº
p -

GOneſimus.

MBilſig vooz PYopheet uitgeben
Gffer dog geenhoop van leven/

*

Immermeerte wagten waar: ,,D
Soo mijn Ziele ſteedts ging beyen /
TDoo! het vinnig weder ſtreven/
Enzijn liſten allegaar.

f

X L VIII.
Philemon.

-

Als ik dus ging ommedwalen/
Selfs geen hoope konde halen,
Eigen kragt mp heel oneviel /
Deed de Heer zich mader kennen:
Wilt una my heene wenden,
-

TPzukte hp mp aan de Siel.
GOneſimus.

XL I X.
-

GP. mp heugt ook mog
-

-

-

denmog
KÄU
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TPaar ik ſtak induiſent ſo gen/ . „,
Dat mjn hert wat wierd verwijdf
treeg taen Jeſus onder doogen/
Als gewillig vol medsogen/
En het Wierd

ºn vindens tjd.

Philemon.

-

" Had van Jeſus kommen p?aten/
JWPaar nu wierd ilt ingclaten
CDnn zijn hulpe eens te zien/
IHoe dat hp geheel ontbloten /
JNimmermeer van henn wil ſtoten/
WTadelooſe tot henn vlien. -->

-

V. R Us T E.

L I.
Oneſimus.

/

E>! ik wou nu voo: hem buigen

En mijn ootmoet komen tuigenf
Piel daar nu in kleinheid neer/
WDilde hp nog Goddelooſen/

-

--

TPaar was eene van die booſen
CD! hp mogt Än mijn Peer.
Philemon.

Dus wou ik hem nu oak binden/

Als ſoo'n lieven Siels Beminden:
CD! it had geen Bijsheid mcer/
WDild' hp mp nu eens gaan leeren/

Dat ik mp mogt tot hem keerenf
'k IMAeinde

da vº zyn begeet.

/

Oneſimus.
-

en bºt was er ſº
,

V

3

-

.

. "

-

V.

v.

/

Sn

-
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In mijn Ziele die ſoo ſcheide/ . . ." Dooz zijn Allerheiligſt WBoozd /
Soon u Sonden Zyn vergeyen 3,

W

MBilt Gemaade / WEere geben /

U gebedt

be

Fºrbes"

-

-

-

Philemon.

CD! dat was een groote goedheld:
ZSulk een aangename ſoetheid
Kreegilt miet in jaaren lang / Mel wat hoopedan weer v2eeſen

»

Hoemijn ſtaät wel mogte weeſen/
En

dat maah. yp heel bang.

Oneſimus.

-

JBeimt gy dat ik nu kon leben
Sander ſtrijd cn wederftreuen?
Secker dic en duird niet

Äf

Gch k kon niet meer geloven…

TSät dit was een werk vºn bovenf -

geganza

UBierd

en bang.

Philemon.

-

Il begon bedaardte werken/,
En lton dan wel haaſt bemerken.
Dat gelovig uit konzien

-

En geduirig had in d' oogen
Jeſus lieflijk mededoogen/
Gin m Ä ſoo aaute bien.
-

„

Oneſimus-

L

V II.

-

-

Schudde ſadig heen en weder
TBoogäansſwaſen kleinen teder/
CDmgevoert doo? veele ſtrijd:
Häwam de Acer mp wecr

onmotºr

At

G E s A N G E N.
TDat ik raakte aan zijn voeten/
WDierd danº
es Verbljd.
V A N.

15r

Philemon.

Asik in geſigt van ſonden/
(Schoon msmaakten diepe wonden/)
Äp aan Jeſus geven kon/

Ionde mp dan mog verblden/
Asik maar ſoo van ter zijden/
Booſe

fegen ºpºon

Oneſimus.

-

-

-

’t CDngelaof my ſteeds verrade/

Eigen kragt deed mp veel ſchade/
Sarans liſten waren boos/

"En zijningewopen pijlen
Croffen mp by tjden wijlen/

emoedeloog.

TDat ik wierd

*

Philemon.
Dat hebik meed onderbonden/
GB! ſº maaken diepe wonden
In mijn ſoo benarde hert/
Dat ik mp mietwiſtte bergen/
Soo quam mp den Bpand tergen/
-

TDat mp maakte heel verwert.

VI.

RUS T E.
L X I.

Onefimus.

W

-

Hebwel Sielen hooren klagen/
TPatſe wenſchten om dees plagen/
Part te wozden aangetaſt:

t4

-

Als
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Als of defe harde wonden/
JlMeer geruſttherd geven konden/
Als de Zel º
baſt.

Pºr

Philemon.

-

-

CD! als hy cens quam aan ’twoelen/
Douden 't dan Wel anders voelen/
Sijn zy nu Wat ſagt geleit/

Daarom kon't we waarheid weſen/
Poeven daerom miette vzeeſen

-

’t Boek van Goddit mergens ſeit.
LX I I I.

.

- -- - Oneſimus.
Als de Heer haar ſtaag wilhelpen/

En haer Tiefwil overſtelpen/

Met een ſagte ſoete ruſt
IDoeten zy zijn goedheid loven/
D?y op haar gedäalt van boven/
CD!’t moeſt zijnhaar herten luſt.

ºd

LXI V.

Philemon.

-

HAaar ſon het wel waarheid weſen?
MPaar van anders alhaar vzeſen:
CD! de Helle methaar pleit

TDie haarwel eens ſaldoen ſchuddenf
Gfſp we tot Jeſu kudden /
-

WPaarlijk zijn toegeleit.
LX V.
Onefimus,

-

Enſy hebben ondervonden/

MDat gedagten/ wat alſonden/

--

Haar welzijn gewo?pen in / .
.
Die metſchºk haar Tiel bevongen /

G het waaren naare ſpongen/
SCegen haren Wilen ſin.
- -

-

-

- - - -

LXVI. Phi

van GE SAN GE N. sº
-

LX v I.

Philemon.

- - -- --

ººgtans moet ik dit gedenken/
A dtquaad my wilde kremken/
Dat ik dan wei ſonderſ "
D?p Genade kreeg in d' oogen/

Boeldet Goddijk mededoogen

GP! dit was my WBonderſ.
LX V II,
Oneſimus.

-- -

-

“
- ,

-

Sedert deſeeerſte Wºekking/
Engenade rijke Trekking/
CDch dat il: mp niet bedzieg!

als eenried bewoogen
sPodik
Ä
Ä
oogen
't ºrie
Zerte ſe gºs
at ſº
it het lieg.
LI
Philemon.
d

v

-

-

-

/

Ält kannagal veel vertrouwen/
Er nijn Hoope op gaanbouwenf

-

In geloöf tot Jeſus gaan

-

JW Maartnijn ſnoode herte ſonden/

Geben mn ſtaag nieuwe wonden/ Dat ik wº? ge gaſ belaan.
Oneſimus.

**

-

--

«

-

-

GEben dit en ook weldaden/

kionen dus mijn DZiele ſchaden/
Ofik geen gemade ken/

Denk ik moeſt heel Heilig leven/ Daar deſonde my doet beben“
CDch ! dat
az haar niet wen.
Philemon.

En verkeert is

".

mijn handel/
5

-
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*# ſie mijn ſande wandel/
erfinier na Jeſusvlienf
Gfik eerſt wit beter weeſen/

*Ä
ſalmtjn Siegeneeſen ….
aar ik voot op hem moſt zien.

-

vII. R Us T E.
/

L

-

-

Oneſimus.

X XI.

-

- -

-

Endit zijn maar ſnoode liſten l

-

MDelke onſe hoope qtliſten/

In de Zelle dog bedagt:,
Eerſt de ſonde te bedekken /

.

-

Dan tot bergen uit te rekken/
-

Daar de TDuivel dan omlagt.
LX X II.

Philemon.

--

-

Ä in mijn wandel/
odigheid im al myn handel/
Js geduirig mijn verdziet/

't Ferde Hjaj winiet ſcheueen
Kan het niet naboven beuren)
Dat het ſteeds na

Hºs zler.

LX X I II.

Oneſimus,

„

-

Ja ſoo moetik mede klagen/
-

Foo veel hertelooſe dagen/
Aisik angevoelig ben

Datmjmpfigten ſelfs zijnſonden
Tºie mºniet vermaaken kondenj
CDfil Jeſus nieten ken.

Y

Lxxrv. rh
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L XX IV.

–-

-

Philemon.

Dan wilmog mijn herte meigen/
JAa het boofe ſondig eigen,

2eimljk koountdatſluipen aan/
CEer dat iſt er op kam denien/
Gaat het eigen mp alkrenken
CPfik alles heb gedaan.
L XXV.

-

Oneſimus

-

ºn my dunkt ik wozd mog baſer/
SWakker en oolt gceſtelooſer;
GP dit maakt my ſoo ontſtelt/
Datik ſie tonheilig ſeven/
En het ſondig wederſtreven/
Dat Inijn ſondig hert opw.clt.
L XXVI.
Philemon.

CD! iſt derft U almiet ſeggen
Gfhet voo? u open leggen
Dat Wel in mijn hert omgaat:
CD! dat boſe ſondig herte/

Dat doet my we ſooveelſmerte
TDat ik ben

z

buiten raadt.
L XXV II.

/

- Oneſimus.
- -

Endan zijn mag boſe togten /
Snode vuike Bangedzogten/

Poſaak van mijn dºgefgequel/
'k kam ſe dog niet overheeren/
Hºog gehcelijk van my wecren/
Schoon ontſteeken van de Zel.
Philemon.

LX XVI II.
-

'k Mein dat dees of goemeſonden/

-

/
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May vooztaan nitt füllen wonden/
ÜDant ſp ſchijnen dood in mp:
NHaar fp komen dan uitbgeeken/.
Geven mp veel booſe ſteeken/
TDatut dapper raalt in lp.
LX XXL X.

--

---

- Oneſimus.

-

G! wat zijn wp t'ſaam elendig/
WDat is Teſt!F ong noodWelölg /

HDugten wp maar zert jk ziem!
Maarons bidden/ aat ons vſejen!

Enons Ferrte water ſcheijen

-

-

TDat wp mogen tot hem vllen.
Philemon.

-

Hier in benik maar en klagtig/
CB! wat benik altijd jagtig /

-

Als in 't eenfaam bidden wil /
'k UBozd dan op en neer ged?even /

Dat mp dan doetſchigtig beven/
Datuk niet kan blyven ſtil.

vIII. R Us T E.
L x xx I.

-

Oneßmus.
"ſt Poet

*

dit mede ſoo bekennen/

As it my na God wil wennen/
Dat ik niet regt bidden kan/
D! dan ſtaik heel verlegen/
Soude dan weloverwegen/

Datik ſcheiden mogt daar van

LxxxII. Ph.
\
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LX XXI I.
Philemon

Itan mp miet bedaart neer leggen/
Soud het al gelijk wel ſeggen:
Weet mp miette dzukken uit:
JWDoet weer haaftig daar uut ſcheidenf
Sonder datik kam verbeiden / : ,
liegt te komen tot beſluit.
L X XX 1 I I.

Oneſimus.
Als ik voo!bid by een ander/

:

In geſelſchap met malkander/
Denk ik ben een Huichelaar/

Gºm dat dan het ſondig eigen/

-

JAp wil tot welſp?eken neigen

es

CB! dät maalttmU
L XX X 1 V.

UläſU.

Philemon.

-

Maatöns 't egter mu eens wagen/
Jeſus wil ons onderſchzagen/
Bidden ſelber bp den Thzoom /
Stroehen wieroak van gebeden
KTonen wat hp heeft geleden/

Dattervºp Genade woon.

-

-

-

„“

Bidden te zaam.

STEM: & Dag! d byde dag.
I.

Edugte Heer wp derven vooz u ka
I

nenſ

-

-

WPaar dEngeiemenaldebwaare Pzomen/
G
t GPntſag van Majeſteit/
gs
-
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«Bedzukt op 't herte leid/
Soo dat ſº bukken neer /

Fºren UZeer.

3Booz ſukken
CDch ! dat wp
waren/ .

recht voo!

u ootmoedig -

. .

Maet d' Engelen Fäeien ald Hemsl
ſchaaren. -

-

-

-

Soo mogten ſmelten weg/
Doo? Heilig overleg /
SÄn u geliefde Soon /
Pgo2 den
(Chzoon.

sº

Ä

MBp

Heer

bejroeft gy onſe her

LN

Dat dog 't bedzog vooz eeuwig miet
mag ſmerten/ .
Inſulken naren ſtaat/ .
HPaar toe dat is geenraadt:
INHaar laat ons zijn geleid.

erred

En dooz U

.. .

S

-

Senatº zer laat ons dog onderbin
LIf - - -

Ä

Dat

- -

-

-

is ons ſoete Siels bemin

L

-

TDat zijne dierbaarheid/

Gns op het herte leid /
Endat zijn zoet geſigt /
EDng v?p

Sejad toelgt.

seemtvanons
weg her boosen an
dig eigen- ...
-

- -

- -

Laat ons na valſche ſchijnofſteuñniet
Meigen.

-

* -

.

-

Gch

va
@ch

G E s A N GE N.
mogten wp geheel
Jeſus Ät

I 59

Syn
En hp ons toeverlaat/
Än als met zaº en daad.
>

ILaat

Äſº radeloosheid nahem blug
LN

-

Taat ans in Waarheld om dien zei
land ſugten /
Béjn liefd ontfieekt ons hert/
Derwond met liefde ſmertf

4.

En buig ons Herten Sin/
KTot zijne

ſº min.

Ei ſoete Jeſu wie dog tot onskomen/
WPilt met u gunſt oms zielen overſtra
men/

-

-

sº

..

Geeft ons een volle blam/
Dan liefd die 't alles mam

Endaar hetal vooz ſwigt.f
In 't

Saºpger

Dilt dog u Chzoon in onſe Bert op
sº

rigten/

U

"Ä

-

en/ *

-

–

-

-

Geeft ons Geregtigheit/
En laatu Mºajeſteit/
Dooz Goddeljk geleid/
Gms geven

s

im ons fwakke Sielen
-

sieben

ITaat dog geen Dpand ons van U aftrekken/

ZBiſt

# Ä* en

Wigt ons ſtaag

DVUE

Tºr

–

e2s

-

&

-
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E> Jeſu weeſt onskragt,
CDns zielen niet verſmagt /
Jºaar laat ans Weſen ſterk/

-

,

TDooz u

genaº

Wert. -

-

ovsbosſe
verewiſeedsvanuafee
ren/

-

- . .

