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

-

|-

-

:

|-|

|-|--

----

||||

||

-|-|
.--,-|-*|
---

-

-

-|

-

---*

-|
-

-

*

|--

-

|

-|---

|

.

,

-G)

|

-

-

-*

-.

-|-|--

»|-

|-|-|

",

*

--

*|-

-

-

s»

---

-|

-

-- - -

----

- - -- -

----

**

==

- - - -=

---- *a

|----

---------

-------+--------------

**

g'
zº gº tº

"
tº-- Er

A"
--

/.

a:
-

sT1G TE LYKE
VAN

--

-

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

--

TE LEIDEN,
By SAMUÉL LUCHTMANs, 1731.

-

o P D R A G T
AANT

MEVROUWE

-

CATHARINA ELIZABETH
CHRISTIAANSEN,
E G T G E N O O T E
V A N

D E N

WELEDELENAGTBAAREN HEERE

GALENUS

TRE ZEL,

DER MEDICYNEN DOKTER, RAAD EN
OUDSCHEPEN DER STAD MIDDELBURG

IN ZEELAND, MIDSGADERS COMMISSA
RIS DER WISSELBANK ALDAAR, ENZ.
ENZ.
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ten goed

$ Vanuw Geflagt, wyde ik aan U toe deez'
Gedigten,

Gedigten, waarin ik gepoogd hebb' 't streelend zoet
Des Ryms te voegen faam met stoff, die ook kan stigten.
* 2

Schiet

O

P

D

R

A

G

T.

Schiet pooging hier te kort ; ik weete, uw heufch
gemoed

Neemt willen voor de daad, en zalme op 't hoogst ver--

pligten ,

-

Wanneer het U behaag, daar U myn Zangster groet,
In gunst t'ontfangen dit haar nederig verrigten.
Op deeze hoop'beurt zig myn ziel op naar Gods troon,

Mevrouwen waarde Nigt, en smeekt U toe een kroon
Van zulke zegenen, die 't Erfdeel zyn der Vroomen.

De Hoogste laate U lang der Kerk zyn tot cieraad,
- Een Dorkas, in de deugd van mildheid, naar uw staat;

Totdat Gy, by Gods Volk, omhoog word opgenomen.
-

U W E R

W E L E Ds

Zeer verpligte en ootmoedige Dienaar
en Neef,
,

PR. DE

LA R U É.

VOOR

VOORREDEN
T O T

D EN

L E E ZE R.
RS :et is eene der betaamelyxte Christelyke
J: zedeleffen, die de Apostel der Hei

:: denen ons geeft, daar hy den Gelo
2: vigen gebied, al, wat ze doen, te
doen tot eer van God: * onder welk al die onfeil

baare Kerkleeraar, buiten twyffel, zoowel als het
eeten en drinken, even te vooren gemeld, ook

die uitspanningen, welke men fomwylen van staa
telyken Godsdienst en borgerlyk beroep mag en
mOet neemen, verstaat.
Op deezen voet dan en naar dit voorschrift was

het, bescheiden Leezer, dat ik, reeds eenigentyd
geleeden, my verpligt agtte, een goed deel des
tyds, 't welk my van noodzaakelyker bezighe
den overschoot, niet enkel tot borgerlyke, en
myns oordeels geoorloofde verquikkelyke uit

fpanningen, maar ook wel opzettelyk tot eer van
God,
* 1. Cor. 1c. vs. 31.

V O O R R E D E N.

God, ftiging van mynen evenmenfch en eigene
heilbetragting (drie pligten yder Christen geboo
den) naar de maat der vermogens, my van Go

de verleend, te moeten aanleggen. Uit dusdaa
nige geestverluftigingen derhalven wierden gebo
ren de twee verscheidene Werkjes, kort na el
kanderen reeds van my in het ligt gegeeven, en
uit die zelfde bronnen is het, dat ook deeze Ver

zaameling, welke U thans word aangebooden ,
allengskens, op verfcheidene ftonden en onder

werpen is voortgevloeid.
Bewust ben ik my genoeg dat de hedendaagfche
menigte van diergelyke, en, onder die, erkenne ik

gaarne, vry keuriger uitgevoerde stoffen dan de
myne, nietweinigen waarschynlyk van deeze, als

overtollig of zelfs nutteloos zullen doen afzien. Dog
dit zyzoo. Yder, die iets in't openbaar uitgeeft,
moet zig zulks getrooften; en dat doe ik volkoo
men. Dit weete ik egter mede, en ik durve

het vryborstig, dog te gelyk met nederige en
pligtfchuldige erkenteniffe zeggen; dat het Gode

behaagd heeft myne poogingen, (zy moogen
dan zyn, hoeze ook zyn) al eenige gunft te doen
vinden in de oogen van zulken, aan welker oor
deel ik altyd, met veele agtinge en eerbied voor
hun

V O O R R E D E N.

hunne kundigheid, zoo ten opzigte der ftoffe
zelve als wyze van haare behandelinge, de vrug

ten myner penne gaarne wil onderwerpen. By
deeze voornaamste voege ik nog eene tweede re
de, welke my weder tot eene uitgaaf heeft doen
besluiten ; naamelyk de fmaak van deezen tyd,
tot lof van welken (want waarom zoumen daar

in zoowel het goede niet moogen roemen als het
quaade laaken?) men ongevleid zeggen kan;
dat 'er, niettegenstaande eene daaglyx aanwaf
fchende menigte van ganfch ydele en daarby ge
heel zoutelooze fchriften, evenwel in ons Land,

zoowel onder Aanzienlyken als minderen al etly
ken gevonden worden, welke opentlyk lust too
nen te scheppen voornaamelyk in Godsgeleerde
of zedekundige ftoffen, zoowel in eene gebon

dene en berymde, als ongebondene en rymeloo
ze reden en fchryfwyze bevat. Ik zwyge thans
van zoodaanigen onder hen, welke niet flegts,
in het leezen van anderer arbeid, met genoegen
zig vermaaken, maar zelfs met lof en stigtinge de
hand aan het werk flaan, laatende liefst hunne ei

gene geagte ftukken van hunne naarstigheid en

bequaamheid getuigen.
* 4

Vind

V O OR RE DE N.

Vind derhalven niet quaad, goedgunstig Lee
zer, wie gy zyn moogt, dat ik dusdaaniger pryf
felyk en opwekkend voorbeeld, naar myne be
quaamheden, ook in deeze zaake hebbe tragten
naar te volgen: maar gebruik veeleer myne poo
ging (is daar anders iets goeds in ) mede , ne
vens volmaaktere geeftvrugten van anderen, ten
uwen nutte, en handel, omtrent het gebrekkely
ke, naar den regel van heufche bescheidenheid,
voornaamelyk ook ten opzigte der, by myne af
weezendheid, etlyke ingefloopene drukfeilen,
zoo omtrent letterzettingen (welker meeft stoo

tende agter aan het eind verbeterd staan) als der
hier en daar misstelde zinstippen. Doetge zulx,
fchuldige dank zal U deswegens van my toekoo
men, en het zal my aanfpooren om U misschien
nog wel wat van deezen of diergelyken inhoud

vervolgens mede te deelen. Ondertuffchen wen
fche ik U alleen weezendlyken geeftelyken en

lichaamelyken welvaart.

AAN

A A N

D E N

VVE LE DE LEN, GE STRENG EN
H E E R E

M". PIETER DE LA RUË ,
REKENMEESTER IN DE GRAAFLYK-.

HEIDSREKENKAMER VAN ZEELAND,
WEGENS DE STAD MIDDELBURG,

UITG E EVE NEDE " ZrNE

STIGTE LYKE GEDICHTEN.

Een ieder is 't bekend,

dat in voorleden tyden,
Ook menfchen van geboort', van aanzien, roem
en magt,

“Door Dichten en gezang Godts Kinderen verblyd
den,

Wanneer ze wierden wel befchaafd in 't licht ge
bragt,
verde
En
r aangelegd, om 's menfchen hert te trek
ken

Uit den natuureftaat, opdatmen wierd bekeerd,
Of anderszins gebruikt, om Vroomen op te wekken

Tot deugden, en opdat de zonde wierd verleerd:
* 5

En

En dat ook heden noch de zangluft van de Vroomen
‘Door hemelpoëzy wordtot Gods lof verwekt.
Wie zal dan laaken, als men nu in 't licht ziet ko
Waeft

‘Des Rekenmeefers werk, dat meeft tot ftichting
ftrekt ?
-

Ja was 't een oud gebruik wel eer met recht gepre
Zeft,

Wie roemt zulks heden niet ? nu ons, myn waar
de vriend,

Heer DE LA RUE, geeft zyn heilzaam werk
te leezen,

-

Waar uit het blyken zal, wat lof hy heeft ver
diend.

Mag deeze Dichter niet aan ieder menfch vry
moedig

Afvraagen, die dit leeft, met een oprecht gemoed,
Tot heil en ftichtinge; of hy niet overvloedig
Bevind, dat 't ganfche werk zyn wit en wenfch
voldoet ?

Wyl een heilzoekend menfch, genegen om te na
d'ren

Tot's Heeren Avondmaal, krygt grondig onder
wys,

Hoe men zich voorbereid'. Dan ziet men in deez'
blad'ren,

Hoe een recht Bondgenoot nut Jezus als een fèys
In

In 't Nachtmaal, als hy eet met hemelfche gedachten,

Geloovig, en oprecht tracht alles na te gaan,
Met Godt maakt een verbond, waar op hy kan
verwachten,

‘Dat Jezus zyne ziel zal met zyn gunft verzaén.
Hier word men opgewekt in ongelegentheden,
Op Vaft- en Bededag te roepen tot den Heer',
Met hertelyk berouw en vuurige gebeden,
Opdat Godt werd verzoend, en Hy zyn gram
fchap keer'.

Hier word noch voorgefeld, in veelerhande ftukken,
Hoe men Godt fineekt, als 't quaadgevreefd word
of beloond,
Hoe men in dankbaarheid voor Godt moet neder
bukken

Met lofbetuigingen, als Godt ons heeft ver
fchoond.

A

Een die opwekking zoekt in zoete Veldgezangen,
Op't zien, of hooren van veel zaaken op het veld,
In hoven, planten, vee, en dus is in verlangen
Te hooren, hoe een ziel dan geeftlyk is gefeld,

Hy fpeur deez' dichten na, die daar van keurig
hand'len,

Hem geevende vertoog, wat men dan denken moet.
Of hebt gy, Leezer, luft in 't eenzaam of in 't
wand'len

Te denken, hoe uw tyd zeer ras verliep, en doet
Gy

Gy liever een gefprek met Godt, in't overweegen,

Hoe gy het Oude Jaar, dat reeds verdwenen is,
Hebt doorgebragt, en wenfcht gy voor het Nieuwe
zegen?
Zie hier uw pligt, en volg's Poëets belydenis.
Wie uitgezochte foort van Mengelftof willeezen,
Ganfch dienftig voor 't verftand, tot ftichting
en vermaak,

Ik wys hem tot dit ftuk, daar word men onderwezen,
En 't is daar toegericht, opdat het 't herte
raak'.

Liefhebbers van de konft der Poëzy en ftichting,
Begroet des Dichters werk, let op de konfiryk
heid,

Ja leeft, herleeft het toch tot uwe onderrichting,
En word g er door geraakt, pryft Godts, en zyn
beleid.

-

Ik wenfche, dat dit werk uw naame zal bewaaren

Noch lang na deezen tydin zegening,myn vriend,
Leeflang, en fticht altoos: by Godts en Staatsdie
7taza，7'6272

Werd'feets uw roem erkend, dien gy hier door
verdient.

Godt geef, dat gy in 't werk van Dichten en ge
zangen

Moogt voortgaan tot Godts eer, en dat gy werd
geleerd
In

Inwendig door Godts Geeft, wat hy reeds heeft
ontfangen,
‘Die leeft verzoend met Godt, en waarlyk is
bekeerd.

Hygun u klaar befcheid in 't fchryven, ampt en
handel,

‘Dat gy tot het getal der uitverkoornen hoort.
Ik wen/ch, dat ieder zie uit uw geheelen wandel,
‘Dat gy Godt hertlyk lieft, en Satans ryk ver
foort.

Godt wilgenadig hier uwftichtingszucht betaalen,
En u in eeuwigheid doen zitten op den troon,

Om met Gezang en Dicht uw hert eens op te haalen
In 't hemel/ch Hof, tot lof van Godt en zynen
Zoon.

-

W. SWANKE.

op

o P DE

-

STICHTELY KE GEDICHTEN
V A N

D E N

WE LEDELEN, GESTRENG EN
HE RE,

-

M* PIETER DE LA RUË ,
REKENMEESTER IN DE GRAAFLYK
HEIDSREKENKAMER VAN ZEELAND,
WEGENS DE STAD MIDDELBURG.

M: dichtkunst,

die door dartle ftof

flechts d'oren

Vermaakt en d'ydelheiddesherten voedsel geeft,
Verdient, datydermensch, die weet, waar toe
hy leeft,
Dentyd, daaraan besteed,hou voor geheel verloren,

De dichtkunst, die het hert eens Christens mag
bekoren,
Moet strekken tot Godts eer: die zulk een doel
-

wit heeft,
Den naaften fticht, en daar het nut aan 't zoete
kleeft,

Verdient een lof, dientydnoch afgunst oit zalftoren.
--

Van

1

v

Van 'tlaatsiefoort, LA RUÉ, is deze poëzy,
Daar ik met lust op aas, om, als een nyvre by,
Uit zulke bloemen my een honigfchat te gadren;
't Zy boet- of dankstof my doe luistren naar uw
tOOn,

Of 't veldgezang my streel' met zyn bekoorlyk
fchoon.

Dusfchryft men voor altoos zyn lof op gouden bla
dren.

P. BODDAERT CORN. ZOON.

AAN

A A N

D E N

lVELEDELEN GESTRENGEN

|

H E E R E

M" PIETER DE LA RUE,
REKENMEESTER IN DE GRAAFLYK

HEIDSREKENKAMER VAN ZEELAND,
WEGENS DE STAD MIDDELBURG,
UITG EVEN DE

Z 7^ NE

STIGTELYKE ZANGSTOFFEN.

Hallelujah. Zingt den Heere een Nieuw Lied:
Zyn lofzyin de Gemeinte zyner Gunftgenooten.
Pf. CXLIX: 1.

aar is geen flaat zoo hoog op aard",
‘Daar is geen aanzien zoo veel waard,
‘Daar is geen luifer, naar de Werreld,
Met zoo veel glans en eer beperreld,
‘Daar is geen Vorfendom of Ryk

Zoo hoog nog zoo ontzaggelyk,
“Daar is in 't menfchelyke leven

Geen adeldom zoo hoog verheven,
“Daar

f

‘Daar is geen Majefteit, geen kroon,
‘Daar is geen elpenbeene troon,

‘Daar is geen ryksftaf zoo te fchatten,
Ook fchoon gy't al by één wouwt vatten,
Als zuivere Godvrugtigheid,
‘Die door 't geloove troonwaarts leid.

‘De Godvrugt draagt het beeld des Heeren,
‘De Godvrugt kan de hel braveeren,
‘De Godvrugt is Gods handenwerk,
‘De Godvrugt toont des Geeftes merk,

‘De Godvrugt doet aan God gelyken
En met het hoofd ten hemel pryken,

‘De Godvrugt geeft tot alles regt,
In Jefus bloed haar toegelegd,

‘De Godvrugt maakt een knegt tot Koning,
“De

Godvrugt leidter hoogfte woning,

‘De Godvrugt fchenkt een praalgewaad
Aan elk, die naar de Godvrugt faat,

* Geregtigheid met heilcieraaden:

-

‘De Godvrugt geeft veel zielsgenaden,

‘De Godvrugt reikt haar fchatten uit '
Aan Jefus aitverkore Bruid,
Geen goud offchatten, die hy deelen . . . . .
Vergaan, of die een dief kan feelen,

Maar hier gena, en heerlykheid . s'

In't ander leven toebereid,
e

in te
n

‘De Godvrugt geeft den meeften luifter
‘De Godvrugt fchynt zelfs in het duifter,
‘De Godvrugt baart het grootfte ontzag,
‘De Godvrugtvoert de hoogfte vlag,
‘De Godvrugt fchiet de felfe fchichten,
“De Godvrugt doet den duivel zwigten,
‘De Godvrugt fpreid de befte faam,
‘De Godvrugt maakt meeft aangenaam
By Engelen, by God en menfchen.
Wie zou er om geen Godvrugt wenfchen?
‘De Godvrugt maakt het aller fchoon,
‘De Godvrugt heeft het grootfte loon,
‘De Godvrugt kan wel Eere mijffen,

‘Dog Eer alleen filt geen gewiffe,
Maar Eer en Godvrugt faam gepaard
Zyn als een hemel hier op aard'.
“De Godvrugtgeeft aan Eer haar wezen,
En Eer met Godvrugt word geprezen.
Is 't by de Werreld waan en fchyn,
Godvrugtig zonder Eer te zyn;
Het hart, met Godvrugt ingenomen,
Acht 's werrelds oordeel dwaaze droomen.

Wat baat het toch een hellenkind,

“Dat geen Godvrugtigheid bemint,

Of 't Eer ontfangt van dwaazen, blinden?
“De dood doet al die Eer verzwinden,

-

Maar

Maar Godvrugt maakt die Eere groot
En doet haar leeven na de dood.

Aanzienelyk en faam Godvrugtig

Maakt iemand allermeeft doorluchtig.
Wie was geëerd als Jeffes zoon?
Maar d'éelfte paerle aan zyne kroon
Was Godvrugts lof in woord en wandel,

.

*
-

In Ryksbeftuur, in al zyn handel.
Wie blonk 'er meer als Salomon,

-

,

Gelyk een zuivre middagszon?
Hy was geëerd by alle volken,
Zyn naam fteeg op tot aan de wolken;

Maar wysheid was zyn meefe roem
‘De Godvrugt was veel beter bloem

Als in zyn kruidhofwierd gevonden.
‘De Godvrugt doet zyn naam verkonden »
Aan alle plaats tot 's werrelds end,
‘Daar Salomo nog word gekend.
‘De Godvrugt houd zyn naam in wezen
By allen, die Jehova vreezen,
‘De Godvrugt was veel grooterfchat
‘Dan alles, wat hy meer bezat.
Zoo praalden oulings ook Hiskias
En Jofaphat, Vorft Nehemias

Met anderen in heiligheid,
In Godvrugt, wysheid en beleid;
* * 2.

Hun

Hun naam zal hier door eeuwig blyven,

‘De Godvrugt zal altoos beklyven,
‘De Godvrugt zal nog blyven faan,
Als 's werrelds rond zal ondergaan.
O Godvrugt, fchoon van alle kanten !

Ik koos geen kroon nog diamanten,

Geen paerlefnoer nog't fynfte goud
Voor Godvrugt, die de proeve houd.
Geleerde Heer! gyftaaft myn oordeel,

En acht de Godvrugt't meefte voordeel,
Gy zyt verhoogd tot ftaat en Eer,
“De Godvrugt egter weegt nog meer.

Geen Eer alleen kan U behaagen,

Gy zoekt iets grooter te bejaagen,
Nog Efaus deel, in overvloed
U toegediend, filt uw gemoed.
“De Godvrugt kan U meeft bekooren,
“De Godvrugt freelt uw hart en ooren,

‘De Godvrugt maakt uw Aanzien groot.
Geen Aanzien, zonder dit kleinood.

Getuige zyn uw Keurgedigten,
Bequaam om 's Heeren volk te ftigten:
Uw DRELINCOURT * in duitfch vertaald,
Waar inde Godvrugt zegepraalt:
d'Apo
-

-

• Door zyne Weled, uitgegeven in 'tjaar 1727. -

d'Apostelleus, 't Gebed des Heeren
n

Berymd, " doet Godvrugt triomfeeren.
“De Godvrugt is 't begin en flot
Van 't ganfche werk tot eer van God.
Nog laat Gy uwe harp niet hangen;
Gy vormt uw digtkunft in gezangen,
En bied, in deez' gewyde blaén,
Uw Digtwerk in gezangen aan.
Hier wekt gy 's Heeren Feeftgenooten
Tot pligten, die hen nooit verdrooten,

En ruft hen toe tot Jefus difch,

-

‘Daar Godvrugt 't befte cieraad is.

-

Gy leert een Chriften Biddag vieren,
Gy tracht de Vroomen te befieren,

-

Zoo leerzaam als Godvrugtiglyk,

-

Om kragt te doen op 't hemelryk.
Gy zet hen aan tot Bidden, Danken,

Al is 't met halfgebroke klanken,

--

Gy legt hen woorden in den mond,

v

Gy dryft hen van hun eigen grond,
Om door 't geloof op adlaars pennen

Naar Jefus en zyn troon te rennen.

-

Nog voert gy hen van hier beneén

‘Door 't fchepfèl tot zyn Maker heen',
- Gy
* Dit stigtelyk Digtwerk bragt zyne Weled. aan het licht in 't jaar
1729.
dat ir

3

Gy leid hen door Geboomte en Velden,
Om 's Heeren grootheén te vermelden,

Gy toont in bloem, in loof en plant.
Des Makers wyze en goede hand.
Gyfchouwt ook de Verhevelingen

-

In d'ondermaanfche hemelkringen,
En wyft, hoe al 't gefchapen werk
Ons leid tot Jefus en zyn Kerk.

Nog zoekt gy's Heeren volk te ftigten

2Door uwe Nieuwejaarsgedigten:

,

Gy leert hen, al hun tyd, maar meeft,
In 's Heeren kragt, door 's Heeren Geeft,

't Begin des jaars, met zielsverblyden,
Aan God in Chriftus toetewyden.

‘Dan geeft gy ons veel Mengelstof,
TDie 't hart verrukt tot 's hemels lof;
Gezangen van verheve zaaken,

- -

-

--

--

Die ftigten kunnen en vermaaken,
Gezangen naar de kunft en vry

*

Van 's werrelds ydle poëzy. . .
Geluk, Myn Heer, met deeze keuze'

Geluk met deeze Chriftensleuze'
Heb dank by al de Chriftenfchaar

• Voor 't aangenaam gefchenk aan haar:
Leef lang tot blyd/chap van de Vroomen,

Geniet geheele zegenfroomen
*-

na

-

Van

Van Hem, die alles

heeft en geeft

Aan die Godvrugtig voor Hem leeft.

En Gy, Jehovaas Keurelingen !
Ziet hier wéer zangftof om te zingen.
Op, op, zanglievende Gemeent''

Verheft, verheft uw ftem, vereent
Uw hart en tong tot vreugdegalmen,

Gy kunt, gy moet Jehova p/almen:
Zingt Gode, fpant uw keelen faam'
Tot eer van 's Heeren grooten Naam.

Komt, laat ons onze handen fºrenglen,

r

En onze femmen vrolyk menglen
Met al't gezaligdGeeftendom,

Ten feyt van fatans helfch gebrom:
Laat ons met vuurige gebeden

Blymoedig tot Gods eertroon treeden
En zeggen; Heer ! ai, fel de maat,
Maak door uw' Geeft ons hart in ftaat,

Om hier reeds 't Nieuwe Lied te zingen
Op 't fpoor der blyde Hemelingen.
O mogt uw Naam en Heerlykheid
“Door ons meer worden uitgebreid!

Laat 't hoerenlied niet langer hooren,
Dat Tyrus " bromt door kerk en chooren,
-

* Jef xxIII. 15.

Laat?

Laat 't Lied des Lams" op Sions kruin,
Verheven boven berg en duin,

Weergalmen door de hemelboogen,
Naar 't hart van die uw Naam verhoogen;

Tot we eens te faam met blyderftem,

In 't Hemelfche Jeruzalem,
U eeuwig zingen, looven, dankent,

-

op nooit gehoorde

citherklanken,
ongenaakbaar licht,

l

In 't eeuwig
Voor uw verheugend aangezigt,
* Openb, xv. 3.

JAcoBUs WILLEMSEN,
'Predik. te Middelburg.

AAN

A A N D EN

WELEDELEN GESTRENGEN
H E ER E

-

-

M" PIETER DE LA RUE,
REKENMEESTER VAN DE PROVINCIAA

LE EN GRAAFLYKHEIDS REKEN
- KAMER VAN

ZEELAND,

Ter gelegenheid van de uitgaave zymer

-"

sTIGTE LYKE GEDIGTEN.

I H oe diep verpligt gy weêr Gods uitverkoo
ren' fchaar,

-

Door keur van poëzy, en heilige gedagten,
La Ruë,fchrandre Vriend. Uw ftigtelyk betrag
ten

Strekt, om der menfchen ziel te redden uit 't
gevaar:

-

Gy leert, hoe men tot God, in God den Mid
delaar,

Door het geloove treed; en hoe men eige krag
tCn

-

Als ydel en onnut, verfmaên moet, en veragten;

Wyl die in Christus bloed alleen zyn openbaar:
N

+ +

-

y

#

Y

5

D at

Dat bloed, dat dierbaar bloed, zoozegenryk ver
gooten,

Voldoet in eeuwigheid, voor Godes gunftgenoo
ten,

En voert hen eindlyk op, in 't ongenaakbaar
r

Ligt.

Dit weetge ons uit Gods Woord, op 't kragtigst'
te bewyzen;
Men roeme uw arbeid dan, die zoo veel zie

len ftigt:
Neen, hier's geen Lofvan doen, 't zalbestzig zel
ven pryzen.

B. G. HOMOET.

J)

O P

"

, O P

DE

STICHTELYKE GEDICHTEN
VAN

DE N

WEL ETD EL EN, GE STRENG EN,
HEERE,

M" PIETER DE LA RUE,
REKENMEESTER VAN DE GRAEF
LYKHEITS REKENKAMER IN ZEE
LANDT TE MIDDELBURG.

7Die kunft en Chriftendeugt in 't juift en even
wagt

TDoor 't keurwerk van den geeft bevallig weet
te paeren,

-

‘Dienoit een dartle toon laet klinken van zyn

fnaeren,
Maer met een zoet akkoort godtvrugte zin
men fticht;
Die naer des Heilants baek de maeuwe gan

gen richt,

En midden in 't gewoel van 's werelds holle bae
greAg

-

De

“De veege kiel voor klip en aanfoot kan bewaeren,

Staet moedig in den nood door 's Hemels gunft
verlicht.

Die, dus beftraelt, voor zich geen ander oog
wit houdt,

-

Dan 't welk op 't heilverbond van Jezus
kruisdood bouwt,

Al wat daer buiten is acht ydelheit offchade,
Heeft zeker, in Godts gunft, gekoren 't befte
deel.

Gy, Heer LA RUE, volgt dit enkel en geheel,
En vindt uw roem volftrekt in Jezus heilgenade.

HENR.

SNAKENBURG.

LYST
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D E R

G E D I G TE N.
VOORBEREIDINGS STOFFEN.
A

Onderzee

Bladz. 3

Bede eener treurige Ziele, zig bereidende tot
het H. Avondmaal.

4

Boetgedagten ter Voorbereidinge.

6
9-

Voorbereidings Gedagten.
Eenzaame Bedenking.

I2,

Uitgang eenerboetvaardige Ziele tot haaren Ver
loffer.

18

-

Zielszugt tot Chriftus.
Belofte van beteringe in Gods kragt.

2. O

-

25

AvoNDMAALS STOFFEN.
Aandagt op 't H. Avondmaal.

. .
2n

Bede voor het gebruik der H. Bondzegelen. 33
Dankzegging na het zelve.
34
Zugt eener ootmoedige Ziele, na 't gebruik def.
H. Avondmaals tot Chriftus.

-

34

Befpiegeling der Bondtekenen. . . . . . Aan
. 35.
ik ik ik

LY S T D E R
Aankleeving van een

Kleingeloovigen , aan

Chriftus zyn Bonddifch naderende.

:d: 3

Gefalte van een Geloovigen, verquikt door de
Geefelyke waarpanden des H. Avondmaals. 40
Op Chriftus woorden Luc. 14. vs. 32.
42

Op de toenadering tot den gewyden Difch.

: Onderwerp.
Na het Gebruik der Verbondstekenen.

Nog op het

Zielszugt.

É:

43
45
, 47
49

Minnekeur eener Jefus zoekende

Ziele.

52.

Avondmaals Nagedagten.
Avondmaals Zang.

54

Bloedzang.

59

56

Zugt eener Chriftus lievende Ziele, om Hem aan
zyn Verbondsdifch te vinden.

63

-

Op het gebruik van den gewyden Beker in 't H.
Avondmaal.

64

Mailied, ter gelegenheid van het aanfaamde H.
Avondmaal.

66
7o

Feeftkleed van een Chriften.
Zang, voor het gebruik des H. Avondmaals. 71
Zang, na het gebruik deszelven.
73
-

BIDDAGS STOFFEN.

Bede voor 't heil des Vaderlands.

77

Biddags morgengedagten.
“Dank en Biddags gedagten.

8o

-

::-

82.
Een

--

G E D I G TE N.

Eenzaam gepeins, op den Dank- Vaft- en Bid
dag.

-

Bladz. 105

-

Dank- en Bedeftof

1o7

GEBEDEN EN DANKZEGGINGEN.
Gebed om wel te leeren bidden.

119

- - - voor het leezen van Gods H. Woord. 121
- - - nog op 't zelfde Onderwerp.

I 2.2,

Bede om Chriftelyke Nedrigheid des Verftands.
I2 3

": eener nedergeboogene Ziele naar Chri
ZZJ'.