-

.

- Fe Sonden
Wereld ons vanuafwee
ren/
De TDuivel ſet zijn ſtrik/ --

Doo2 ons elk_ogenblik /
CD! red ons ſterke Held/
Booz aldit
geweld. - -

º

o! mogen wºan vºn Senade neu
- 3 -;. -- NLU /

--

-

. .

-

.

G! mogten wp
aan Jeſus lief gewen
nen .

. . .

. . .

Dat ſulken ſoeten Heer/.
Maas alons Ziels begeer/
MBp buigen voo: hem meer:
En wenchº º niet MLeT.
:

«:
g“

. .

e: ſchzeven/
dat onsnamen
mogten zünge
..
-

-

s 'tGedenſ
Boek vso oms mogtezijnten
g
N1
leben/

-

-

-

-

>

Soo ſoude onſe ſtem ... - Än 't mieuw Jeruſalem/
Fºeed loven 't ſupver MLatn/

TPaar vzy gemaad- doo:
kwam.
"

. .

-

- -

-,

«
-

-

-.
-"

-

* .

-

-

Sy

. .

-

--

T

–
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makinder

Syvragen
I.

-

Philemoa.

Oe hebt gponder ’t Singen ube
VOilde11
Oneſimus.

-

*

- - -

JMijn hert dat kreeg ſtaag nieuwe vui
le Wonden /

Gedagten zijn verſtrooit/
Deſinnen zijn beröoit/ .
Äſt was heelongedaan/
JMetſog en

ſºf

belaalt "

- Maar B?oeder wat hebt gy dog nu ge
litegen?
Philemon.

–

-

Ik vond maby genade mog eeit zeegen/
JAijn herte is verwijd/

tMDas voo! my vindens tijd/

Jºijn Jeſus is ma by /
JWNijn

ziele pp.

Oneßmüs.

Ik moet mogtans in zijne wille rufen:
En ſchoon ik nu niet ſmaalt zijn Tiefs
welluſten/
Zlt ſalmog höuden aan /

Cot dat ik ben voldaan.
Philemon.

-

IPp ſpgenge me

-

-

-

. .
-

º Bloedt/

Het vuile van het ſoet.

-

«.

T

Schie

."
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Schielyke invallen in verſcheiden geleegent
hecden.

Waar toe ook voorbeelden uit de Pſalmen
getoont worden. .

-- -

-

-

SrEM: Pſalm 77.
-

I.

Des Morgens wakker wordende.

Sºd'Aogtgaatmijnde Ziele
machtenſaap verdwijnen:
nu niet qUpmen/
Än ſoo'n maare dunſternis
TDatik 't ligt tenleven mis:
INHaar dat ik by 'tdagligt Wandel/

-

En vertoon in al mijn handel/
De Dom der gerechtigheid/
CDver my-haar ſtralen

F

Öt ook Pſalm 5: 3.

Des Morgens vroeg voor den daag'rade.
Sult gy my verhooren eenpaar

Want leer vroegſal ik u voorwaar
Bidden, wagtende vroeg en ſpadc.
Op ugenade. I I
---

Sig Aankleedende.

IPogt ik nahent zijn van 't eigen;
En mijn Siele haar gaan neigen /

Bekleet t’zin metſchoon cieraat/
Iaetºr kaſt'ijk ſneeuwit gewaat/
Jeſus ziſn gerechtigheeden/
Die ontblote wil bekleeden.
Jeſu ook u Heiligheid/

Op

vAN GE S ANGE N.

16;

Op mijn naakte Ziele ſp?eid.

-

„Otook Palm 13 %.
- Last de Prieſters daar bejt Zyn,
Met de ware gerechtigheid;

Uwe Heil'gen mer vrolykheid
Vervult, en bewaart 't Ryke fyn
Uw's

sie.

regenheid.

Sig Waſchende.

ºt Water kan mijn Lichaam waſchen:
Mogten ool de Heme plaſſen/

Ät de zuivre zei - Fontein/
Jºijn vuile Sielmaj

Bloed van Jeſu Ä Beminden/
dat fk daar mijn edding vinden/

Dat ik helder witenj

Suiver werd van ſondejnk.
Of ook Pſalm 51:1
Ontfermt u over my arme Sondaar
Ä - na uwe goetheid niet om volpryſºn:

Wilt my ditmajuw genade bewyſen,

En ſwaar:
vergeeft my myn londen groop en
Waſcht "Y, ÖGodt, maakt my ſuiveren
klaar

Van myn leelyke ſtinkende misdaden,
my voor u onrein makenvoowaar:
Reinigt my door 't Ye uwer genaden.
Gelijk 't H

WaterÄ

.

el tºert dat Jager jagen/
Mogt min Ziel die dozſtig klagen/

- /

ºffer Beek of kidej /
Snakken na dees lafenig:

Soete Jeſuiaat

j
L 2

KTat

-

\
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Cot de volle Waterſtromen/
Pan’t verquillteljke ſoet/
Ploeijend uitu dierbaar Bloed.
Of ook Pſalm 42: 1.

Als een Hert gejaagt Ö Heere!
Dat verſche water begeert,
Alſoo dorſt myn Ziel ook ſeere,
Na, u myn God hoog ge-eert:

En ſpreekt by haar mer geklag;
ó Heer! wanneer koomt dien dag
Dat ik dog by uſal weſen,
En ſien uaanlchyn

zºsen

-

Eetende.

t Tijn dog hongerige Sielen/
IPeer die aan u oog Mevielen:

-

Laat mijn Ziele ſocken 't B2ood/

liragtig tegen alle TPood:
Soete Jeſu Bgood van 't Leven/ ,
WDilt iny van u Manna geven/

.

Doed my dso? u JLevens kragt /
Dat mijn Siele niet berſmagt.
Of ook ſalm 81: 12.

-

,
-

Opent uwen mond, Seer. wyt onbeladen,

- Ikſal hem terſtont, Met goeder ſpyſe,
Namyner wyſe, Rykelyk verzaden.
O! mogt de Heere dit aan myn Ziele
vervullen.
V I.

-

-

Uitgaande ofzyn weik beginnende
Stiert mijn gang in al mijn paden/
MLeert my recht in al mijn daden/
Sonder U ilinet begin/

5Neffens u ult niet benun:
-

-

(Trekt

vAN GE SAN GE N. 16;
Crekt mjnherte na, den Jeme/
JlMaakt mpos van 't Aardſch gewemel;
TDzukt u b?eeſe in myn Siel7.

En weeſt gy mijn eeüwig diel:
Of Pſalm 25: 2.

-

Heere wyſtºny dog uwe weegen,

-

Die gy wilt datik ſalgaan;
Tot den ſelven maakt genegen

y-en doet my die verſtaan:
_ Leerten ſtiert my na u woort,
In uwe waarheid gepreſen:

Gy zyt myn hup, dies nu voort

-

Wagt ik opu in ditweſen.
. .
“VI I.
Sig des Avondts ontkledende.

Dees dagd' is a weer verſchenen/
Soo gaan onſe dagen henen

-

Tot het Lichaam legge aff »

Als een kleet in 't mare graf:
CD mijn Ziel! ſoekt ander kledenf
Jeſus zijn gerechtigheden/
- Dat die dekken uwe ſchaamt/ .

- -

Soo des Heeren Dollt betaamt.
Of Pſalm 9o: 2.

Als gy wilt de menſch maet haaſt beſwijken,
Gy ſpreekt, ö Menſch! ſterflyk van klein
der waarden ,

Ik wil dat gy haaſt word tot ſtofderaarden:
Want by u zyn duiſent jaarte gelyken
Als by ons een dag die nu is vergaan,
Of een nachtwake die haaft loopt voortaan.
-

. -

I - II.

Ä gaande om te ſlapen.
#
# ſdag/ enal
Ä
m Dees
myn leVeN /
-

3.

IL 3

:

-

Mijn
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Haijn ſchuld is oneindig ##
Hajn reekenſlot dat was de doodt:
Jeſu ſchenkt gympheteven IBilt mp vzp Genade geben

.. . . .

Deht mponder u geleid.
TDat ik nooit van U en ſcheid.
Of Palm 3: 3.

Dies ſalik ruſt ontfaan»
-

-

,

Enſeeker flaapen gaan - . . .
ſchade“,
Ik al des morgens klaar
Ontwaaken uit gewaar» . -

Bew art voor alle

Want Godwil my ſlaan gade: . . .
Hondert duiſent by een,
Deden my vreeſe geen, 22
Wanneer ſyſulks aanwingen,
En my wilden met haaſt» - - -

(

-

Om té maaken verbaaſt,
Verſtrikken en umringen,
----------------------"

zugtingen omtrent den openbaren God
dienſt.
*

SrEM: Pſalm

77.

I.
-

Na de Kerk gaande. Eſu wilt mijn hert bereiden ,

U9ilt mp doöz u Geeſt geleiden/
Cotudierbäar Hetlig. UBoo?d.
Dat u Liefde my bekaozd:

Mit n dog aan inyontdeen,
WPilt mijn trage Tielopwelken

T
TD.at

-

N

-
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TDat ik vzp genade ken/
CD! dat ikt de

uº n

-

Uit de Kerk komende.

-

Gºch dat ik mogt ondervinden/
Dat nu van dien Ziels Beminden
eſus Lief/ nu heb gehoot/
at het dog mijn hert doozboot:
Gºch dat ik zijn werk mogt kennen/
En mp aan zijn liefde wennen:
Äeſu koomt dog in mijn Biel/
En neemt gp
geheel.

mºhr

Der H. Doop ziende bedienen.

DUs hebt gy in tindſche jaaren

Beer/ mp willen meed vergaarenf .
Doo! 't Segel van't Heil Berbond;
Gch dat my mogt zijn gejond
Bernieuwt t' zijnen öok gewaſchen/
In uſchoone Hemelplaſſen!

-

Jeſu Geeſt en koſt'ljh Bloedt/

TDat den TDoop

ºfzeren N!Oet.

Na 't H, Avondmaal gaande. -

Datik als arm en elendig
Jeſus heb geheelmoodwendig /
zoom beed’len geheel ontboot/

...

Gm zijn vºp genade groot:
GDch! dat ik ſoo recht mag können/

STotzijn genaad'rijke ſtromen/
'k hebbe niet medal/
-

CBp dat

Jeswº mijn al.

Het Brood in ?t

eſu zijt apd

Äma ziende.
LBYOltet

es wººr

-

Zijt

168 H. o N I G-RAAT JE
Sijt gp dus van mydooſtocken?
Äshet mijne ſono geweeſt/,-!
Die doo?wonde uwen Geeſt?

-

't Sou myſmerten en verbljden:

- -

CDm dat oozſaak was van 't Ihden;

Dog waar in mijn Zeil zou zien/. - Als tot u kam heenen vlien.
- 7:

-

VI.:

. .

.. .

. .

Den Drinkbeeker zierde.

*

Wat zuiver Bloed/wat Heil Fontein?
't Gekneusdehert kan makenrein;
Heilſaam goed/ verquiklijk ſoet/

--

Dat de Ziele leven doet: . .
Laat ikdoſten/ laat ik dzinken/

-

Maat ik in dees ſtrooir verſinken/t
Laat ik p?oeven't lieve ſoet/

Jeſu van ü dierbaar Bloed.

. .
...

.

VII...::

Eetende en Drinkenéein 't Avondmaal.

Peer iſt ben geherl onmagtig:
Jeſu wilt mp maken ragtig, ...

..

CDm te maken het Derbond
. . .
CDfſ verbºcci het wcer terſtond:
JLaat iſt werken in ukragten/

°t Eige ſou my doen verſinagten;

..

TDaar op necmilt 't onderpand: -

’t Sp genaada in alle hand.
:: VI "

.. .

. . .

Van:°t H. Avondmaalafkomende.

Heer laat ik muonderwinden
Jeſus is mijn Tiels Beminden/
Laat geloawig rot hem gaanl .

..

.

Laat nijn liefde op hem ſtaan/

Laat nu liefijt op hem leunenf

-

3Laat zijn ktagt mp onderſteuuen :
Y -

Soe-
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Soete Jeſuſ weeſt dog mijn/
-

--

CEn laat ik de UWe Zyn...
.

.

.

. . :

Hof of Tuingeſgten.
.

.

.

.

.

. .

.

STEM: Dc winter is voorby geſtreken,
-

-

-

-

-

* ...",

:

I.

-

- -

-

Op'rgeßgte van den Palm. ,
E Bosboom ziet men altjdleven/
In Somer of in Winter-tjd/.
e groente gaat haarmooit begeven/ .

Vöeſtuirevlagen zu ook jd:

s

-

CD! mogt ik ſoo leven /
...
Poe naar d' ſto2men gaän;
Än al’t wederſtreven/

Soo als de Palm ſtaan;
In groente wºn Aan.
1

:

"

I

[.

.
.
- .

. ?

. .
-

Op’t gefigte van reikende Bloemen. -

Soete Bloemjes die aangemaame/G
En lieffelijk u reuk verſp?eit;

.

. .»

Gy ſtreet de ſinnen heel bequaame/ -Doo? 't waas dat op u blaatje leit: JDogt ik u geljken/
In ſchoonten in deugt; , ,
JNet ſoon reuk ſtaanpijken/
„Die myn ziel verhengt
Als 't Bloemſ" zünjeugd.
----

Op?t geſigte van roode Roſen.

" .

Schoome Roosjeu foete geuren
Gaan ſºwieren

m Äſroom.
L

5

Het
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Wetſchoomſte rood van a de kleuren/
-

T Dertoont gp op een Stijkel-boom:
G! mogt ik leeren/

Soo op d' WBerelt ſtaan/
Als een Stykel, Weeren

De ſond' van mp gaan /
IWAet deugt

-

mº3jn belaan.

/

Op*t gefigte van de witte Lelien.