I25

'

Ootmoedige vernedering van een heilzoekenden
Zondaar enz.

126

Aandagt op de derde Bede.
Boetvaardige Ziel enz.
Gebed voor hetnaEeten.
het zelve.

::::::::::::

128
»

I3O

-

t

-

•

Wenfch in dagelyk/ch Gedrag.
Avondgedagten.
A

.

-

Tot Chriftus.

I3 I
132
33
II 35

137

Wenfch om van Chriftus verligt te worden. 138
Zielszugt van een Geloovigen, enz.

I4O

Wedergalm eener geloovige Ztele, enz. - 143
Bede voor den algemeenen Welfand der Vader

_ landfche Overheden.

I44

Toenadering eener boetvaardige Ziele tot Gods
Genadetroon.

*:

••• 2

I45
Ver

L Y S T D E R

Verwonderingsgalm van eene verzeker de Ziele
Bladz. 147
wegens haar Genadeftaat.
I49
•
Bede tot Chriftus.
I5o
Zoeking naar den Hemelweg.
I5 I
Wenfch om van God geleerd te zyn.
ging
I53
enz.
God
aan
“Dankzeg
Hulde aan Jefus Chriftus.

I54

Gebed tot heil van Gods verdrukt Sion.

I57
I6I

Erkentenis van Dankfchuldigheid.
Heilige Zangluft.

165

VELD ZANGEN.

Op 't gezigt van aangenaam groen Boomge
wafcb.

169

Op een lieflyken Regen.
Op eene langwylige Droogte.
Hofzang.

,

171
173

176

-

Op een ras verdord Roosje.

178

Hofgedagten, op 't naderen der Lente.

I79

Zomerugtendzang.

181

-

Op het ryzen der Zonne.

189

Op een korten Regen, in langduurige Droogte. 191
I93
Op 't gezigt van Tarwdorffen.
Zielropflyging op 't gezigt van groene kruiden
--

en aangenaame vrugten.

Buitenwandeling enz.

I94
197

Mailied.

2,OO

'

s -

Op een verquiklyken Zomerregen, met blixem en
donder, nedervallende,

-

2O5

Op

G ED I G T E N.
Op 't gezigt van dorrend Herfftloof Bladz.209
- - - van Zomergroen, in zyne volfte kragt. 212.
Opklimming van de Schepfelen tot God. " 215
Op den Donder, enz.

217

Op' t gezigt van jong, welgroeyend Geboomte. 219

- - - van oude, nog jeugdige boomen.

- 221

NIE GWJAARSDIGTEN.
225
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Nieuwjaars Klinkdigt.
'
Aan de Voorzienigheid enz. . . .
Nieuwjaarszang.
.

, 23O

.. . .
.. .

231
234

STIGTELYKE MENGELSTOF. ,

,

Affcheid van de Werreldfche ‘Digtkunde. 239
Luft tot Heilige Digtkunde.

24o

Schets van een waaragtig Chriften.
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254

Dondervlaag.

,

256
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258
Gelukfaat van een Genadeverbondsgenoot. 259
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259
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261
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heid. · · ·
. .
262
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"

264
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. .

268

Goede Nieuwsgierigheid. .
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. . . .

273
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Befte Koophandel,

. Bladz. 275

Grootmoedig Chriften.

277
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287
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294
297
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299
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-

319

Eenzaame Overdenking van een Geloovigen,
32.O
verzekerd van zyn heil in Chriftus.
32-3
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“De vergenoegde Ziel, met heur aandeel aan Je
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34O

VZZJ.

Aangenaamheid der Zielrufte in Gods Wille. 342.
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Geene Zaligheid buiten Chriftus.
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-

Sterfbed van een Chriften.

249
25 I
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356
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359
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364
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-
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369
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371
Kunften en Weeten/chappen paffen ook Godvrug
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372,
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VOORBEREIDINGS

s T O F F E N.

1. Cor.XI. vs. 28,
* De menfch beproeve zig zelven; en eete
alzoo van het brood, en drinke van den
drinkbeker.

en" ,
VOORBEREIDINGS

S T

O

F

F

E

N.

O N D E R Z O E K.

Op welk een grond,myn ziel,fchikt gyu thans ten difch,
Geen difch van vorsten maar aan wien de Heiland is

Gezeten, niet in 't vleefch; zoo als in vroeger dagen

Zyn Lievelingen Hem op 't jongste Scheimaal zagen,
Toen Hy aan hen zoo mild, tot een genade pand

Toereikte voedfaam brood en wyn met eigen hand,
Maar nu Hy, naar den geeft, laat blyken nieuwe straalen
Van zyn menfchlievendheid, die ryklyk nederdaalen ,

Op zyn verkooren Volk ten hoogen Hemel af?

Bedenk eens by u zelf of gy niet eer de straf Dan zulk een heil verdiende,ofgeooit kunt waardig weezen -",
Zyn gunft te fmaaken hier of immermeer na deezen,

Door woord gedagt of werk, gewrogt door uw beleid.
Maar,fchoon gy dus beschouwt uw vuile grouwlykheid,
Den rampstaat, daar ge inzyt, uw vlekken en uw fmetten
Geen wanhoop evenwel trekke u ooit in haar netten.
O neen. een waar berouw leide u naar Godes troon

Tot schuldbelydenis. aanbid dien grooten Zoon,
Die voor misdaadigers is aan het kruis gestorven
En voor misdaadigers
heeft 't eeuwig
3
3 heil verworven.
A 2
w

Hebt

4

V O O R BE R E ID IN G S

Hebt gy u dus bereid; zoo nader onbevreefd

Ter tafel van uw Heer, en eet daar in den geeft
Het Hemelsch Manne.juich,juich als een vrygemaakte
Van Hem, die u van zonde en dood en helle ontslaakte
En door dit zegel u verzekert yder reis,
Dat Hy, zoo waarlyk als gy nut zyn bloed en vleisch

Uw rotssteen en uw heil wil weezen allerwegen
Het zy u wederfpoed of voorspoed hier bejegen',
Tot dat Hy (na dat gy hier hebt voldiend zyn raad,
Het zy u eer bekroon' het zy u treffe fmaad,)
U, na de dood, eens koom' ten Hemel op te leiden,
Om eeuwiglyk by Hem te blyven zonder scheiden.
1717.

B

E

D

E

Eener treurige Ziele, zig bereidende tot het
H.

A V O N D M A A L.

,

CL

--

O Oppergastheer,

die uw regte Difchgenooten

Niet af zult wyzen, maar ontfangen, wys my aan
Of ik een Difchnoot zy, om my niet te misgaan

Tot myn oneindig wee. Gy zoud my regt verstooten
Wanneer ik koomen zou van 't regte Bruiloftskleed

Ontbloot. Aimy! 'k verga van schrik! ik durf niet naderen
En vreezeuw' wiffen vloek op 't fchuldig hoofd te gaderen
Om fchenniffen, die ik, maar Gy nog klaarder weet. a.
Maar
a Pf 19, vs, 13,

S T O F

F E N.

y

Maar Gy, die deeze weet, weet ook myn zwaare fmarte,
Die, door haar grootheit, alle droefheid overtreft,
En niet gehengt, dat zig myn zugt ten Hemel heft,
Om u vrymoediglyk op te offeren een harte,
Dat, naar waardye van uw groote dierbaarheid,
In uwe liefde ontbrand, en met een sterk vertrouwen,
U als zyn Goël en zyn Voorspraak mag beschouwen,
Die zynen vleugel heeft genadig uitgebreid, -Om my te veiligen van alle zwaarigheden,
Die naar de ziel en 'tlyf, zoo gy me, o Heer, verlaat,

Wis zullen treffen hier en namaals, als uw raad
My roepen zal, om door de doods vallei te treeden.
Ach! kan het weezen; zyt niet onverbiddelyk,

Maar gun my, droeve ziel, het nadren tot uw goedheid,
Met al de treurigheid, die my op 't bang gemoed leit.

Maak my een onderdaan hier van uw Koningryk,
En lei my, na de dood, tot u, in 's Vaders wooning,

Op dat ik U daar mag aanschouwen zoo als Gy
Aan 's Vaders regterhand verheven zit. Het zy
Ik leeve of sterf, wees Gy en blyf altoos myn Koning.
172o.

-

A 3

BOET

6

V O O R B E R. E I D I N G S

BOET GEDACHTEN
T

E R - ,

V O O R B ER E I D I N G E.

Durve ik my dan weér verkloeken,
Om all mynes harten hoeken
Voor U eenzaam te doorzoeken,
O Alweetend Opperheer?
Ja ik zeker: want myn wennis
Tot de zonde en wettenschennis,
Schoon ik van uw wil hebb' kennis,
Koomt voor 't oog my meer en meer.

-

-

-

-

-

'k Zie myn schulden staan, als bergen,
Die 't geduld des Schuldheers tergen,

Zoo dat ik Hem naauw zou vergen
Hooring naar myn smeekens beé;
Zoo dat ik ook naauw zou hoopen

(Schoon ik kruipen quâme of loopen)
By myn God een veilig open

-

-

Tot hernieuwing van myn vrée:

Zoo niet David in zyn fmarte,
Die man Gods naar Godes harte

(Na dat hy Gods gramschap tartte
Tegen zoo veel zegening)
We

s T. o FF E N.

7

Wederom had uitgegooten
't Hart in boetzang, 't oog ontflooten

In getraan en ook genoten
Weêr by God ontzondiging. 4
'k Dorst my naauw tot

te

,

, ... . .

God bekeeren

: '

.

. .

Waar de Lieveling des Heeren, *
Na een heilzaam ziels vernéeren . . . . . . .
Niet geteld in het getal

. . .. . . .
w

Van Gods hooggeliefde kindren; . . . . .
Had een Petrus konnen hindren

..

. . .

Of een Loth zyn heil vermindren

.

Beider zoo vermaarde val. + . . .

.

' > ...
. . .. .-

.

- . . . . . .

of X : : : : .

1 º

Och! ik kenn' myne overtreeding

: : :: : - -

Gansch en gaér. wat hoeftze ontleedings ºr
Want gy weetze, o Heer, bevreeding
Is't, die nu myn smeekbeé vult.
'k Ben geheel in schuld gebooren.
'k Hebb 't in Adam al verlooren.

-

,
.

Maak me, in Christus, uitverkooren,

Geef zyn rykdom voor myn

' ... ::... "

en".

.

. . .

.. . . .

.

watch

4 Pf. 51.

* salomon genoemdjedid-tab of de Geliefde des Heeren 2. Sam. 12.
vs. 25. Men meent dat hy, na zyne bekeering den Prediker geschree
ven hebbe, en (gelyk fommigen willen) ook het Hoogelied.
't Matth. 26. vs. 69. - 75. Genef:19, vs. 3o. - 38.
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| Wafchme, o God! ('t zy niet te spade)
Met zyn hyfoop van Genade.
Gun', dat 'k in zyn kruisbloed baade;
'k Word dan fneeuwwit, zilverblank.
Ai verlosme van die fchulden,
-

'e,

:

Die myn ziel met schrik vervulden.
'k Wil myn vlekken niet vergulden,
Maar bekenze U, vry en vrank;

-

Niet als Sodom, om te roemen,
Maar om niets toch te verbloemen,
Dat, by vryfpraak of verdoemen,

Gy zult maaken klaar en naakt.
Heilryk God! verhoor myn fmeeken,

Geef my van uw gunste een teeken,
Laat uw Vonnis my uitfpreeken,
Van myn schulden vry gemaakt!

O! dan zwygt myn mond niet langer,
Maar zal gaan van danklof zwanger,
En, in plaats van daaglyx banger
Toe te neemen in gezugt,
Psalmen, my en elk ter leere,
Maar vooral ter uwer eere,

à

Hemelkoning, als myn Heere,

Ruim van harte, in vrye lugt.
1722.
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VOORBEREIDINGS
G E D A G T E N,
Met opzigt op Rom. 7. vs. 24.
Ik, elendig menfch/ wie zal my

verloffen uit het lichaam

deezes doods?

Och elendig,

-

zeer elendig,

In my zelven flegts beschouwd!

'k Hebb niets uit- of niets inwendig,

-

-

Daar myn ziel zig op betrouwt.

-

Lichaam met de ziele faamen
Feilen dikwerf in 't betaamen.

't Lichaam , dat all' zyne leeden

Ganfchlyk tot geregtigheid

l

En tot Gods eer moest besteeden,

Word te jammerlyk verleid,
Door veel duizend, duizend dingen,
Als alle andre werreldlingen.

Hier verlokt wat ydels d'oogen,
Of dringt voort tot in het hart.
't Oor hoort zig beoorloogen
Van al, daar geen nut ooit werd
Voor eene edle ziel gewonden,

Vrugt van onrein harte en monden.
A 5
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't Hart, het welk een goede reden :

" ,

Op moet geeven door den mond,
Voelt helaas! in zig beneden
Tot den allerlaagsten grond,
Niets dan hef van vuile zonden,

Niets dan gif van fnoode vonden.
Myne ziel, die moest verstrekken
's Heilands zuivere Egtvriendin,
Is gedrogtelyk vol vlekken
-

En een fnoode helboelin

&

-

. .

. . .

.

.

Van natuur. * Zy haat het goede

En verstikt haast in haar bloede. +

'

Het verstand is dof en duister
En mift laas! by errefstraf,
Den behoorelyken luister,

Dien Gods Beeld aan Adam gaf,
Eer de glimp van 't ooft die straalen
Deed voor fchyndeugd nederdaalen.

, Och! och, ik elendig mensche!
, Wie? (dus klaage ik) wie zal my
,, Eens verschaffen 't geen ik wenfchc?
, Wie zal my eens maaken vry
, Van het lichaam aller zonden,

, In myn ziele en lyf bevonden?

-

Schoon
* Jerem. 3.

vs. 1.

i Ezech, 16, vs. 5, 6.

--------
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Schoon ik al het vee der heuvlen,
Gode tot eene offerhand',

Op den brandaltaar deed sneuvlen
Nog vergeefs waar bloed en brand:
Schoon 'k wou alle deugd betragten,
'k Zou vergeefs naar vryheid wagten.

Bloed van bokken, rammen, offen,

Schaap of tortel kan, helaas!
Niemand van den dood verloffen.
Neen het zeker. 't waar te dwaas
Heil te zoeken in rivieren
Van veel bloedende offerdieren.

't Waar vergeefs door eigen daaden,
Als door penningen van koop
Af te prachgen Gods genaden.
Veeler Heidnen kranke hoop, ... .
Zandgrond aller werrekheilgen,

Gy kunt ook myn ziel niet veilgen.
Wie kan dan myn ziel en zinnen
En myn lyf herscheppen, dat
God my weder kan beminnen

En ik loopen 't regte pad,
Daar Gods vrée word op gevonden,

't Welk my houde vry van zonden?
Nie

I 2.
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Niemand dan die Hemelfchoonheid,
Vol van liefde, vol van kragt,
In wie al 't volmaakt ten toon leit,
Die, met één woord: 't is volbragt,
Heeft volmaakt all d'offerhanden,
Die op Arons Altaar brandden.
Hier moete ik al 't myne derven.
Hier moete ik het al om niet

Uit zyn volheids bron verwerven,

't Geen God in zyn Volk graag ziet.
Hier moete ik my gansch verliezen
Om dat Hoogste Goed te kiezen.

Wel! ik koom' dan, op uw wenken,
Juist ter stede, daar Gy staat
Reede om uwe gunst te schenken
Aan uw zoendisch. Laat! ai laat

Ik wêerkeerend, vry van zonden,
Door U, zyn voor God bevonden!
Heilig my dan voorts in leden,
Ziel', verstand en wille faam;
Op dat ik my mag besteeden
Ganfch tot eer van uwen Naam.

Laat myn oog uw heil aanschouwen,
En myn mond uw' lof ontvouwen,

Doe
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Doe my hier het goede hooren.
Leime hier door uw' genaé,
Tot dat ik, in 's Hemels chooren

By U, Ryxvorst, binnenga,
Om met Zaligen en Englen
Mynen lofzangtoon te menglen.
I724.

EENZAAME BEDENKING,
Met opzigt op 2. Cor. 6. 't laatste lid van 't 17.

en 't volgend 18 vs.
Raakt niet aan het geen onrein is, en ik zal u tot eenen
Vader zyn, en gy zult my tot Zoonen en Dogteren

zyn, zegt de Heer, de Almagtige.

G" eifcht van my, wil ik uw' gunst erlangen,
Dat ik het heidendom

Der werreld afga, om

U, o myn God! als Vader aan te hangen,
Gy raad my, dat ik het onreine van
De zonde niet aanraake,
Maar alles vlugte en wraake,
't Geen my in 't minst van U vervreemden kan.
Vol

14
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Volge ik dit op, zoo hoore ik my verwiffen
Door uwe Orakelftem

Onfeilbaar, vol van klem,

Dat gy ook my fchenkt uw belofteniffen,
Dat gy, daar ik veragt lag op het veld,"
Besmet van spog en zwadder
Door den vervloekten adder,

My kuiffchen wilt en vryen van 't geweld,
't Welk hy heeft, van natuure, op elk verkreegen,
Sint dat het doodlyk ooft
Den glans heeft uitgedoofd,
Die, van U, was op 't eerste Paar gezeegen.

Gy wilt (dus luid uw Godsspraak) tot uw kind
Aanneemen all' de geenen,
Die 't oor geen werreld leenen

-

En welker ziel geen smaak in dwaasheid vind.
Den zulken wilt Gy strekken tot een Vader,
Zelfs zonder datge zaagt

l:

In hen iets, dat behaagt.

De zulken wilt gy drenken uit uwe ader
Van overvloed, bevryden van de schuld
En alle fchande en blaame,
Hen noemen naar uw' Naame

En maaken tot uwe Erven ingehuld.

Der zulken wilt Gy U op 't hoogst ontfarmen,
Hen trooften gul van zin;

-

Als Jacob Benjamin

Teêr koesteren, en draagen op uwe armen

T
Cn

* Ezech, 16, vs. 5,

*
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Ten Hemel ; nadatze, als uw' heldenbloem,
Hier waren overwinnend'

In Christus, Hem

beminnend',

En geevende van alles Hem den roem.
De zulken wilt Gy met den eernaam kroonen,
Om 't lyden van uw Zoon
(Dit won hen deeze kroon)

Dat Gy hen noemt des Allerhoogsten Zoonen
En Dogteren. 't Is uwe Almoogendheid
O Heer van alle Heeren,
Die, uw' genaé ter eeren,

Zoo groot een heil hen vast heeft toegezeid.

Dat David zig verwondre, hoe de koning
Zyn dogter, door de trouw,
Een herder bié ter Vrouw : *

Dat Säuls neef,f na Davids koningskrooning,

Tot eer zig agt, dat hy na 's Vaders dood
By Ifrêls nieuwen koning,
-

In zyne vorstenwooning

Als 's konings zoon ook eete 's konings brood:

Dat Ifaks bruid, die schoone vrouwespiegel
Van eerbaarheid, vall' neêr

Voor haar verkooren heer': +
Dat Nabals weêuw, de deugderyke Abigel,
Daar David haar ten wyve vraagt, zig noem'
Zyn dienstmaagd tot het minste: a.
Dat vry voorheen de winste
Van Perfens kroon haar, welkerfchoonheids bloem
* 1. Sam. 18. vs. 17. - 28.

4 De Genef, 24, vs, 63, - 67,

Af

† Mephiboseth 2. Sam.9. vs. 6. - 8.
a 1, Sam, 25. vs. 39. - 42.

-
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Affueêr beviel (om dank dus te betuigen)
Eerbiedig voor den staf,
Dien haar de koning gaf

Te raaken, deed ootmoedig nederbuigen: *
Al dat was niets te fchatten by 't geluk,
Dat gy uit uwen monde,
O God, ten deezen stonde
Den aardworm hier aankondigt in zyn druk.
De Hoogste roept de laagsten tot zyne Erven.
d'Almagtige neemt aan

Hen, welker hoogst bestaan
Door eigen kragt het minst niet kan verwerven.

Hy, die eens sprak: het zy, en 't was terstond
Maakt nieten tot zyn zoonen
En dogtren. Hemelkroonen

Zyn 't die de Heer aan 's Duivels slaaven gont.
O wonder van vrymagtige Genade!
God schenkt zyn teêrfte min,
En vryt hen, welker zin
Verkeerd en boos hun Schepper eertyds fmaadde,

Alleenlyk met beding, dat zy voortaan
Van 't voorig quaad zig fcheiden
En hunne zinnen leiden,

Om uit het Ur van 's werrelds dienst te gaan.
Een klein beding, regtvaardig , maar door kragten
Des menfchen niet te doen.

-

Gods kragt moet hy bevroên,

Eer hy zig kan ontslaan van 's vleefches magten.
* Efth. 5. vs, 1. - 3.

-

Uw'

- - - - -

S

T

O

F

E

F

N.

17

Uw hand, o Heer, o Leidsheer van uw Volk,
Die Abraham geleidde,

Toen hy grootmoedig scheidde

Van land en huis, * moet hen uit zoo een kolk
Van aardfchen flyk optrekken, om te geeven
Aan hen het Canaän

Des Hemels, dat hen kan

*

--

{n eeuwigheid doen ganfch volzalig leeven.
Trek gy dan, door een zeel van liefde, my
En alle zulke menschen,
Die dat opregtlyk wenfchen;

Op dat dus elk uw zoon of dogter zy,
Den vingerling, het feestkleed, rein van kleuren
Ontfange uit uwe hand,
Getoefd worde aan den rand

Der tafel, die met puik van Nardusgeuren

Doortrokken, 't kostelykft geregt opdifcht,
Op feestgejuich van Englen,
Die d'eêlften zangkrans strenglen,
Zoo dikwerf een (verlost uit 's werrelds mift

En flaaverny des Duivels, door zyn Heere
En Schepper) over al
Wat dienen mogt' ten val
Verwinnaar, by Hem eeuwig triomfeerc,
1725.

* Gen, 12. vs. 1. - 5.

B

UIT.

V O OKR B E R E I D IN G S

18

U

I

T

G

A

N

G

Eener boetvaardige Ziele
T o T
H A A R EN V E R LOS SE R.

O

groote Herder uwer fchaapen,
Die quaamt om het verloorne weér
Te zoeken in uw schaapjes, Heer,

Den wreeden muil des wolfs t'ontraapen!
Ontfluiter van de wafchfontein,

Om Davids Huis, in haare plaffen
Van zyne onreinighéen te waffchen,
Als fneeuw zoo wit volkomen rein!

Ik koome, Aertsherder, tot U loopen.
Red my zoo als voorheenen deed

Uw Voorbeeld," daar twee dieren wreed
Belaagden zyne lammrehoopen.

Red my van geestelyken beer
En leeuw, van zonde en 's Duivels quellen,
O Zegepraaler over helle,
En dood en allerhande zeer.

Wafch my in chrystallyne stroomen
Der geestelyke heilfontein
Van zondenfchorft volkomen rein.
Laat
* David.
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Laat my melaatfch wel tot U koomen,
Maar, door uw Euangelium
Verklaard voor zuiver, U ter eeren,
Van U, als Opperpriester, keeren
Al geeftlyk juichend wederom.
Zoek dus het geene was verlooren.
Roep dus een zondaar, vol van feil,

Tot de bekeering, deugd en heil
Als eenen van uwe Uitverkooren'.
Zoo koomt hy vrolyk, op uw woord,
\

f Zig voor uw voeten nederbuigen,
Op hoop dat hy, naar uw betuigen,

Zal worden gunstiglyk verhoord:
Dan zal hy met een vol vertrouwen,
Niet steunende op een broozen staf,
Maar, ziende van zig zelven af

En menschen, enkel op U bouwen.
't Begin, het midden en het end
Van al zyn heil en daaglyx leeren,
Door uwe kragten, te braveeren.

De zonde, aanvegting en elend',
Tot dat hy U eens zal beschouwen

(Gunt gy 't hem) Herder en ook Lam,
Dat uit den Hemel nederquam,
Om door uw bloed uw” Bruid te trouwen;

Tot dat hy eindlyk van naby

-

Uw” Vader, als zyn God, mitsgaders
U, 't welbehagen uwes Vaders,
Mcer dan in flaauwe schildery

-

-

B 2.
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Van fchaduwdienst of Euangely
Zal leeren kennen met al 't fchoon

't Geen zig in God en U vertoon
O heerelykste Hemellely,
Met oogen, fcherper dan voorheen
't Blind Heidendom van Lynceus digtte,
Kortom als zyn volmaakt gezigte,
God zien zal, zoo Hy is, Drieéén,
Den Vader, Zoon en Geeft te faamen.

Dit zy zoo! ja, dit zy zoo! amen!
1725.

Z I E L S Z U G T
T O T

C H R IS T U S.

Met toespeelinge op Joh. 14. vs. 7.
Heer, toon ons den Vader en het is genoeg.
Toon. Pf. 30.

Ik

eifche, o God en faamen Mensch
Van U thans geen Filippus wenfch,
Om den onzienelyken God

-

Te zien; maar fmeek' van U dit lot

Dat ik, door oogen van 't vertrouwen,

U haast mooge, aan uw Difch, aanschouwen:
-

Aan
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Aan uwen Feestdisch, daar uw hand
Het allerkoftlyxt liefdepand,
Het allerdierbaarst huwlyxgoed,
Verworven door uw zweet en bloed,
Hangt om den hals, geeft in de handen
Van Haar, diege in uw min doet branden.
Nooit won, voor Achfa, Kenaz Zoon
Zoo gloriryk een bruiloftskroon. *

Geen David heeft zoo veel gedaan,
Om Michal, door het reuze flaan, +
Als Gy, o Davids God en Zoone,
Deed voor, en fchenkt nu aan uw' Schoone

Och! mogte ik, als een waardig lid
Van Haar, myn 's Bruigoms lelywit,
Vermengd met eenen purpergloed
Van 't allerleevendft roozebloed, +
Door 't liefden-oog van 't heilvertrouwen

Aan 's Konings Bruiloftsdifch beschouwen!
Toon my, Puikschoonheid van om hoog,

Uw krullend hair, uw duivenoog,
Uw hoofd van goud, alle uwe leén,
Veel zuiverer dan marmerfteen! $

Omhels my, vol van teer ontfarmen,

Als uwe bruid met bruigoms armen! [
B 3
* Regt. 1. vs. 12

l. Hoogl, 5. vs. 10.
VS, 6.

Ver

† 1 Sam. 17. en 18. vs. 20
28.
$ Hoogl. 5. vs. 11, 12, 15.
[ Hoogl. 2.

- 16.
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Vertoon my wel uw Majesteit,
Maar faamen ook uw gunstrykheid,
Terwylge, o Koning, diep in 't goud

Des Hemeltroons uw stacy houd,
Buig egter te gelyk ook teder,
Naar my, uw gulden ryxftaf neder.

Maak wys myn brein en myn gemoed
Vooral door uwen honigvloed
Van woorden, die in hongersnood
Der ziele strekken 't vetste brood,
De zoetste wyn, die 't vrolyxt leven
Aan 't Godgewyde hart kan geeven.
Vertoon my alles wat gewis
Van ouds af droeg uw beeltenis,
In Voorbeeld, Zinbeeld, Godstent', pragt

Van Tempel, menige Offerflagt,
In Harpgezang en Profecyen:
Ai toonme daar uw Godsschildryen,

Op dat ik alle uw wysheid zie,
En die alleenlyk eere bié

Als vast en zeker, en geen vond
Van 's menschen brein en 's menfchcn mond.

Toonme U, al daar Gy zyt te zoeken
En hou my uit alle andre hoeken.

De gangen in uw Heiligdom
Van Wet en Euangelium
Leer

s T O F F E N.

2.3

Leer my die zoo ze waarlyk zyn,
Bevryd van enklen glimp offchyn
Onfeilbre Leeraar, Zon, vol klaarheid
Leer Gyme alszins uwe egte Waarheid

Toon U aan my, als myn Profeet,
Van wien ik leerde al wat ik weet.

Toon U aan my, als mynen Vorst,
Die zynen troon ftigtte in myn borst,
Na dat Gy my, als Priester, vrydde

Voor dood en helle, en Gode wydde.
Als Gy U dus aan my vertoont,
Schoonge in den derden Hemel woont;
Zal ik U nogtans, vry van feil,

Dan konnen kennen tot myn heil
Vry beter dan zy, die ooit beelden
Van U, uit eigen herffens, teelden.
Als ik U dus kenn', naar den geeft,

Kenne ik uw Vader, naar den leeft

Uw's Woords: Ja, ik kenn God Drieéén,
Al kenne ik maar den Zoon alleen.

O Zoon des Vaders, koom betoogen

U, door uw' Geeft, dus voor myne oogen!

Dan hebbe ik aan U volgenoeg,
Dan lyde ik, dat de werreld zwoeg'

En ploege en zweete, om eenen schat

Te gaéren, die geen heil bevat,
B 4
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't Welk eeuwig duurt, maar na het oeften
Door mot verderven moet of roesten.

Als Gy U dus aan my vertoont,
Hebbe ik genoeg aan alle uw fchoont'
Aan Hemelfche bevalligheid,
Die op uw' lelielippen leit.