Wetſuiver wit der Lei-bloemen/
-

Sp?eid haar heel wijt na boven Uit;
Rºtan van foo ſchoone geUren roemen;
Jºa onderen haar ſcherp Toeſluit :

JWDogt ik ’t Wit bertoonen:
ÜBaare Heiligheid

Jn mijn Ziel mogt woonen /

Iºad Demel uitg'p?eid/
Iºa d' Aarde

-

tage"

Op'r geſgte van 't Kruidbedde.
't Kruitjé ruikt en’t zijn JWDedecijnen /

Soo geefttaanons een dubbeldeel;
G Jeſt! loſt mijn Ziel van 't quPnen/
Gén geneeſ mijn/ ſoo ſicke Ziel:
M geregtigheden. „ . .
TDog op myn Ziel' leid:
#
eilighedem
id/
aar ap my verſp?eid/

Soo heb fk

dahed.

Opegeſgte van 't Onkruit.
Boe groent het Onkruit in de Boven/
Enoverdwerſt het goede kruide /

Bet ſou ſoo alles gaante boven /
Ashet niet wierd gewiedet lit:
- -

- -

S00

y AN GE s A N GºE N. 17
Soo wilt Onkruit waſſen/

*

In 't verdozven hert/
En mp overdwarſſen/

't Goede heel verwerd/
Soa’tniet

gezºſ

Werd.

Op'r gefigt van Fioletten.

Boe ſchoone Bioemtjes ben Filetten.
Soo ſoet van geuren kleur en takt:

Dogmen moethaar ſteunfelenſetten,
MBant anders benhaar twijgjesſwak:
Soet kam dit leeren/

TDat ik niet kan ſtaan/
GPf de Stafdes Jeeren/
WDoet my helpen gaan/
Gf't was

mºz

Jºann.

-

-

- -

Op ºr geſige van vrugtdraagende Boomen.
Boe ſtaat het Boomgewas beladen/
Hºlèet bzugten cllt ma zijnen aard;
Men kan zig tot verzading baden g

In abervlaed/ ſoo ſoet vcrgaart: .

Jlºggt ih ſoo ſtaan groejen
Sn des Heerem Hof,
5
Soc met vugten bloetjen/ (Cot des Heeren Biof/ ...
Soo vond iſt

vºrge ſtof.

Op 't gefigt van onvrugtbaare Boomen;

Hoe weelig ſp?eiden dees haar takken)
Als of het uzy wat b?engen kan/

Dog hoe menna 't geſigt inag ſnaklten/
JDen Plukt 'er niet een vzugtjen van:
GP de Huichelſcharen

Conen haar gedugt
IHAad
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Maar ’t zijn Huichelaren/
TDie hoog ſtaan in de vlugt/

Dogdzagen geze vzugt.

3

Op’t geſgt van den Wynſtok. #

-

TDit ſchijnt het veragſte houd vaa allen/
't Dertoont ſig Ä
Tog 't heeft in zig het grootſteg Ä
Synvzugt die is ſcer aangemaan: -

-

Soogaat t met de 192onnent/ .
LSybenfoo beragt; . . . . .
JAaar tot JefuS komen/cº
Geen als Ölt geſagt /
Die

.

ranten Än kragt:
Ä

--

T

- 1.-

-

Optgeſgt van allerlei Keuken vrugten.
TPc Tun geeft nietalleen zijn Mäeuken/
Gefſehoone Bloemtjes aangenaäml,

Ä mº voograad vöoz de kieu

JWHaar

ET

*

*

*

*-

-

-

-

- --

Cot vcedfel kragten ſeer bequaam:
MAagt ik mietalleen ſchünen / .
&

ZSoo Wat in het oog;

DÄrjnen

-

WDat mjn hert, beWoog,

.

Leer Trekt het maom hoog.
.
.
. .
. .
4.

-

-

-

-

2

:

ſ:

::

*,

A

. . .

.
º

..

-

.
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...

Landgeſgten.
STEM:

*

Weldus bedroeft L.
: 3 :"

"r

I.

't

VÄ

... -

ſig alles ſoet/

.

.

Het Veld begindte groemen/.
Het Vee krijgt nieuwe moet/

. .

/

ºt Landis bedeñt met Bloemen: CDg mogt iſt ſoo in klaver-Wei/
Gaan graſen in het ſoetgeiei/
Dan Geeſt en Lebens rei.

...

Het Land dat werdbeſwoeid/
WAet kriſtallijne Stromen;

S
.

. .

Engphaar kanddaar groeid/

-

De ſchaduw'rijke Bomen:

Dat dog de ſtille Beekjes ſoetl
Dan Jeſus overkoſt'lijk Bloedt/ . .
HPaar

ſchadnººp Fp ſpzoeid.

E

Het Belt dat is verheugt/

-

TDe Lammerkens die ſp2ingen;
TDe Lugt die is vervzeugt/

-

-

.

TDe Vogelkens die zingen:

.

.

Gch dat mijn Zielvolvzeugde waar
- In Jeſus met der Promen ſchaar “
Soo was ik nºt º MALAL.
Het Vee geeft zijn profit
STot voozdecl 3jnes Heeren/

- -

--

-

Py iſſer in verbljd

Als ’t henn dus koomt vereeren:
-

--

--

-

*

* *

-

Gch

174 H o N 1 G-RAAT 1 CDch dat ik ook eens vzugten gaf/
Wºelk daalden uit ſullt voedſel äf/
TDat Jeſus anz ºp gaf.
d'Karnſtaat ban bniten ſtil/
Dan binnen vol rumoeren/

Boter en ktarmmelk wſl/
JNoch ſcheiden dooz beroeren:

Soo is met het vleeſch geſtelt/
TPat niet als met heel groot gewelt/
Eens Wozd terſe gevelt.

Den Akker wozd vervuld/
Met koſtelijke Aſaren/
Dewellt ma lang geduld/

Den Huisman ſalpergaaren:

GD ! dat Gods Akkermede vzugt
Ma Bºomen wenſchen nare ſugt
JMogt

dagey.

genugt.

Den Maayer maait het Gas;
De Sigter ſaat het kooren
TDat nu in luiſter was/

Beeft haaſt zijn glans berlooren:
Soo heeft de doodook toegeleid/
Sn Sikel op mp taebereid/
atik Maarj bereid.
I I I.
-

Bet Land wozd toebereid/
Doo? Eiden en doo? Ploegen,
Als het wogdtoegezeid/
m hoope van genoegen:
Gch dat mijn hert

-

Ä was/

Gn Jeſus 't met zijn Bloed gemag/

- Soa d?oegik goed gewag.
IX. Den
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I X.

.

Den Dorſchyloer heeft het taf
Soo wel als 't goede kooren

„Dog 't kiaf dat moet ’er af/
Pet meeſte gaat verlooren:
TDus is het im de erk geſtelt/

-

-

Pet kiaf ſig onderºt kooren telt/
Daar 't quaad het goede guct.

Klage over het verval der Kerke.
Srem:

- je Simeon.
F

-

Lofzang Marie.
I.

-

Z#an'tmnde
dagen Heer/
't Mieuw Berbond ? wanneer
Dat Zion ſoo ſou bloetjen:
Daar ’t ſoo aamagtig leid,
In truirſtaat neer enſcheid/

&

En't oog van trº moet vlaejen.

GDch waar is 't Heilig Baad
't Getal is klein: entquaad
Äs groot/ en veel ! de dooden

Beſlaan het ganſcheplein
En riekenſeer onrein/
Sp ſpotten met

ſ pen

HNarutºr ſtaat is verherd;

T. Bºomen zijn verwerd;
TPaar is nog Geeſtnog Leben:
"tGBit

-

/

*

-

-
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't Gntbeekt aan alle kand

*

--

Sog niet uw' ſterhehand.
Een ander ligr

º

geven.

Soo ſugt vaſt ieder ee
En bengt een naar geſee
Ten Hemel! Die u v?eeſen

E> Heer wanneer ſal't 3Ün/
Dat Jeſus Dedicin
TDees wonden ſal ºnen

-

Haar hert) haar monen oog/
Äquynend ſtaag om hoog /
-

Haär lieven Jeſus zºgen;
STe hooren uit zijn Mond
ÄGanneer de Mëozgenſtond
Ban lcVen Aall

faſsen

Gef Alderſoetſten Peer!
En wandeldap mietmeer/

.

Sy't figt der kandelaaren?
CD ja! gp zijt getrouº/
Äw Bzuidſ üw lieve B?ouw/
Heel lieflijk te vzºgen

.

Eikoomt danliefſte Meer!

-

Taat Tion dog uiet meer /
Zoo maat en doodig klagen:
MÄaar geeft gy Geeſt en ligtl
*t Genade werk oprigl
ZDa uw v2p Welbehagen

-

-

-.

Zuge

-

–
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Zugt om herſtel der Kerke.
SrEM: Pſalm 68.
I.

Wºcer! gp zijt de UBjsheid zelf/
ATDe MBisheid blinkt in't Choo! gewelf

Der Zaal'ge Zemelingen:

"Beeldmendaarininiſter ziet/
Een Goddijk Lied/ en anders niet/

„lºeeeuwig daar hood ſingen.
Ei liefſte Teſtleerd mjn Eie
TDoo? Geeſtelijk verſtand geheeſ

#

Jºjn ſtem met d'haare paaren/
Canaans Caal die niemand keud/
an die in Zion is gewend/
KTe zijn bg

wem haaren

Derſtood het ſo?gelooſe Hijk

-

Des Sätans/ däar geenänder blijſt/
Als maar de maatn van Ieven/

= -

- -

-

CenDoohooft ÄÄÄÄÄrde Dood
De Schepter voert/de TBitive groot
En klein/ ſijn loon wilgeven.
Tèe WBereld

Ä met groot cieraad/

’t Perſlaafdehert ten Ataargaat .
„En kuſt de Jelſche dingen:
Spjuichen in haarSlaverny/

-

. .
/

Euſſen Äſten Heerſchappy/
JMetroem der Pierlingen

/

erwijl uw Gunſtgenoot vaſt ſcheid/
ju herte ſinckt

Ä

verbeid
TSgf
/
s
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Dat Sion eens mag groejen:
Ei Jeſu! ſtozt eens Iligten Geeſt/
Sog als 't voo deſen is geweeſt/
„Gp dat uw, Hijk mag bioetjen:
Hw pijlen laat in 't herte gaan/
Ban die uw magt nu tegen ſtaan/

Sp moeten dan wel komen/
ot luiſter van uw Majeſteit/

anbidden uwe Heiligheid /
Emeeren d' Heer der Bzomen.

Geeſtelyk Trouw-Verbond met Jeſus aan
geboden.

*

SrtM: Ai ſchoonfte Nimph &c.

Vertoninge van de Bruidegom.
Ä7At wonder Paar falhierte zaamver
gaaren?

In as ſoo omgeljk:

Den

vº Äras
CLAATLN.

-

-

-

--

-

met d'Eng'len
-

-

-

Gver ſoo een Houwilt.
Gch !
>

<

"#

-

dit na waarde mogt bevin-

DCT!

-

-

--

Beſchoonheid van den Bºuidegom;
Boe dat de Bºuid wozd welleiäm/
Sijn Ziels

Femmen

4

Hp is de Wijſte van de ſièenſchenkind'ren/
„ Enniet ishem geljk /

-

Sijn Schºonheid kam in ecuwigheid niet
mind'ren

-

Is
*t
-

-

vºx GE s A N GE N. z,
ſijk:
te't Is#albphem
Fes Vanmaar
Engelen en Men

-

Hy

CHElt

-

-

-

Perºondering dogelk weg rukt/
Welt deſe guñſte eins geluft“

--

*

GPm hem fe "enſchen
BP isſoo Overheerlyk boven allen/
WEIdet

Die hem
in'tSchoonheid
ooge krijj'groot ge»
"Ä
isºn
Vallcn

-

De Liefde naheln higt:

-

Bp is

Ävº-

Van Gods Heerlijkhee

LN

Sn't ultgedzukte Beelt,
Daar s Badersglans in ſpeelt/
WBozd aangebeden.
-

V.

» ,

-

Betbert verdwaalt inztine Liefykheden »
Bºiendelijke Göéjd
Dil 3Ängrooee Majeſteigverhleeden/
Metaangenaam Soetheid:

Sagtmoedgheiden weergalooſe bliſken/
Dan Liefde, ſeif# tot in dedjdt
MBaar

º

dat koopt zijn Gunſtge

NOOT

Peeft geen gegen
Bp is In Hemel
en op alle
Ä
genºmvan
goedºren/
-

-

Sijn *Ä ſcht ſoö aangenaam gemoe
3.
n
0're

-

“

Als hy zijn Bºnid vergaard/

Ä zijn oneindelijk verhevcn/

Zijn

SP minderen vooz eeuwig nirt; . .
-

-

-

j? 2

Zchoon
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schºnen daar nog ſoo vcel ge
11E

M

Zijn

Die hp wil gen
na alle magt ſeer vertebo
LUl

(Toc demping van het quaad :
Het geene hy zijn Bºuid dog wil belovenf
TDaar heeft zijn Almagt ragd:

Bp is chrik'yk voo die vpandig raſen/
All is 't des Satans Hels gewelt /
Üºp al haar magt ter meder velt/
En doet

. .

Soo is
:

-

º

zºgen

-

-

vooz zijn Gunſtgenoo

Ten

-

Die leggem hem aan't hert/

-

HP wil niet een van allen ooit verſtooten/

..

Haar ſmertis zijne ſmert/ .

-

Gewillig om haar dzoevig hert te ſtelpen/
red haar uit ſoo'n grooten nood
-

)

.

-

:

#

n to?ſt een harde w?eede dood/

-

CDmhaarte hclpen.
I.

-

-

R US T E.

v111
Vertoninge van die tot Bruidword angeſogt.
Soo'n "Än IBeer die paſte zijns gelij
LN

-

(Te ſoeken in de Trouw:

j

man

moet op dit geſigt befwif

lten

.

- -

Als men beſchouwt zijn Pzouw:
-

-

-

-

Paar
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is tenhet
uiterſten
elendig/
vaar Afkomſt
Sp Ä
Helſche
Satans
LZ

De Duve voo! haar Bader ſpeeld/
Än liſt

bezºg

Arra, Naakt, Beroeit, gelijk de heel onts
blooten/

Sooſwiert zy bp de ſtraat:
Men Vaat haarfelfs van Swynen drafver
-

ſtooten/

.

-

Saois zu deſolaat:
tan met alt Werk niet eenig kleed ver
dienen,
.

Maar noet heel blaot en maltent
ſtaan/

-

Paar kileetjen is maar Vygeblaan,
Die nog

hºlt leenen.

Paar Schulden zijn meer als tien-duiſent
P0nden;

-

Isonder Vloek en Straf,

GPm alaar vuilen walgeljke Sonden;
En ſoo ſp ooit wat gaf/

Delk tot betalingvoozhaarfoudeſtrekken/
TPat maakt haar ſchultte wonder
groot/

-

CD.dat
van't waare goedontbloot/
Miet kam ehen

Spis Atſchouwelyaan alle zijden/

.

Sao walgelük mismaält:

Gelijk ºÄ ſoofwart/ wie mogthaar
yDen ?

-

Melaats cn ook Geraakt,
F..

IWA 3

-

-

Blind,

-
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Blind, Doof- Stom- Kreupel, en dan ſons
der Sinnen,

--

Soo weg gewopen op het Pelt/
Beel wagyk in 't Bloed geſelt/
WDie kon

hinnnen

Men ſtan ſº qualijk bp haarmog verkesa
reng

-

Sp is ſogeygen wys
Laatdtnend wii ſº alles aberheeren/
En is ſoo koppig tys,
Weerhoorig, trots, en ook 3eer hart ban
herten/
Hoveerdig in haar arme ſtaatl
-

-

Haarmaaktheid ishaar toeverlaat/
°t WHil

bºneſierten

Berminkt dao Hoererie en Pverſpeelen/
INet Boelen haars geljk
Die ſp haar hert geeft / en wilmethaar
queelen/

f

En meind wo?d magtig rijk:
Än Sonden Sorgeloosheid nutgetaaten /
Soo gaſtfy ſwierenlangsdeſtraatſ

En diend de Helmet raad en daad/
ÄSoo

ulter lan
-

-

-

Hiet ſulken Brouw ſoekt deſen Heerte
InlNNCN ;

En fend zijn Dienaars Uit/

Dm haarte ſoeken ente doen beſinnen/
Dacſp mag zijn/ 3 in Bruid

Dat ſp hemdog wil’t ſoete Ja-woord ge
Ven /

Daarom hybid/ enſmeektenvleidf
-

Zijw.
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menigmaalomſchzeid
FÄ
atzpmogt
leben.

RUST E.

II.

X V.

Houwlyks Voorwaarden voorgeſtele.

Beſwaoren Trouw en Houwelijks Baoz

zÄ

Haar

t
OergeſtelC;
e der Aare
geet º
Ä
f
se te Zyn
uit
geſt

TAIN LU.

LT.

IMoet zijn ter neer gebelt;

SP moet haar

pa

en Baders Huis ver

geeten

En buigen haar boo? Jeſus neer/

Ja hp wil woºden haären Heerf
Zijn
Sº fal

-

sº neeten

Ä ſº

*.

nnet haar verſleten bod

LI

Maar tot hem hemen gaan,
Bp wil nu ſelf uittrekken al haar todden/
En ſoob're Bijgeblaan;
Ganſch oberheerlijlt wil hp haarvercieren./
Beklcedem met gerechtigheid/

JNet zijn fneeuw witte Heiligheid/

hºfºn.

Sal fp
Sp moet

maar Arm vol ſchulden tothem

konnen/

-

Hp wil miet dat fp geeft/
CEen Beedelmoet madgen ſonder ſchzo

Fm

IT?!

GDtn

„

ÄÄ # teTe betag
betag
Äar ſchuld genoe.gſaam
JWR 4.
ºp.
-
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Hp ſtaat als Borge voo! haar in/
Cën ſº ſal tot haar Ziels gewin/
't Al

Hp wil
-

bºyſV I halen.
I I

# walg'lijk Vuil ja ſelf
fchen/

afwaſ

"-

-

„Schoonz s Melaats en Swart,
In zijn ſoodierbaar Hemelſchooneplaſſen;
Gntzomdigen haar Hart:
Hºp. withaar Mond en Oog en Oorengevent;
Als ſp maar ſclfs niet helpen wil/
Maaronder zijne hulp zijn ſtil/
-

.

. . - TGoo fai ſº even.
X I X

Symoethaar buigen onder zijne UDetten/
IZaar Hoogmoet leggen af/

Sijn Heil'ge MBiltothaaren reegel ſetten/
Jaits hp haar kragten gaf/
Gmhem voo! haaren Heerete erkennen/
Haar Hovaardy nu afre ſtaan/

Gehoo!ſaam tot hem uit te gaan /
Alan hem geWennen.

-

X X.

Sp moet haar hert niet neer aan Boelen
geven/

NHits Jeſus "thaar ontmeemt;
Än onderwerping methaar Jeſus leven/
Dan d’oude weg zijn v2eemt)
Enſocken henn in alles te behaagen/

- -

Gelijk haar mu getrouwde Mºn:

Daſ

nooit weer vgn ſcheiden

iAll

Än al haar dagen.
XX

.

.

En als fp haar weer Öziendſchap homev
vergcu/

Zet

,
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IHet klagen haaren Heer;
GPp dat ſº
ſoo ſondig niet meer ter

hat
2 Ä dog ſtrijden leer;
CDpdat ſphem alleenig mag aanltleven;
gen

«"

Hºp wilhaar geven liefdeluft/

WBaar doo! dat hp haar lieflijkkuſt/
En zijn haar leven.
III.

R U ST E.
X X II.

-

Houwelyks Pligten aan weer kanten.

Soo nu den Sondaar wilhet Ja-woord
ſeggen /

En buigen zijne wil/
DEjn ſondig hert voo? Jeſus open leggen/

En houden zig voozts ſtill
CDp dat

Ä a zijn Werk maginhem wer
l

Soo falhy zijn/ zijn lieve Ponw/
IlDaar aan hp ſchenkt zijn ſoete
SCroubU /

-

En Wil haarſferlten.
X X I 1 l.

Daar ſaº zin gemeenſchap van de goe
*ren

Sy met haar arremoe/
CBolt van
en beiderzijts gemoed'

Frºn

Tgl.

-

-

..

Py byengt zijn rijkdom toe /
Sy krijgt de Sleute vanzhn kabinetten!
Gelovig in zijn goed te ziem )
Sy moethaar ſchulden hem
Äp ſal’t verſetten.

aºs.

-

-

s

-
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X X IV.

inve Vriendſchap methgarie

HV Wil

Gntdeihenhaar zijn hert:
mº#
Raaden Liefde niet weerſire
e

SP

- ſºgar gPenen haar ſºnert:

»

Ä

Sp

liefststhem

º

e

Uitgelaaten/

Mits hp/ liefd in therte ſtot/
Pet nooit aan Zijne Liefde ſchogt/
In alle

ºt

Sp ſalhem aanſien als haar Heerem Ko
D1ng»

.

. .

-

WAet wien ſp is getrouwt;

Geen oude Boelen moeteninhaarwoning/
Begleurt zijnen beſchouwt;
HP falhet hem Hän alles maar verteilen/
WDie aar ſoo boosen laſtig valt/

-

WDie # 3jn Koninginne malt
Gfhaar wil

Fen

A

X X V I.

45P

me ºn met haar ſoete Liefde ſtre
EI

aar Oog hem dden gewelt;
Sijn ſchoonheids Lofen moet haar mooit
-

Verbeelen/

-

Dijn Deugden zijn gemelt:

Sijn vry Genade altijt zijn gepgeefen;

Hogwindhaar Äeſušvoshem ſoet/
Geeft haar zijnſiefd'enaizijn goed/
Soo uitgeleeſen.
XX VI I.

Sp

meº
I

.

bpandren vanhemfpzee
–

GER
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En melden van zijn deugt:
Hp wil

Ä ſº

boo2bp ziem haargebzee

CI

-

Haar ziel 3al zijn verheugt:
SP ſugten maar oprecht te zijn in allen:

-

- ſalhaar neemen in zijn ſchoot
*,redden
Ä alhaar Mood/
W 3}ll ICV AlleN.
Ep

ºsºf
meÄ
weilig aan hem toevertrou
LT

Enluiſt’ren nazijn raad;
In erfº ºn Geloavehem aanſehott
LI!

Zoe datſe gaat of ſtaat:

-

-

Fn hpºi bºo! haar ſorgen enhetmaken/
Dat haar geen qtaat en overheerſ
Gfdat het alten beſten keert/
Wat haar inag raaken. -

Iv. R Us T E.
XXIX.
Bewaeg-reedenen om die Houwelyk inte
-

gaan.

-

G Sondaart wilt gt Jeſus laten loopen?
Denkt eens am zijn Perfoan;

-

WDat ſoud gp buiten Jeſus konnenhoopenf
WDat ſoud ditztjn een hoon /
Soo'n
/

Än Majeſtet doo

ute kren

t El

@fis den Helſchen Pºins ſoo ſchaan
egÄ
nogÄÄ“ loon/
s

TUEL DLNETZ.

-

ene denken. ««« o
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X XX

-

G! geeft dog 't Jawoordaan dien Beer
der Heeren/

Pºp maakt u Godes kindl

Maat udog dooz zijn JlMajeſteit regeeren/
- EBp dat hP u bemind

„

- -

Soo Ächtjngemelſchat
ten /
..
II

-

*

-

,

-

»

-

Soo woºd gp's Heeren gunſtgenoot/
sº: 2ptzgeſtert um 3jne ſchoot . .
CD! wilt ’t dog vatten.
X XX I.

zy wil zijn teedreliefde aan u geben:
Hetkoſtelijk cieraad/
Behleeden umet Heil, voa al u leven
In läooninklijk gewaad: .
ºp wiſvoo: eeuwig u de troa opſetten/

-

Entrekken nuit groot benoulº/
En maaken u zijn lieve P2ouwl
WPilt dog opletten.
-XXX I I

GEn hebt gP niet hier in her grootſ
gen?

-

belan
-

Is dat ſoo'n kleinen ſaak?
Hoon grooten Heer tot Bzuidegom tont
fangen?

-

«

Te wozden zijn vermaak...

Gered "# van ſchuld en ſtraf der Pel
-

-

ſº!

CD wat de TDuivel ook verſind
Äp u maar tot zinpzooi bemindf
TDat u ſal quelen.
-

-

XX X I F I

e: oomt dann netootmoed tot hem
treeden/
-

-

. .

.
Eu
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„ . En bidzijn Maajeſteit/
G ziele ſegt hem, mogt ik nu mu heeden
Doo? u zijn toebereid/

MPilt danna uwe kragt dog in mpwerken/
E Jeſu! mcennt mijn herten ſin/
Meemt alle mijne togten in/
En Wilt mp ſterken.
:
X X I V.

n hert dat Willig zig laat bui

Geeft mp
gen

-

Dat kome metootmoed/
Laat ili
-

Äs

- *

van uwe kragten zui

Jen

-

En vallen ute voet;

-

TDat Wilt gn Zeer ja in dezielen werken,

Geeft mp een oo2 dat hooren kan/

my Änd dog ſp2eeken mag daac
-

-

AI

-

----

Leert mp opmerken.

#

Geeft
eeft mpd
mp dcg ſugt om alles te be
begeeren/
lºfjn Herte is ſoo hert,
En wilt dooz uwe kragr mp oberheeren;
't Än liefde maalt verwert,

Tabuigten neigt dog alle mijne ſinnen/
TDat ik ſoo'n ſchoonen Bruidegom,
JMag ſoeken tot mijn eigendom/
En u beminuten. -Jeſus.
. .
- -

Wie ſoekt dic zal myvinden.
Ziele. . . .

.. . .

. .

.

-

Trekt my-ö Ziels Beminden! ...

–
. .

.

.

--

„se H o N 1 G-RAAT JE
Kort

Morgen- Geºrg

srsu: Dewinter isvoorby geſtreeken.

-

I.

OJ

/

Mogt mijn Jogge Biel ontºwaken/
In ſds een held're daageraat; .

Jºogt Jeſus eens mijn herte raaken/
Dat Goo! den Zehnel open ſtaat;
WHetzjn liefde ſtraalen/
In mijn Ziele ſchijn;

DÄ Änjdaalen
TBüiſternis verdwijn/. „ - Booz zijn ſoo
aanſchijn.
Dat ik de Jºagt nu af moſt leggen/
Pan werken in de TDuiſternis:
Den Heere Lof en dank mag ſeggen Booz zijn getrouw beºbaarénis:
-

TDatik nu mogt loopen/

".

In een regte baanf
THe tjd iiit mag köopen/

tothem te gaan/
En ſoo te

byºn,

äan.

e Jeſu leert mv uwe weegen
En leid mp daac geduirig in .

Gp dat ik nooit enzp verleegen/ .

Liegeert min Herten WPil en Sin/

°

ät in mijn händel,

tadig opu ziel
En in al min wandel/

Fond en Wereld vlie /

º.

-

vAN GE SAN GE N. sr

en den sº
Maat ik u vzve goedheid pzijſen/
Aan mp als een onweerdig Niet;

Wilt mp u bºp genaad bewijſen/
In liefde

Ä mp

meder ſiet :

GP dat ik mag vinden/
SLot mºneeg dee/
H dien Tiels Beminden/

Segt tot mijne Ziel/
CD ziel! ik benu deel.

Kort Avond-Geſang.
-

SreM: Die Jeſus tot zyn Hetder heeft.
I.

-

Us meemt vaſt af die kleine tjd/
TDie ik op Aarden leve;

h dat ik dog met alle vlijö/
ITÄp töt den Heer begeve

,

Enſdeh verſoening in het Bloed/
TDat alleen zielen leben döet/
Booz al mijn vuile ſonden /
TDie dagelijksmog waſſen aani/

CD! mogt ik regt na Jeſus gaan!
Eſchulen in sº wonden.
Gp hebt mp deſe dag bewaart/
Il vind nag uwen zeege:

Äa Ziel en Liehaam mn geſpaart/
CDch dat ik nin verieegen/
JPMogt
/

Y
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E

IAAogt danken uwe JPajeſteit/
Poo uwe vºye Goedigheit/
't Gnweerdig Niet beweeſen;

WHeer geeft my dog eas ſºll een hert
TDat uit der ſonden ſtrikt ontWert/
H JAalne

-

megtºren

Dat ik oolt vzp genade ken/

En tot den Meer mag kamen/
Man aan u ſoete weg gewen/
Dëerandert als de D2omen;

Geert mytrekt mp/dog daar in

<a Buigt my/ neigt mijn wil/en ſin/
Dat iſt in al mijn dage! „

Haag Ieſus hebbeu tot mijn Heer;

Die mp regeeren operheer/
JNazijn V2P

wºhaagen

Ik
nagt ook veilig 3P/
TDe Heer mp dog behoede f

. .