Gebreklyk is alle aardfche schoonheid
By die op God en Mensch ten toon leit.
Voegt Gy, door 't Euangelium,
My by uw Vorftlyk Priesterdom,
Verhcft Gy my, door uw genaad',
Tot hemelhoogen Eereftaat,

Dan fchyntme alle aardfche staatglans duister

By zulk een heldren Hemelluister,
Geeft Gy uw wysheid in myn hert,
Waar door ik daaglyx wyzer werd',
'k Hebb liever die, dan dat ik dool'
Vol waans, in wysheid van het school.

Ik agt veel hooger uwe leffen
Dan die van duizend Socrateffen.

Kortom als Gy U dus geheel

-

-

Aan my vertoont, zal 't minstc dcel
Van dat geheel my zyn genoeg
En meer dan al het aardsche. Voeg
Uw
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Uw gift met deez', myn smeeking faamen;
Heer toonme U. 't is genoeg dan.

Amen.

1725.

B E L O F T E
V A N

B E TE R IN G E,
In Gods Kragt.

'k

Beleef geen beternis van myn voorgaande zonden
En struikelingen, die ik yder dag bega:

'k Steune op geene eigen kragt. 'k hebb' duizendmaalbe
vonden,

Dat zy niet 't minste kan, ontbloot van uw' genaé.
't Is uw Genadegeeft, o God, die t'allen stonden
In d'allerminste daad ons koomen moet te ftaê.

Zoo die niet helpt, dan moete ik in onpeilbre afgronden

Verzinken. Help my dies; eer 't voor myzy te spaê.
'k Beloof van myn zy niets: want niets kan ik volbrengen
Nogtans beloove ik, dat ik alles laaten zal
B 5
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Wat u mishaage, en doen al wat U welgevall'.

Dit wille ik staaven by 't broodbreeken en het plengen
Van den gewyden drank, en 'k zal 't ook doen altyd.

Dog wanneer? dan eerst, Heer, als Gy myn Helper zyt.
1727.

AVOND

AvoNDMAALs
S T O F F E N.

Matth. xxv1. vs. 26, 27, 28.

Jefus nam het brood, en gezegend hebbende, brak hy
het, en gaf het den Difcipelen, en zeide: Neemt, eet,
dat is myn lichaam.

En hy nam den drinkbeker, en gedankt hebbende,

gaf hen [dien] zeggende: drinkt alle daar uit.
Want dat is myn bloed, het [bloed] des Nieuwen
Teftaments, het welk voor veelen vergooten word. tot
vergeeving der zonden.

AVOND MA ALS

s T O F F E N.
A A N D A G T
O P

H.

H E T

A V O N D M A A L.

A:

eeuwig, nooit volpreezen
God, Vader, Zoon en Heilge Geest,
Die voor de tyden zyt geweest
En eeuwig na den tyd zult weezen;
Wat was uw' magt en liefde groot,
O Schepper, die den mensch formeerde,

Hem naar uw Heilig Beeld bootseerde,
Als uwen vriend en bondgenoot.
Gy maakte hem een heer der aarde,

Naast d'Engelen het schoonste, dat
Uw hand uit niet geschapen had.
Hy overtrof 't Heelal in waarde.

De ziel, gehuifd in 't fchoone lyf
Kan met volmaakte wysheid praalen,
Een wysheid, die doorlugte straalen
Liet blyken in al zyn bedryf:

3O
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Maar och ! wat baatte hem die grootheid,
Die eer, die magt, dat zalig lot,

Zoo ras hy wars van uw gebod
Verblind wierd door des Satans fnoodheid
En haalde op zig een bittre ftraf,
Een straf, die zyn nakoomelingen,
Als ofze felfs de schuld begingen,
Voor 't leven schenkt de hel en 't graf.
Uw vloek, o God, quam op ons allen,
Door 't wanklen van ons aller Hoofd
Een menfch had elk van heil beroofd.

Een mensch deed 't gansche menfchdom vallen.
Geen hoop, geen raad, geene artseny
Kon zulke doodelyke wonden
Geneezen, of ons van die zonden
Weêr als te vooren maaken vry.
Geen enkel fchepfel kon betaalen
Die zwaare fchuld voor zig alleen,
Veel minder nog voor ydereen
't Verlooren welzyn wederhaalen.
Gy, gy alleen, o Groote Zoon
Des grooten Vaders Eengebooren,
Toen alle hulpe fcheen verlooren,
Hebt uwen bystand aangeboön
De Werreld, in den Eerften Adam
Gevallen, ziet met grooter lust
Zig weêr hersteld in vrede en rust,

Door Vorst Mefias, die daarna quam.

-
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Gy God en Mensch hebt Mensch met God
Bevredigd, hem ontlast van zorge.

Gy wierd zyn Middelaar, zyn Borge
En naamt op U zyn deerlyk lot.

Gods gramschap rustte op alle uw leden.

r

De ziel verdroeg een praamend wee
In 't bloedige Gethsemané,
-

Dien hof, zoo vol rampzaligheden
En evenwel een hof naar wenfch

Voor 't menfchdom, dat van ftraffe ontheven
Hier weér ontfing het Eeuwig Leven
Verlooren door den Eerften Menfch.

Maar nog was niet het eind der plaagen.
Gy moest nog torffen grooter hoon;
Op 't hoofd een scherpe doornekroon
Aan 't lichaam felle geeffelflagen;
Tot dat die laatste en zwaarste stryd

Des lydens eindelyk genaakte,
Toen Gy den bittren kruisdood fmaakte

Uw Volk tot troost, der hell' ten spyt.
Triomf! triomf! ons is de zege!
De Vader door den Zoon voldaan !

Weg is de nagt, de dag ligt aan!
De zaligheid is weér gekreegen!

Dus juiche een yder Deelgenoot,
Dien onverwinbren Held ter eeren;
Zoo vaak hy aan den difch des Heeren

Met wyn zig laaft en voed met brood.
Al
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Al agtmen zig dier gunfte onwaardig
Uit eerbied voor Gods Majesteit
Een heilige vrymoedigheid

Maak hier een yder Christen vaardig.
Daal, Heilge Geest, daal op ons neér.
Raak onzen geeft met vuurge koolen.

Wys hen, die van den weg af doolen
Tot Jefus hunnen Opperheer;
Op dat wy dus een's broods deelagtig
Als leden van één lyf te faam'
Met dankbaarheid Jehovahs Naam
Vermelden vrolyk en eendragtig.
Dan strekk' de Nagtmaalsdifch een pand
Aan elk waar lidmaat hier op aarde
Der Heerlykheid van hooger waarde,
Des Feefts in 't Hemelsch Vaderland,
Dat God Drieéénig na dit leven
Aan hen, die, voor de werreld doof,

Niets agten boven 't Kruisgeloof,
Als een genadeloon wil geeven.
1715.
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Voor het Gebruik der

HE I LIGE

B OND ZEGE LEN.

God , eenig God! ik nadere uwen Difch,
Al ben ik nog bevlekt van zonden;
Schoon dat myn hart niet gansch gezuiverd is
Nog vollen troost heeft ondervonden.

Vrymoedig maakt my 's Heilands kruis en dood"
Die, voor misdaadigers gestorven,
Ook ydereen', hoe goddeloos en fnood,
Vergiffeniffe heeft verworven,
Indien hy is van dat getal, 't welk Gy,
-

Voor 's werrelds zyn hebt uitgekoozen,
Om hem van slaaf te stellen vrank en vry -

En 't lot t'ontrukken van de boozen,

' .
-

Indien hy dan ook, ten bestemden tyd'

Zyn schuld bekent, met waar berouwen
En in de zwaarste aanvegtingen en stryd

Op Christus heeft een vast betrouwen.
O Hemelduif! verzeker mynen geeft,
Dat ik hebb' deel aan die genootschap.
Zoo nadere ik deez' tafel onbevreefd

Zoo hoore ik d'allerblydste boodschap,

Vol ftigtinge, uit uw' knegt, en myne hand
Ontfangt, door hem, van U 't genadepand.
C
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DANK ZEG GING
Na het Zelve.

Heb dank, heb dank, myn Heiland, die my met
Uw vleefch hebt, naar de ziel, gevoed,
Gelaafd met uw onschuldig bloed

En uitgewifcht op nieuws myn zondenfmet.
O geef my toch dien luft, die kragt, dat thans,
Ten blyk van waare dankbaarheid,
Myn leven anders aangeleid,
Verspreide alom een verfchen geur en glans,
Zoo dat uw Naam geëerd worde in myn doen,

Myn naasten dagelyx gestigt,
En ik, steeds denkende aan myn pligt,
Uw hulp altoos in alles mag bevroên:
Zoo leeve ik hier, en na de dood

Als uw verkooren gunstgenoot.
1717.

Z U G T

Eener H.
ootmoedige
Ziele,
nat gebruik des
::
tot Christus.

Hoe wenfcht myn hart U lof te geeven
Zoo als 't een Gunstgenoot van U
Betaamt, die, van de zonden fchuw,
Door hem voorheenen vaak bedreeven
Nu
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Nu tragt een teder geeftlyk leven;
Te leiden, naar uw heilig Woord
Gerigt. Niets, dat my meer bekoort,
O God! uw wil, my voorgeschreeven

Behaagt my. 'k Hebb met harte en mond
Met U op nieuws het heilverbond
(Ik hoope) opregt, fchoon zwak, gesteeven,
Aan uwen difch. neem my toch aan
Als een verlooren zoon. wil goedig

My, door uw Heilgen Geeft, steeds raén,
't Geen dient gelaaten of gedaan,
Om dus regt wys, getrouw, ootmoedig

-

Te leeven, zoo 't een Christen past,
Door 't waar geloof aan Jefus vast.
172o.

*

-

BESPIEGELING
D E R

B O N D TE K EN E N.
t

Myr ziel, nu denk eens, wat beteken'
Het Brood, de Wyn in 't Avondmaal
Gedifcht in schotel, glas of schaal.
Gewis, zoo ik my niet misreken',

'k Zie Jesus Vleesch, 'k zie Jesus Bloed,
Het Vleefch voor Jesus Völk gebroken,
C 2.
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Het Bloed, uit zyne zy' gestoken,
Verstrekken voor den helfchen gloed
Een heeldrank zynen Uitgeleezen',
Die Hy, als milde Gastheer, koomt
Verquikken; daar zyn Geest bestroomt
Hun vrolyk hart en juichend wezen:
Waar doorze guller vrolyk zyn
Dan immer held, na winnend stryden,
Ten teken van een groot verblyden

Zyn hart verquikte met den wyn.
Zie ik het Brood gemaald, in d'oven
Gebakken, 'k denke om Godes Zoon,
Die, daalende uit den Hemeltroon
Ter aarde neder van daarboven

Verbryzeld wierd, als 't fynste meel,
Door laftren, pynigen en fchelden,
Daar Hem de Joôn meê nedervelden,
Tot dat Hy eindelyk, geheel

Als van Gods strenge wraak geslagen,

Geplaagd, mifmaakt, aan 't kruis gehegt,
Als in een oven wierd gelegd -

En 's Vaders torenvuur moest draagen,
Om zyne Gunstgenooten, in

Zigzelfs veragtlyk, zonder luister,
t Ontrukken 't eeuwig helfche duister,
Te fchenken 't eeuwig heilgewin.

Zie ik den Wyn in bekers schenken
Ter laaving van den Difchgenoot
Ik
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Ik denke om 't Bloed, dat Jefus bood
Aan 't kruis, om zielendorft te drenken
Of aan de droppels zweet en bloed,
Die van des Schoonsten aanzigt zeegen,

Toen Hy, in 't hofje gansch verlegen,
Geperft wierd door Gods torengloed.
O druppels, bigglend' t'allen kanten
Van 't hoofd tot op den kleederzoom,
Wat zytge Christnen wellekoom!
Gy wint robynen, diamanten
En perlen, 's werrelds pronkcieraad:
Gy wint den oly in waardye,
Die, van Aärons hoofd, ter zy'e

Droop neér op baard, en tabberdnaad.
En gy, o drank van bittren alfem,

Die Jefus zoeten lelymond,
(Wien al, wat schoon is, was vergond')
Benatte, wont den zagften balsem
Op 't vloekverdryvend Golgotha:
Want daar is dood en hel verwonnen,

Voor all', Heer, dien uw keur wil gonnen
Het liefdepand van uw genaé,

Koom, Brood, koom spyzig my! koomt drupplen:
Koomt, sterkt, ai koomt, verquikt myn hart,
En doet het eens, ontlast van fmart,

Door eenen heilgen vreugddauw hupplen;
. Omtrent zoo als was aangedaan .
Worst David, toen hy vrolyk zingend'
C 3
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En ('t spyte een trotse Michal) springend'
De Bondkift voerde Steéwaarts aan.

Voedt, en doorvoedt my. Laat ik één zyn
Met U, o Wyngaard, Zielenbrood!

Laat Heiland uw geluk en nood
My (als in d'egt gebeurt) gemeen zyn!
Geef toch, dat ik eens zeggen mag :

, Myn Vriend, myn Lieffte is gansch de myne,
, En ik, ik ben geheel de zyne!
O Zaalge stond! o fchoone dag!

Hoe wenfchte ik, vol van heilgen bloezem,
Of liever vol van heilge vrugt,
Met een godvrugtig zielsgenugt
Myn hoofd te leggen op uw boezem,
Gelyk uw liefste Kruisgezant,

Dien Gy daarna verscheent in glory,
En 't printwerk uwer kerkhistory
Vertoonde op 't naare Patmos land.
Gunt Gyme, in 't Patmos deezer aarde,
Deeze ondermaansche woesteny,
Uw Vleefch en Bloed; terwyl ik stry

Met bedekragt en fmeekings zwaarde;
Dan tarte ik een Elias, door
Den Engel, van U afgezonden,
Gevoed. Koom, laaf my met uw wonden
-

En vleefch, o Hoofd van 't Englenchoor!
Dan zal ik my der reiz' getroosten

Niet flegts van veertig dagen lang;
Q-

Maar,
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Maar, als een zwaan, met bly gezang
Van 't Westen streeven naar het Ooften,
En weêr van 't Ooften naar het Weft,

Om U, vol dankbaarheid te looven,
Tot dat (het zy zoo!) by U boven,

In U, myn rust blyf vastgevest.
-

I722.
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C H R 1 s T U S,
Zyn Bonddisch naderende

-

Too N. Simeons Lofzang.
2

k hebb' de keur gedaan.
Ik zal niet van Ugaan,

-"

.

Gy hebt te groot een zugt

-

.

. . . . .

o

O Bron van 't Eeuwig Leven.
Tot uwes lydens vrugt

- -

-

-

-

. .

-

- -- -

-

- -

-

-

-

In myne ziel gegeeven.
Gy koomt, op uwen troon .

Gezeten, my te schoon

. .

.

.

. . .
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Voor 't oog des geestes flonkren;
Schoon dagelyx de zond'
En 't vleesch, op meengenstond

Dat geeftligt wil verdonkren.
O Noordstar, Zielezon!
Dat 'k U beschieten kon

Met graadboog van gelooven,
Hoe vlug dreef 't zieleschip,
Bevryd voor ras en klip,
In ruime zce, naar boven!
Koom, trekme derwaarts heen,

Gelyk het Ambersteen
De stroo doet, en kompaffen,

Op 't wyzen van de naald'
De fchepen onverdwaald

Geleiden door de plaffen.
1722.

G E ST A L T E
Van eenen Geloovigen, verquikt door de Gee
ftelyke Waarpanden des
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Hoe fmilt myn ziel, o Bruigom, in uwe armen,
Gelyk de dauw fmilt op een lenteroos,
Als
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Als Gy haar met een blyk van teér ontfarmen,
Door uwen Geeft, bestraalt voor eene poos !
Dan kanze ras de fynste lekkernyen

Veragten. Daar by haalt geen perrelwyn
Die een Vorstin, * vol dartle hoovaardyen,
Deed het onthaal des Roomfchen. Veldheers + zyn.
De Veldheer van het Kruis, de Vorst der Engelen,
Als Hy vloeit in den boezem zyner Bruid,

Als Hy wil om haar hals zyne armen strengelen
En streelt heur oor met d'Euangelyfluit
Voert strax de ziel van zyne teêrbeminde
Zyne eenige ten derden Hemel op, En maakt, dat zy reeds in dit treurdal vinde
Den voorsmaak des geluks van Sions top.

Och! mogte ik in die zoete omhelzing sterven
Om namaals gansch onsterflyk op te staan.
Och ! kon myn ziel van U dat heil verwerven,
Dat zy mogt langs dit pad ten Hemel gaan:
Voor eeuwig nam zy afscheid van deeze aarde
En reuilde 't ftof voor die onschatbre waarde.
I722.

* Cleopatra.
'f Marcus Antonius,

-
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O

P

CHRISTUS WOORDEN:
Luc. 14. vs. 2, 3. Dwingtze om in te koomen.
e

-

Gev: dwang, die elk van dwang ontlast
Der zonde en straff'! wie zou niet vrolyk loopen,
Indien hy mogte op een bevryding hoopen
Van flaaverny, die hem flegts had vermaft
Alleen naar 't lyf? Hier hoeft men maar te gaan,
De nederwerper der gevangeniffen,
Wiens Godsfpraak in geene eeuwigheid kan miffen,
Bied eenen slaaf hier eeuwge vryheid aan,
Een vryheid, meeft doorlugtig naar de ziel,
Die, door deez' roep der wondre Hemelminne
(Voorheenen een gebonden helflaavinne)
Den Opperbruidegom in d'armen viel.

,

Och, dat myn ziel ook ware één van die geen',
Welke, uitgelokt door deeze blyde boodschap
Des Gastheers van het geeftlyk Difchgenootschap,
Regt krygen op zyn heil en ryxvryheén!
. Men hoefde my door geen gepersten dwang
(Gy weet het, o Doorproever van de nieren
En kenner van het hart') daarheen te stieren;

Maar schoon de reis waar veele jaaren lang,
<

>

Zoo
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Zoo zou my nog die weg, hoe digt bezet
,
Met dorenen, uw Heilfeeft niet doen fchouwen;
Maar 'k wilde, door die fpys gesterkt, steets hou'en,
In 's Geestes kragt, uw fchoone liefdewet.
1722.
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La Rebekke zig bekooren,
Toen eens Eliëzer quam
Met fchenkaadjen, en haar nam
Voor den Brüigom, haar beschooren:
Hier, hier koomt alleen geen knegt
Nog geen bruidegom zyn Schoone,

Naar de werreld, zig vertoonen.
't Is God zelf, die tot zyn egt
Noodt een dartele boelinne,
Van natuure * (o wonderdaad!)
Maar, door zyne keurgenaad'

't Schoonste voorwerp zyner minne.
Abrâms Zoon, en Abrâms Heer
Ciert
* Jerem, 3. vs. 1.

-

• ,

-

--
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Ciert zyn Bruid hier met juweelen,
Die het geeftlyke ooge streelen.
Deeze omhelft zyn Schoone têer *

Aan zyn ronden Difch, daar balsem,
Door zyn geur het hart verquikt +

Van zyn Bruid, byna verstikt
Door den bittren zondenalfem.

't Mirrhezap van zynen Geest
Streelt haar boezem, met zyn vetheid, 4.
't Heilmerk met de juiste netheid
Drukt hy in haar op dit Feeft:

Hy doet aan haare ooren flingeren
Oorcieraadjen van verstand.
Den Geloofsring, tot een pand
Paft Hy heur aan hand en vingeren. S

Hy schoeit op het vlugst haar voet
Met de Blyde boodschapsleere. [
Dus is't dat deez' Bruid haar Heere,
Haaren Salomon ontmoet.

Dus gedoft in praalkleedyen
Nadert zy in het gelei

Van der juichende Englen rei
En fmaakt's Konings lekkernyen,
Dien zy als gebonden houd
Aan heur minn door liefdelonken,
Die met kuifchen gloed ontvonken
Jefus,
* Hoogl. 2. vs. 6.
VS. 13,

† Hoogl. 1. vs. 12.

$ Ezech, 16, vs. 8-13.

4. Hoogl. 1.

[ Ephef. 6. vs. 15.
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Jefus, die haar ondertrouwt *
Door het zaligend Geloove,
Op dat Hy haar, door den egt,
Uit zyn mond haar toegezegd,
Tot zyn vrouwe neem daarboven.
Heimnisbruigom van de ziel',
Ach! dat op my, heden, heden,
Als een uwer Kerkbruids leden
Uwe trouwkeur nederviel !

'k Eifch geen perlen, diamanten

Nog kleinoodjen. neen. o neen!
Uw gekruiste naakte leén

-

Winnen 't verre van karkanten.

Geef my U, zoo als Gy zyt.
'k Geef my aan U, gansch verblyd.
I722.

-

* Hoogl. 7. vs. 5, 6.
NOG OP HET ZELFDE

O N D E R W E R P.
Toon. 24 Pf.

Man reiz' niet naar Jerusalem
In pelgrimaadje. Jefus stem
Koomt u, myn ziel, hier zelve zoeken.

Hy, reeds verreezen uit het graf,
Roept hier ten hoogen Hemel af
noodt zyn Volk van alle hoeken. .

En

Die
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Die heeft zyn flagtvee hier geflagt,

Zyn eigen vleefch, zoo vol van kragt:
Die heeft zyn wyn, zoo vol van geuren
Gemengd, dat zelf een flegte, door
Zyn kragt (zoo God hem geeft gehoor)

Zig ziet het grootst verstand gebeuren. *
Men hoeft hier door geen fchaare heen
Te dringen, om aan zyne kleén

Of kleedzoom beevende te koomen +
, Koomt, zegt hy zelf, ect van myn brood,
, Drinkt van myn wyn, voor zielenood!
, Koomt, als myn vrienden, zonder fchroomen. |
Ja gy, die lam en kreupel zyt
(Schoon van te vooren geen gewyd
Perfoon mogt uit uw' bende weezen $)

Wordt nogtans hier op brood en wyn
Genoodt, [ om Priesteren te zyn

Van God in eeuwigheid gepreezen.

-

-

Die zig gebrekkig vind van leën,
Koom hier tot de Volmaaktheid treén.
De zulken wil de Heiland kroonen

Als Zoons der Oppermajesteit,

-

Met grooter glans en heerlykheid

Dan vorsten dogteren en zoonen. K
-

* Spreuk. 9. vs. 1-7.
11. vs. 23--29
2. I•

Nu

-

† Marc. 5. vs. 27-33. . l 1 Cor.
[ Luc. 14. vs.

$ Levit. 21, vs- 17-21.

'F Jef. 56. vs. 3, 4, 5.
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Nu trek uw cieraad, nedrigheid,

Tot optooi aan.

Dus toebereid

Ontmoet, vol tedre min', den Koning,

En vly u aan zyn tafel neér,
Terwyl der heeren Opperheer
Toetreed uit d'elpenbeene wooning. *
Zoo hebb' Hy in uw' schoonheid lust: +
Zoo wordege op het teerft gekufcht

-

- -

Van zynen mond, die druipt van Mirrhe: 4.
Zoo zette Hyu op zyn hart: +
Zoo heele Hy zyn Duifjes fmart,
En geef het vreugd, voor treurig kirren.
* Pf. 45. vs. 9.

..

. .
-

4 Hoogl5 vs. 13.

† vs. 11, 12.

I72 3.
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VERBONDSTEKENEN,
Met opzigt op Joh. 6. vs. 56. Die myn vleefch eet, en myn
bloed drinkt, die blyft in my en ik in hem.

Uw Vleefchgeregt,

de laafdrank van uw Bloed

Heeft my gelaafd, door 't stoflyke en gevoed
Naar het uitwendig:
Maar
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Maar hebbe ik niets behalven brood en wyn,

Dat zou, helaas! tot luttel voedsel zyn,
Ik bleef elendig:
Elendiger nog waarlyk, dan eer dat
Ik m', op die wyz' met kerkroof had beklad

Of heiligschennis.
Want zekerlyk hy eet zig zelf een vloek
(Dit 's 't vonnis van uw nimmer feilbaar Boek*)
Die, zonder kennis
Van zyne elende en wiffe strafwaardy',
Ook van 't geheim, dat hem van bei maakt vry,
De regte wyze
-

Niet weet, want zulk een dyt tot zyne dood,
'tGeen waarelyk aan elk Godsgunstgenoot
Strekt levens Spyze.
Geef dan, dat ik thans dus gegeeten hebb',

Gedronken zoo, dat daar de ziel door schepp'

Het Eeuwig Leven.

-

Wil dies my, door Geloofsband, met U faam'
Verbinden: doe, tot eer van uwen Naam,
Myn ziel voortstreeven

Allengskens, naar uw voorbeeld, op uw fpoor,
En open, door uw' Geeft, myn oog en oor
Voor alle deugden:
Zoo zal ik U regt weezen aangenaam:

Zoo hebbe ik, met de fpyz', geloofd te faam',
En zal verjeugden
Door

* 1 Cor. 13.vs. 29.
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Loor haare kragt, en treeden vlugger heen
Door de woestyn van 't ondermaansch geween,
Als deed Elias

Op zyne reiz'. Verhoorme, o Tegenbeeld
Van hem! maak my, door uwen Geeft, herteeld,
O God, Mefias!
1723.

Z I E L S Z U G T,
Met opzigt op Hoogl. 1. vs. 4. Trek my; wy zullen
u naloopen.

Rek my uw

liefdesnoeren,

O Reinste Liefde zelf,

Van 't glinstrend stargewelf,
Omlaag alleen gedaald, om ons om hoog te voeren!

Kompas, dat met uw streeken,
Door werreldstormen, leid
De ziel ter Heerlykheid,

-

Ik wil op uw gelei alleen van land afsteeken:
O Noordstar, ryk van glanffen,
O Star, uit Jacobs huis,
Verreezen van het kruis .

-

Tot hoogste heerlykheid, verr' boven 's hemels tranffen,
Zend
f

/
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Zend straalen uit uw Hemel,
Zend invloed in myn hart;
Opdat het daardoor werd'

Getrokken tot zyn God uit 't zondig aardfch gewemel!
Zielbruigom, trek myn harte!
Koom, leime by de hand
Naar 's Hemels vaderland.

Myn ziel verfmilt om U, haar Vriend, van liefdesmarte.
Wat wonder? lelyverven

En wangen bloozend rood,
Uitkoomften voor de dood

Zyn by U, Schoonste van de menschen, te verwerven.
Gy, gy verwint robynen.
Al wat begeerlyk fchynt
Voor uwen glans verdwynt,

-

Zoo ras uw heerlykheid de ziel koomt owerfchynen.
Uwe is de raad, en 't wezen,
De kragt en 't éelft verstand.

Gy hebt tot yder land
En stad de prinsen en regeerders uitgeleezen.
Gy lieft met eeuwge minne,
Die U vroeg zoeken, Heer.

Dier zielen mint Gy teêr
En onberouwelyk, als uwe Hartvrindinne.

s T. o F F E N.
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Uw” beide handen vatten

Een hoorn vol overvloed.

-

Uw regte ontfangen doet

Lang leeven aan den mensch, en uwe flinke schatten,
Tot wyzen maaktge flegten.
Gy kroont de nedrigheid
Met vorstenmajesteit.

e

Gy geeft den stommenfpraak. de kreuplen kunt Gyregten.
Wy laaten Ofir vaaren
Met al zyn fynste goud,

Als wy flegts onderhoud
Voor onze zielen uit uw' volheid moogen gaêren.
Wy gunnen Perfens Koning

En Craefus zynen schat,
Zoo onze ziel maar vat

Het eeuwigduurend goed van uwe Hemelwooning.

Nu trek. neen, trek niet langer:
Of trektge; doe de ziel .
Dan, laatend 's lichaams kiel,

Spanffeeren in uw Hof, van uwe liefde zwanger.
1724.
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GEESTELY KE MINNEKE UR

Eener Jefus zoekende
Z

I

E

L

E.

Ik hebbe een Schoonheid uitverkooren,
Maar ofze zy tot my gezind,
Dan ofze voor my stopp haare ooren,
En my of ooit of nooit zal hooren
Is, dat ik nog niet zeker vind'.
Wie is die Schoonheid? Volheids Ader.

De Koning van het Hemelryk.

-

Het is de Sterke God en Raader.

Het is der eeuwigheden Vader.
Voorts is zyn Naam gansch wonderlyk.

De schoonheid zyner Menfchenleden
Te fchildren durve ik niet bestaan.

Dat is een stof voor Englereden:
Dog wilmen eenge omstandigheden?

Dat heeft de wysfte Vorst gedaan.
Zyn Hoogelied zalze u bedieden,
Daar yder woord ftigt heilgen brand.
Laat u geen Jood dit heil verbieden. *
't Kan
* De Jooden lieten niemand toe het Hoogelied te leezen, voor
dar hy dertig jaaren oud waro.
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't Kan ftigtlyk tot Gods eer geschieden;
Zoo Jesus Geeft leid uw verstand.
Hier zal de ziel in liefde zwemmen,
En als zy eens die liefde fmaakt,
Zal niets haar zuivre blydschap stremmen,

En op haar geene liefde klemmen

-

Van werreldfchoonheén, hoe volmaakt.

Hy is de Rykdom, Hy de Schoonheid,
Hy is de hoogste Wysheid zelf.

In Hem 't begeerlyk Al ten toon leit.
Hy is 't, die met zyn hand ten troon leid
Zyn Liefste in 's Vaders ftargewelf,
Daar Hy, in 't midden aller troonen,
Zwaait zynen staf van heerlykheid;
Daar duizend, duizend Englen woonen,
Gereed om Hem hun dienst te toonen,

Op 't wenken zyner Majesteit,

Daar zyne Feestdisch heilig dronken
Maakt eeuwig zyne Hartvriendin

Met specerywyn, ingeschonken
Te faamen met zyn liefdelonken,
Tot aanqueek eener eeuwge min'.

Zie daar fiegts flaauwelyk beschreeven
(want voor zyn glory fmilte ik weg)
Hem, dien ik hebb' myn hart gegeeven

g: 3

2
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Met wien ik eeuwig wenfch te leeven.

Ach dat my Jesus 't Jawoord zegg'.
I724.
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O Hemelbrood, verwinnend honigkoeken
En Manna der woestyn',
Dat Ifrêls spys moest zyn,

Wie zou niet graag U vroeg des morgens zoeken?
Wie gaat niet garen uit,

Om, daar Gy daalt ter neder, U t'erlangen,
Daar Gy U laat tot zielefpys ontfangen
Aan uw Geheimnisbruid.

Dat Israël van dartle weelde dronken

Walg van het Hemelbrood,
't Welk Gy uit uwen schoot,
Aartsvoedsterheer, hen had tot fpys geschonken ;

Dat zy, vol morrenszugt,
Herwenfchen de gewaande lekkernye
Hen eigen in de strengste dwinglandye
Van Memphis harde tugt,

Heel anders wy. Wy aazen op geen sterflyk,
Geen voedsel, dat verdwynt,

*

Maar waar door blinkend fchynt

Het aangezigt vol glans en onverderflyk.
Dat
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Dat Brood, o Godes Zoon, . . . .

-

-

Volfchoone Spruit der vorstelyke Jongkvrouwe,
Uit haar geteeld door 's Allerhoogsten trouwe,

Gedaald uit 's Vaders troon,

-

-

Dat Brood zyt Gy. Gy zyt die vrugt der aarde,
Gemaald, gebakken door

-

't Kruisovenvuur, waar voor

Gy ook ontfingt een glory hoogst in waarde.
's-,

Hier door wierd Gy een Brood,
Dat eeuwig spyft en d'eeter doet verwerven

Een eeuwig regt om 't leven te beërven,

..

. . -

In spyt van helle en dood. . . . .

-,

O geef, dat ik, die daar van nevens veelen.
De tekenen genoot,
Ontwyke d'eeuwgen dood . . . .
-

-

-

-

En by U mooge in 't eeuwig leven deelen: , ,
Zoo zal 't niet vrugtloos zyn
Veelmin tot straf en oordeel, dat ik 't zegel '
-

Dier
Hemelspyz',
d'ingestelden regel, zº
Ontfing
in Broodnaar
en Wyn,
T,

-.
' * . * -

.

-

Maar evenals de druiftros met zyn vrugten Een waarpand was van 't land Van Cana, zal dit pand

. .. . . .
-

Een waarpand zyn der eeuwge zielgenugten,
Die Gy verdiende, door
Uw dood, en nu bewaart, om eens te geeven
Op het volmaaktft, in het oneindig leven,
.

Aan aller Zaalgen choor."
I724.
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AVONDMAALSZANG.
-

Toon. 24 Pf.

Op,

op, ô hartedeuren, dra!
Nu opent u strax, opdat ga
Der zielen Bruidegom daar binnen!
Wie is die Bruidegom, zoo fchoon,
Zoo liefelyk? Hy, die de kroon

Der fchoonheid draagt, hoogstwaard te minnen.
Wel aan, ó zielenarmen, dra!
Ontsluit u vrolyk, opdat ga
In uwe omhelzing Sions Koning!
Wie is die Koning? 't is Gods Zoon
't Is d' Erfvorst van zyn 's Vaders troon.

Die daalt hier geeftlyk uit zyn wooning. *
O Zielenvoeder, Hemelbrood,

Daal zeegryk neder in myn schoot!
Myn hart en boezem staat hier open,
Ontlooken als een ugtendroos.

Myn ziel wenfcht, met eene eerbrenbloos
In uwe omhelzinge te loopen.
z'Is krank van heilig liefdevier
Koom voer haar in uw Wynhuis hier. +

-

Vul haaren mond met hemelspyze
Ver
* Pf,24, vs. 7-1o.

+ Hoogl. 2. vs. 4.
-
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Verquik haar met uw lelyfleur.
Versterk haar met uw appelgeur, *

Op dat haar tong U eeuwig pryze.
Koom druk, ai druk haar op uw hart!

Opdat zy met U eene werd +
Uw dauw maak haar een Sarons bloeme. +

Uw glans schenk haar een zonneschoont', $
Opdat zooras ze U zig vertoont,
De Bruidegom haar

Schoonheid roeme.

[

v,

Koom, ga met uwe téerste min
Ter ziele in, als by uw Vriendin,
Uw' Zuster en uw zeer Beminde, +
En geef haar die bevalligheên,
Dat zy den Vorst met teedre reên

A

En zugtjes lieflyk aan zig binde. -+
O mogtze met uw' Heimnisbruid,
Dus roepen deezen mingalm uit:
, Deez' Liefde kan de dood braveeren !

, Zy blyft nog duuren, na het graf.
, Heur gloed quam van JEHOVAH af.
, Haar vlammen gaan weer derwaarts keeren.

, Deez Liefde is door geen zee, nog nat,
, Wiens stroom 's lands groenen zoom bespat,
» Te
* Hoogl. 2. vs. 5, en Hoogl. 5. vs. 13
4 Hoogl. 3. vs. 1.

+ Hoogl..8 vs. 7.
[ Hoogl. 4.

$ Hoogl. 6. vs. 1o.
-+ Hoogl, 4, vs. 9.

'K Hoogl, 3. vs. 4 en 5 vs, 1, 2.
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, Te bluffchen: fchoonmen 's werrelds fchatten
, Voor zulkeen Liefde reuilen wou,

, Dat aanbod zou op my, die trouw
, U lieven wil, toch nimmer vatten. *

Wel nu! ik voel myn harte dra
Zig oopnen vrolyk , opdat ga
De Hemelbruidegom daarbinnen.
Wie is die Bruidegom, zoo schoon?
Gy, Gy, Aertsheiland, die de kroon

Der schoonheid draagt, hoogstwaard te minnen.
Wel nu! ik voel myne armen dra
Zig graag ontfluiten, op dat ga
In hunne omhelzing Sions Koning.
Wie is die Koning? Gy, Gods Zoon.
Gy Erfvorst van uw Vaders troon.
Koom, daal hier geeftlyk in uw woning.

Koom haastlyk op een fnellen voet,
Myn ziel, o Schoonste, te gemoet',
Koom, als een rhee of welp der harten. +

Bestraal my met uw' Geeft, zoo zal
Myn ziel, in geur, het geurrykst dal

En speceryeheuvels tarten.
* Hoogl,8.vs. 6,7.

1724.
. . . . .
- ''

f Hoogl. 8. vs. 14.

4 Hoogl. 4. vs. 16.

-

- 4

BLOED

S

T

O

F

F

E

59

N.

B L o E D z A N G,
Inhoudende de uitmuntende waardy van Christus
Zoenbloed.

Toon. 91. Pf.

Ik heffe een Lofzang op van 't Bloed,
Maar niet van 't geen vergooten
Zoo dikwyls wierd, door oorlogsmoed,
Voor steden, sterkten, floten;
Nog ook van 't geen door 's Priesters mes
Geplengd wierd voor d'altaaren,
Opdat daaruit een nutter les

d'Aanschouwer mogte gaêren.
Het is een Bloed van andren aardt,

Een Bloed van heilvićtory,
Een Bloed, dat grooter adel baart

Dan 't geen den menschen glory
En uiterlyke glanffen geeft.
Een Bloed, dat, eerst vergooten,
De kragt strekt, waardoor eeuwig leeft
Elk van Gods gunftgenooten.
Het koftlykst bloed van Godes Zoon
Des Vaders Eengebooren,
Dat

6o

A V O N D M A A L S

Dat wint den palmtak, dat de kroon
Voor yder uitverkooren.

De schaar, die niemand tellen kan,
Quam nooit ten Hemel binnen,

't En zy die eerst, door kragten van
Dit Bloed, Gods gunst kon winnen.
Het is alleen, het is dit Bloed,
Dat afschafte al het plengen
Van 't Offerbloed. Dit Bloed behoed

Ons schuldig bloed voor 't zengen

, Van Godes gramschap, die zig had
In wraak aan ons geheiligd;

Had Jesus door dit koftlyk nat
Niet onze ziel beveiligd.
Geregtigheid van Abraham
En zyn godvrugtste Zoonen
Had niets geholpen, zoo Gods Lam
Het Paradyzisch hoonen

Van Gods gebod niet had verzoet,
Door zyn gehoorzaam plengen
Van 't Nieuwe Testamentifch Bloed,

In 't heil ons weér te brengen.

-

-

Gods Boek is vol van Hemelsch nut,

Van gadelooze Wysheid,
Die best den Staat en Kerke stut,

En leert de jeugd en grysheid:
Maar,

•S T O F F E N.
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Maar, onder al dat heerlyk schoon,
Praalt, met het fchoonft geflonker,
De Bloedrobyn van Jefus kroon,
In al dit aardfche donker.

Dit is een Noordstar, daar de ziel

Vry veilig koers op stelle.
Wie daarop zeilde nooit verviel
In maalstroom van de helle;

Maar quam, door wind van 's Heeren Geest
Ten Hemel veilig binnen,
Om eeuwig bly, nooit meer bevreefd,
God t'eeren en te minnen.

Bloedbruidegom, die uwe Bruid
Uw Duif, uw' Uitverkooren',
U hebt verworven tot een buit,
Nadat ze was verlooren:

Hoor van uw hoogen zegetroon
Myne en all' zulker bede,
Die van uw Bloed, o Godes Zoon,

Afwagten al hun vrede.

Voor wie geen Wet van Moses pleit,
Maar die de Wet moet doemen;

Die, verr' van op geregtigheid
In eigen doen te roemen,
Zig zelfs mishaagen in hun doen,
En niet dan feil en vlekken

In al hun best bedryf bevroën,

't Geen tot geen heil kan strekken,

Zoo
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Zoo nedrig in ons eigen oog
Erkennen we ons waaragtig.
O fla ontfarmryk van omhoog
Op ons, geheel onmagtig.

--

Uw oog ! gebie een regenvloed
Van uwe dierbre drupplen;
Zoo zal, door kragt van zulk een Bloed
Ons hart van blydschap hupplen;

En eeuwig eeuwig zal 't ons stof
In uwen Hemel geeven,

Als wy 'er zyn, om u daar lof,
Door Gods Geest aangedreeven
Te zingen voor dit Bloedgewin
Van alle onze arme zielen,
Terwyl, vol Serafyne min',
Die voor uw' Ryxstoel knielen,

En zeggen: , zonder 't Bloed van 't Lam
, Ware al ons bloed vergooten,

, En wy voor eeuwig van de vlam'
, Der helle strafgenooten:

» Maar nu, alleenlyk door het Bloed

, Van 't Lam, word elk een koning
», En erfgenaam van d'overvloed

, In Jesus Hemelwooning'.
172y.
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T

Eener Christus lievenden - is
z I EL

E,

Om Hem aan zyn' verbondsdisch te vinden. :

Elk die iets lieft, zyn hart steeds by 't geliefde vind.
d'Eerzugtige wil staag naar pragt en glory draaven.
Een vrek tragt zelf om geld in zynen droom te flaaven.
Een jongling neigt de ziel tot haar, die hy bemint,
Een konftenaar denkt graag aan 't geen hy hoogst bezint.
Een letterminnaar wil zyn fchat uit boeken graaven.
Een held is garen in 't gezelschap van de braaven.
Een Jonathan haakt meest naar David, zynen vrind.

Een hongerige tragt het meest van al naar voeder.
Een zuigelingtje naar de melk der trouwe moeder.

Een deugzaam vrouwehart is aan heur egåe vast: .

Maar ik, wat my betreft, laate ouders, have, vrinden
En min tot vrouwe of maagd. fchat, glory is m'een laft.

Alleen is daar myn hart, daarJesus is te vinden. “ ,
1725.
,

4

op

64

A V O ND MA ALS
O P

Het gebruik van den gewyden Beker
I N

Het
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Met opzigt op Openb. 2.1. v. 6. Ik zal den dorftigen
geeven uit de Fonteine van het water des Levens,
voor niet.

Nooit vloeide uit uwen lelymond,
Beminnelykste IMMANUEL
(Die door uw' kruisverwinning bond

In eeuwge boeyen dood en hel)
Een zagter troostzalf voor de ziel,
Welke ooit in heilge wanhoop, voor
Uw troon, boetvaardig nederviel
En u tot haaren Koning koor;
Dan deez': ,, Ik zal, die tot my vlied

, Van dorst verfmagt, uit 's Levens bron
, Verschaffen drank, en dat voor niet.
O Zieldrank, dien Gods kruisstryd won,
Gy zyt het regte Nektarzoet,

Dat Adams wrangen appelbeet
Verzagt, en ons verwerven doet

De Hemelvreugd voor 't hclfche leed!
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Uw prys is onwaardeerelyk.
En egter krygtm u zonder prys.
Gy maakt de ziel in Gode ryk
En 't hart in hemelkennis wys.
Die met dit water laaft zyn borst,
Verslaat daar mée begeertes brand
Voor altoos , en krygt nimmer dorst
Tot eer of fchat, die 't hart vermant
Der flaaven van het aardfche goed.

Dat aardfche goed, hoe zoet van aardt,
Is niet dan enkel gal en roet
By 't heilzoet, dat dit water baart.

Wel nu, goedgunstig Gastheer , ik,
Ik koome op uw onfeilbaar woord,

Bevryd van flaaffchen schroom en schrik,
Door uwe noodiging gefpoord.
Ik hebb' geen prys. Gy wilt dien niet.

Ik koom flegts arm, om, zonder geld
Te koopen 't heilvogt , datgebied,
Uit uwe kruisbron voortgeweld.
Vervul daar mée myn hygend hart
En reinig al zyn vuil daar door,
Op dat het heilig vrolyk werd'
En altoos blyve zuiver voor

Uw Geest ter wooning. Op deez' hoop
Ontfange ik uw' difchbeker.

Geef,

Dat ik, myn ganfche levensloop,
Ten dank, U gansch geheiligd leef.
1726.
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M A I L I E D,
Ter gelegenheid van het aanstaande

H. AvoND MAAL
Toon. Het vinnig ftraalen van de zon enz.

D. regendop verquikt het land.
De zonne, door haar broeyen

Brengt d'aarde in gansch vernieuwden stand,
Doet blad en bloemtjes groeyen.
O aangenaame Lentetyd,
O puikje van de tyden!
Gy maakt een yders hart verblyd.
Den druk dryft gy ter zyden.
Geen Perlefchat uit 't blaakend Ooft

Vercierd zoo zeer de vrouwen,

Dan traantjes, die de daagraad looft,
De velden en landouwen.

O Gunft des Scheppers, zonder gaé,
Die ons ondankbre menschen

Volhoopt met allerlei genaé

Van zeegnen, naar ons wenfchen!
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Hy beeld in zyne schepflen af
Zyn goedheid en zyn fchoonheid.
Die menfchenhoeder is niet ftraf

Maar liefde alszins ten toon spreid.
Och, waar myn hart maar meer geschikt
Tot een vernuftig danken
Vooral, waar meé my God verquikt!
-

'k Leere uit der voglen klanken.
Die zoete diertjes doen hun best,
Elkeen naar zyn vermogen.

Zy laaten vroeg en bly hun nest.
God hoort hun dankbaar poogen.

Wel op, myn ziel ! wees niet beschaamd
Te leeren van de dieren.

Zy leeren vaak, naar 't geen betaamt,
Den mensch zyn handel stieren.

Lof, lofzy U, o Heer, van al,
Wat immer is geschapen,

Van hemel, zee en berg en dal,
O's menfchdoms heil en wapen!

De schoonheid, daarge 't land meé ciert
Na stuurfche winterdagen,
Maakt, dat myn mond U lof toestiert,

Van d'aarde om hoog gedragen.
E 2.

Maar
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Maar schoon ik my hier in verquikk'
En alle uw' Schepfels roeme,
Gestadig ziende een Godheids blik
In loof en gras en bloeme;
Nogtans ik draage een hooger hert,
Dan dat het zy te vreden,

Met 't geen op aard' vergaderd werd
Alleen tot nut der leden.

-

En 'k fchrome die hooghartigheid
Voor U niet te bekennen.

Uw Woord heeft my daar toe geleid,
Uw geeft quam my die wennen.
't Is eeuwig zielheil, dat ik zoek',
En dat ik niet kan vinden

In 't uitgebreide Schepfelboek.
De wyften zyn hier blinden.

Gy moet dat schenken door uw' Geeft.
Gy moet my zoo hervormen
Als 't land nu is hervormd geweest

Na guure winterstormen.
Nu laat myn hart een akker zyn,
Besproei 't met uw genade,

Terwyl ik fmaake uw Brood en Wyn.

f

Beregen 't vroeg en spade.

En
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En Gy, o allerreinste Zon,
Verwarm het door uw' ftraalen;
Zoo zal het doen meer dan 't ooit kon

Eerg haar daarop liet daalen:
Dan zal ik U, myn Bruidegom,
Myn Lieffte, myn Beminde
Uitlokken konnen: ,, Jefus, kom !
, Kom fneller als een hinde!
, Wel aan, myn uitverkooren Heer,

, Kom, zie uw vrugten bloeyen
, In uwen hof, die meer en meer
, Haaft zullen grooter groeyen. +
Laat uwen vrugtbren geeftdauw néer.
Myn hart staat als een lely,
Gereed om in te zuigen, Heer,
Dat vogt van 't Euangely:
Zoo zal ik U haaft kruid en bloem

Ook brengen naar behaagen,
En, beter dan de vogels, roem
En dank aan U toegedraagen;
Tot dat Gy uit dit aardsche ftof
My roepen zult naar boven,
Om in des Hemels Edenshof

*

Met d'Englen U te looven.
FEEST
† Hoogl. 4. vs. 16.
Den 12. Mai 1726,
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FEEST KLEELD
V A N

E E N' C H R IS TE N.

Dat vry de schoonste purperverf,
Waarby de beste roos versterf,
Verciere een hoogen Werreldvorst,
Die haar ter staatkleedye torft:
Dat deeze verw den tabberd zoom'
Der Vaderen van 't oude Room':

Dat Daniël, ten gunsteblyk

Zyn's konings, met dat cieraad pryk',
Nogtans die hoogste praaltooi werd
Van 't regt grootmoedig Christenhert,
Als borger van de Hemelstad,

Te flegt voor zyn cieraad geschat:
Hy agt geen staatkleed, dan in gloed
Van 't kostelykste purperbloed
Uit 's Heilands harte en zy' geverft,
Dat door geene eeuwigheid versterft.

Met hand- en voet- en hoofdrobyn
Des Heilands moet die tabberd zyn
Behangen tot een ridderband,
Waarby de schoonste halskarkant
Of snoer van 't gloeyend bloedkoraal

In aangenaame kleur niet haal'.

Met
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Met zulk een cieraad door Gods Geeft

Hem aangedaan, trée hy ter feest
Van Judaas Leeuw en Judaas Lam,

't Welk tot zyn zielszoenoffer quam.

Maar wyl nog ik nog eenig man
Door eigen waarde of kragt ooit kan,

Opdat 'k voor God regtvaardig zy,
Erlangen deeze pronkkleedy:
Zoo zy een yder Christens beé,
(Waarby ik myne voege meé)

Dat God, nooit voor zyn fmeeking doof,
Hem daarmée kleede, door 't geloof,
Hier tydelyk, en namaals met
De daad, als Christus hem eens zet
Beglanst met zyne heerlykheid,

Ter zyde zyner Majesteit.
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Toon : Geen heuglyker zoetheid enz.

W

at kan het al baaten

Veel boosheid te haaten,
E 4

En
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En deugden, en deugden te minnen?
De grofste genugten
Der werreld t'ontvlugten
Met zuiverer, zuiverer zinnen?
Terwylwe nog hangen,
Met zondi g verlangen,
Aan boezem - aan boezemgebreken,
Wy moeten met werreld,
Hoe lustig beperreld,
Van vrede, van vrede nooit spreeken:
Maar zouden we Gode

Behaagen ; al 't fnoode
Ten wortel, ten wortel afhouwen.

Zoo moogenwe op Jesus
Genadigen vreékufch
Voor eeuwig, voor eeuwig vertrouwen.

O Hoogste der heeren!
Wil my dit toch leeren,

Dan zal ik, dan zal ik, gewaffchen
Van all myne smetten,

-

Myn voeten steeds zetten
Op heilige, heilige paffen.
'k Zal dan, zonder fchroomen,
Betaamelyk koomen
Aan
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Aan uwen, aan uwen Verbonddisch,
Myn hart by myn handen
U eeuwig verpanden,
Al fchuwend', al fchuwend', wat zond' is.
O Bruïgom der ziele!
Dat ik U beviele

Volkomen , volkomen van binnen,
Gelyk het uw' Bruid past,

Die op uw geluid past,
Volzuiver, volzuiver van zinnen.
Ai wil door uw werken

Dit oogwit versterken,

Op dat ik, op dat ik zy zeker,
Als een, die waaragtig
Uws Broods word deelagtig
En regt drinkt, en regt drinkt uw' Beker.
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Toon : Ach, Heer, ach wil my niet begeeven enz.

Zee hebbe ik het uitwendig teken
Weêr van uw Vleesch, weér van uw Bloed
In 't Avondmaal gesmaakt. Laat my nu 't groote goed,
Hier door betekend, niet ontbreeken :
E 5.

Want
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Want anders, in de plaats van zegen,
Waar zwaarder vloek voor my bereid

Dan of ik gansch niet wist den weg der zaligheid
En nooit uw Bondspand had gekreegen.
Myn Heer! myn God! myn Borg! myn Herder!
Geef dies (dit bidd', dit bad ik vaak)

By 't veelgebruikte merk, ook 't waare zyn der zaak',
Leidme op uw heilpad daaglyx verder.
Doe my, door kragt van deeze fpyze
En drank, geen veertig etmaal, dog

Myn gantfche leven door, voortreizen nimmer log,
Tot dat ik U in Sion pryze.
1728.
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Joël II. vs. 15. - - 18.

Blaaft de bazuin te Sion: heiligt een vaften: roept
een verbodsdag uit.
Verzamelt het volk: heiligt de gemeinte: verga
dert de Oudften : verzamelt de kinderkens en die
de borften zuigen. De bruidegom ga uit zyne binnen
kamer, en de bruid uit haare flaapkamer.
Laat de Priefters, des HEEREN dienaars, weenen

tuffchen het voorhuis en den altaar, en laat ze zeggen:
Spaar uw volk, o HEER! en geef uwe erfenis niet over
tot eenefmaadheid, dat de Heidenen over hen zouden

heerfchen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen:
waar is hunlieder God?

Zoo zal de HEER yveren over zyn land, en hy zal
zyn volk verfchoonen.

Bladz: 77

B I D DA G S
S T

O

B

F

E

F

E

.
N.

D - E

V O O R.
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Ben: van de menfchelyke zaaken,

n

Die 't oog houd in het groote werreldzeil,
Wiens handel van geen schepsel is te wraaken.

Wiens voorbeschik gaat boven 's menschen peil.
Regtvaardig en genadig God te faamen,
Wy koomen, vol van nederig ontzag,
Met bede, dat Gy ons eerst wilt bequaamen,
Om U, zoo 't hoort, te heiligen deez' dag.
Wy danken U voor uw goeddaadigheden,
Beweezen aan deez' Stad, en aan den Staat

Van Nederland, dien Gy nog onbestreeden

Van flaavernye en Godsdiensts demping laat.

wy
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Wy danken U, dat Gy nog onze muuren
In vrede houd, van krygsgeweld bevryd,
In goed verstand met onze nagebuuren,

En van geen Pest beftréen nog duuren tyd:
Nogtans, o God, ruft uwe hand ten quaade
Ook op dit Land. Gy toont U, en met regt,

Op 't volk vergramd, dat uwen Naam versmaadde
Van tyd tot tyd, en U uwe eer ontzegt,
Dat dagelyx uw' wraak tergt door hun zonden,
Door haat en nyd, door weelde en wulpfche pragt.
Wie is er van ons allen rein bevonden,
Die min of meer zyn Schepper niet veragt?
's Lands Overheid, die U verbeeld op aarde,

De Leeraars van uw Kerke, verre en digt,
Het Volk en het Gemeen van laager waarde,
Elk leeft, helaas! nalaatig in zyn pligt.

De gryzaards en de minderen van jaaren,
De vader en quaadopgevoede zoon,
De moeders en haar dartle dogters paaren
Hun zonden faam', tot fmaad van uw geboön.
-

Elk heeft, och, och! de Rots des Heils vergeeten,
- Daarom zyt Gy op uwen regterftoel,
Regtvaardig God, tot onze straf gezeten.
Wy strekten lang uw' wraakpyl tot een doel:
Het zy Gyuwe felle ftorremwinden

Liet woeden, op het land en op de zee,
Of elders, door het water, liet verslinden
Gehugt en dorp, de menschen en het vee.
Het
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Het zy dat Gy het rundvee, op de stallen,
Of weidende in het jeugdig lentegras,

By menigte liet dood ter neder vallen,
Door quaalen, die geene artseny genas:
Het zy Gy in de steden ryke neering'

-

Verandren deed in doodschheid, en elk een'

Onttrekken bleeft uw gunft in zyn handteering',
Tot groot verlies en schaé van 't Algemeen.
Wat raad nu om t'onwyken deeze woede
Van uwe wraak, die daaglyx dreigt en slaat?
Geen andre, als U te vallen in de roede,
Eer die geheel verderve Stad en Staat.

Op deeze wyz wierd Ninivé behou'en.
Op zulk een wyz behou zig Nederland,
En moete eerlang met blydschap weér aanschouwen,
In uwe gunft, zyn eersten gloryftand.
Dan ziemen weér uw vrees in 't hart der Grooten

Herplant: dan trée 's Lands Overheid ons voor

In godsvrugt, als Gods trouwe bondgenooten,

En d'onderdaan volg hun godvrugtig spoor:
Dan bloei' de vrée by alle kerkelyken.
Het Leeraardom doe dan met harte en ziel'

De broederliefde in all' zyn wandel blyken,
Die in de Kerk van hand tot hand verviel:

Dan stap de jeugd op 't pryslyk pad der gryzen:
Dan volg de zoon zyn's vroomen vaders tred:
Dan moete de godvrugte moeder wyzen
Haar dogter 't regt naarkoomen uwer wet:
Dan
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Dan keere vloot op vloot naar deeze landen

Met ryken vragt, haar eignaars wellekoom:
Dan fchenke 't vee in groenende waaranden
Den huisliën uit een vollen uyer room:

Dan steeke weêr de neering in de steden
Het hoofd op en de borgery herwinn'
De fchaé, by heur zoo langen tyd geleden.
Zoo neeme weêr 's Lands welvaart zyn begin.
Barmhartig God, wil onzen wenfch verhooren
Denk toch niet meer aan onz' voorgaande fchuld!
Verlaat Gy ons, dan is het al verlooren;
Maar zoo Gy ons nog draagt in uw geduld,
En lust het U ons nieuwe kragt te geeven,
Dan zal de Staat, dan zal deez' Stad herleeven,
1719.
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Dat kraait de bode van den morgen.
Weg van my alle werreldzorgen
Voor ampt of lyf of stoflyk goed.

Eén zorg één zorg alleene moet'
My deezen Dag, met heilge fmarte
Belasten 't brein en drukken 't harte,
Te weeten waar berouw en boet'

Voor God, de Bron van 't Hoogste Goed,

S T O F F E N.

Om al 't door my bedreeven quaade;
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-

Met toevlugt tot zyn heilgenade,

-

-

-

Op Peters spoor, die eertyds zoo,
Op 't kraayen van den morgenboö,
Toonde een zielzaligend bekeeren;
Weshalven aan hem, by zyn 's Heeren
Doorlugtige verryZenis, *
-

Ook d'eerste troost geschonken is :
Nogtans moet God van my ontfangen
Meer dan het treurig hoofd neér hangen,
't Regt vasten, zoo JEHOVAH zegt,

. .
-

.
-

-

Is de handhaaving van het regt

- -

Der radelooze weez' en weéuwen,

-

-

Die ooit tot Hem, als helper, schreeuwen .
In hunnen nood, met losmaaking'
Van onregts fnoode onordening'. T
Wil my, o God, daar kragt toe geeven,
Zoo zal ik U voorts heilig leeven,

In eigen doen, en in myn staat,

Naar uwen wil en goeden raad.
1723.

* Marc. 16. vs. 7.

f Jef. 1. vs. 17.
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DANK VAST EN BIDDAGs
G E D A GT E N.
Op den 13.

van Lentemaand des jaars 1726.
Toon. 126. Pf. '

E: deez' Plegtdag Juichgezangen?
Moet d'Almagtige geen dank
Voor zyn trouwe zorge ontfangen,
Die Hy nu weér één jaar lang
Droeg voor onze Kerke en Staat,
Als dier beiden toeverlaat?