Dat iſt van alle quaad Zg b? /
Schoon Helen TDuivel Waede:
Tee ſaap mijn Lichaanook verquik/

Des?eeren handen UBijs beſchik /
Itay vzolijk doeontwaaken:
s
Dat ik mijn ruſt/ vind in 3jn ruſt/
THat Jeſus zy mijns herten luſtf
GEn alle mijn Vermaaken.

»

vAN GE SANGE N. 193

Verleegentheid der Ziele om Godt te Ver
hceryken.
..
. .. Srem Hoogomhoog &e.
I. -

V

A”Ä
CDpper UDeeſen/
T\. Weerdig alle Tof em Eer,
Pan de Seraphijns gepzeeſen/
Die u roemen als häar Heer: . . .
CDch mogt dit zijn mijn werk!
Och mogt dit zijn nijn werk!

-

- H den Heerfe loven loven loven
_ EDch mogt dit zijn mijn wert!
ſº öogenmerk.

Snal mijn doen/

't Suiver werk der Cherubijnenf
„Die met uitgelaten ſtem
Hoemen u als Seraphijnenf In het nieuw Fernſälem;
Gelijk doo? vp gemaa -

*

-

-

-

„. Geljlt doo? v?P genaa/

Sielen u ook loven/loven/loven
Gelijk doo? vºn genaa/st.
Sy" ſingen 't

bººººº

.

Al u werken u mee p?ijſen /

Än /

.

. . .

Hemel/Aarde gröot en kleen
Alſes koomt u roem bewijſen/
läoepen uit in 't Algemeen; t
Gzoot is den Opper Peer .
Gºoot is den Gpper Heer/

Wilt hern dau dog

.

.

.

.

.
* -

even/aven
G?Ogt
«-“
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Ä is den Opper Heer /
ED! wilt hem dan Fºº LOLULU UNLEY.
Iºaar hier ſta iſt heel verleegen
Enweet tot ditwerk geen, raad:
Meat Lof dat ik ufa geen,
jºet mijn hert en momden daat:
G! dat Was Ä
dat ik was bequaam!
Soo'nD!grooten
Heer te loven loven/
Vell/

g

--

CD! dat iſt was bequaam !
(Te roemen UWen

Feten Jºagil.

CDch! ſal iſt zijn uitgeſlooten

Bandit weergaaos vermaaktſ
Sou ik hier van zijn verſoateº,
TSat iſ in t gejnig mietraa/
Meat ſou dir zijn een ſinert
MBat ſou dit zijn een ſmert!

G! ſaat ik u laven/loven/loven/
-

Weat ſou dit zijn een ſmert!
TDie hier vºn

verz" Wert.

Maar ik ben ſoo vo vºn ſºnden
Al mijn pligten zijn beſnet/
Dat ſpu niet loven kunden/
jondom met het quaad beſetz
G! mogt il eens zijn rein
CD! mogt ik eens zijn rein!

Datik u mogt loven/oben

oben

Gmogtik eens zijn rein!
Gewaſſchen in U

ziehen

Humoet ſeifs mijn ſonnig

ºn

Wak

-
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MBalgelijk zijn bp den Meer
Want nijn hert Wil niet na boven CDch! dat ik 't eens regt bcgeer/
TDat het verandcrt waar!
TDat het verandert waar!
Gm den Peer te loven loven/lovet/

TDat het verandert waar
WDant dit derVen

º

mp naar.

CD! ik moet nogtans bcginnen/ .
Metdit overgroote werkt/

;

.
-

*

Heere doet 't mp regt beſinnen/

-

Geeft mp.'t Waare osgenmerk :

,

TDat een onweerdig Niet,
TPat een onweerdig Niet,

Ä love / lobe lovef
at een onUUeerdig Niet,
Alleen op vzp gen
Ziet.
P?p

-

-

Ik ben dog op 't minſt niet weerdig/

Dat an anpu ſchepſe geeft/
En geduirigzijt volveerdig/

-

TDatmen doo? u goedheid leeft/

.

CD! mogt ik dit regt ſien/
CD! mogt ik dit regt ſicn/

Sou u. goedheid loven/loven/ loben
CD! mogt ik regt ſien/
WPat gp ’t zondig

ºs

koornt bien.

En als gp ſoo'n kind der Hellen/
Wedden wilt uit dit verdziet/
ZSog elendig; die wilquellen/
Sig

ſeien

en ball U blied:

Sº t moeſt zijn v?p gemaad
SP! 't moeſt zijn vºn genaad!
- -

-

F 2

-

TDie
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TDie ſou ik dan loven loben loven/
CD! "tmoeſt zijn v?p gemaad! .
CPfandcts Jeer
gcen raad.

wei

Itan iſt dan u eere geben?

-

Dat gp een onweerdig Niet-,
Titu goedheid ſchenkt het leven /

Dzy genade op mp ſiet?
CD daar mcemt dan mijn hert
CD daar! neemt dan mijn hert/
-

-

-

Sooſalilt u loven) loven/ lovenf
-

GP daar! meemt dan mijn hert/
Dat 'thier toe vº Wert,
G! mogt eens "tvolmaakte koolnen
TDat iſt meed mogt ſtemmen in .

. .

JPet d'Eng'lem enal de Bzaamen

G! was hct mijn herten ſin/
Te döen dit eeuwig werk!

.

(Te doen dit eeuwig Werk!

-

CDm den Heer teloven/loven / laven/
(Tedden dit eeuwig Werlt!

-

-

CD ſoete Jeſu! maakt mP ſterk.

-

-

-

*

---

*

2

-

---

;

- - -

-

- --

-- *
-----

-

*

(
- - -

-- -

-

*
» -

-

-

-

4

-

-

- -

-

-

* -

-

--

- - * - . .-

-

-

--

* **-

-

r
/

W
WOH
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Wonderlyke Veranderinge.
STEM: Bclle Iris.
-

--

Uiſt ſoo / als ik met nijn oog
Heeren
Vond mp opgewektte melden/
-Veele dingen van on hoog: - - - En mog een dat in 't beſonder/

J Uitſag op des

Ä

Roemde's Heeren vºp genaa/

-

-

-

--

Hoode tot het groote wonder
Jeſu. Singt

des

-

-

-

-

-

-

-

FÄFFL.

Polven/ Beerenſ

eeUWIen

Eiſchten haarte overheeren/

NÄ te BOLTEN Ä

-

-

og quam een Leeuwin aamſtappenf
Agtbaar/ fier / trots vºm gelaat

y

Leeuwen moed deed haarvertrappenf.
En vertreden's Fºs gewaat. . . .
Even op ditogenblikf
Viel een fragt van bliren-ftralen

-

Wonder op dit herte dalen/

En verwekte groote ſchik

.

.

Want haar moed gehee verſagen

-

-

Lam'ren aard die quam opdagen/
-

Iv, En

98
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IV.

En gebzulen roof verwoed/
Naare lagen/ felle tandem

Sogt ſp niet meer aan te randen/
Öoninkg aard of Leeuwen m0ed/
Haar miet meeren kon verunaaken:
Ach ſp wenſcht een Lam'ren hert;
Ach ſº wenſcht dat Leeuwen ſaaken/

4

Faſſen miet meer tot haar ſmert.
V

Voogt ſoo waſſer Bpandſchap/
And're Beeſten bzulden/türen
Nu ſp niet wil bzullen/ ghren/
Inhaar ſönde wegen ſtap:
En wat waren Cam'ren toojen /
Suiver methaar in Haar ſchik/

Vonden haar verpligt te ſtrooijen

Schoonvoetſaan gras elk ogenblik.
V I.

: .

-

-

Wonder God / wat wonder Werk!

Een Leeuw verandert in 't weſen/
En ſoekt nu geheel UK deſen/
Soote dzagen's Äerders merk?
Enis wog welheel verſagen
Nu dat niet gen0eg vertCont/

Ofhet Merk welregt mag dagen
z

En d'ºerder in Haar
V. l herte
I. - Woont.
-

-

-

Enkel yºy genaad van Godt/
Die en

Ä

en Sin kan buigen /

Dat Teeuwinnen willen ſuigen/
Aan der Tam'ren ſalig Lot;

Seraphynen
Heilig ſongen /
T. - /

GOAe
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Gver deſe vºp genaa:
Gch! datonſer aller tongen/
Songenzer Halelujah.
-

-. --

-

Herteloos

Klagte over de Hardigheid ,

heid, en ongevoeligheid des Herten.
. Srxs: x. Geboden
Efijk de harde Diamanten/

En ägtſen van een ſtert gewelt Soo is mijn hert aan alle hanten/
In ſozgeloosheid heel beknelt.
s

II.

v

|
-

-

º

kanik het inſtiheld dagen/

is of’er geen Jevaaren 3P/
Itan Äeſus ſullt een hert behaagen?

Aeb Jeſutsond

unedeip!

buigt het/ beekt 't in ſtuk
I II.

Aitrekt
er

-

-

ALch Jeſu ! toondu ſterke fragt/

Maat het boo! uwe voeten buklten
:
van hard f ſoo maakthet
Än

"#

h

-

-

IA 4

-

"

IV. Jaegt

/

-

-

zo- H o N 1 G-RAATJ e .
-

-

IV.

»

-

--

*

-

FAeigt dog mijn ſozgeloofe ſinnen /
Aileen totü
genadig
ºeer: ,
Eilaatik
u alleen
dag minment
JLaat ik dat onderWindcn Meer

.

*-

Y

- - --

V

Ach! gy wilt ja niet laten ſterben

... -

Äjziele als zu tot u toomt. *
Bailuwe gunſte moeten der e/

--

Terwijlmog vºn genade ſtroomt?
V .

.

J wil nog biddenj ſugten/vleſenl
Laat het niet zijn in eigen kragt

Gy wilt my leeren tranen ſchºejcn.

-

En buigen ander uwe magt.“
---- *

VI I.
A

*. -

GEn heb ik dat niet ondervander
...,
Laakt gp mp niet eens hert'lijlt aanf
Iºa dat mijn Zielliteeg Ä womdev / . . .

Hoedjniſ jeenik hebtontfaan.
.

/

.

. VI II

:

Engp wilt ſelfs dat ja getuigen/....
Waakt mijne zielt geheugen quUt/

Cerwhgympſoa liefdee Äen . . .
T Enſoctelijk mijn hert verbliſt."
-

-

HX.

-

-

-

Pebt gympnet geleert van binnen?
In thcimelijt ſoo herteljll.
Kwaamt gn mijn ziele doe niet minnen?
Perdzeeft gyniet het ſmerteljk? X. Geh

--/

vº* er sA N GE N. se
CDch Reer ſoud it my ſoo bed iegen?
PJMeen! geeft dat het waarheidis/
Gehaart ſouja zijn dat liegen.“

In tüiteind niet als dzoeffens º

EiJeſu! Iaat eens wederhomen/

u# # ##ſoo Ä

/

ellt Maagt ſal dan met de

en/

ºn
MDanneer ſaleens die rijd aanhomer,
MBeer vinden uw genade bg.

-

"X II.

-

Äeſº datiktpoevenj"

Kººrvoleiebe ſtrömen
ER ſingen het Valelujah.

-

-

-

.

. .
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Sug tot Jeſs

Oººl

anderwindende Genn

de.

:

Srem Pſalm 77:
-

.

-

*#Sº

>

*

.. . .. .

-

'

I.

mietgeernommefwerben!

Hwe v?p genaade derven; “
-

ÄÄÄÄÄng
En laat iſt nijnhoopebouwen/T
G

-

Fäuſten in het ſoet

Ämt

Heere van u liefaanſchijn/
*k JWHein/ ik wil deuwe zijn.

.

-

. ..

I I.

Iºogtans ga ik veele dagen/
TD2oevig/ ſo?geloos beklaagen /

"ktäuſtin naare hert'loosheid/
Juiſt ſoo als mp 'therte leid/
SEven of't mp niet itan raaken/

(Terwijl d'WBeerelt methaar ſaalten /
(Trekt mijn hert ter zijden of/
En mijn ziele kleeft aan't ſtof.
I II.

En als ik mog kan geloben/
MLeer ik ’t nict dat’t koomt vanboben/
Äa houd het dann weer verdagt/

Foo de Sonde mptoelagt:
Ach mijn hert dat wozd nogboſer/
Beide heilen ſozgelooſer/
- s

Er
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Enik mein ik ſoud voazraan/
KCeder in uw wegen gaan.
.

IV.

.

.“

-

IHeerleert mp umader tennen/
Crekt mp dm aan u tc wennen?
vzees dog het ſelfs-bedzog/
zoeft 't bedziegljk herte nog:

s

-

WDilt unp v?p genade leeren

-

Ja mym dziften overheerenf
Laat gelovig opuzien |

-

-

–

*

JUDP elendig aan U bien.

-

V

Enniet ſteunen op het eigen/
(Tuſchen beiden heenteneigen/

Ik ſou geeren in 't gehee/
Eenig zijn u eigen deel;
Zoo ik my dog miet bedziegef
Hºwe vºp genade liegef .
Soo heb ik 't ja welgeſtnaakt/
Leert mp dat 't mjn herte raakt.
V I

-

-

GEn laat iſt gelobig werken/
Beelſins uwe lefde merken/
Ei vertoond mp 't goed en ſoet/
JNa UW v?p genade goet :

Jeſus zu mjnigtenevent
v

„

-

Mienant kam ’t mp anders geven/
(Toont mp u gemade weg/

Änu Heilig overleg.
-

V II.

(Trekt gp miet dog ganfch ontbloten?
Ei wilt unp dan niet verſtoten/

Reem mp in uw gunſte aan/
Wºn

2a H o N 1 G-RA A T JE
En laatik regt tot U gaan: .