Of moet yder met gebeden,

Vasten, hartelyk geween
Over zonde en straffe, treeden
Voor zyn troon, en van beneén

Zenden zugt op zugt omhoog
En zig buigen voor zyn oog?
Zeker men heeft stof tot beiden,
Dank paft aan ons harte en mond.
't Paft ons 't hart ook uit te breiden

In erkentnis onzer zond',
En afbidding van Gods straf,

Datze ons niet verstrooye als kaf.
Dit verstonden ook 's Lands Wadren,
Stedehouders van God hier,
-

*
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Lastende yder te vergadren
Door den mond van hun papier,
Om met dankbaarheid en boet'
Thans te vallen God te voet'.

Dus volgt regt de Magt der Landen
Judaas vroome Vorsten na 3

Om de kostelyxte panden,
Kerk en Vryheid, buiten schaé
Te behouden, door Gods magt
Meer dan door der menschen kragt.
Aller Grooten Vorst en Koning

Opperheer der Heerlykheid,
Laat U in uw Hemelwooning
Welgevallen het beleid

-

Van 's Lands Magt, door wie 't Gemeen
U dankoffert met gebeén.
Dank worde U, uit voller monden,
Dank worde U, uit gullerhart',
Toegejuichd, die onze zonden,
Welke U hebben uitgetart,

* * .

: -

Niet gestraft hebt naar heur waard',
Maar ons gunstig nog gespaard.
Nog beleeven wy in vrede
Onzen Godsdienst, Vryheid, elk

Houd nog veilig zyne stede.'
't Grondfop van uw torenkelk
IT 2
:

Zet-

-
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Zetge ons nog niet op de hand,

Maar doet bloeyen Kerk en Land:
Bloeyen in all' zulke zaaken,

Die een kalmte aan het gemoed
Geeven, elken zin vermaaken,
Door der fchepflen overvloed:

Bloeyen in veel middlen, tot

» '

-

-

Openbaaren dienst van God.
Yder mag nog vry, regtschapen ,
Speuren uwe Waarheid op.

--

--

Dwinglandy van Afgodspaapen
Dwingt, naar hunnen dollen kop,
Hier nog niet het vry gemoed,
Door den roof van goed en bloed.
O! men ziet geen Patriotten,

Met hun borgren, marteldood
Ondergaan op hoffchavotten, *
Nog hun huizen in den nood,
Door 't verlies van vader, man,
Die hen niet meer stutten kan.

Yder mag de Heilge Schriften, .
Als die edlen van Bereén, +

. .

||| | |

Onderzoeken, waarheid fchiften
t

Van

* Zoo als onlangs te Thorn geschied is aan den Voorzittenden Bor
germeester Röfner en etlyke borgeren dier Stad.

+ Hand. 17. vs. 1o, 1 1.
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- Van den logen. Ydereen
Kan (luft hem de moeite) alom

Zien Gods weg in 't Heiligdom,
Spooren na JEHOVAHS gangen

-

Onder 't Oud en Nieuw Verbond,

Der Aertsvadren zielverlangen,
Den verwagten Vredestond
Onder Hem, die quam, streed, won
En voldeed, dat niemand kon.
-

-

Al vergunde ons 's Hemels zegen

Anders geen geluk als dit,

-

't Moeft ons maaken bly verlegen, Hoe wy Hem om dit bezit . .
Dankten al ons leven lang,
Met een vrolyk harpgezang.

.

. . . . .

-

-

. . . . ..

Maar de Schepper onzer zielen

Zorgt niet voor de ziele alleen,
Duizend goedren ons toevielen, .

Als zoo veel verquiklykheên
Van ons lichaam, tot geneugt

En geooreloofde vreugd.
*

.

O! Hy vult nog veeler harten,
Met zyn fpyze en vrolykheid.
Menschen, die Hem zelfs uittartten,
:

Hy dus tot bekeering leid. . .
't Quaad vergeld Hy dus, met goed;
's Werrelds gal, met 's Hemels zoet.
F 3
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Nog
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Nog is 't, als of God wou dwingen,

Door een zuivren liefdedwang,
Wyd verdwaalde stervelingen,
Om te laaten 's Duivels prang,
En uit zyne dwinglandy'
Zig te voegen aan Gods zy'.

l

Schoonheid van ons Land en Steden,
Aangenaam Inboorlingdom,
Veeler wysheid, braave zeden
Roepen uit met luid gebrom:
, Neerland! zie den overvloed
, Van al 't heil, dat God u doet!

, Neêrland, puikbloem aller Landen,
, Neêrland, ander Israël,

, Op! hef hemelwaarts uw handen!
, Dank die Oppergoedheids Wél,
, Die u zegent en uw zaad
, Binnen in u bloeyen laat!

, Neêrland aller landen glory,
, Vraag 't uw Vaders, vraag 't de blaén
, Van uw Kerk-en Staatshistory,
, Wat al goeds u is gedaan
, Van God, die door heldenhand, *
-

, U bragt in deez' vryen stand,
,, Ne
* By uitmuntendheid door Willem den Eersten, Prins van Orange
en Naffau, met zyne Saamverbondene Edelen en Grooten; waar on
der zelfs Roomfchgezinde Heeren, als medewinnaars van 's Lands

Vryheid, hun geregten lof verdiend hebben.

"

"

s T. o F F E N.
, Nederland, ô hof vol hoven,
, Ander Eden, op! verhef
, Uwe stem, om God te looven !

*
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*

, Zorg toch, dat uw Volk beseff',
, Hoe oneindig dat het moet'

* -

, Dankbaar zyn voor al dat goed!
, Dankbaarheid zal God behaagen.

-

,, Dankbaarheid is 't één en al,

,, Dat de mensch kan God toedraagen
, En den Hemel best gevall'.

, Dankbaarheid trekt steeds den Heer ,
, Met

-

-

-

all' zyne zegens neér.

O! daar zyn ook nog wel Grooten,
Dien, veel meer dan werreldstaat ,

Dank voor gunst van God genooten
Ongeveinsd ter harte gaat,
Welker ry, door weérgeboort',
Tot den Hemeladel hoort;

Die naar vroome Vorsten lyken
En Vorstinnen van Gods Ryk.

Daar meé mag ons Land nog pryken.
Dat strekt nog de fchoonste blyk
Van Gods goedheid aan den Staat,

Die nog zulken overlaat. . . .
O! daar zyn nog zulke mannen
Onder 't geeftlyk Priesterschap,
-

F 4
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Die, eerbiedig ingespannen
Tot Gods roem, met vluggen stap
Zyn bereid, om dankbaar God

Eer te bién, naar zyn gebod.
O ! daar zyn, nog onder mindren,
Ryk en arm en jong en oud,
Die de zugt, om tot Gods kindren
Te behooren, bezig houd,
Welke opregte dankbaarheid
Offren aan Gods Majesteit.
Zuilen zyn deez', die nog schraagen
Op hun hoofden Kerk en Staat;

Waarom God in deeze dagen
Nog niet al 't verdiende quaad
Zend, om 't Land te stellen tot
Der vyanden prooi en fpot.
Zulken, wier gebeden ryzen
Uit hun eenzaam kabinet,

Om aan d'een zy' God te pryzen,
En aan d'andre zyde, met
Schuldbelyden voor al 't Land,
't Zwaard te schutten in Gods hand.

Maar geeft dit ons stof tot blyfchap ,
Vry geen mindre stof tot druk
Baart godloosheid en partyschap
Tegen God, van ongeluk
j

.

Droe

-

-
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Droevige oirzaak, daar een zee

Uit ontspringt van menig wee.
Hof en Kerk moet rouwe draagen
(Kennenze anders zig maar wel)

Om den twiftlust deezer dagen.
Trouweloosheid is flegts spel,
En inkankrende eigenbaat
Dreigt het hart van Kerke en Staat.
Logge leuiheid, pragtig leeven,
Kleine winst en niettemin

Elk verwaand voorby te streeven
In getooi en huisgezin,
Houd thans meer als immer steé.

Die 't niet doen wil mag niet mee.

Fymlaars zyn het, narregeesten,
(Relt de dolle werreldzot)
Die niet op veel Bacchusfeesten
Eeren keel en buik voor God,
Of verfoeyen al den tooi
Van het ydle werreldmooi.
Wat! nog hooger draaft de boosheid."
Hy verstaat zyn werreld niet,

Die met geene helfche loosheid
Brengt zyn naaften in verdriet,

Die met d'een niet grypt den baard
En met d'andre hand het zwaard *
F 5
* 2 Sam. 2o. vs 9, 1o.
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Die niet liegt, ja, kan 't wat geeven,
Valschlyk zweert, en lacht met d'eed,
Om ten top van trots te streeven.

, God(roept 't doen van veelen) weet
, Niet van 't geen by ons geschied.
, Hem zy' daar, ons hier 't gebied.
Drukt dit in de ziel eens fpooren,
Grondwet, handvest, ftedekeur
Raaken dan wel haast verlooren;

Lands en stadseed word een leur,
En een weérhaan, die zig draait,

Naar de wind der baatzugt waait.
Kan men dan flegts meester worden

In genootschap of party,
Schoon 't met eerlykheid of orden

Gansch en gader strydig zy,
Nogtans dringtmen 'tyverig door,
Schoonmen ziel en heil verloor.

Och wat zyn'er weinig Grooten,
Dien Gods eer ter harten gaat! *

Die 't nog tragten, zulken stooten
Doorgaans 't hoofd, betaald met fmaad.
Die voor Godes Majesteit

Yvert, schynt vol koppigheid:
Maar die koud en heet kan blaazen
. Uit één en den zelfden mond,
Hof
• Jer. 5. vs. 5.
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Hoflyk vleyen d'Opperbaazen,
Dat 's een held in deezen stond,
Dat 's een deftig Polityk,

Dat 's een man van wysheid ryk.
Foei! 't was niet langs zulke paden,
Dat d'opregte Batavier
"

-

Groeyen zag de lauwerbladen
Rondom zyne Leeuwsbanier;
Nog in oorlog of in vreê T
Zig uitbreidde op land of zee.

Heldenmoed eu mannenzeden,
Geen verwyfdheid, goude trouw,

Liever fchaé dan schand geleeden,
Grondde dit ons Staatsgebouw.
Godsdienst, eerlykheid, verstand
Veiligden ons Vaderland.
Maar is 't in de Predikorden

En de Kerkregering ganfch
Zuiver goud, en nooit geworden :

Eenig fmetje in haaren glans?
Zyn'er van de Priestren geen',
Die in 't hunne ooit overtreén?
Och ! zoo wel als Godes boden

Onder Oud en Nieuwen tyd
Klaagden over Tempelfnooden, *
Die

* Ezech,22, vs. 25, 26, 28 en 34 vs. 2, enz, Philippenf. 1. vs. 15, 16.
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Die wel fcheenen Godgewyd,
Dog in 't hart vol vuil bedrog
Waren; zulken zyn'er nog: .
d

Zulken, die met dwaazen yver

Dryven, wat ze dryven, meer
Deezen ofte geenen Schryver
Of partye geeven eer,
Dan aan 't klaar onfaalbaar Woord,
Dat uit Gods mond is gehoord.
O! wat hoortmen hekelreden

Op den Stoel der Waarheid, daar
Elk maar moest zyn tyd besteeden,
Tot opbouwing van de Schaar,
Die, vergaérd voor Gods gezigt,

Koomt ter leering van heur pligt.
Lettervitten, twifteryen
Farifeeuwfchheid is het werk

Niet, waar door men kan verbly'en
't Hart van Jefus waare Kerk'.
Huichlery en heerschzugt is

-

-

#

Looze kalk en valfch vernis.

Jesus leert ons andre dingen:
Jesus leert de nedrigheid
Aan elk zyner leerelingen,
Nimmer kyfziek onbescheid.
Och, wat neemt de Broederschaar

Somwyl schaars die leffe waar!
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Regte vroomen zulk een handel
Haaten en verfoeyen, dat
Andren houden zulken wandel,
Die Gods Woord te buiten spat.
't Deert hen, dat veel Geeftlykheid
Dikwyls anders doet, dan zeit.
En (ó gruwel zonder gade!)
Menig durft zyn broeder uit
Gods oneindige genade
Schrappen, als des Duivels buit,
Of uit nyd, of om verfchecl
Van gedagte in eenig deel.

Leeraars, die elks hart doen trillen
Voor den donder van Gods Woord,
Willen wel, dat men hunn grillen
Ook als Gods orakels hoort ,

Schoonze koomen uit hun mond,

Zonder knoop en zonder grond.
Even of 't genoeg bewyzen
Waren van onfeilbaarheid ,

Alfze iets laaken of iets pryzen,
In het borgerlyk beleid,
Of uitlegging der Schriftuur',
Schoon ontbloot van 's Geeftes vuur.

Predikers van liefdeblyken
Durven vaak met scherpen fmaad
Voor
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Voor het volk clkaêr doorstryken,
Als het flegtste schuim op straat.
Groote God! hoe lydge dat
Zulk een fmet uw Huis bespat.
Gaat men voorts eens alle rangen
Zien van yders levenswyz' ,

Vrekheid, eigenzelfs belangen,
Snood bedrog van jong en grys,
Ontugt, die den Hemel tergt,
Godes roé ter tugting vergt,

Spot en vloek op d'Overheden
Schynt heldhaftig by 't gemeen.
Kerkelyken te vertreeden,
Als 't uitvaagfel, durft elkeen:

En die 't fnoodste steelen kan,
Schynt al vaak de braafste man.
Koopmanschap (dus hoortmen klaagen)
Neemt de wyk, de neering daalt.
Maar men moest zig zelf eens vraagen;
Hebbe ik niet Gods straf gehaald
Over my, de myne en 't Land,

Daar God ryke winst uit bant?
Ja men hoeft het niet te dekken,
Maar bekenne het met boet';

Dat des meineeds gruwelvlekken
Wekken God tot torengloed,
Om

S

T

O

F

F

E

N.

95'

Om te toonen, dat Hy niet
Blind is, maar die fchennis ziet.

's Lands Geregtigheid te fluiken
Schynt wat loflyx. 't is een zot,
Die geen lift hier durft gebruiken.
O ! die man is al te bot,
Zegt de werreld, die zyn goed

Winnen wil met naauw gemoed.

-

't Was niet enkel Ifrêls landen

Eigen valfch gewigt en maat. *
God weet ofmen zuivre handen

Altoos houd in deezen Staat;
Als de koopman handel doet
Of te lande of langs den vloed,

Om den penning helfch te liegen,
't Regt te blinden door het goud:

Met de waaren te bedriegen
Strekte lang het onderhoud
Van veel vrekken, dien hun ziel

Ligter, dan die schraaping, viel.
Zietmen eens de huisgezinnen,
O hoe schraal zyn zy, die vroeg

- .

. .

Planten 's Heeren vrees daar binnen

In hun kroost! Geluks genoeg,

-

Dunkt

* Micha 6 vs. 1°-13.
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Dunkt hen is het voor het kind,
Als 't maar volle buidels vind;
Als 't maar naar de wulpfchfte zwieren
Opgevoed is, als 't maar heeft
, Vuilhovaardige manieren,
Niemand goed doet, voordeel geeft,
Maar zig nagt en dag toeleit

Op de fnoodste gierigheid.
Die nog gruwelt voor die zeden,
Noemtm'een gek of een gekkin.
Jonkers, Joffers moeten treeden
Vroeg het school der werreld in.
O wat geeft dat fchoone hoop
Voor hun verdren levensloop!
Wat voor hoop toch ? hovaardye,
Goddelooze onweetendheid,

Quiftzugt, fpelmin, hoererye,

Eer nog degt den trouwknoop leit.
O hoe strekt zoo eene jeugd
Dan hun ouderen tot vreugd!
Wie verwagt van zulke zoonen,
Zulke dogtren immermeer,
Datze 't Vaderland tot kroonen
Strekken zullen? neen. veeleer

Konnen zy zyn tot een schand'
Van hun Stam en Vaderland.

-

't Luft
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't Luftme in geen byzonderheden

Meer te wroeten. 't doet geen nut
All' die gruwlen naakt t ontkleeden.
O getergde Hemel ! fchut,

Door uw' magt, eens al dit quaad
't Welk geen teugel kent nog maat.

Overtuig toch eens de boosheid,
Opdat zy strax breek den knoop
Van verouderde godloosheid,

En ootmoedig tot U loop'.
O! de fnoodste, erkent hy feil,
Mag n9g hoopen 's Hemels heil.
Waar berouw mag naar de plaffen
Ylen van des Heilands bloed.

Magdalenen * en Manaffen +
Zyn ook voor de hell' behoed.
Die eerst Jefus Bruid vertrad,
Wierd een uitverkooren vat. 4.

Heeftmen geboeleerd met veelen;
God nogtans wil zyne min'
Weêr aan afgedwaalden deelen,
Midsze maar, met nieuwen zin,
God erkennen Man en Heer,
Waardig alle liefde en eer'.a
Maar ,
/

* Luc. 7. vs. 37. enz.
VS, 1, - 16,

f 2.Chron, 33. vs. 12, 13.

a Jerem, 3. W$ 1,

G
r

4 Hand. 9.
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Maar, o allerhoogste Goedheid,
Helpt dat vriendlyk nooden niet;

Draaft nog voort steeds de verwoedheid
Van uw' haatren; fchiet, ai schiet

Dan geen pyl van min', maar straf
Op hun harde herten af.
Sla hen met uw' ftaf aan stukken,

Groote Koning van 't Heelal.*
Laat al, wat ze doen, mislukken,

t’Aller plaatse, in elk geval.
Laat de vloek zyn in hun goed,
En verteeren merg en bloed. +
Maar, o Gy, die wel wouwt fpaaren
Sodom op een Abrâms beé ;

Zoo 'er tien regtvaardig waren, +
Spaar toch dus ons Neêrland mée,

Om uw Gunstgenootendom,
Wiens gesmeek thans tot U klom.
Menigen zaagt Gy geboogen
(Dit geluk heeft nog ons Land)
Op 't ootmoedigft voor uwe oogen
Op deez' dag, met oog en hand

Naar om laag, om met gebeen
Af te keeren alle weën.

Nog
* Pf. 2, vs. 8,9,

t Pf: 109.

4 Genef: 18, vs. 32:
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-

-

Nog in allerleie staaten
Hebt Gy er zoo klein als groot,
Die, als Jefus onderzaaten,
Voor den algemeenen nood
Smeekten. geef gehoor toch. kom

Neder tot uw Gunstlingdom !
Hoed, in deeze duiftre tyden,
Land en Kerk voor al 't geweld,
Dat alreeds van allen zyden
Schynt te dreigen. O Gy Held

*

-

Van het heir des Heeren, * sta.

Néerland by, hoe 't immer ga.
Zyn 'er by ons grove zonden,
Grove zonden zynder mée

By hen, die hun menschenvonden
Zetten op 't altaar, in stée
Van uw Godheid en uw” Naam
Aandoen allen hoon en blaam.

Geef ons harten, om U t'eeren,

Zoo als 't regt betaamt, o God!
Dus zal, al daar wy ons keeren,

Vol van zegen zyn ons lot,
Zegening naar ziel en lyf,
Zegening in ons bedryf.
Laat
* Josua 5. vs, 14, 15,
/
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Laat uw Kerk vol vrede bloeyen
In den Nederlandfchen Staat.

Laat 'er menig ceder groeyen
Op dien Liban. Stoor den raad
Van Achitofels, wier dolk

Mikt op 't harte van uw Volk.
Koom uw' Tortel, die moet lyden
Allerhande dwinglandy,

-

Toch te hulpe in al heur stryden.
Geef haar ondersteuning, by
De beproeving; datze braaf
Gods onfchenbre Waarheid staaf.

Wreek het bloed eens, dat in Polen *

Is geplengd, en nog om wraak
Roept. Laat Vorsten faamenschoolen
Tot handhaaving der goé zaak.
Maar kan 't zyn, behoe ons Land
Voor een nieuwen oorlogsbrand.
Hou ons liever by den Vrede,

Maar geef toch, voor allen vrée,
Uwen zielenvrede mede,
Dat die in ons hart' hou fteê.

Goed is vrée met yder, maar
Beft met d'Opperzegenaar.

is .
- o !,
-

* Te Thorn, zoo als reeds boven gemeld is,

-

Laat
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Laat dan 't rad der werreld draayen,
Nu eens boven dan eens neér;

Laat dan 't onderft boven zwaayen,
Zoo de vrée van God onz' Heer',
D'éelfte zalf voor zielefmart,

-

.

Zyne steé hou in ons hart.
Ja, al moest dan d'Oorlogsdonder
En de blixem van 't geschut

Werpen al het opperste onder,

-

God zal dan der zielen stut

-

Nog verstrekken voor zyn volk,

-

't Spyte heir, en vuur, en dolk. .
Luft het Hem, en wil Hy leenen

-

Zyne hulp ; één Engel kan,
Zoo als Affurs heir voorheenen,
Dan ook menig duizend man,
Zonder menfchelyke kragt,
Doen verstuiven in een nagt.*

-

Zelfs al moest de tyd eens koomen,
Dat fchavot en brandstaak waar'

De beproeving van de Vroomen,

t

Als een Hemeladelaar

Zou hun ziel uit martelbrand

Vliegen naar heur Vaderland.

Vol

* 2. Chron, 32, vs. 2.
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Volgend dus het spoor der Vadren,
Die, in d'eersten tyd, hun bloed
Voelden fnerken in hunne adren,
Liever dan hun vry gemoed
Te verwiflen met den band

Van den helfchen dwingeland.
Maar, o Hoogste, kan het stemmen

Met uw raad, laat zulk een tyd
Nooit ons Néerland meer beklemmen.

Doe ons liever gul, verblyd,
Smaaken, in een ftille ruft,

Datge ons met uw zeegnen kufcht.

Laat niet meer door andre plaagen,
Onwéer, brand, nog watervloed

(Zoo als onze Buuren zagen
Onlangs *) mindren Neêrlands goed,
Steuit de geeffels, daar uw hand

Somtyds mée flaat Stad of Land.
Heel de schaé, by hen geleeden,
Door een dubblen zegen weêr.

Laat van vettigheid uw' treden
Druipen op hunne akkers neér.

Vul hun land met schoon gewafch
En hun weiden met gul gras.
Zegen
* De Provincien Holland en Utrecht,
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Zegen alle Standspersoonen,
Overhéen van Stad en Staat.

Wil hen met uw gunst bekroonen.
Geef in hunnen Raad, den raad,

Die het best gedy tot nut,
En gemeen in welvaart stut.

e

Geef getrouwe Zielezorgers,
Welker doen stemm' met hun leer' ;

Onvervalfchte Hemelborgers,
Waare boden van U, Heer:

Dan zal ook ontwyffelyk
Zyn hun arbeid zegenryk.
Schenk den land- en water- handel
Voorspoed, Heer van zee en land.
• Maak, dat yder uit zyn wandel
Alle trouwloosheid verbant.

Maak, dat met een eenig hert
Elk geheel des Heeren werd'.

Goed en rykdom geeft geen zegen,
Maar, in tyd en eeuwigheid,
Vloek, indien 't niet is verkreegen
Met geoorloofd koopbeleid.
Goed en schat nogtans, met God,
Is voor elk een wenfchlyk lot.
.f - ,

-

-

O! gezegend zulke Landen

Daar dus koopliën vorsten zyn, *
* Jef. 23. vs. 8.

-

-

"

,
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Van 't Gemeen de beste panden.
Groot genoegen, en geen pyn,
Voegtge, o Zegenaar, altyd

By der zulken braave vlyt.a
Bouw, o Schepper van de menschen,
Stigter van het egtverbond,
Alle huizen, naar de wenfchen

Van hen, die, uit harte en mond,

Wenfchen, dat aan hun geslagt
Uw genaé zy toegebragt.
Doe zoo jonge manschap groeyen,
Tot der ouderen cieraad. -

Doe zoo kuifche maagden bloeyen,
Die haar beste pronkgewaad

Agten eenen stillen geeft,

welke U teder lieft en vreest. b
Doe kortom aan klein en Grooten

Van ons Land, naar lyf en ziel
Al wat ooit aan Gunstgenooten
Van den waaren God toeviel.

O het ga dan, hoe 't ook ga;
Goeds genoeg strekt uw Genaé.
En wanneerwe eens zullen sterven, .
Zullen wy niet fterven. neen;
Maar,
:

a Spreuk. 10. vs. 4.

* 1.Petr 3 vs. 3,4

:
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Maar, al stervend', 't leven erven,
Daar het eind is aller weén;

Daar geen fmeeking weezen zal,
Maar een eeuwig juichgefchal.

EE NZAA M GEP EINS,

Op den Dank-Vast- en Biddag,
Gehouden den 11. Maart 1727.

Alweer, die, zonder flaapen,
Slaat gade al wat men ergens maakt,
Die over al, 't welk is geschapen,
Met uw bestuur en voorzigt waakt:

U is bekend, waar 't wolkvergaderen
Van gansch Europa uitbarsten zal,
En welk een Staat of Ryk zal naderen
Eerlang misschien tot zynen val.

Gy weet wat heimlyke belangen
Het hart der Mogentheden stuurt,

Om mooglyk oorlog aan te vangen
In ftée van vrée, die nu nog duurt.

Gy, kunt alleen, door eigen voordeel
Niet blind, best wikken, aan wiens zy
Het regt sta, en wie straf en oordeel

Te wagten hebb' voor dwinglandy.
G 5
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De mensch is steeds geneigd te looven
Zyne eigen meining bovenal,
Maar God, de Heerfcher van daarboven,
Weet beft, wiens zaak het winnen zal.
Nu dan, o Heer, ftrek onze bystand,
Laat ons zyn los van allen ban;

Op dat zig nimmer onze vyand
Op onze schuld beroepen kan.
O God ! doe Grooten en doe Kleinen

Zig zelfs bespieglen, boete doen.
All' zyn zy onrein. maak hen reinen,
En doe hen dan uw' gunft bevroên.

Laat 's Landes Magt, die Bededagen
Gelaft, zyn d'eerste in oefening',
En, in U teder te behaagen,
Uitmunten altoos zonderling.
Nooit moeten hunne daaden itrekken
Tot nadeel van hun grooten naam;

Maar doe hun voorbeeld yder wekken
Om tot uwe eer te zyn te faam'.

De hoogheid hunner Perfoonaâdjen
Munte uit in Christen nedrigheid.
Het puikstuk van hun praalcieraadjen
Zy't hart, tot ootmoed gansch bereid.
Doe hen voor zig te laag waardeeren
En te veragtlyk voor hun ftaat

Alle ydelheid en wulpfch hoveeren:

Maar laat ernsthaftigheid en raad

De
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De diamante zuilen weezen,

Waarop hun glory fta gegrond;
Zoo zullen zy door U gepreezen,

Geroemd zyn door der Vroomen mond:
Zoo zal ook donderdaan hun treden

Strax drukken, yder in het zyn :

(De landzaat volgt ras 's Landsheers zeden)
Zoo zullen wy geen zwymelwyn
Meer hoeven van uw hand te wagten.
De vrée met U zal ook de vrée

Met vorsten houden in haar kragten:
En wie ons t'ontregt ooit bestrée

Zal vlugten voor onze Oorlogshelden,
Gelyk de rook vlugt voor den wind:
Zoo zullen wy uw hulp vermelden,
't Zy vrêe of oorlog plaatse vind'.

DANK- EN BEDESTOF,
In d'omstandigheden van den

TEG EN WO ORD IG EN TYD.
o

T is haast een jaar geleén, * dat op 't gezigt van 't ons
weêr

a

-

Eens oorlogs, zoo het fcheen,
Gansch Neêrland met gebeén

Gods hulpe zogt, en nu herluikt de vredezon weer,
Zoo

* Den 11. Maart 1727.
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Zoo't fchynt (God hebbe lofdus verr' voor zyn genade!)
Uit d'aangenaame kim.

O dat die verder klimm',
En all' den Magten koom van Christenryk te stade !
Om dat op 't plegtigst van den Hemel af te smeeken
Buigt op der Magten wil
Ons Neêrlandsch Juda stil

En nedrig zig in 't stof, om Gode toe te spreeken,

Om Hem te zeggen: Heer! Behoeder uwer lammeren
Van alle tyden her!
Gy hebt dus lang nog verr'
Van ons genadig afgeweerd de zwaarste jammeren.
't Is waar, wy zagen ook wel blyken van uw' toren
Voorheen door watersnood;
-

Dit jaar, door ziekte en dood,
In veel nabuurige steén, * aan menigen befchooren.
Maar gaat men wel te regt op uwen handel letten,
Zelfs in dat alles, in
Uw flaan blykt vadermin,
Die meer door tugt dan straf ons zuivren wil van fmetten.

Alfchynt uw'rigterhand tot wraak wel opgeheven,
Nog bied uw' vaderhand
-

-

Ook heden aan ons Land

(Oeh zogten wy't maar regt) weldaadigheid en 't leven.
Geen bloedvergietend zwaard blinkt nog op onze straaten.
Men ziet geen
oorlogsbrand,
.
Geen
w

* Voornaamlyk in Holland, t'Amsterdam en te Haarlem, en, in
Zeeland, te Vliffinge.
*
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Geen oud nog jong in band

Der vyanden bekneld, geen gruwlen door foldaaten
Gepleegd aan vrouwen en haare onvoldragen vrugten.
Men fchend geen maagdenbloei.
Men hoort geen moordgeloei.
Geen fmettend pestvuur doet ons voor elkandren vlugten.
Men word nog niet beroofd van tydelyken zegen.
't Geweten lyd geen last.
God laat nog steeds, gepaft
-

Naar elks begrip en smaak, verkondigen zyn wegen.
De donder slaat nog niet ter neder onze daaken.
Aartbeeving rukt verwoed

Nog d'aard niet op. geen gloed
Van zwavel zietmen uit haar open klooven braaken.