. .“

ujÄes Beijnden . . .»
.

Bilt mp
ondervinden/
P die doen
ijn Pºonk-Äutpeel;
eſUS 3P In

:

-

Genaad'r
Ä

vaoz mp geheel.
-

V II I.

.

em ſou ik daneeregeven/ -

Ä dat mijn leven /
doo? v?p genaa/
Äuiſtikbeſtond
ſing Halclujah.

:

-

-

-

...
-

-

-

.

-

-

-

- -

- - -

---

-

-

»-"
-

-

-

".
-

.

- ».

-

--

-

.

- -

-

3
v

.

wºFs. ...

-

-

, . .“
“

-

-T-T

“. - -

---

“--

"

/

-

-

-

-

-

-

-

*
-

-

s

. .. . . . ..
--

- -

--

-

-

-

/
*

-

" ----.
***

-,“
--

- -

-

-

-

::
--

Avss.

1f

)

*

- -

.

A

:

-

-

.

-

*

-

- -

-

-

-

«

- --

-

-

, sº

- ..

-

»
-

-

-- - -

*

-

-

-

vºr G es ANGE N. so:
-

Heerkheit der zige in den Heme.
Srem: Pſalm 116.
1.
eV7ertroofer
ſeer des Herren vooms
V Äºrmºn
-

* -

-

-

-

't Booz uit
Ven/

TDat

-

baº

zer van 't Talig eeuwig Le
..
Jeſus eens aan haarſal ge

LN /

-

.

Im plaats van al dat dzoevig nare naar.

“

Ä
P!!!

Sy
-

l I.

-

hier een Licham om rot

*

-

-

net

Pal ſond/
-

-

en volmaare klage

ten!

.

-

z

WPaar van geen Peugt/ geen Heil enig
te wagten . . .

Maar . ! hoe ſal dit eens verandert
.

3jn.

»

- -

..

-

-

I

-

. .

W

1.

-

Woe ſa het blinken vol van heerlik
(jkheidt/

*

In glansTENgetk deSon, enMaan, enster
- -- - - -

“:

-

In

-

ass H o N 1 G-R A A TJE

- In 't lufterrijke
ſchoon moet 'toog ver
Werren /
-

Als 'tſig vertoomt met deſe JlMajeſteit.
IV.

-

Cenhoeft geen ſpijs/ mog dank/ nog
voedſel meer/

Geen pijn/ of ſmerten ſal het Coit meer
quellen/
.
.
.
't Sal
dood of ondergang meer

Ä

ECT1

-

--

,

-

Maaar eeuwig ſtaan dooz magt van zij

nen Heer.

-

Ja 't # aan Jeſus Michaam zin ge
Poe
-

-

X

in LI!dé; tijd ook

mag vernedert we
-

-

Em oberklimmend'Heil ſal het ma deſen
Doo?
maaken ſchoon en Zemel

Äg

. .

. Wyk.

7. -

-

-

VI.

De Ziel zal in volmaaktheidmetGods
Beeld/ . .

.

In volle luſt fhaar met dem Heer ver
- ...

En los
-

- -

maakten;

-- Äat van al des- -MBerelds ſa
L!

"

. .

Sp Vemelszeiligvemelſangen queele.
-

VII. t Ver

van GE SA N GE N. ao7
V II.

vº,

hier maar enke onber
Sp enº
maarten deele hier bene
LI!
't

tall

-

Paar dwaſen

hande

toomt het / ſonder

redgn

En entei onverſtand aan alle kand.
-

-

man igt
Ä ſal het doo Demel-ligt ver

Fam des

Dolmaakt

Heeren wijſe we

gen

-

Gn mooit mietſtaan in eenig werk ver
legen/

Der Änd voo bet verſand den
ſwigt.

“
-

„”

I. R Us T E.

1 x.
wat is de ziele hier beneden fwak/
MPat groot gebzek aan alle haare plig
Ten;
Pet boole Äf gaat ramp op rampen
ſtigte
- En Ä haar tat het ſwaare ſonden
-

-

-

pak.
- -

*- -

- **

X. JPaar
-
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X

Ä
dan bevºid banal ditſondig guaatl
oo ſalſ, ſonder Sonde eeuwig feven
En ſonder al dit ſandig wederftſtreve/
Booz eeuwig dienen Haareg
Waad.

Heeren

-

-

X I.

-

Bolmaakte Heiligheid is dog haar luſt/
En die ſal eeuwig ligten ende ſtraalen/
IWHet vº glans in 's Hemels ruime Saa
L!!

-

"

Gm nooit | mooit nooit te woºden
uitgebluſt.

-

X II.

Sp ſal in hetonnaakbaar Heilig Ligt
sº'º
Ä in Gods gmmſte eenwig le
Dit

WÄ ze

en ſal haar

nooit bege

ULN

IWAaar op haar ſtralen ban Gods Alan

geſige
«

-

. X-I I I.

Wat is het Ongeloof hier doo?gaaus
arrodt 1

-

-

Hoe moet de arme ziele daar dooz be
Z - . –ben . . . . . . .
TDe Liefde flött. de HocF wil haar be
r: „ , geben / . . .
Soo krijgt zy in dit naar / ſoo ſtöot
-

OP

ſtoot.

»

:
N

- - - - **
. .

--

XIV. Maar

-

vÄN GES ANGE N-

24r

XIV.
-

IWHaar danſal het ooge alles ſien:
't Gehoopte goedvolkoomen zijn verkregen:
TDe Tiefd' tenhoogſtemtoppuntſijn geſtegen /
(Tot Jeſu vamºſada hellen Vlien.
Zp MDorſtelt hier met 't boos Vyandig rot,
Welk alle quaat ten haar verderve ſtigten/
En al unet groot gewelt of liſt aanrigten/
KTothaaren

baº zſuadeye ſpot.

Maar dan ſal zy volkommen zijn bevzid/
t Alamſalderranenvan haaroogenwaſſen/
Derquickent lievend Hert in Hemelplaſſen
En doen haar Triumpheerennaden ſtrijd.
-

.. I I. RUST E.
-

xv1 .

-

De Alard en ZSonde ſp dan heel Perlaat:
TDen derden Hcmelſalhaarwoonplaats we
ſen/
-

TDaar 't Ligt in volle glanšten topgereſen/

Dolmaakenſal

Ä Frage ſtaa.

Pet ſoet geſclſchap vandes Hemels Heer/

Salhaar volunaakt zijn Dolheid mededelen/
TDit ſoetgenotſal haar vooº eeuwigſtrelen /
Poe ſoüde ziel
UNLEY.

º gmenwºchen

Syſal bp haaren jeſus dan altjd
Derblijvenſen zijn Aangeſigtaanſchouwen/

Zünafſjnſalhaarmoptnieerdoenbenouwen
Sijn bp zhnſdanvoozeeuwighaar verblüd.
-

a

't Ge

242
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-

XX.

't Geduirig werken ſoeten Gmnegag
SalzÜN Ä 't gamtſche Cyooxderlieve En
g
gten
Gmbeiderwilvolmaaktteſaane ſtreng’len/
Ins Leeren Lof Ä alle eeuwen lang.
7

- ----

/

-

"

*

I.

. ...

-

. .

Sp ſaldaar zien 't ontallül grº getal /

Apoſtelem/Popheeten! met de Paº/
jeovig Gölſ die alle tat God naderen/
TDaar fp

geſº.º houden ſal.

HierzönEyroon
kronenvoohaarweg
geleid/

Ä äijkdom/ eerenvollevzeugde/
Fat Jeſus ſelfs zig in haar verheugdel

- Hier is

En alle

vagº Ä

ziele ſp?eid.

O! vzeugt/ @! vzeugt/ GP! volle Ze
mel-vzeugt /
Manmeerde zielſalinen met Godiebel,
-

-

En ſonder 'tminſte ſchijn van wederſtreven/
In ſoo een Dolle volheid haar verheugt.
XX. VI

G! Saligeeuwig/ eeuwig/eeuwig PLigt/

zoeeeuwig eeuwigſaldeešveugdeduren/
Hoeeeuwigſalhaar deſe glan begºn
Teie ſtraalt van 's Heereneeuwig Aange
ſg

XXV.

G! Heer hoe ſalig is dat groote goedf

Datmuſeen@ogehanofmag aanſchouwen/

°Ä
ik ſmelten int gezigt: en Houwen
et Gog geſtadig ºp dat ſoetſte ſoet.
E I JR TD E.
-

-

B
y

–

EN: 243
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-

- - - -*

By-voegſel.
Van

eenige Licderen welke door andere ge"

maakt zyn »en welke wy meinen dat den

Godvrugigen Sangeren SangereſſennietOn
- aangcnaam ſºllen zyns Verſoekende onder
Wylende maakers dat zy het niet qualyk ge-

lieven tenemen dat deſevebydemyucuit
geve tot genane ſtigtinge.

,
*

– – –

– – – --

- -

-

GE DA GTE N
Over het Zalig ſterven van den Eerw:
Godfat. en Gecerd. Heer,
-

LEONARDUS
BLOM.
. .“ – ::
-

-

Getrouw zielſorger in Groningens Gemacmeoverleden den 21. May 1721. - " .

Stem:
Reveine Vous.
. of X. Geboden.

.

«s.

- -

- -

-

I.

auberſpelüke Weegen/ . . .
is

e HBee

..

waarnate weegen

–

ÄÄÄÄT
't Byurvlammend oagyauhemdie'tduiſer/

«Äcºººººººººº/
An doffe uaarheid gepen luiſer/
MDax

«T. -

EHp 't

FÄF
-

.
-

binnen Groning wallen

TBoo d'opper zº
2 - - 2.

.
-

-

ºs,

- H o N 1 G-RAAT | e
Hp wilde dat het ſoude bzallen/ „

den ent

JUNet Sieraad

ereid.

Pºp plante daar een Biºn der bloemen/
TD.e dooz de veelheid van Coleur/
't Gelovig Goggafſtof reroenen;
WDiens wonderbare geur/

-

TDe Meus van jder een quan prik'lem/
JW Maar met een CDngelijke magt:

3

d'Een bzagt derenk/ de dood haarſtik’len;
Een ander/gaf stehens kragt.

Ä

Deſinaak
ook verſcheiden voedſel/
Een ſuiv're Bie zijn honig von;
Cºf ſchoon een Spinmetzhn gebzoedſel/ .

Haar gift ook

dº z

.

zuigen kon.

Geen Stoºm-wind dede Jem opt ſitt'ren/

Sjnſteelſtandvaſt/ zünblad was groen/
Geen Hagel-bup kon
verknitt'ren/
GPfaan zijn b

sº ſº

dOen.

koom
ufert Binden ziethem prphen .
JlMet glans en luiſterijke gloo/

a# wp

Yem van ma bp bekijken:
ik van het ſpoo??

Äaar hoe

vºa

Gf ſchemert't Dogwat widt worden?
ktſagdaarde Blom; 'kſie hemniet neer/
Zisweg, ik miſt heun uit zün orden/
Äk vind heun niet& waar ik mp keer. -

Hoe! ſaleen Blom intſerkſtvantbloejen/
En in de Blocimaand ſefs vergaanÄ

-

- .
W

MBozt

ya" GE SANGE N. 24
MBººt't jeugdig loof ſoo frisiut groejen

"ziº-F"
O. Landmanderfiſ reden vagen? –
JPaarom dees Blom uit 't ofgeruht z“
MDaaram optgeurigs Ä dagen? -

da jenſeeposten Ädaran?
gretig Wenſchten uitgeroept . / BediCumman ſoa verdoaten? ..

FÄFFF
GPfhetººm dat niet vervallen/ .
Sou'erten Sinnen altevee
Wanneer ſteroogde toogvÄnjen /

Er hop

Ä.

. .

*
.

ºjepanhinweis

en ſin alleen moſt

/

„Cººen die maakt datt Bomjéleeſt

* ÄmÄ
Wind doet wajen/
Coleur en geuren ºf,
at Blo

-

-

g

XV.“ F

+ -

-

–

-

@fišhetºof ſooſeer verwildert? ..

Ät ſº hoog.de overhand.

-

TDatmen nietzien kein wat Gp jüdet ?
Gp lage

sºnst Gp plant.

Gfs 't om dat ºp tot genoegen/

--

e

Äau ?! Landman heeft gebloeid? Dat Gp by and're Hemkomit voegen.”
Int Zof daar

Äg groemten groeit.

Znt Hofdaarmen nog štom nog WDinden/
#Nog opt
er
" . . .»

vºrg heeft beſpeurt/
3

A
-

zs w o N 1 s. RA AT ! - Alvear seen Gnkrut is tºoinden
-.

…

tot dat het treurt.

Dat 't BlomtjeÄ

it was Grward die konvoaggen
Ä
geerhzke SwaanÄ
Als Py foo Geeſtrykluft guan
/
JlMet Wooder

aºs Eng“len klank/

oe Godt sinye dieeſch verſchenen/“

ÄÄfoote
Ä
geſchien.
Blom verdweenen .

et Dit

-

A

't Jš regt 't b
-

-

d

-

Hp die der Englen taalkon ſprechen!

#

Sag als

met zu zeige.

Was d'Aard omwaardig dies ortweeken

5p d'gemelingents in't Ligt.

"zyn Eerweede laaſe Predikate, ult
Tim. 3: 16,

-

.

-

GRAF-SCHRIFT.

H“ eralien verſch, waſ hier van
TL -

LEONA ARD,

Die regenA Saans
Vce betoönt een Leewen
ARD
Het viceſchººf, niet vrcemd, he was
-

-

-

maar van een BLOM 2 : „
Als d'Aard 't gelaat vernicuwt ſooryſ Hy

-

wedeom- -

-

-

-

- -

?

-

N, N.

-

-

- -

-

--

-

- --

.

- -

"

- -

-

-

- -

. .
- - -

. - - -

-

-

Swa
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sw AN EN GESANG
van een Seecker

L E ERÄA R,
Weinig dagen voor zyn Dood
gemaakt.
" --

-

.

.

ST EM: Pſalm 6.
I.

Än lijden is geleeden/

M Mijn ſtrijd die is geſtreeden/
Ik ben deeg Aarde moe;

-

Paarweldanal mijn Binden/

.

Gyſult mp mietmeer winden/
’t Gg Ilg den
toe,
'

m

D! Heere wilt omtfangen/
JL2p die met groot verlangen/

-

-----

Beſwangert bengeweeſt:
GPm mijnen Diels beminden

-

-

Eens van nabyte binden.
Heer Jeſu daar sºmijn Geeſt.
-

-

.

>

--

-

-

.

e

-

- -

e4

TRI
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.

.

D E s

- -

-

G E Loo F s,
Ter uitvaart van den Godzaligen, en nu
« -

Saligen

.

.

. .

sYMoN GE ST EM A.
Godvrugtig in den Heere ontſapen den 1. Juni
I 722.

Fremente Invidia.
STEM: Belle Iris.
*

,
.

-

I.

-

I?Ä.
't likkeren der Blixennſtraalen.
Tag ik Symon Segep?alen/

-

W

JPaar de Sterren met een vlugt.
'k Sag hem dooz de UDolken ſtreven /
Gp de MPieken van gedult/

Dooz t Geloof mabovenſweven/
Met een ſnik

H Äh vervult.

Serafijnen van om Hoog /
Poerden hem met zoet gewemel /

En gejuig ten hogen Zemel/
Boven ILugt en Fiegenboog.
ZStrax daar gaan deš Zemels deuren

CDpen! 't ongenaakbaar Ligt./
Straalt van agter/ en van veuren

Dan den Chzoon Zemint gezigt.
*

-

-

-

. . )

Il I. 't CDU

vANG FS AN GE N.
-

-

I

I.

249.
*

-

't Gnzigtbare WBonder-Ligt ,
JPauwelür zijn Gog beſtraalde/

...-

Gfde Sans van Jeſus Praalde
Gp 't verhemelt aange3igt.
,
Schooner als de Zonint Suiden/

jàaar een ſtrenge Wintervlaag/
Gloeiten Glinſtert op de truiden

-

En de Silvre TDaau om laag.
IV. -

.

-

Wellekom! dus ſprak de Poſt . . .

Die 't beleit der TDonderſlagen
MDikt/ en de Aarde
9
TDat geen Schepſel kikken doºſt.
. .“
Koomt Gezegendenyns Vaders
, , ,
* GEn ºp dzukt Jenn aan de Mont/,
Zugt/endzinkt uit mijn' ſprinkaders/

Ä!

Ptuſt uw twijnend hart ge3Ont.
V.:

-

'k Sag de Molven dul op Koof

-

WKaſende op. u WPater-tanden.

'k Zal hun Lammrevagt Verbanden."
TDog na dat Gp dooz t Geloof Pal-ſtont onder MDerelt-Ionden/
Die van veyre en van na bP PU aanbaſten/en Verwonden:

--

Plaats ik U. aan de Engelen-KP. v I.
2
Uw geding is uitgetwiſts:
„...
(Tot uw voodeel! ſchoon het Gozdeel
Pan de WBereld uw veroozdeel/
Gy blyft eeuwig Piëtiſt.

*t Zé een Itetter/ die den Letter
JPiet doo ondervinding kent.
...
G2 y

5
-

't HS

zso HoN I G-R A A TJE
't Jš een ſtoute Jaan beſmetter
TDie mijn Wiewelingen ſchent,
V II.

v

-

-

Metſos plaatſte een Dienſtbºe Geeſt/
zem bp Symon van Cyrenen:

Riruisen Haamgenoot vooheenen.“
An heteeuwig Builoft
. .
GEn ik hoode de CEngle ſchaaren
Met een Halleluja Jah/
Vzum genoegen blp verklaaren
Gp dien Goten Jubeldagh. *
VI II.

.

-

*

-

-

Een van Henriep de Aarde toet
't Soutelooſe gemelſoºmen

-

Op Gods volff ö Aardſche Women!

Ä

Jé al
MOe.
WGözt dan MGjš! Gp die baldadig
WDraakt des komíngs Heerſchappp; En zijn Zuck/ al 't ongenadig
Goºdeelt voog u Maatſchappy.

.

"

IX.

.

.:

Aluw MDurmen is dog miet.
Uw gedagten hoe verheven/

:

"

-

-

-

Vzoe dooz Afgonſt aangedºeven

-

Sijn miet vaſter als een riet.

-

.

..

Als gp meent Gods-bºpeje panden
Pnder Satans nagt te hoenf - 's Hemels Geeſt kent idg geen banden
Ban het Vlceſchcyk Kapproen. r..
.

.

.

K.:

-

-

Aluw Kaaden wijs beleidt ..
Sal Godts Goſte wind verblaſen/
En uw Maatſchappy verbazen

. Als zijn TBonderſtem--Kammer.
-

* -- -

.

„
Jeſus?
>

vA. G E SAN G EN

-

5s

Jeſus wiltoch Triumpheeren
Spijt den Hatanhoe verwoet!
Jeſus zal uw magt bzaveerenf

enverrappenmºnº
Handelt dan verſtandelijk
Plaat u tugten / Aadrſche Grooten

–

,

Eerº netzjn Gondertlooten“.
--- :

U verdeg mit Bgenblik.

Ptuſ den Soon/en doethem eer aanf
Gfzºn Bramſchap ſonderpeil/ . .
Samet Bºrenivlarnter meerflaan/
Al uw pogen

"sº

.
-

ſteil.

En Gpgunſtgenoot van Godt!

Laat geen Dogrievieren vlteten/

-

TDie ten Wangen mederſchieten

-

CPver Spmon zalig tot

-

WDees geen mutteloog beweener -

. .

Panzjn aſch/ maar volg herſpoo? . . 't truisſpoo! na van dien Cyrener TPaar ºp als

º

ging 098,
".

MDees gemoedigt doeve Bouw
Taat de grand van uw verkwihhing
Sijn Jehovaas voize ſchikking/
Ditperzoet der MDeduwen rouw.

\

sº

Pºier op ſlote. de Englerpen

Cºe den vaozhang van het Hof --Dusik middenint verblpen
- :

9

Aaas mp vomtin danpenſtof
-

- -

-

-

*

-

-

- --

-

- - -- -

-- - - - -

N. N.
-

- >

- De

-

-

sº Ho N1 G-RA AT | E.
-

>
-

3

De Ziel in Naarheid.
sºzu: Palm 24.“
" 1

AÄ

.

.

hoe doomig is dat da/

(Sol küilen/ ſtruiken angewa/),
ZÄndenkileenste ſcheppen mºed

Maar doo ik mºetten gemeldingen!
Fankoomt'er weer een nieuwe vloedl
TDie mp intwüffeling kam hingen. ...
I
II.

.

»
-

Ik ben een Schip (dat zich verſt)
Tegt Moer Compaß en Ankers miſtl
TDoohalle baren wozd gedºeven/
beneen Riedſtaf in den Wind/

-

-

a als een eerſtgebooren kind,
at in yet baaren ig gebleven.
-

Il I.

*

-

-

-

- -

-

Jk ſweef gelük een ſchaduwheen/
Enweet niet wat/ en wie ik ben.

-

Jä dagt wijn ſchuld was lang vergevenl
Têognü wozt mºde opgeticht...
:

# dagt/ ik wandeld in het

ºigt ,
og nunmoetik int donkerſweven.
. IV.

--

Tee Poſt der Zelle mp beſtrijdt
En Gp verbergt ü in dees tödt. . . .

.

Ach7 geerfiſ weer .ikben het waardigt

# mijn ontrouvo de ſchuld beſtaatl
TSog denkt Gp Peer / aan uw genaad/
En weeſt tot mhn vergewing vard, G
--

- .

. GP

vÄn G ES A N GEN.
v.
.

z

253
. .,

Gp 3iſt geduldigen getrouw/

ujÄuw.
Äarwijn Geööf op jen/ .
Al wierd ſchoon't Alltor mietgeb
ijn Jeſus/laat m'in donäre macht
legtš maar een

-

ºpºlacºm

Mijn leven is niet dan verdziet/

Ät/

Als Gp mp niet met
ſk geen gemel ſelfs begeeren.
ch vult dan met uſclfs mijn hert:

Ä

- -- - >

Zoo wilik/ Pºolük/ angſten ſinert/
Sa Pelle Grafen dood baveeren.
-

-

V

- A:

--

-

#

- -

- - -

Erkentenis van des HE EREN
Goedheid en Genade.

- -

Stem: Pſalm 30.
1.

WE

aan mijn hert 3it ſteeds bereid

(Te Gffren reine dankbaarheid/
TDen trouwenhoeder Iſrael/
N
TDen Gnuitputb’ren Zeil-bzoig-well/

TDie enkel liefdeſiroomen reegent/
GEn den vervloekten

ſºndaar Zeegent.

-

-

»

*.

H-O NI G-R A A T JEy
oo menigmaal mijn adeln gaat
-

oo veel mju reck
gelloMUWEMI
Ä
ſommen.
-

Daneier genº

-

-

Hog grondlaoſer ié d'Oceaan . . . . . .

Ä
gamſch verbaaſt noeſ ſtaan;
iſt bedenk den ſonden poel
-

MPaar uitik tat den Enaden ſtoolf :

mit Satans ſtrik in Godes srinen
Gebragt

äºlºgº entfamm -

Soo diawüsik heb ſondgedaan
THaar my Bad Bºoºººººººtſaal/
Zoo dikwiſsing des Geeſtesrag

-

Än Strullen heeft te regt gebagt/

Zoo
benmetze
troºſt
verſºgt/
Beef vaakſk
bp sº nieuWF
begemadigt.

- -

TPeroeden ſelfs/ die mpne ſond/
üafgeperſ heeft ſtoid op ſond
Syneeuwig prison daniens Weerd /
Pils vleeſches trots daar doo? Berteert /
Zºe Saap Dewjaagt/ Den Geeſt ontſtoken/
MDoyd'en het

Ongº

verbzoken.
-/

Peel Ligter teldik ſierr en Land,
Team ſoo veel goe'ren van um Handl
De Eng'le tongenſünte ſton -

?

CDm uit de breiden uwem roeUN/

MDattan karne MDozm toehringen l
Gm Hallelujahu t ſº
.
TDog ik wil bengen wat fºkaſt/
ZDeen my ugautſchten offer M.
.

.

-

.

Beer
-

-

-

vAN GE SANG EN.

az

t/moed/mond lüfzºu gewijdt,

ÄÄÄÄÄrºgar

'k

-

---

Epſult myn, end ik uwe blijven.
.
-

. .

. . .

-

-

»

-

. F.A.L.

-

-

-

- -

Een Siecke Ziel-Suchtende
tot Haaren

. . .

Hemelſchen Genees-Meeſter,
STEM: Ai ſchoonſte
Nimph
&e:
r . .
.
-

-

: --

O!

Saalge Heer/ſietnederuituwooming
Cºp een Hnſaltg Niet;

E

Ik bid/ik bid/ ik bidu om verſchooming

En redding uit verdziet/

. .

.

Enuitdeesſchuld daarmeedikºbenbeladen/
En waar dooz ik benheel mismaakt
Elendig/ arm/ blind/ en maakt:
Eigeef gela
Eilaat een Mees die allefimts verlaaten/

Ähar in
et 3hn

All Alle Dte JAAL

„JAag van hun zijn verſcheurt! .
.
Eineen/ei neen/ o ! Bader van de Weefen
D Gp MPeduwen ſiegter trouw/
..
JAijndeſdlateſtaat beſchouw /
Fied mp

uji.

--

-

Zieltiswaar/isniet

-

*# Ä
IA

- s»

. . .
--

-

*

-

... .

--A

-

Fs H O NI GR A AT JE

Ä

n/
naute
ña den
Gm
t: vzage
agen/
verſtok
ſeer ſtaat
't epſch van
Maar
Ei/laatny dogdaaromnietzijn verſteeken/
Dan uwe gunſt/maar ſchenkt mp Heer

TDag Jeſu bloeden Geeſt te neer/

Om't hert

Hºm

Soud /mpHeerſenvooºuvoeten ſterben?
Ei Heer/ gedoog het miet!
ITaat mp gena/gena/ gena verwerven/
(den/
En mp uw gunſte bied:
Genees mijnziel / maaktlos dees vaſte ban
Dergeef mijn ſchulten Waſcht UMP Wel/
Pºijt mp van tooyn/ vloek en hel/
.

En eeuw'ge panern.
Js mietuw Haam barmhertig engenadig?
#

Enis des Sondaars heil

-

JPiet u vermaak en roept Gp niet geſtadig/
- toomt Sondaar en weeſt veil?
Hºoe ſoude dam uw Goddelijk vermogen/
(Coelaten dat ik in deeg dood
-

Perſmagten ſou/ Gp bent te groot
---

Danmºz. I.

-

- -

-

--

Zk wagte dan op uw gena en MDaarheid/
En ſteun op Jeſu bloedt
Envoo?gebed/waar inmijmreddingklaarleit
-

En ſie in hoop te moet/ .
TDat gp mp mog in liefdeſult omermen/
En mp ſult geven kragten ſtof/ - Gnn eeuwiglijk te geben Lof
Al P2p Ontf en. ,
"

J. Schuts.
“
-

e
-

-

-

zugt

van GE SAN GE N. 27

Zug om genade en Ligt.
St EM:: Pſalm

9.

I.

O

lieffte Jeſu ſoetſte geer/
Eiſiet dog eengi van boven neer!

MDilt in gena mijn hert aanſchouwen/
En wilt het Ulaar

Fºrum Houwen.

TDat ik eens met het MPaare ſehoon:
JMag ſtaan voo! Godts genade Chzoon;
JWNetJeſus zijngerechtigheden/
UNeed' befleden.
GPch! wilt mp

daº

Beſp?eng my net u dierbaar bloed /
Gp dat ik met een liefde gloed:

En ſteeds met een geſigt naboven/
JlMag VNU gemaad

ºÄſchar loven.

Beſtraal mijn Biel met heilig ligt /
Pan U hoogwaardigaengeſigt;
Gp dat ik hier met vzeesen beven/
Poo? U/ G Peer myº heilig leven.
Beſtier mp danna üwen wi /
En laat mp altijtſwijgen ſtil:
JWRogt ik mp dan ſoo aan u
En tot U. roem vooz eeuwig

Ä
3. V

F

Lick.