Gywerpt,Heer,nog geen stad of stammenganfchter neder.
Men hoort nog het geluid
Van bruidegom en bruid,
j
En sterven d'ouden; Gy geeft jonge fpruiten weder.
-

Daar is nog overvloed van allerlei verquikking.
Het koren en de wyn
Doet ons nog vrolyk zyn.

De dag baart nog geen vrees, de nagt nog geen verschrik
king.

-

Wymoogen slaapen gaan en 's morgens weder ryzen
Tot doen van onzen pligt.
Uw zorgend toeverzigt

,"
-

Schaft daaglyx nieuwe stof, om U daarom te pryzen.
O Gy God! onze God, nog hebtge ons niet verlaaten.
Geheel, schoon wy U wel,
-

-

Als
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Als 't godloos Ifraël,
Verlieten dagelyx, in allerhande staaten.

Daarover moeten zig zoowel de hoogste cederen,
Als d'allerlaagste plant
Van hyffop aan den wand,

-

Met een opregt berouw voor uwen troon vernederen.
Daarover moeten ook zoowel de wysste vroomen,
Als dwaasfte zondaarsfchaar,
O alier Zegenaar,
Zig zelfs verfoeyen en U schaamrood tegenkoomen.
Daarover moeten zoowel gryze, als jongelingen;
Een yder, man en vrouw,
Zoo in, als buiten trouw;

Zoo ryke als armen van verscheidene ordeningen,
Zoo vrye als dienstbren zig boetvaardig nederbuigen,
En hun doodschuldigheid
Voor uwe Majesteit

(Als die geen gunst maar regt wilde oeffenen) betuigen.
Dog gunft is 't nog, o Heer, die Gyons doet bevroeden:
Dewyl uw hand nog stilt,
Kan niemand fnood en wild

Beroeren onze rust. Gy steuit der boozen woeden.

Gy Oppermoogendheid der hoogste Moogendheden,
Als 't water raakt den mond,
Kunt maaken, dat terstond

-

-

Der Vorsten oor zig neig tot zagte vredereden.

Door middelen, beraamd in uw geheimen raade,
Wen 't menfchelyk vernuft,
Hoe
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Hoe fneêg, in raadslag fuft,
Dan, dan koomt best van aluw' hulp den menfchte stade.
Waaraardfche wysheid zwigt ; daar blinkt uw' wysheid
/

fchooner,
Als zilver doet op 't zwart.
Daar elk verlieft het hart

Verbreid Gy meeft uw glans, almagtig Hulpbetooner.
Dit bleek zoo menigwerf in Israëls regeering ,
Maar 't bleek niet minder aan
Ons Neêrland. Door uw' daân

Alleen, klom 't doorgaans hoogst, na 't laagst van zyn
verneêring.
Dit zal in eeuwigheid uit 's Lands historiebladen
Aan 't laate nageflagt
Bekend zyn. Godes magt
Zal daar uit blyken door een reeks van wonderdaaden.
Nu moet een handvol volks een magtig Vorst doen beeves
En fchudden 't dwangjuk af,
Dan word, als 't ligtste kaf,
Door storm en golven eene onwinbre Vloot verdreeven
Of in de zee geflikt. Nu bruikt God eens de stroomen
Tot ons ontzet, dan doet

Een ydle schrik den moed
Des winnaars zonder grond, voor den verwonnen fchroo,
mCn,

Nu moet een gansch verstel van langberaamde zaaken
Ons redden uit den nood;
Dan moet een raffe dood

Van Grooten eenen weg tot onze rufte maaken.

Nu
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Nu moet een Ryxmonarch den grond tot vrede stigten,
Eer dat hy vol van roem,
Als aller vorsten bloem,

Met gloryryken dood besluit zyn wys verrigten.
Strax is de groote Zoon van zulk een grooten Vader
Met 't Bontgenootendom

Verknogt vol yver, om
Te maaken dat Euroop alfaam tot vreé vergader’.
O Hoogste Vredevorst! zie neder van omhooge.
Daal met uw geest van vreé
Ter onderhandelfteê *

Van vrededuurzaamheid. Hou daar op steeds het ooge.
De zorg voor uwe Kerk zy't hoofdstuk van ons handelen,
Want word die zorg veel min
Geschat dan aardfch gewin,
God zal in tegenheid met ons dan zeker wandelen,

De zegens in een vloek, ja zelfs de vrededagen
Verandren in een tyd,
Die niemands hart verblyd,

Maar baaren zal voor 't Land des Hemels strengste plaagen.

Die Godeert, dieneert God, maar die Hem weinig agten,
Zulke agt Hy mede ligt:
Dies zy het toeverzigt

Der Grooten, om den druk van Sion te verzagten,
Te werken tot haar groei, te weezen Voedsterheeren
Der Kerkbruid van Gods Zoon,
-

't Uit

* Zynde daartoe eerst bestemd geweest de stad Cameryk, nader
hand Soiffons.

-
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't Uit-en inwendig schoon

Daarvan, naar hunne magt en wysheid te vermeeren:
Gebeurt dit, dan zult Gy, ô Heer, den Staat ook zegenen,
Dan zal ons boven 't peil
Van onze hoop veel heil

In uwe gunft' te lande en ook ter zee bejegenen:
Dan neemt de ncering toe, dan zullen koopmanschappen
Van verre en van naby
Ons fchaffen winst, en wy,

-

2

Wy zullen dagelyx tot grooter glory stappen.

Dan stigt des Heeren hand rondom ons vuurge muuwen,
Zoo dat we zullen zyn

Uit allen ramp en pyn,

Bemind, en ook gedugt by onze nagebuuren.
Wy zullen vrede dan met alle fchepflen hebben:
's Lands hoogste welvaart zal,
Befchut voor ongeval,
Steeds vloeyen hand voor hand,en door verlies nooit ebben:
-

-

-

Ja zelfs al wou de hel de vreéhoop tegenstreeven,

En doen de Mogendheên
Elkandren tegen treên
In 't wapen, liever dan elkandren rust te geeven,

Dan zou Gods vrede nog bewoonen onze harten
En 't Protestantendom

Zou veilig van rondom

Grootmoedig al 't gedreig van rustberoerdren tarten,
Maar Allerhoogste! kan het zyn uw welbehagen 1

Wend van ons allen stryd.
H

Vreé
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Vreé maake ons all' verblyd!

-

-

Vreê zeegne gansch Euroop! 't zy vrede in onze dagen!

Buig zoo de harten van de Koningen en Staaten,
Dat yder vrée begeer'
Dat elk het oorlog keer'.
Vreé baar” den vorften roem en heil den onderzaaten.

Jamogte ookyder Prins, die voert den naam van Chriften,
Eens draagen 't egte merk
-

Van Christus waare Kerk',

*

-

En queeken broedermin in plaats van 't helfche twisten.
Mogt niet alleen de vreé in 't werreldlyke bloeyen,
Maar in het geeftlyke ook.
Mogt haat, en vuile rook

Van kettery' de Kerk in 't minst niet meer vermoeyen.
Quame eens die schoone tyd, dat alle koningryken .
Aan Gode en zynen Zoon
Ter huldiging zig boôn.

Mes: eens al 't Christendom met zulk een eerglans pry
KCfl.

-

Alweetende! gy stuurt de daaden aller menschen.
O dat die blyde dag
Eens heerlyk ryzen mag!

Dag, welken yder, die voor Sion bid, moet wenfchen.
Zoo vlugte tweedragt heen: zoo ziemen hier op aarde
Een voorsmaak van 't geluk.
Zoo wyke korte druk

Voor eindelooze vreugd van onbeschryfbre waarde.

O stond! ó blyde stond! die zekerlyk zult koomen,
Koom
g

S

T

O

F

F

E

N.

115'

Koom haaftlyk, laat uw ligt
Verquikken ons gezigt.
Gy zyt door profecy gespeld. O hoop der Vroomen!
Rys als de morgenftar, verjaag al 't voorig duister.
O Alvermoogend Heer!
Hoe lang nog? laat uwe eer
Eens flonkeren op aard' in haar volkomen luister.

|

-

Den 18 February 1728.

** *
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DANKZEGGINGEN.

H3

Philipp. IV. vs. 6.

Laat uwe begeerten in alles door bidden en finee
ken met dankzegginge bekend worden by God.

1 Timoth II. vs. 1.
Ik vermaane u, voor alle dingen, dat gedaan @OO7"

den fmeekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeg

gingen voor alle menfchen.

:

-

Bladz. 119

-

-

G E B E

DE

N

DANKZEGGINGEN.
G E B E D
O

M

WEL TE LEEREN BIDDEN.

O Eenig Eeuwig Opperwezen
Van al wat is en was voorheen,
Dat onze noodruft zorg en weén

-R

. . . . -

Alleen vervult, en wilt geneezen,
Wanneerwe, naar uw' wil en wet,

Zoo billyk, troostryk, wys en heilig,
U naderen, als kinderen, veilig,
En melden 't welk ons feilt of let:

Maak my, eer ik myn zondige oogen
Naar uw verheven Woning fla,

Geloovig, nedrig. Uw genaé
Voorkoome myn gebrekkig poogen, ... . .
H 4

. . .
*

Laat
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Laat ik myn hart U onbedekt, ..
Om uw vergifnis te verkrygen,
Voorhouden, zonder iets te zwygen,
Het geen me tot bezwaarnis strekt:

Want hier in (schoon U all' die dingen
* Bekend zyn) fchept Gy lust, ô God! .
En fchenkt hen, die dat doen, het lot
En d'eernaam van uw' Gunftelingen.
Wek myne logheid op, door magt

Des Geests, want zulke smeekgebeden,
Daar Vroomen voor uw troon meé treeden,
-

Zyn van een weérgaêlooze kragt,
Terwyl zy, die niet vuurig steigeren
Op vleugels van het waar Geloof,

Zelfs oirzaak zyn, dat Gy, als doof,
Regtvaardig blyft hun wenschen weigeren.
Dies wend myn zinnen af van al,

Wat stoflyk, dwaalend is en zondig.
Laat myne woorden zyn regtbondig,
Niet veel', maar weinig in getal.
Laat toch van al myn bidden ftrekken

Het hoogste doelwit tot uwe eer,
Het mindere, om uw' gunst, ô Heer!

Tot myn en 's naasten heil te wekken.
Hebt Gy my dus eens toebereid,
Laat my daar in dan nooit vertraagen,
Schoon datge jaaren, maanden, dagen
Te geeven, wat ik bidd', verbeid
Niet

E N DAN KZ E G G IN G E N.
Niet eens, maar duizend-duizendmaalen
Ontvlamm myn ziel van zulk een vuur
Tot U, zoo zalze langst van duur,
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En veiligst eindlyk zegepraalen:
Want eer toch zou een vrouw haar kind,
Haar tedren zuigeling laaten vaaren,

Dan dat God eeuwig zou bezwaaren
Een ziel, die Hem opregt bemint. *
* Jef 49, vs. 15.
1719.

G E B E D
Voor het leezen van
G O D S

H.

W O O R D.

Ora: Majesteit,
Eer dat ik in uw Heilig Boek

,

Voor myne zicle spyze zoek',
Zy eene diepe nedrigheid
En yver in myn hart geprent, .
Voor uwe Waarheid, die ons leert;
Hoe best een zondaar word bekeerd

n

En heul vind voor zyn zondelend'
H 5

Hou
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Hou myn gedagten afgekeerd.
Van al, wat aardfch en zondig is,
Ontslaak 't verstand van duisternis,

Laat ik zyn door uw Geeft geleerd,
Op dat geen doode letterzin
My vergenoege en stell' te vreên;
Maar laat my de verborgenheén
Der zaligheid, van het begin

Tot aan het einde, regt verstaan,
Voor zoo veel als my nodig is,
Om op myn zielsbehoudenis

Door Jefus kruisdood vast te gaan.
Maar wyl ik my ganfch onbequaam
Bevinde tot zoo groot een werk,
Zoo bidde ik U eerst: Heer, versterk

My, door uw Geeft, in 's Heilands Naam.
1719.

-

N O G

ZELF DE

O P

HET

ONDERWERP.

Terwyl ik hier in eenzaamheid gezeten
Myne oogen fla op dit Orakelboek,
En, vol van zugt, myn zielheil daar in zoek'
Uit Schriften van Apostlen en Profeeten;
-

Wen
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Wenfche ik alleen, myn God, van U te weeten,
Wat noodig zy, op dat myn ziel blyf kloek
Voor allen lift, uit allerhanden hoek,
Die daar op doelt. Het denken, ploegen, zweeten

Zal weinig wegs afleggen, weinig nut

,. .

*

My baaren; zoo gy my niet onderstut,
En leert my, door uw ligt, de Waarheid kennen.
Daal neêr, ó Geest, Beschryver van dit Woord!
En lei my in uw Waarheid voort en voort:

Zoo vliegt myn geeft om hoog met Englepennen.
I724.

-

B E D E.
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CHRISTELYKE NEDRIGHEID
DES VERSTANDS.

-

-

W: fchaadlyke fpitsvindigheden
In zaaken boven ons begrip,
'k Wil nooit meer in uw' doolhof treeden

Nog stooten my aan uwe klip

Van twyffelinge en overlegging ,
Waar door men Gode en zig mishaagt,

Wyl 't vleefch met dwaaze tegenzegging'

"

Den zwakken Ë
geeft vermoeit en plaagt.

o Hei

G E B E D EN

I24-

o Heiland! 'k werpme voor uw voeten.
Wees daaglyx myn Gamaliël.

U wil ik, als een kindtje, * ontmoeten.
Ai neem my aan tot leerling! Stel
My zuiver uwen wil voor oogen.
Leer my en sterk my in myn pligt.
Wil my, door uwen Geeft, betoogen
't Geen dient tot zaligmaakend ligt.
Voor 't ovrig wil ik liever kindfch zyn,
Ja heiligdwaas, if dan, werreldwys,
Met wild gepeins nu hier dan gins zyn;

Zoo ik maar ben uw' Naam' ten pryz'.
Een grasje in uwen tuin ter neder
Geplant, dat effen uit het stof

Zig opbeurt, tart den hoogften ceder,
Geworteld in des werrelds hof.

Geef, Goël, dat ik by my laag zy,
In U gesterkt gerust en bly.
Ai neem my op ! ai voed my! draag my!
Tot dat ik eeuwig by u zy,
En Gy myn kinderlyk betrouwen
Verandren zult in klaar aanschouwen.
* Pf. 121, Vs, 2. Matth. 18, VS, 1

4

f 1 Cor. 1. vS, 2, 5, 27.

en 3. vs. 18.
172o.
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U 1T G A N G
Eener nedergeboogene Zielenaar

-

'.

C H R I S T U S.
- - - -

O myn allerwaardste Vriend!

… . . .

(Mogte ik U dus noemen ! "

"

. . . 'J

,

,"

.
Mogte ik daar op roemen, Datge ook hebt voor my verdiend!)
Uwe heilgenade.

: - - - -

. . ...

.

,

-

Billyk maakt de vrees my fchuw, "
Om tot U te koomen:

zo':'

. .

.

... . . .

.

"
*

.. ...

* *

Maar, met beevend fchroomen

*

.

. .

-

.

.

Quam ook wel die vrouw tot U,

. . .
-

Wier Geloof haar tot behoud

Strekte, en die uw vrede,
Op haar stille bede,

,

zo . :
.
: "

'k Wil niets weeten dan alleen
Daar toe vroeg en spade
Ylen zugten en gebeén.

:

-

1

-

-

, 1

-,

Kreeg. * Dat voorbeeld maaktme stout,
Om, in naare duisterniff'

En in 't zwaarst benouwen,
Op U te betrouwen.
Buiten U ik 't alles miff'.
* Marc. 5. vs. 25-34.

"

.

.
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Wysheid, welluft, aardfche staat

Buiten uwe Liefde, '

. . ..

.

. . .

Die my 't hart doorgriefde,
Agte ik fchaadlyk, ydel, quaad.
Kom dan en bewoon myn hart 2. r

, "

-

Refhig 't van zyn vlekken Laat het voortaan ftrekken

-

U ten eigendom, zoo werd'
't Flaauwe ligtje van myn hoop'
Tot het geeftlyk leven

. .

.

-

. .s

Meer en meer gesteeven,
Tot dat mynes levens loop

Eindige, en het hoogste Goed
Uit genade alleenig
Met my faam vereenig'

-

-

-

Door U, tot U. Eeuwig zoet! ,
'k Sterve van verlangen,
Om U haast t'ontfangen!

- -

*

172O.

-
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ooTMOEDIGE VERNEDERING Van een Heilzoekenden Zondaar,
voor 's Heilands
Genadetroon.
s

Ze my hier voor uw voeten neérgebooger:
Met minder traanen in myne ooger
Dan

f
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Dan wonden in myn droeve ziel,
Veroirzaakt door de zonden, daarze in viel.

Gy kent, ô Heer, die alles kent, myn harte,
Of 't eene opregte en heilge fmarte
In zig bevinde, en naar uw Woord

Tot droefheid en berouw worde aangespoord.
Is 't zoo gesteld, dan wil ik vrolyk weezen,
En voor uw gramschap niet meer vreezen:
Wyl dat U zou al ruim zoo zeer
- .

- 3
a .
.

.*

Mishaagen als myne eerste schuld, ô Heer:

-

/

-

Want grooter quaad hadde ik dan nooit bedreeven,
Als dat ik 't nieuwbegonnen leven,

Door uwen Heilgen Geeft gewrogt,

-

Zou drukken, door een quaaden agterdogt.
Maar, Heer, indien myn hart nog niet opregt is
Voor U, nog aan U wel gehegt is,
Ondek het my, en leer myn voet
Den regten weg, dien ik betreeden moet'.
't Is uw belofte (ik hoop daar op te bouwen
Met een regtchriftelyk vertrouwen)

Dat Gy elk een, die, eigen kragt

Verzaakende, in zyn walglykheid verfmagt,
Tot U koomt, om geen reden uit zult delgen. *
Ai, Jefus, laat U dan niet belgen
Deez zugt waar meé myn droeve ziel

Voor U, van verr', demoedig nederviel.
I72o.

* Joh, 6 vs, 37,
-

\
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veelvraat wel aan, en er eerd.
W. is 't een Christelyke Bede,
Te zeggen; Heer, uw Wil gefchië,
Als in den Hemel, zoo ook mede

-

Op aarde. Maar wie is er, wie,
Die, met een regt geboogfaam harte
En altoos welgemoed in druk
Der ziele of zwaare lichaams fmarte,
Zoowel als midden in 't geluk,
Zig naar die bede kan gewennen,

-

En, met een regt bedaard gemoed,
In all' zyn handeling doet kennen,
Dat hy dien Wil erkent voor goed?

-

Men mag het met zyn mond belyden;
Maar met de daad te toonen, dat

Gods wil ook d'onze is t'allen tyden,

O! dat 's de grootste zielefchat:

Dat 's 't edelste der pronkjuweelen,
't Welk God aan een godvrugten geeft
Wil uit zyn volheid mededeelen:

Dat 's 't klaarste merk, waar uit men leeft

-

---

-
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Het wezen van een waaren vroomen,
Die zyne drift beheerfcht, en, stil
In 't geen 'er is of staat te koomen,
Gewillig stemt in Godes wil,

Bewust dat alles mee moet werken ,
Tot zyn oneindig zielenheil.
Al kan het vleefch dit niet bemerken,
En agt dien berg te hoog en steil,
De geeft nogtans streeft zulks te boven,

En kan (schoon 't alles tegen gaat
Naar 't uiterlyk') eerbiedig looven
Des Heeren vryen wil en raad.
Doe my in uwen Wille rusten,

O Hemelvorst, want die is goed.
Ik wenfch my daar in te verluften,
Het zy in voor-of tegenspoed.
Wil my daar toe met kragt versterken:

Want 'k zou vergeefs in eigen kragt

Dit proefstuk tragten uit te werken.
Wees met my, yder dag en nagt,
En leer my leeven naar den regel,

Dien Gy me voorschryft in uw Woord.
Och, dat uw Geeft dien wenfch bezegel'
Aan 't harte; opdat ik, aangespoord
Door uwe kragt, in heiligmaaking

Toeneeme en in de zelfsverzaaking!
172o.
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B O E TV A A R DIGE ZIEL,
Tragtende haar Verbond met den Heere
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Te vernieuwen,

G, die de Mond der Waarheid zyt alleen,
En buiten wien geen waarheid is te vinden,
Ik koome op uw belofte toegetréen,
Om my aan U op 't plegtigst te verbinden.
Te groote fchuld zou my uw' Majesteit

Wel schuwen doen, en voor haar hoogheid beeven:
Maar, Heiland ! 't was uw goedertierenheid,

Die eertyds schonk het geestelyke leven
Aan zondaars van het allersnoodste flag.
Ook bied Gy U uitdrukkelyk aan allen,

Die, met een diep en nederig ontzag,
U ongeveinsd om vreé te voete vallen.
De zulken ('t is uw onberouwlyk woord,

Waaragtig God!) zult Gy om geene reden
Uitwerpen.* Ach! ik voel my aangespoord,
Om, op dien voet, tot U, myn Heer, te treeden,

Niet steunende op den eigen waan van deugd,
Maar kloppende op de borst, en roodbekreeten;

Omdat ik U, o Oirzaak aller vreugd,
Te
* Joh,6. vs, 37,
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Te schandelyk door zonden hebb' vergeeten.

-

Ik koome, als een boetvaardig leereling,

Myn Leeraar met vernieuwden yver hooren.
|

Ik koom', geheel melaatfch ter reiniging'
By U, eer dat ik eeuwig ga verlooren.
Ik, och! och! och! afvallig in myn trouw'

Bidd' zielsgenaé, voor my, als een verraader,
Die wederkeer met innig zielsberouw,
En tot den troon van uw' Genade nader'.

Ik wil, voortaan gesterkt door uwe kragt,
U eeuwig, als myn grootsten Leeraar, eeren,
Als Priester, die myn zoen heeft aangebragt,
En Koning, om my ganfchlyk te regeeren,
Zoo lang ik leef, zoo lang myn adem gaat,

Uw Geest wille eens aan mynen geeft getuigen,
Dat ik altoos zal zyn uw onderzaat,

En leere my myn wil naar d'uwen buigen.
172o.
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K:- van al 't Schepfelrond,
De fpyze, die Gy ons vergont
Uit uwe ryke volheids ader,

Zy dankbaarlyk van ons genut,
I 2
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Tot lichaams onderhoud en stut;

Maar geef vooral, genadig Vader,
Dat onze ziele zy gevoed
Met Brood, dat eeuwig leeven doet.

DAN KZ E G G I
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F: van Goedertierenheid,
Uw Naam zy lof en dank gezeid,
Voor uwe gunfte, zoo milddaadig
Gebleeken al ons leven langk,

In 't geeven van uw fpyze en drank,
Tot lichaams onderhoud. Verzadig

Ons met uw gunst hier tydelyk,
Dog eeuwig in uw koningryk.
1722.

WENSCH
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W E N SC H-I N

DAGELYKS GEDRAG.
Ver moet van my de valschheid weezen.
God worde van my hoogst gepreezen
En die, in welke een straal van 't beeld

Der goddelyke deugden speelt,
(Het zyze ryken zyn of armen)
Die alleszins Gods regt beschermen;
Die dagelyx in hun beleid
Vertoonen Christen nedrigheid,

e
-

En lydfaam in het kruis zig draagen,
Tot dat God hen schenk blyder dagen.
Zoodaaniger doorlugt gemoed
Bezit het adelykste bloed.
Zoo een is regt een geeftlyk koning,
-

Al schuilt hy in de laagste wooning.
Zooeen, al is hy hoog van staat,
Draagt nedrig zig door Gods genaad'.

-

O Hemelkoning, door wiens werking
Wy krygen eenig onz' versterking,
Wees Gy met my. bestuur myn mond,

's

-

Myn tong en lippen t'allen stond',

Op dat geen vleitaal my doe roemen,
't Geen quaad is, met gemaakte bloemen,
I 3
--
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Of dat geen laffe menschenvrees

*

*

My fluit den mond voor weéuw en wees:

Op dat ik 't quaad nooit goed mag keuren,
Quanfuis om Grooten niet te steuren,
En 't goed nooit quaad noeme in een man,
Wiens laagheid zig niet weeren kan.
O Zon der allerreinfte waarheid!

Bestraal myn doen met uwe klaarheid;
Opdat 'k van alles U den lof
Toebrenge naar het Starrenhof,
Een lof U liever dan de vlammen

Van bokken, rundren, offerrammen,

Of olybeek, of tempellamp,
Of fpecery, of wierookdamp.
De dank, U enkel opgedragen,

Behaagt U bet in deeze dagen:
Deeze is 't, die uwen zegen wekt

4

e

En best uw gunste t'onswaarts trekt,

Doe my dies steeds met blyde klanken
In alles uwe goedheid danken,
Tot dat ik op doorlugter wyz',
Dan hier op aarde, uw' weldaén pryz',
Daar Gy, Drieéénig Opperwezen

Word in alle eeuwigheid gepreezen.
1722.
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AvoNDGEDAGTEN
Toon, 95. Pf.

A. ik myn brooze leên ter rust
Des voornagts neér ga fchikken,
Wil dan, o Heiland, als myn lust
En heil , myn ziel verquikken.
Laat myn bepeinzing lieflyk zyn

-

-

-

-

Van U, en met meer vreugde
Myn geeft vervullen, dan de wyn

Ooit werreldling verheugde.
Jaag weg van my, 't welk U mishaagt.
Laat flaap my zoo versterken,
Dat ik, zoo ras de morgen daagt,

Tot uwen roem moog werken;

Dat ik, met 't krieken van het ligt,
Dankoffers U moog wyden
En weêrglans van uw aangezigt
Ontfangen vol verblyden,

Als van myn Zielebruidegom,
Myn Meester, mynen Heere,
Die my door 't Euangelium
De reinste wysheid leere;
I4
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Een wysheid, waarin 't regte pit
En kerne der geleerdheid

Op 't heerelykst te praale zit
En dempt de fnoo verkeerdheid.
Myn Goël! anders zoeke ik niet.
Gy zyt de Mond der waarheid.
Alle andre wysheid is verdriet,

By uwe onfeilbre klaarheid.
Wel nu, ik buig my voor U neér.
Werk toch, by : en dage,

In my uw' wil dus, dat ik leer',

Hoe ik U best behaage.
Dog schoon 'k hadde al den wenfch by my;
Koomt het op uit te werken,
Helaas! dan ligtme 't quaade by;

Zoo Gy m'ontzegt te sterken.

Verlos my dies van d'Ouden Mensch
En nagt van alle zonden,
Dan zal ik, naar myn hartewenfch,
In U zyn rein bevonden.
1722.
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C H R I S T U S,
Met zinspeelinge op Genef:42. vs. 7.
Hy hield zig vreemd tegen hen en ftrak hard met hen,

-

O Tegenbeeld van Rachels liefsten Zoon,
Schoon fomtyds zig uw taal aan uwe broederen
Op hun gebeén een weinig hard vertoon';
Het dient alleen ten toets van hun gemoederen,

Op datze eens by zig zelven stillestaan,
En zinken weg in schaamte voor uwe oogen;
Wanneer hun hart, door zonden zwaar belaén,

Zig voelt tot een opregt berouw bewoogen.
Al spreekt uw tong met zulken strengelyk;
Uw hart nogtans, gelyk als Josefs deede, . .
Toont kort daarna zig aan hen liefderyk,
En handelt, na bestraffing, ook van vrede ;
Wanneerge hen in hunne trouw' beproeft. ;
Nadat Gy, o Kerkbruigom, zyt geweeken

-

4,

Van uwe Bruid, om uw gemis bedroefd,

Schenkt Gy daarna wel eens 't grootst liefdeteken,
Ontdekkende U (gelyk ook Josef deé
Zyn Broederen) aan haar, met teér ontfarmen,
En staat gereed, om, als de Vorst der vreé,
De rufte van uw' Liefte te beschermen;
I 5

Dus
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Dus dat haar treurrol einde in bly gezang,

Wanneer Gy haar, na dorenen, schenkt roozen
Van blydschap, niet een reeks van jaaren lang,
Maar eeuwig in het zielverluftend Gozen.
1722.

W EN SC H,
Om van Christus verligt te worden.
Volgens Joh. 8. vs. 12. Ik ben 't ligt der werreld: die
my volgt, zal in de duifternis niet wandelen, maar
zal het ligt des levens hebben.

Koen, Ligtbron van de twaalef Starren *
Der kerkkroon van uw lieve Bruid! +
Ai! wil U nu ook niet ververren

Van een', die zyne smeeking uit,
Niet om veel werreldfche genugten,
Die, na een korte en kleine poos,
Met all' hun schoonheid heenen vlugten,
En dorren als de teérfte roos.

Vloei Gy, o Levensligt, in 't harte,

Door straalen van uw Heilgen Geeft.
Die baar’, na overtuigings fmarte,
Daar in 't begin der Hemelfeest.
Die
* De twaalf Apostelen,

t Openb. 12. vs. 1.
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Die Geeft doe m' in uw' wegen wandelen:
Die Geest leer my, in alle ding,
Naar uw' doorlugtigst Voorbeeld handelen

Met waare zelfsverloochening':
Die Geest verligte steeds myne oogen,
Als ik U in uw Heilwoord zoek';

Opdat ik nimmer raak bedroogen
En dwaalligt nooit myn geeft verkloek':
Die Geeft maak', dat ik 't met U hou'e.
Zoona vereenigd als ooit trouw

Den egtnoot bond aan zyne vrouwe,
En aan heur Egtgenoot de vrouw,
Tot dat, na 's werrelds wisselingen,
Myn ziel met U, verheerlykt werd',

Daar d'Englen 't eeuwig loflied zingen,
En voor de vreugd' vlugt alle fmert.
1722.
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Z I E L S Z U G T
V A N

Een Geloovigen,
Met opzigt op Joh. 15. vs. 1, 2.
Ik ben de waare Wynftok, en myn Vader is de Landman.
Alle ranke, die in my geene vrugt draagt, die neemt hy
weg, en alle, die vrugt draagt, reinigt hy.

W

yngaardhoeder van uw' Kerk',
God, in geestlyk akkerwerk
Vlytig, vlug om uit te roeyen
Planten, die niet willen groeyen;
Groote Tuinheer, hoed myn ziel,
Datze in dat getal nooit viel',
Maar geef, dat ik in uw' Zoone,

Als den Wynstok, vrugten toone.
Gaf nogtans fomtyds myn vleesch

Oirzaak, dat de plant niet rees,
Die, na weérgeboortes fmarte

Gy geplant had in myn harte,
Koom (dit is myn boezemzugt)
Met het snoeimes uwer tugt.
Snoei de weelderige looten
Af, als vooze waterschooten;

-
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Opdat zy uw's Geestes pit,
Dat in 's harten wortel zit,
In het waffchen niet verhinderen:
Maar doe m'als een uwer kinderen .

En als broeder van uw' Zoon,
Door zyn Geeft, gestaâg de kroon
Steeken van verscheiden looten,
Die uw oog ziet voortgefchooten

In uw cierelyken Hof,
Vol gewyde wellufts stoff',
Daar de jonge druifjes groeyen,
Daar de kruideryen bloeyen,
D'Appelboom en de granaat
In den fchoonften luister staat; *

Daar Gy met uw Bruid gaat wandelen,
Gods Zoon, om van min te handelen; +
Daar die Schoonste uw oog behaagt,
En U tedre weêrmin draagt,
Daar heure oogen, die verdooven

Starreglans, U 't hart ontrooven. 4.
Zielenbruïgom! woon in my
En maak dat ik in U zy.
Teel in my voort die gewaffchen,

Welke een plant des Heeren paffen.
Daarom, bidde ik, maak bequaam
My tot roem eerst van uw' Naam:
-

* Hoogl. 6 vs. 11.
4 Hoggl. 4. vs. 9.

-

f Hoogl, 4, 6, en 7. vs. 11, -- 13,

Zoo
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Zoo hebt Gy uit my, door kragten
Van U zelf, ook vrugt te wagten,

Even als een egtgenoot,
Uit zyn gemalinnes schoot,

|

En gelyk een landman koren

|

Te gemoet ziet uit de voren,
Die hy met net onderhoud
Eerft bereid heeft en bebouwd.

Doe uw' Geeft dus in my daalen;

Dus zal geeft weër uit my straalen;
Zoo zult Gy my nooit verfmaén
Of uitrukken; maar 'k zal ftaan

In U vast, gelyk een ceder.
Schoon de ftormen heen en weder

Druiffchen op myn takken aan;
Nooit zal ik geheel vergaan.
Gy zult my altoos verhooren,
Als ik naar des Hemels chooren

't Nederige hart opbeur’.
Dus zal 'k veeler vrugten keur
Aan uw” Vader, in dit leven,

Als myns harten Tuinheer', geeven,
Hem ten dank, en U tot eer,

Als myn Leeraar, Priester, Heer'.
1723
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GELOOVIGE ZIELE,
Op het zeggen des Heilands, Openb. 16. vs. 15.
Ziet / ik koome als een dief.
Toon, 62. Pf.

G, zult dan koomen als een dief?
Ai koom zoo, hoogste Hartelief!

'k Zal egter voor uw koomst niet vreezen,
Al brandde al 's werrelds element,
Al rolde in een de hemeltent,

Zoo gy flegts wilt myn Heiland weezen.
Want wat toch kan er beter zyn,
Dan, zonder dood en zonder pyn,
Veranderd in een blik van 't ooge,
Uit walm en damp van aardfchen mist,

Tot U, byna eer dat men 't wift,
Te streeven lugt en vlug omhooge?
En waarlyk dit zal zyn het lot
Der leevenden, die vrée met God

Ontfingen, als die dag zal koomen,

Die yder mensch ten oordeel daagt,
Die boozen eeuwgen schrik aanjaagt,
En eeuwig heil baart allen vioomen.
I72 3.
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Voor den algemeenen Welstand der
VADERLANDSCHE OVERHEDEN.

O God, die in den raad der Goden zyt gezeten, *
En 't innigste geheim van yder hart kunt weeten! +
Wil, zuivre Hemelduif, wil gunstryk daalen neér
Op 't hoofd van elk door U verkooren opperheer'!

Beharnasch hen met kragt: stuur op godvrugte paden,
Uw Land en Kerk tot heil, hun willekeur en daaden.

Hulp worde van hen aan clendigen betoond.
Hun regtzwaard treff’ den kop van clk, die Godsdienst
-

hoont, +

-

Of, al te fnood van deugd en Christlykheid verbasterd,
De Heerlykheden, die uw beeldnis draagen, lastert. a
Gemeenszorg banne uit hen de zugt van eigenbaat.

Uw Woord verstrekk' hun Regt. Uw invloed zy hun
raad. b

-

Vervul hun edlen ring met Davids, Salomonnen

En zulken, die, uw' Naam ten pryz', het Baäls huis
fchonnen

-

En roeiden alles uit, 't geen weerde uw zegen af,
En bragten alles in, het geen uw zegen gaf!
Gun,
* Pf. 82. v. 1,

;

* 1. Pet. 2. v. 1o.
--

't Pf.7. vs. 10.
b Pf. 119. vs. 34.

4 Pf. 1 o 1. vs. 8.

EN DAN K ZE G G IN GE N.

14r

Gun, datze ook praalen, als in zilver 't eélft gesteente,

In uwen Tempel, aan het hoofd van uw

Gemeente,

En handelen alszins dat regt is in uw oog,
.
Tot 't welk uw hand voorheen de vroomfte harten boog
Van Judaas Koningen, en Vorsten hun's gelyken.
Maak hen dus, groote God, ten fchrik der Koningryken,
Die mikken naar het hart van 't lieve Vaderland;

Of geef, dat yder Prins, met hen in een verband
Van trouwe,en,kon het zyn ('t zal immers zeker koomen*)

Van Godsdienst, vol van vreugde en vry van angstig
fchroomen,
Hunne eer en heerlykheid hier voegen faam op aard',
Uw Kerkbruid tot haar heil; tot datze, hemelwaart

(Nadatze praalden hier als trouwe Voedsterheeren)
Opftreevende, met U in eeuwigheid regeeren.
* Openb. 11. vs. 15.

t Openb. 22. VS. 5.

-

I723.

TOENADERING
Eener Boetvaardige Ziele tot

GODS GENADETROON.
Gaye voorheen de bloem der ryxprincessen
Den troonmonarch der Perfen viel te voet';
K

-
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-
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Zoo koome ik, met boetvolle traanenfeffen,
O Hemelvorft, van verre U te gemoet',
Zy, zy, hoe zeer die nadring waar verbooden

Op levens straf, kreeg egter door den staf,
Haar toegereikt van een der aardfche goden,
Bevryding van zyne eerstgedreigde straff'. *
Zie hier ook, Heer, een ziel in onmagt neder

Gekroopen voor uw luisterryken troon,
Die, schoon by zig veroordeeld, egter teder
Genade nog durft fmeeken in uw' Zoon,
Dien gouden staf, dien fepter van genade,

Den welken Gy zoomenig boeteling,
Wen 't U geviel, toereikte vroeg offpade,
Als ooit met zondenbiegte tot U ging
Nu, Opperheer der roemrykste opperheeren!
Laat uw' genaé, aan uwer deugden kroon

Den fchoonften steen, in grootheid niet braveeren
Van eenen sterfelyken menfchenzoon.

Hoe! zou ooit het oneindig Opperwezen
Gehengen, dat een eindig, zondig stof
In kerkchronyk zou hooger staan gepreezen

Of dingen in gunstrykheid naar zyn lof?
Neen, neen, o Heer! dat zou uw glory krenken (
Hy had alleen genade van een mensch:

Maar Gy, als God, kunt grooter gunstblyk schenken,
Als 't U behaagt, op der boetvaarden wenfch.

Wierd 's Vorsten toorn gestild door lichaamsschoonheid
-

* Efth. 5.

-

-

Der
-

EN
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Der ryxvorstin, gehuwd aan schooner deugd,
Die uit het oog den reinsten glans ten toon spreid

*

In 't prilste van eene opgelooken jeugd,

'k Bekenn' wel, Heer, Gymoet geen schoonheid zoeken
In my, laas! van natuure een hellewigt,'
-

Maar zielefmet en vuile hartehoeken,

Gansch walgelyk voor uw doorrein gezigt,
Dog wil uw oog my, door uw' Zoon, beschouwen,
Gewiffelyk dan vondmen nooit een bruid
Zoo schoon getooid, om 's bruigoms hand te trouwen,
Dan wiefch zyn fchoon all myne vlekken uit,
En 'k zou veel schooner zyn in Godes oogen Als Esther, na het vast-in 't praalgewaad

Voor 's Konings oog; daar zy ter neêr geboogen
Bepleitte 't heil van haar verdrukten Staat.

Nu 't staat aan U. Gy kuntme ook, vry van schroomen,
Op deezen voet doen tot uw gunsttroon koomen.
1723.

VERWONDERINGSGALM
Van eene Verzekerde Ziele, wegens
H A A R”

G E NA DE STAAT

Ik van eeuwigheid verkooren!
My van eeuwigheid beschooren
K 2.
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I48

G

E

B -E

D

E

N

's Hemels erfregt, door den Zoon
Van Hem, die tot zynen troon
Houd den Hemel, en al d'aarde,

Zoovol ryken groot van waarde,
Tot zyn vorstenvoetbank heeft,
Die in eeuwigheden leeft,
En zyn Volk ook 't eeuwig leven,

-

In dien Zoone heeft gegeeven.
Ach, myn uitverkooren Heer!
Ach ik zinke voor U neêr,

Met een diep verwondrend zwygen,
Dat by U meer roem zal krygen
Dan een grootse woorden praal,

In eene opgepronkte taal'.
Zulk een dank, U toegedragen,

-

Zal U, weete ik, bet behaagen,
Dan die, vol langdraadigheid,

Word in spraak of schrift verbreid.
In den geeft U stil te looven
Gaat hier d'eêlste taal te boven.
-1722.
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C H R 1 s T U s.
Met opzigt op Joh. 14. vs. 6. Ik ben de weg, en de
waarheid en het leven.

W:, de Waarheid en het Leven,
Waare God en Godes Zoon,

Van den Vader ons gegeeven
Tot ons zielheil, uit zyn troon!
Zie hier voor U neêrgeboogen,
Die zig enkel t Uwaarts keert,
Wenfchend dat hy, vry van logen,
Door uw' Waarheid waar geleerd.

Hy erkent geen weg ten leven,
Dan door U alleen, ô Heer.
Moses kan geen heil hem geeven
Nog der Heidnen zedeleer,
Nog de zedeleer van allen,

Die, op eigen deugd gegrond,
Uwen hoogen prys doen vallen,
Schoonze U roemen met den mond.

Gy, ô grootste Regtsgeleerde,
• Moet by God myn

ve: Zyn,
3
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En my, die van God hoereerde,

1

Maaken tot een Serafyn.

•

Voer my, door uw Geeft, naar boven.
O! myn ziel geeft zig reeds op,
En wenfcht God Drieéén te looven

Op des heilgen Sions top.
Lei my, langs den weg der Waarheid,
Tot het leven eens by God.

Maak myn duister gansch tot klaarheid;
Dan bezitte ik 't zaligft lot.

1724.

z o E KI N G.
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H E M E L W E G,
Met opzigt op Joh. 14 vs. 5. Hoe konnen wy
den Weg weeten?

O Opperleeraar van des Hemels hoogste School!
Leer my, onweetend en verlegen,
Den Hemelweg, opdat ik niet op aard verdool',
Maar U op 't regte pad bejegen'.
Veel menschen staaven elk, hun leering, goed of quaad.
Elk meint, hy treed op goede paden:
Dog
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Dog zoo Gy iemand zelf niet leert door uw Genaad'
Zyn zelfs zyn beste deugden quaaden,
Ik zwyg van zonden, die ooit loopen in het oog.
O God! wees steeds aan myne zyde,
Beur in al myn bedryf tot U myn hart om hoog,
En geef uw hulp ten regten tyde.
Leer, Opperleeraar, my uit uw geheiligd Boek;
Voer my, door schetsen, luftwaaranden
--

Van Profecyen, spys voor geesten, wys en kloek;
Lei m'ook met Euangeliebanden,
'
- ,

Als liefdekoorden, tot U nader, in den geeft,
Daar uwe troonvoet rust op ftarren,

Dan zal ik nimmer zyn verlegen of bevreefd.
Al quaam de hel haar muil opfparren ,

Al hadde ik d'aardkloot en al 't onbekeerde rot
Ten vyand, leert Gy my? 'k zing dan triomf in God.
I724.
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Om van God geleerd te
Volgens Pf.

H . . .

zyn,

143. vs. 1o. Leer my uw welbehagen

doen.

L" my, o Heer, uw welbehagen /
't Zy my geoorloofd voor te draagen
Dus mynen wenfch, met Davids beé.
K 4
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Die Vorst vond nut U dat te vraagen,

Ik, laage fmeeker, vinde 't meé.
Leer my, o Heer, uw welbehagen:

Myn levens nagten en myn dagen
Aan U opoffren gansch en gaér

Gulhartig, zonder te vertraagen,
Zoolang uw gunst my 't leven spaar'.
Leer my, o Heer, uw welbehagen;

Dat's, leerme my voorzigtig draagen
In allerhanden tyd en rang,
In zomerweër, in winterdagen,

Het zy 't my welga, het zy bang.
Leer my, o Heer, uw welbehagen :

't Zy gy steeds doet myn hoop vertraagen
En zend my druk op ongeluk,
Laat ik uw tugtroe lydfaam draagen,

Terwyl myn ziel daar vrugt van plukk'.

i

Leer my , o Heer, uw welbehagen ,

*

anneer myn beenen weelde draagen,

i

*

O koom my dan vooral te staë.
Laat ik dan nooit uw vrees verjaagen,
Maar zugten teërft om uw' genaé.

- ,

Leer my, o Heer, uw welbehagen,
In 't midden veeler tongeflagen
Nan nydigheid, of fpraak tot lof.

Laat my van 't goed den dank toedraagen
Aan U alleen in 't Hemelhof.

Leer

en DANKZEGGINGEN.

ir,

Leer my, o Heer, uw welbehagen,
Niet flegts hier all myn levens dagen,

Maar eeuwig eens by U omhoog,
Zoo zal ik my U gansch opdraagen,

Tot een oneindig dankbetoog.
4 -

-

I724.
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Wegens alle onverdiende weldaaden, die zyn H.
Voorzienigheid my, boven zooveele anderen, ook
boven zyne verdrukte Kerk, op verscheidene plaat

fen vervolgd, beweezen heeft, met bygevoegde be
de voor haare Verloffinge.

W. rede, gunstig God, hebbe ik om U te roemen;
Dat Gym', onwaardig zulx, naar ziel en lichaam, geeft
Zooveel, waar door een menfch op aard' gelukkig leeft!

Gy leid my op een weg, vol klaveren en bloemen.
Ik mag U smeekend' daags myn God en Vader noemen,
Niet als myn naasten, die voor dwinglandye beeft,
't Is hier, dat Gy my, daar zoomenig fchaars van heeft,
Volop fchenkt, ganfchlyk vry

v:de:
y

n

l

-
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En zoude ik dit zoo al genieten, zonder beé
Voor hen, die zugtend zyn in lyfs en zielewee?

Neen, Hemelkoning, neen, ootmoedig tuigt myn harte,
Dat ik onwaardig ben der weldaén, die 'k geniet',

En daar by fmeekt het U, dat Gy toch nedergiet

Uw heil op allen, die nog kirren vol van smarte.
I724.
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JE SUS CH R IS TU S.
Met opzigt op Pf. 72. vs. 1o. en 11.

D oorlugtigste, die op den starrezetel
Verheven zit in eeuwge heerlykheid,
Die uw' genaé den nedrigen bereid,
En dreigt uw straf elk, die zig draagt vcrmetel:
O Tegenzon der ryxzon Salomon!
Geliefste Zoon uw's Vaders, onzes Heeren!
Daar Moogendheên der aarde U koomen eeren

Als d'Oppermagt en aller magten bron;
Daar koningen U hunne huld betuigen

Met heergewaad van hun gehoorzaamheid,
Daar kroonen voor uw hoogste Majesteit

Eerbiedig zig met 't aanzigt nederbuigen;
Daa;

EN DANKZE GG IN GEN.

155

Daar past het my (een stofje voor uw oog

Een enkel niet) my in het stof te leggen
Voor uwen stoel, en zwygende te zeggen,
Slegts met een zugt, dat Gy alleen zyt hoog,
Dat U alleen behoort het lof toegalmen,

Dat Gy 't begin, dat Gy moet zyn het end
Van al, waarheen zig onze smeeking wend,
En d'inhoud van al ons gezang en psalmen.
Dat wist de Man, de Godsman naar uw hart,

Die zelf, terwyl hy zynen Zoone zegende
Ik 't kroongedigt, * U te gelyk bejegende
Met profecy, die op U duidbaar werd,

Toen uw geboort', verkondigd door een starre,
De Grooten naar uw kribbe noodde, toen
Zy met geschenk, om hulde aan u te doen,

Der Jooden Vorst begroetten van zooverre: +
Maar toen vooral, toen Gy, op 't sneeuwwit paard
Der Blydemaar gezeteld, alle Ryken

Deed voor de magt van uwen glans bezwyken,
En maakte U door uw Woord, by hen vermaard.

De Kaizer van het grootste Ryk der Werreld |
Verlaat tot eer van Uden ganfchen drom
Der afgoön van het blinde Heidendom.

Uw kruis is 't dat zyn ryxkroon schoonst beperrelt.
De kruisstandaard vliegt heenen Oost en West
En Zuid en Noord. Gy ziet geheele troepen
Be
* Pf. 72.

† Matt. 2. vs. 1, 2, 9. - 1 1.

J. Constantyn de Groote.
wee
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Bereid om U eendragtig aan te roepen,
Als God, wiens troon staat eeuwig vastgevest.
't Is onder die ook, dat wy ons benoemen
Met uwen Naam, met eenen Christennaam.
Och ftemde daad en naam alszins te faam !

Och zagmen nooit de Christnen Christnen doemen!
Mogt' bygeloof, mogt afgodsdienst, mogt haat

En trots (die laas! uw' rok aan stukken ryten,
Daar Christnen door elkanderen verbyten,)
Verandren eens in vollen vredeftaat.

Wierd dus eens d'aard geheel en al des Heeren,

Boog zig dus eens een yder Vorstendom
Voor Christus, om door 't Euangelium
Des vredes zig te laaten gansch regeeren!

O, hoe verlangt uw Volk naar deezen tyd,
Heer Jefus, dat elk zal van U geleerd zyn,

Oost, West en Zuid en Noord tot U bekeerd zyn
En Vorst en onderdaan U toegewyd!
Terwyl ik zulk een tyd zie te gemoete
Geloovig (fchoon die my nooit koom' voor 't oog),
Buige ik my neêr voor U, in eer' zoohoog
Verheven, met opregte zondenboete,

Ter huldiging van uwe Majesteit.
'k Agte eigene eer en hoogheid schande en schade,
Zoo ik die niet door kragt van uw' Genade

Gebruiken mag tot uwe heerlykheid.

Geef Gy dan by dit willen het volbrengen.
(Want daartoe staat aan U alleen de magt)
-

a

-

Laat

EN D A NK ZE G G IN GE N. 17
Laat myne ziel geen werreldschat of pragt,
Die ooit uw dienst verhindren mogt', gehengen:

Maar laat my al, wat Gy my schenkt, 't zy eer,
't Zy goedren, 't zy gezondheid, kragt of wysheid,
Van deez' myn levensbloei tot laate grysheid,
(Leeve ik zoolang) geheel U wyden, Heer!
Zoo zult Gy my van voor U nooit verstooten;
Zoo zultge my steets reiken uwen staf

Van gunfte, en, leidend door den dood en 't graf,
My plaatsen eens by alle uw heilgenooten.
1725.
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B: en Almagtig Vader,
Vol rommlend ingewand;
't Is tyd, ai bie de hand!

(Uw kinders fmeeken 't U te gader,
Om uw geliefden Zoon,
Eerbiedig voor uw troon.)
Koom bie de hand, o groot Ontfarmer,
Verdrukte onnoozelheid,
Wier druk om Weêrwraak pleit!

Rys op, o hoogste Kerkbeschermer!
Fnuik of verdelg al 't rot,
Dat Sions kerkbloei knot.
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't Zy lang genoeg op moordschavotten *
De Deugd gefleurd by 't hair:
Met godloos wangebaar,
Onnoofle Godvrugt te bespotten.
't Zy lang genoeg Gods oog
En oor getergd om hoog.

Koom, gryp, o Salems hoogste Koning,
Uw yfren ryxstaf aan, a
Wil eens te mortel flaan

Met donderklooten uit uw wooning
En pylen scherp van gloed,
Al, die U tegenwoed. b

Laat Dagon voor de Bondkist vallen, s
En Roomes Tegengod
Voor HEERE, SEBAOTH.

Laat op heur kruistriomf eens brallen
Uw heirfchaar, die vol moed

Voor U waagt goed en bloed.
Of kan het met uw raadflot stemmen;
Laat eens 't vyandlyk hart,
Geraakt van heilge fmart',

Zig voelen door uw Woord zoo klemmen,
Dat elk, van Saulus, werd'
Een Paulus, naar uw hart:
Dat
vº

• Gelyk nog onlangs te Thorn.

b 1, Sam. 2. vs. 1o. en Pf,45. vs. 6.

« Pf. 2. vs. 9.
c 1. Sam. 3. vs. 3, 4

v,
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Dat veelen, dien nog kan behagen
Hun dreigement en moord,

Door kragt van weérgeboort'

Zig moogen U ten dienst opdraagen
En ftrekken uwe Kerk'

Tot aanbouw, door hun werk.
Maar blyft hun wreedheid eeuwig duuren;

Duure eeuwig ook uw' ftraf.

Werp dan ten hemel af,
O Blixemflingraar, uwe vuúren
Op Sodom , dat uw' Loth

Zoo fchandelyk bespot. .
Verdelg dan 't rot der Filiftcenen

Op Samuëls gebed.
Kneus pantser en helmet

-

w

Met donder en met hagelsteenen,"
Die Gy ten hemel af
Werpt tot der boozen ftraf.

Gord Josuaas, gord Gedeonnen 5
Gord Davids, Afaas

aan,

Om fier te keer te gaan ,

Die ooit Jeruflems val besponnen.
O Schutsheer uwer Kerk'
Spoor Vorsten tot dit werk!

-

Laat Koningen der Protestanten
En elk hervormde Staat

Met uwe hulpe en raad
" 1. Sam. 7, vs. 10.

-

Den
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Den ftanderd tegen Babel planten.
En trapplen fier van moed

Met kleppers in haar bloed.

Bekroon die hooge Perfoonaadjen,
Die, vaderlyk begaan.
Met Sions weegetraan,

Reeds tragten alle uw kerkquellaadjen
Tot eenen beter ftand

-

Te brengen door haar hand.
Gebie op Vorsten en Vorstinnen

Uw zegen: laat het Ryk
Van die U hartelyk
En uwe Kerkduif teêr beminnen

Gul bloeyen, ruim zoo schoon
Als dat van Davids Zoon.

Al bouwde die de schoonste wooning,
Welke ooit het zonoog zag;
Nogtans in deezen dag
Bouwt fchooner wooning Staat of Koning,
Die 't geeftlyk Sion bouwt.
Dat 's meer dan Tempelgoud.
-

Ontrol, o Veldheer, uw' banieren,
Trek overwinnend voort, .
Ooft, West en Zuid en Noord. *

Vel zeegryk Bafans sterke stieren: +

-

Zoo

-

* Openb. 6. vs. 2, en 19, vs. 11, - 16,

f Pf. 22, VS, 13,

EN DAN K ZE G G IN GE N.

I6 1

Zoo zwigtt haast al de hel
Voor Gods held MICHAËL :

Zoo zal uw Bruid, met haar gespeelen, .
U hartlyk wellekoom
Toejuichen, zonder fchroom,
Als Losheere, en haar moordtooneelen

Zien wyken voor een heil,
Ganfch zonder fmette en feil.

Barmhertig en Almagtig Vader,
O Zoon, vol heerlykheid,
O Geest, vol hoog beleid,

*

*

A,

(Godvrugten smeeken 't U te gader)
Ai biedt toch, naar uw magt,

Eens hulp op Sions klagt!
.

1725.

.

E R K EN T EN IS
V A N

DANKSCHULDIGHEID.
Zende ik U, myn God, niet danken
Yder uur, ja oogenblik,
Stil of met luidrugte klanken,
Om uw hoogwys albeschik,
Als

I62

G

E

B

E

D

E

N

Als myn Schepper en myn Hoeder,
Die my eerst bragt in het ligt,
Op deed groeyen door uw voeder,
My veel voorspoed hebt gestigt,

En, zelfs, in myn tegenspoeden,
U betoond een Zegenaar,
En gered uit al het woeden
Van gansch myn vyandenschaar?
Dag aan dag en nagt aan nagten
Overlaad Gy my met goed.
Och mogt ik maar wel betragten
Dankpligt, dien 'k U toonen moet,

Als uw fchepfel, 't geenge 't leven,
Spys en drank en dek en huis
Boven veelen hebt gegeeven,
Die zig buigen onder 't kruis,

Als uw onderdaan, door wetten

Der natuure aan U verknogt,

:

'

Om my gansch naar U te zetten,
Hoe Gym' immer handlen mogt:
Maar verpligten my de banden .

Van natuur', dat ik den Heer
Der natuur met offerhanden

Van een dankbaar hart vereer',
O wat waar myn heillot heerlyk!

O wat naam myn dankpligt toe;
Zage ik eens het onwaardeerlyk
Heil van uw” Genade! hoe
Zou

EN
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Zou my dat het hart naar boven
,"

Moeten trekken, om ook God,
Als Herschepper des te looven

Van myn aardsch in Hemelsch lot!
Dan, dan zoude ik regte galmen,

v•

V

-

Die den Heer behaaglyk zyn,

Hem uit reine borst toepsalmen
Vol van waarheid, zonder fchyn.

't Minste kruimtje van myn eeten,
't Minste dropje van myn drank
Zoume aan Gode dank doen weeten

Met een innig juichgeklank.

-

'k Zou dan meé niet yder morgen

-

-

Enkel en alleen voor my

Maar ook voor myn naasten zorgen,

-

-

Waar ik kon, hem maaken bly,
Hem naar 't lichaam mededeelen

In zyn nood, zooveel 'k vermag,
En naar myn bequaamheid streelen,
Met myn troost, zyn zielgeklag.
O wat waar dat leven heerlyk,
Vol van edelmoedigheid,

. Beter dan gestaâg begeerlyk
Nooit te zyn tot dank bereid,
Beter dan zig af te matten,

Tot vergrooting van zyn lot,
Zwoegend vrek om staat of schatten

Meer dan om de gunst van God.
L z

Staat

7-
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Staat of schat geeft geen genoegen,
Schoon men gansch de werreld won,
Zoo God daar niet by wil voegen
Straalen zyner gunitezon'.
Maar in tegendeel het minste,
't Welk ons koomt van Gods genaé,

Geeft aan ziele en lyf meer winste,
Dan een rykdom zonder gaé.

O Fontein van heil! laat springen
Dus op my uw zegennat,
't Zy myn eigendom veel dingen
Of flegts noodruft in zig vatt'.
Dan zal ik U konnen eeren

Met dankoffer, naar myn pligt,
Naar uw' lust, o Heer der heeren:

Dan word gansch myn weg gerigt
Naar uw' Wet: dan zal ik bouwen

Op uw's Woords beloftenis.
Dan zal ik uw heil aanschouwen,
Zoo als dat in Christus is.
1725.
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HEILIGE ZANGLUST.
Toon: Zullen dan myn droeve klagten enz.

E: God , om hoog gezeten

-

In uw' volste Majesteit,

-

Die uw Digtren en Profeeten

't Woord hebt in den mond geleid,

Die aan Amrams Zoon zyn galmen,
Die aan Jeffes telg zyn psalmen,
Die aan Afaph, Salomon . . . . . .

.