258 H oN I G-RA A T JE

Liefde uitgangen na Jeſus.
Stem: Pſ 77.
I.

MÄ al mijn daaden/
Agteloos op alu raaden/
Gg ik ſoete Jeſu heen/
TDwaglikt om met ſtaag geWeen;

Ach dat ik u eens mogt vinden!
Tieffelijk vooz mp/ beminden.
Enik eens gelovig kon!
JNoemen U Uijn

ºdrºm

Als ik eens genade trecking!

Azadde dooz genade WDekking!
Alg ik eens mogt voo? U ſtaen!
Cierlijk met uaangedaan.

GDupting had van mijne ſonden!
PUitgelokt tot uwe wonden!

Ei/ ik mein dat was mijn ſin/

STot u Zeerte hºn in.

Pad ik diteens ondervonden !
Ag! ik u dan roemen konde/
Als u vrp genade ſoet/
Kiep my tot u liefde gloett
ontdaan van Sonden MPereit.

#

n met uwe ſchoon bepeerelt/
Kiep ik d! mijn PYank jnweel
Crekt mün aupt hert geheel,

Op dat bp u in den Hemel/
Poefjes van dat ſoet gewemel/
-

Ält

vAN GFS ANGE N.
Lkwelgeeren ſmaaken wil:

239

Ei dat dog mijn ziel ſoo ſtil/

-

Soo bedaart in U mog ruſteu/
Uitgelokt in ziels welluſten/
#Set mp op u Arrem neer !
SEC mp op u Zerte Jeer.
J. V.

Aanmerking over Jeſ 63:2, 3.
ST EM: Ei
-

-

-

-

ſchoone Nimph &c,
I.
Zang.

- -

"

M Fºnlief/ikmoetvanheeteminnewenen/
IZoe zijt gy ſoo beſweet/
GEn waaromzien uw kleederen/ als eenen
Die in de UDijmpers treet?
Als van eenberg die WPater-beeken ſtroomen
Eijn Tief/ mijn alderſchoomſte Zeer
Soo vloeid dat bloedig purper meer/

-

(Cot op U Soomen.
-

,

-

I.

Tegen-Zang.

Daarom ö Bºuid zijn overal mijn leden/
JMijn kleederen ſoo rood.
- TDat iſt de pers alleene heb getreden

’t Js 't bloed dat ik vergoot

*

tit

-

-

-

-

-

-

26o H o N 1 G-R A A TJ E.
Uit Min / om u verſºn
hert te dzenken
Äjn Tèuf min alderliefſte 2Gºuld!
Stä op gaa van u ſeven ult/

-

Ikſal ’t u ſchenken.

1 1 I.
Toe-Zang.

-

Gch!bloed Syſooommyment wilgPſchone/
ÄHol liefde/vol gedult/

Phoe ſalik dit in eeuwigheid beloonen/
Uzoe diepraak ik in ſchuld:

WHarhebt Gpmponwaarde toe verheven/
Äk ben van uwe minne krank „
FÄu laaft mp met dien ſoeten dank;
Iain Siel Mün Leven.
C. H.

E 1 ND E.
>,

-

- -

-

-

BLAD w Y sER
v AN DE

»---Algenoegſaam Heilig Heere.

16

Ziele zügt ovér den laſter van des
Heeren Volk.

Ach Jeſu mogt ik dog in uwe liefde
-

blaſen.
De Ziel in Naarheit.

77

-

Ach God! hoe doomig is dat dal.,

252

Verlegentheit der Ziele om Godte
Verhcerlyken.

Allerheerliſkts Gpperweeſen.
Jeſus ten Hemel gevaaren.
Als Jeſus voo! zijnFus geſtel.

193.
81

Hof of Tuingeſigten.
De Bosboom ſiet men altzt leven.

169 -

Kort Avondgeſang.
TDuš neemt vaſtaf kleine tijd.

191

*

Ziele wenſch om beproeft uitte komen.

Ei begeerge Siel bº
-

ſtil.

117

Bckeerde na voorgaande t'Samen
fpraak bidden tc zaam.

Gedugte Jeerwp dervenvoo! ukommen. 157
Klagte over Hardigheit, Herteloosheit

„ en Ongevocligheit des Herten.
Gelijk de harde TDiamanten.
F.

-

-

199

H. Wen

-

s LA D w Ys E R:

-

-

H.

Wenſeh der Ziele om het Gecſtelyke
T
Trouverbond met Jeſus.
- 118
Heere wilt mp Jeſus geven.
Blyde uitkomſt der ſugtende Ziele.
5'o
Pºet quiment Gog.
Jeſus deugdenten Voorbeclt voorge
ſtelt enternavolging afgebeden.
Zoeblonckhet Leven van Godts Soon. 54
Jeſus werk onder de genade middelen.
132
werk.
BZoe ſoet en lief is
“-

ss

Ziele zugt om met Jeſus uit den Do
den opte ſtaan.

-

Jeſu mogt Gp zijn mijn leven.
Zielc zugt om Jeſus.
Äeſu weeſt mijn ſoet Dermaken.
Zugtingenomtrent den Openbaren
Godtsdienſt.

7o
III

-

Jeſu wilt mün Wert bereiden.

166

Zugtende-ziel in Gcloofs oeffening na Jezus
57
Skgrip uaan mijn Zeer.
Als Jeſus ſig in genade ontdekt aande
6
, na voorgaande
Ik

Ä.
Ä
ebt gevoelt geſien geſtmaackt.
Ä Ä

genade. 7
OINl
Zugt
2O2
Ji ſou miet geern omneſwerven.
Wonderen int bekeeren van een Ziele.
I
Än het duiſt're van de Jºagt,
- Op de Dood van Symon Geſtema.
248
Intrumoeren van de Tugt.

Wonderlyke Veränderinge.
Juiſt ſoo als ik met mijn Gog,

197
K. Ziele

-

B LA DW Y SE R.
Ziele wenſch om

stice genade tOt

cen Heilryke Vernieuwinge.

teurlük zünu weegen Heere.“

9

Avond-Geſang.
tonden Wop eeng Lieult-Altaaren.
I9.
Ziele-zugt om onderwindende genade.
toomt ei koomt/ dog in mijn Äerte. 125.
Gewilligheit van Jeſus om een be-

-

laſte en vermoeyde Ziel te helpen.
Htoomt Wilt U Ma m WDenden.
127
Ziele zugt om

de Werkingen Vºll des

Heeren Geeſt te Ondcrvinden,

Taat eené Polle Stroonell.

-

89

Op een beſonder geval,

Laaſt eens op een

Ändende

Lief.de uitgangen

JPagtelooš in al Ä

I5

na Jeſus.

däden.

25?

l in gefigt van cigen
Zugtingen tot Jeſus
onmagt om genade cn kragt.
HAijn arme Ziel die is ontbloot.
Z2.
Jeſus voor der Jooden Raad
veroordceld.
JUAijn Zielſet in den Kaad.
56
Ziel
na Jeſus.
Meer.der Verdor IQ4
JMijijn Ziele 3jgt Vaſt
de kragt
-

Ä

Ä

venthcit en Zugt om hulpc.

Mijn Zielhoedus ontſtelt.
Swanen-geſang van een ſeecker
r-

d

-

Ä“

47

iiM ijd iF ge
feedLN.
JMünlijden
F 2
-

2.

An

-

B LA D w Ys E R.
Anmerkingen over Jeſ 63:2. 3

Min Wief ik moet van heete mime
259

LNEIl.

Ziele wenſch om in en met Jeſus
te Leven,

-

zºoetik uwe gunſte derven.
T* Zug om Jeſus en onderwerping
aan Hem.
Iſèoeſt ik buiten Jeſus Leven.
#

.

8

-

IQ

Ziele zugt oft Heiligheit in een gefigt
van haar onheiligheit.

-

Mogt mijn Ziele heilig leven.
Zugt om dc krägt van Jeſus kruis
-,

te Ondervinden.

zugtkruis
om met
Hemels
MogtZiele
Jeſus
geenJeſus
ergernis.
geſint te zyn.

mogt

.

J9

.“

met de vºrgen

83

Klagende Ziele over de anghtsvallige
naarheit, van haar tegenwoor
dige ſtaat.
"
@ch hoegaat miin Ziele ſwerben.

38

Klägte over Heiligheitsgemis.

-

-

9! Heere Gydog heilig zijt.

4Q

*

Ziele zugt over onmagt int gebed,
om genade en kragt.
G! Heere mogt nijn hert anſtucken
beeken.
109
-

Zugt om herſtel der Kerke.

s

G! Heer C5p zijt de WDijsheit
Ziclc zugt over het eigen t K.

177

-

ºd! magteloog onpeilbaar
-

-

Ä.

-

kº

B LA D w Y SE RKort Morgengeſang.

@! niogt mijn logge Ziel ontwaken. 12s
*

t'Samenſpraak tuſſchen twee bekeerde Zielen.

G! heb ik genaad-gebonden.
Zugt om Genade en Ligt.
GP! Liefſte Jeſu
Heer.
Jeſusſoetſte
Ziele lyden.

137
27

F“

CD! Godts tooyne komt ontblaken.

6r

Zicle zugt tot Jeſus over Ziele
ſtryd.

-

G! Soetſte Jeſu die ſoo fel.
62.
Jeſus beminnelyk voor de Ziele.
G! Soete Jeſu mogt ik vinden.
1oo
Zugt om Jeſus hulp, in gefigt van
de liſten magt der Vyanden.
D! Scjzikkelüke duiſternis.
108
Een Ziele zugt tot haar Heinelſchen
Geneeſmeeſter:

CD!

Ä Heer/ ſiet neder uit u Wo
Nill.
V.

235.

Op de Dood van de Heer L. Blom.
GD! onberiſpelijke MDeegen.
243
Op de Geºvan den Heere

-

-

elüs.

G! WDonderwerk datik hier vind.

48

Jeſus änt Krüis.

P! Wanderbaar
gezigte
De H. Geeſt uitgeſtort op den
-

58

Pingſterdag.

e war dooujerſeeſ

86

Ziele zugt om des Heeren gemeen
ſchapte Onderwinden.
D- Wonder
Heer. - -3 9

wºran

---

s

Z

S. Vaſte

B LA D w x s E R.
“

-

S.

-

.“

Vaſte ſtaat van des Heeren Volk.

134

ZSalige Perbondgenooten.
-

-

Jeſus Opgeſtaan uit den Doden.

Siet daaris Ieſuſ opgeſtaan.

68 .

Laſter op Jeſus voor en nazyn
Opſtandinge.

ZSoetſte Jeſu wat een ſmert.

73

Schielyke invallen op verſcheiden
gelegentheden.

.

ZHoo gaat de nagtenſaap verdwijn.

162

Landgeſgten.
Dertoont zig alles ſoet.

73

I

Heerykheit der zalige in den Hemel.
Pertrooſtet ſeer des Heeren Vzome
Schaar.
W

2O5

zockende Zicover het gemis

FÄw
ÄÄ

ik UP dOJ Godts
d
Pagr ſalik
Hellen Volk.
WendeM.
WPaarſ

--

II2.

MDat is de Liefde zoet van al Gadts
II

Plievelingen

Klagende Ziele over het geſigt van
haar verdorven hert.

MPat boos en ſnood gedzogt komt in
mijn ledem Woelen.

27

Een Ziele voor den Throon van

Godt geregtveerdigt.
MDat Doſt of Mtoninck mag gelijken.

93

Roem van Godts vriejc genade.

Watſondig Menſch GP Peer ben i.

â

B LA D W Y s E R.

-A

/

Geeſtelyk Trouverbond met Jeſus
-

aangeboden.

MDat wonderpaar ſalhierteſaamver
178

Waaren,
Erkentenis van des Heeren Goed
heit en Genade.

-

WPel aan mijn Ziel

ſteets bereid,

253

Klage over herverval der Kerke.

-

Sijnt nude dagen Zeer.

:

I75

Regiſter in beſonder, amtrent de ſchie
Uyke invallen, in verſcheiden gelegentheden.
Des Mogens Wacker wodende,
162
Sig Alankledende,
Sig Waſſchende.
WPater TDzinkende,

162

163
163

. . - :
litgaande öfzijn MDerk beginnende.

ZHig des Avondtsonthledende.

6-f
164
165.

Teggengaande Om te Slapen.

165

GEetende

Omtrent de Zugtingen in den Openbaren

Godsdienſ.
ZDa de Bterke gaande.

Uit de terke komende.

166

-

167

Ä ziende bedienen.

TPen

167
167

JPa’t A. Avondmaa gaaude.

Hºet 252ood int H. Avondmaal ziemde. 167
TDen TDzinkbeker ziende.
I68
Eetende en dzinkende int Avondmaal. 168

Pant ?, Avondmagl afkomende,
-

-

-

ö#
72

B LA D w Ys ER:
0mtrent de Hof of Tuin geſgten.
Gp t geſigte van den Palan. . . . . . 169
Optgeſgte van ruikende Bloemen. 169
Gp 'tgeſgte van roode Hooſen.
169
Op 'tgeſgte van witte Lelien.
Gp 'tgeſgte vant trud-bedde.

– 17o
17ö

Gp 't geſigte vant Gnk!uid. Gp 't

17o

Ä van JFiletten.

,

I 7I

Op’tgeſgt van vzugtd!agende Borfen. 171
GBP't geſigt van OnVzugtbare Bomen. 171
Gp t geſigte van den MDhnſtok.
172

Gp'tgefigtevam allerleikeukenvzugten. 172
Landgeſgten.
173
- - - - -

. ..-

- -

Drükfouten bennen hier en daar nog
al ingeſlopen, waar van eenige
-

. .

hebbc aangetekent.

PÄ
leeſt Menglen. Pag. 20. vers 3. lin. r.
ſtaat loven / leeſt U loven. vers 4. lin.
4. ſtaat Pergoeden leeſt Vergeven. Pag.

27. lin. 2. ſtaat ſtadig leeſ Staag. Dag.
132. ſtaat Stem. Pſ. 77. leeſt Pſ. 73.
«.

De overige gelieft den beſcheidenen Sanger
ſefste verbeteren.

- - -

-
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