:

,

Gaaft de volheid, gaaft de volheid, gaaft de volheid
uit uw' bron :

' -

-

-

*

*

Die aan Priester Sacharias,
Die aan Simeon voorheen

Zangen leerde, om Vorst Mesfias
Juichend te gemoet te treên;
Die ook nog in deeze tyden

Sommigen schenkt dit verblyden,
Dat zy op eene Englenwyz'

Moogen zingen, moogen zingen, moogen zingen tot
uw' prys.
Daal ook op een duiveveder,

Of als eene tong van vuur
Uit uw Zangchoor op my neder.
Uwe leer, uw invloed stuur'
-

L 3
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GEBEDEN EN DANKZEGGINGEN.

My gelyk die heilge Mannen,
Om myn fmaartuig dus te fpannen
Om te zingen, zoo als zy
Met godvrugte, met godvrugte, met godvrugte me
lody.

-

Dan zal ik myn zanglust wennen
Ganfch tot roem van uwen Naam:

Dan zal ik op adlaars pennen
Dragen uw' doorlugtste faam.

-

'k Zal U looven al myn leven,
Ja myn ziel U overgeeven,
Met een heldren zwaanezang;
Als de dood het, als de dood het , als de dood het

lichaam prang'.
1729.

VELD

VELDZANGEN.

Pfalm CIV. vs. 30, 31.
Zendgy uwen Geeft uit, zoo worden ze gefchapen,
en gy vernieuwt het gelaat des aardryks.
De heerlykheid des Heeren zy tot in eeuwigheid.
De Heer verblyde zig in zyne werken.
-

-

D -

-

-

--

-

-

-

--

- -

--

---

&

-

Rom. 1. vs. 2o.

Zyne onzienlyke dingen worden, van de fcheppin
pinge der werreld aan, uit de fchepfelen verftaan en
doorzien, beide zyne eeuwige kragt en Godlykheid.

VELDZANGEN.
--

*.

e

o P 'T GE z 1 GT

van aangenaam

GROEN BOOMGEWASCH.

Zee boomtjes, net geryd,
Welker groen het oog verblyd,

Gy doet my van schaamte bloozen,
Als ik zie uw gullen groei,
En dan denk', hoe ik myn bloei
Dikwils ga verwaareloozen;

"

)

Hoe 'k niet regt beandwoord 't goed,
Dat de goede God my doet,
-

Maar, met Jefchurun verzadigd,
Agteruitsla, schoon my God
Met een aardsch aanzienlyk lot
Boven veelen begenadigt.*
Schoon gy wel niets hebt dan 't groen,
Egter zie 'k u meerder doen
Als

* Deuter. 32. vs. 15,

L 5
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Als ik doe in al myn leven;
Ik ben log, en gy, vol vuur,

Dankt den Schepper der Natuur',
Daar uw kroontjes opwaarts streeven;

Daar uw fpitsje, teêrbeblaêrd,
Ziet aanminnig hemelwaart,
Bloeyend gul, al is het drooge,
Wagtende uit Gods milde hand,
Zonder morrend onverstand,

Godes regen van omhooge.
Billyk reeft gy fchoon in top:
Billyk kreeg ik strax den schop,
Of wierd uitgeroid volslagen;
Zoo Gods heilge Majesteit,
Nu nog vol van gunstrykheid,
- Langer my ontzei te draagen.

Och myn uitverkooren Heer!
Daal, door uw'Geeft, op my neér;
Zoo zal ik strax tot U ryzen,
En geplant in uwenhof,

Ryk bekroond met 't schoonste lof,
Groeyende U, als Tuinheer, pryzen.
1722.
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Toon. 61. Pfalm.

Wake: , aangenaame regen,
Neêrgezegen,

Op het groen, dog dorstig kruid.
Welkoom, daalend naar hier onder,
Zonder donder

Zonder weer, dat stormt of buit.

Alle uw droppeltjes zyn perlen,
Daarze dwerlen

Op het land en op het lof,

't Geen tot nut strekt of cieraadje,
Langs muuraadje
Of in boomgaard, weide en hof.
'k Zie van vreugde, door die drupplen
Plantjes hupplen,
Vrolyk als een mensch door wyn:
Mogte ik door genaderegen,
Neêrgezegen

Op my, ook zoo blyde zyn! *
*-

* Pf, 4, VS, 8,

Ai,
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Ai, besproei dus, Heer, myn harte,
Als 't voelt fmarte,

Met de dropplen van dien. Geeft,
Dien Gy, naar uw vry ontfarmen,
Zend den armen,

--

En die voor uw woorden vreeft. a

Laat geen droppels flegts, maar stroomen
Nederkoomen

Van dien regen op myn hart b
En tot in myn ziele dringen,
Dat ik zingen
Daardoor mooge, vry van fmart':

Dan zal dit myn hengstebron zyn.
O! zoo 't kon zyn

En bestonde met uw raad,
Laaf het land met regendrupplen,
Maar doe hupplen
My door regen van Genaad'.
1722.

a Jef 66. vs. 2.

b Jef,44, vs. 3.

* ** *
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Eene langwylige

-

D R O O G T E.
Toon. 9. Pfalm.

Koen, moedig mensch.koom trotsvol dier,
Groot in uw oog, in Gods een zier,
Laat ik u eens, in deeze dagen, .

Alleen dit cenig vraagje vraagen.
Want immers weet gy met 'er daad

•

-

2

(Zoo wys zyt gy) tot alles raad.a
Ai doe dan toch eens nu wat drupplen
Op 't dorftig groen ter laaving hupplen.
Doe wolken nu eens dringen faam'
Maak ter besproeying haar bequaam.

*

Breng nu eens voort de regenstarre. b
Voer hemelvogt hieraan van verre.

Laat damp, getrokken door de zon
Om hoog, neérvloeyen doen een bron.c
Ai doe nu, kuntge, gulle watren .
..

Langs droogen beemd en akker klatren.
Het
« Job 38. vs. 3, 5.

b Job 38. vs. 31.

Job 36. vs. 27, 28.
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Het is flegts water, klein van waard'
By u geagt hier op deeze aard'.

Maar och, wat zegge ik? zoudge watren
Doen stroomende op de landen klatren?
Hoe zoud gy maaken een ruim zop,
Die zelf niet vormen kunt een drop
Ja niet het duizendst van die deelen,

Welke in een enklen droppel speelen?
Wel aan, beken dan liever, dat
Gy niets vermoogt, hoe klein gy 't vat
En roep des liever van nu heden
God daartoe aan met uw gebeden;

Op dat Hy, naar het jaarfaizoen,
Den regen geeve op al het groen,
En menfch en beeft dus wil versterken,
Om vlugger tot zyne eer te werken.
Maar smeek vooral van ganfcher hert'
Om regen, waardoor 't harte werd'

Bevrugt van edle Geestes vrugten,
Die strekken Jefus zielgenugten:
Zoo zal dit water (krygtge dat,
Word daar uw harttuin door befpat)

Uw ziel zelf in deez' droogte laaven
En voeren ruim naar 's Hemels haven:

Zoo
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Zoo zal dat water van omhoog

(Het zy op aard dan nat of droog),

Uw ziel een zilvre bronwel geeven,

,

Die heur laaf tot in 't eeuwig leven. d
O Jefus! fchoonste Hoffontein,
Die water hebt, dat zielen rein,
In zyne gollevende plaffen,
Voor nu en eeuwiglyk kan waffchen:
Ai daal met uwen dauw, o Heer!
Op my, als op uw lfrêl neêr, e
Zoo zal ik, zonder murmureeren, f
U gul, in deezen droogtyd, eeren,

-

- -

Voeg by uw' Geestdauw ook uw Zon,
Zoo zal ik, als de Libanon,

Myn fcheuten her- en derwaarts spreiden
En eenen lelygeur verbreiden. g
Kan 't nu ook met uw wil bestaan;

Laat eens het zwerk zigzagt ontlaén ;
Doe , schoonste Schoonheid, hemelperlen
Op 's aardryx vrugtbren boezem dwerlen.

Zoo roepe menfch, en beeft, en kruid
Lof driemaal lof volvrolyk uit

Aan hunnen Schepper, hun Bootseerder,
En aller vroomen Herformeerder.
HO F

1722.

d Joan.4 vs. 13, 14

e Hof 14, vs. 6,

f Num, 2°, vs. 2. -- 5.

g Hof. 14, vs, 6.
-

"
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Toon. 38. Psalm.

Zalig hy, die,

buiten kommer,

In de lommer

Van de boomtjes rusten mag,

Daar het loof strekt ter pluimaadje
Aan boffchaadje,

Vry van weedom en geklag.
Wie kieft zulk een rust niet boven
Vorstenhoven

Zoo hy regt beziet het lot
Van een aardfch monarch en koning,
Uit wiens wooning
Ruft verre is en verre ook God?
Maar kan een zoet buitenleven

Blydschap geeven

Aan een ziel', die praal veragt,
Grooter blydschap is beschooren
Uitverkooren'

Van 't hoogvorstelyk geflagt:
Uitverkoornen, die de werreld,

Hoe beperreld,
Kon

V E L D Z A N G E N.

177

Konnen trappen met den voet
Als deed Moses Faroos kroone,
Om den Zoone,
Die ons zaligt door zyn bloed. a.
Wel hem, die met reine lusten
Vry mag rusten
Onder deez' Genadeboom,
Voor de buyen of de straalen,
Die ooit daalen

Op hem, door veel druk en schroom.
Lieve Heiland, Boom des Levens, b
En ook tevens

Boom van welluft en vermaak c

Wil my met uw loof omlommren!

Weg dan kommren.
nood
Wat
dan, schoon drukzon blaak'?

't Lieflyk windtje van 's Geests fuifen
Zal my ruiffchen
In een aangenaamen flaap;

Tot ik ('t zy myn lot!) mag koomen
Aan de ftroomen,

Daar men 't eeuwig leven raap'.
1722.

a Hebr. 11, vs, 24 -- 26. b Openb, 22, vs. 2, c Hoogl, 2. vs. 3.

-
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Een ras verdord

R O O SJ E.

O Roosje, dat maar pas ontlooken,
Uw purpren bloei ziet afgestooken,
Hoe schoon leert gy, dat gulle jeugd,
Dat 's werrelds wellust, aardfche vreugd
Vergaat en dor word, by 't ontbreeken
Van voedsel, om ftaâg uit te steeken
Met d'eersten glans en schoonheid? och
Al 't werreldfch fchynfchoon is bedrog.
Wees, prille jeugd, vry overladen

Met u keurlyxt schoon, als roozebladen,
Gekleurd door 't allerlieflyxt rood;

Gelyk een roos fneltge ook ter dood,
Wen 't jeugdig blos door pyn of plaagen
Of onvermydbaare oude dagen
Verstorven, u ontrooft dat goed.

O zalig, zalig, zoo dan 't bloed
Van Jefus u doe heil verwerven
En u vercier met purperverven,
Waarvoor de roos en zeefleks gloed,
Als glas voor perlen, wyken moet!

Gelukkig, zoo gy dan dien regen
Voelt op uw zielroos neérgezegen!

VELD ZAN GE N.
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Gelukkig, zoo gy, door dit vogt
Gelaafd in uwen overtogt,

Door Jefus kragt by Hem moogt groeyen
En als een Paradysroos bloeyen,
1722.
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O Gy die met één woord, uit niet,
Ten blyk van onbepaald gebied,
't Heelal schiept, Opperwezen,
In eeuwigheid gepreezen!
En door uw's invloeds duurzaam zout

Nog 't zelve steeds in wezen houd,
En uit uw' hemeltente

Haaft fchenken zult de Lente,

Men ziet reeds in dit mooye weêr
Vernieuwde blyken, Opperheer,
Van uwe magt en werken,

Om het geloof te sterken

Der scheppinge, in 't begin gevormd,
Hoezeer haar d'ongodift bestormt.
Dat rellen is flegts zotheid

By 't ligt van 's Geestes godheid.
O zalig, zalig is de man,

Die uit de plantjes kennen kan.
-
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U niet alleen als ader

Dier volheid, maar als Vader
En God, die uit zyn hoogen troon
Den menfch, bevredigd door zyn Zoon,
God rieken doet en fmaaken,
En als, in't fchepsel, raaken.*

Door zulkeen blyk van vadermin
Gesterkt, streeft hy ten Hemel in,
Al is hy nog op d'aarde,
Ter voorproef van de waarde,

Die 's tweeden Adams maaggetal
In 't Hemelsch Eden fmaaken zal,
En daarvoor eeuwig boven
God met all d'Englen looven.

Behaagt het U, o God! ik hyg'
Daarnaar met al myn harte, en zyg',
Om zulk een heil, heel teder
Voor uwen gunfttroon neder.

Gy kunt, zoo het U flegts behaag',
Haaft maaken, dat deez' Lente daag”,
Na veele Winterstormen;

Om my gansch te hervormen
Tot eenen hof, wiens fpecery

En vrugtbaarheid uitbottend' zy,
Door 's Geestes innevloeyen.
Die kanm'alleen doen groeyen.
Koom dan, o Heilge Geest en ftrek
M'een wind, die geeftlyk leven wekk',
* Rom. 1, VS. 2o.
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En zulk een vrugt doe draagen,
Die Gode kan behaagen! +
-

1723.

zoMERUG TENDzANG.
Toon : O Kersnagt enz.

Lat nu, met blyde morgenzangen
d'Almoogende zyn lof ontfangen.
Zooras de zon ryft uit de kim',

Is 't billyk, dat met vlugge schreden
Een offerwalm van drankbre reden

Van 't hartaltaar naar boven klim'. : - - -

Op! op! 't past ons met blyde

wyzen

Des Heeren trouwe zorg te pryzen,
Die ons voor alles heeft behoed,
't Welk onze ftille rust kon rooven:

't Paft ons derhalven Hem te looven,

Met friffchen geeft en stil gemoed.
Geen onheil naderde onze tenten.

Geen vyandlyke dreigementen,
Geen oorlogskreet, geen brandgestigt
Geen diefte, moord, of fchielyk sterven

Deed ons nog rust nog goedren derven,
Nog floot voor altoos ons gezigt.
f Hoogl. 4. vs. 16.

-

-
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De slaap, de zoete slaap, een zuster
Der dood, maar voor ons veel gerufter,

Leide onze leden in een graf,
Dat ziel en lyf, twee lieve vrinden,

Niet van elkandren quam t'ontbinden,

-

.

Maar lyf en ziel' nieuw leven gaf,

Terwyl de slaap 't gestel der herffens
Verschafte een juiste maat ververffchens,
Gelyk de dauwen 't lentenat,

Getemperd met een lugtje uit 't zuiden,
Verquikt gebloemte, boomen, kruiden,
Wanneer hun vogt 't plantsoen bespat.

't Plantsoen en kruid, hierdoor ontlooken,
Spreid her- en derwaarts duizend rooken,
En is, als met een perlevogt

Omhangen, zooras uit de kimmen
De zon begint omhoog te klimmen,

En straalt op 't groen uit heldre logt.
Wat leert dit ons, dan dat we ook moeten

Als geestelyk plantsoen begroeten

Hem (die tot 's menschen nut dit al
Geschapen heeft) met duizend wyzen,
Die zyne goedheid keurig pryzen,
Gepaard met traanenwaterval,
Een waterval van oogenperlen,
Die, als dauwdroppels, lieflyk dwerlen
Op het godsdienstig aangezigt,

Dat,
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Dat, rood van schaamte, en als verlegen
Door al het goed van God verkreegen,
Smelt voor zyn heerlyk liefdeligt.
Zulk een gestalte past den menschen,
Die naar een beter leven wenfchen.

Zulk een gestalte past de Bruid,
Die met gitzwarte duivenoogen,
Door 't oogvogt op het snelst bewoogen,
Het hart des Bruidegoms vrybuit. *
Zulk een gestalte en zulke zeden
Staan wel aan yder van de leden

Dier Kerkbruid, zooras 't morgenligt
Gevolgd van goude zonnestraalen,
Zyn fchynsel laat op 'taardryk daalen
En eenen nieuwen dag dus ftigt.
Zoo volg de mensch met fmeekings galmen
En ongeveinsde danklofs pfalmen,

Den zang en wildzang van 'tgediert,
Dat vlug van pluim, ten hemel 't kopje
Opheffend, God roemt uit zyn kropje,

En quinkeleerend 't land doorzwiert,
Dat met een grove of scheller gorgel,
Als op natuurelyken orgel,
De nooten heft en daalen doet,
En

* Hoogl. 1. vs. 13. en 4. vs. 9.
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v E LD ZA N GE N.
En noodt, door 't vrolyk stemmeslingren,
184

Meer dan de vedeldans der vingren,
Tot dans der menfch en dieren voet:

Een dans niet, die den geeft verdartel'

Door een ontugtig voetgespartel,
Maar 't hart doc fpringen vry en gul,
En dat, met veel verwonderingen

En groot genugt in 't ziender dingen
Van Gods Almoogendheid, vervull':

't Zy, onder 't zangrig vogelqueelen,
't Oog weid' langs groene boomprieelen,
En lustgaarde, en waarande, en bosch
En lommerlaan, en waterdreeven,

En veld, daar vrolyk ommezweeven
Paard, melkkoe, kalf en fticr en os:

Het zy men zie de wegen krielen
Van veele wandelende zielen,
Of die te paard met vluggen ren
Een Minos in 't gezeet braveeren,

Of trippelen met flingerkeeren,
Of vliegen als op voglenpen:

't Zy kleppers, in het tuig geslagen,
Voorttrekken fnelrit, koets of wagen,

En, op het mondstuk knabblend' fier,
Staartflingrend', maanefchuddend pruiffchen,
En doen uit mond en neuze bruiffchen

Wit schuim, en damp, en rook en vier,

Daar
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Daarze, onder 't rennen en het stuiven,
Stof eeten en den wind opsnuiven
En grabblen met den hoef in 't zand,
Naarbootfend, als Gods schepfelwonder,
Het dommlend rommlen van den donder,

Terwyl hun hals zig boogt parmant. *
Maar daar ik u dus zie trotseeren

O Edle dieren, en braveeren;

Sla ik ook 't oog op toom en zeel,
Waar doorge ziet alle uwe vryheid
Uw' kostelyksten schat en blyheid
Gevallen aan den menfch ten deel'.

Zoo zyn er ook veele edle flaaven,
Die fchoonze wroeten, zwoegen, flaaven,
Naar zweepslag van een hooger dwang,
Nog moedig zyn en fier en vlugge;
Al drukt hun hals, al klemt hun rugge

Een dwinglands lastig juk en prang:
't Zy onregtschapene Overheeren
Hen met te grooten dwang regeeren,
In plaatse van met vadermin :
't Zy Kerkelyken hen belaaden

Met lasten, van God zelf ontraaden,
Alleen maar steunende op hun zin:
Het
* Iob 39, vs. 22. - 28,

M 5.
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Het zy de zonde en 't vleefch de ziele,

Die cdle ziel vaak lastig viele,
Door al wat welluft in zig vat,

En boeide in guldene gareelen,
Waarom zoomeenigen verspeelen
Dien kostelyxten zielefchat.
Dit strekke een les voor my, en allen,
Die immer vinden welgevallen
In iets, 't welk aan het oog behaag',

Dat zy hun ziel daar nooit aan hegten,
't Is poppefpel meest voor de flegten,
En voor een's Chriften ziel te laag.

Wil die grootmoedig zig vermaaken,

Hy haake naar doorlugter zaaken:
Hy ftrekke een paard van Michaël,

Een strydpaard voor dien Held der helden *
Wiens handen zeegryk nedervelden

Al 't heir van zonde, dood en hell'.
Hy schudde uit alle zondguellaadje,
En tooye zig in heilcieraadje
By zynes Veldheers zegepraal,
En draaf, veel edeler te moede
Dan 't moedigft ros, in Godes hoede,
Door rook, en vuur, en muur en staal,
--

-

* Zach, 1o. vs. 3.
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Of ftrekke, naar Gods welbehagen,
Voor Godes Zoon een zegewagen, *

Die Hem, op 't grof bazuingebrom
Der donderwet en 't zielzoet fluiten

Van klankfyne euangelieluiten,
Voere als het aardryk om en om.

Zoo een agt luttel alle dieren,
Die of in weide of boffchen zwieren,
En oogt het meest van al op 't Lam;

Dat voor de nedrigen ganfch goedig,
Maar als een Leeuw voor trotsen, moedig
De zegelbreeking op zig nam; +
Dat, door zyn kruisgeheimeniffen,

Ons zieloogs duister af quam wiffchen,
En schenkt een fchooner morgenstond,
Een zielverquiklyker gezigte,
Dan immer Zomerugtend ftigtte,

Door 't zongerys van 't Nieuw Verbond.
Gelukkig Volk, dat (door geen logen
Van fabelschemerligt bedroogen,
Of enkel aan de fchaduw' vaft)

* .

.

Verligt door 'sGeestes zonnestraalen,
Laat uw gezigt op Christus daalen,

En dringt ten kerne in, door den baft!
Ge
* Hoogl. 1. vs. 9. en 6 vs. 13.

t Openb. 5, vs. 5,6, 7.
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Gelukkig Volk, dat Hem moogt groeten,
En in den morgenstond ontmoeten
Als uw' Rabbouni , * Priester, Heer;

Die u zyn fchepping en regeering,
Door zyn Genade en 's Geestes leering
Als d'opperste Hoogleeraar leer'!
Gelukkig Volk, dat, door die leere
Van deezen Leeraar, Priester, Heere,
In alle weetenschap doorzult,
Uw hart met zoo een heilge liefde,
Als Magdalenes hart doorgriefde,
Tot overstelpens voelt vervuld!
Gelukkig Volk, dat, met gezangen,
Moogt in den morgenstond ontfangen
Den fchoonften Bruïgom van den geeft, .
Hem aangenaamer dan ooit vlammen
En damp van reukwerk, varre en rammen

Oudstyds zyn Godelief geweest!
Wie Jesus dus mag blyde omarmen,
En, onder 't.luw van groene fchermen,
Met Hem bewandelen den grond

(Die lachgend meld de kunstcieraadje
Van deez' doorlugtste Perfoonaadje,
Schoon met een tongeloozen mond.)
Zooeen fmaakt, reeds in 't aartfch gewemel,
Een zoeten voorsmaak van den Hemel,
Ter

-

* Ioh. 2o. vs. 16.
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Terwyl hy, als een zonnebloem
Zig naar Geregtheids Zonne * buige,
En biddende, of met zang getuige
Des Allerhoogsten kunst en roem ;
Dus volgende, in dien krans te menglen

Van geeftlyk bloemcieraad, Gods Englen,
Die Hem, volzuiver, zonder feil,
Toejuichen vrolyk 't Driemaal Heilig,

A

Als onderdaanen, by Hem veilig,
En deelnoots van hun 's Konings heil.
O Morgenstarren, Hemellingen!
Gods kinders volgen u met zingen,
Schoon nog vol feilen, vol gebrek,
En hoopen op uw fpoor eens boven,
(En ik met hen, wil 't God) te looven
Uw” Heer, ook onz' Heer,

vry van

vlek.

1723.

o P
H E T
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Hoe

vrolyk gloeit de dageraad
Aan 't bloozend Ooft der morgenkimmen!

s

Hoe
* Mal, 4, vs. 2.
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Hoe zietmen 's hemels Pronklamp glimmen,

Die al 't gestarnt te boven gaat!
Hoe stelt die Hemelbruidegom
Zig, als een held, om 't pad te loopen,
Of minnaar, die, na lang te hoopen
Zyn bruid ontmoet, haar wellekom'.

Rys vrolyk op, o Ligtenbron,
O Leidsman van het heir der ftarren,

Voor wien de nevels zig ververren.
O Zinbeeld der Genadezon',

Die door heur hartverquikkend ligt
Den zondennevel doet verdwynen,
Zooras heur straalen koomen fchynen
In des bekeerden zielgezigt.
Schoon, Starrenveldheer, is uw glans,
Maar fchooner waarlyk nog de straalen,
Waarmede uw Schepper zelf kan praalen,
Die u plaatste aan zyn hemeltrans.

Geregtheids Zon, koom, laat uw gloor
Zig van het Oost tot 't West verspreiden,
Koom door uw groeikragt 't hart bereiden;
Bestraal het door en weder door:

Zoo zullen met een lachgend groen
De jonge vrugtjes * U belooven
Een rypen oogst van gulle fchooven,

Die dartigvouwd of honderd doen, +
Als
* Hoogl. 6. vs. 1 1.

t Matth, 13, vs. 3.
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Als Gy, door uwes Geestes straalen
Eerst vrugtbaarheid doet nederdaalen.
1723.

O P

EEN

KORTEN REGEN,
IN

LA N G DUUR IGE DROOG TE.

Waken,

welkoom, Hemelstroomen,
Die Gods gunst laat nederkoomen
Op het droog en dorstig land!
Nieuwe, nieuwe zegeningen!
Wilt dies Gode dank toezingen.
Voor dit goede zyner hand.

Dient het flegts maar tot befproeyen,
God kan bronnen ook doen vloeyen
Uit de wolken, die daarby
Zeegnen 't veld met waterwellen,
En haar zoet gestroom doen snellen
Rondom d'aarde, aan yder zy.
Weeft, o menschen, maar te vreden

Met het regentje, dat heden

Neêrvloeit uit een zoete lugt,
En laat d'Opperzorgheer zorgen,

-

Die
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Die best weet, wat yder morgen
Paffe op zyner kindren zugt.
D'Opperhovenier der hoven,
Zoo van 't Eden van daarboven

Als het eerste Paradys,
Weet ook best, en zal het geeven,
't Welk dient tot der planten leven,
Op een Hem betaambre wyz'.
God die uit de rotz fchonk ftroomen, *

Om zyn Volk te hulp te koomen,
Kan, en zal ook, als 't Hem lust
Hooren, fchenken de gebeden
Van zyn nieuw Volk dan of heden.
't Paft ons, datmen daar in ruft'.
Geeft het Gode gansch in handen:
Dog brengt egter offeranden
Van dankzegginge voor 't geen
Gy ontfingt, en ziet te moete,

Tegen uw verdiensten, 't zoete
Van zyne Almagt, door gebeén.
O! dan zal Gods gunft heur straalen

Daaglyx ryker neér doen daalen,
Als gy zelve wenfcht, naar lyf
En ook ziel. Laat dankbre reden
Gode stadig tegentreeden:

Zoo zy heil al uw bedryf.
1723.
-r

Num. 2o.

VS, 6. • • 1 te

OP

-

V E L D Z A N GE N.
O

't G

E
V

P

193

-

Z

I

A

N

G

T

T A R W D O R SS E N.

Tevy

ik dus het tarwegraan

Zie eerst uit zyne halmen gaan,
Door 't dorffchen van den vlegel, zegg'
-

Ik by my zelf dit overleg:
Eer God de Heer met zyne Wet

Op 's menschen hart den vlegel zet,
Ryft hy wel fomtyds welig op
En krygt een vry verheven top,
Slegts aangenaam voor het gezigt:

Maar dringt God hem tot zynen pligt
Door menige bezoekingsplaag,
Die hem doet zugten alle daag'

En dreigt te pletteren tot stof,
Dan word hy meer tot Scheppers lof
Bequaam, en beter in zyn pligt: *
Dan

* Dit bleek niet alleen aan den eerst allergodloossten, dog, na zy
ne vernedering, gansch boetvaardigen Koning Manaffe, en ook aan
den voorheen verhardsten Christenvervolger Saulus, dog, na zyne
angstvolle bekeering, allerdoorlugtigsten en getrouwsten Kruisgezant
Paulus, maar zelfs aan den Godvrugtigsten der Vorsten, David, (hier
om, by uitstek, een man naar Gods hart geuoemd) daar hy van zy
ne eigene ondervindinge in het geestelyke leven dus, Pf. 1 19. vs. 67.
getuigt: Eer ik verdrukt wierd, dwaalde ik, maar nu onderhoude ik um
woord,

N
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Dan vlied de weelde uit zyn gezigt:
Dan kirt hy yvrig, vroeg en laat,
Op 't nederigst om Gods Genaad'.
Zoo baart al dikwerf Godes tugt
(Als hier de vlegel lichaams vrugt)

- Een vrugt, die Gode is aangenaam,
En ons ten Hemel maakt bequaam.
1723.

ZIELS OPSTYGING
OP 't GEZIGT VAN

GROENE KRUID EN
E,

N

AANG EN AA ME V R U G TEN.
\

E: Plantheer, Hofbeminnaar,
Zeegnaar van Gethsemané,

.

Toen Gy, door uw Priesterbeé,
Wierd van dood en hell' Verwinnaar,
Fn ten koft van zweet en bloed
Hebt voor veel' Gods wraak verzoet:

.

Dankvol ftygt myn hart naar boven,
Op 't gezigt van al het geen

Gy fchenkt tot verquiklykheên.
O! dit fpoortme, om U te looven,
-

-

Voor
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Voor uw grootc gunstrykheid,
Die in all' de plantjes leit.
Onder 't zien van all' die planten
En deez' vrugten, wenfcht myn hart
(Dat ik 't niet ben, is my fmart)

Door uw trouwe Heilgezanten

Zig te zien bezaaid met zaad,
Dat tot honderdvouwd toe gaat; *
Dat U, Landheer+, vrugt moog geeven,
Aangenaam in uwen Zoon,
-

Eene vrugt, die in my toon

Groei in 't geestelyke leven,
Door het zaad van Geest en Woord,
Vallend in de weérgeboort'.
Mogte uw Geeft my zoo bedaauwen,
Als de daauw het moeskruid doet,

't Welk g'hier schenkt in overvloed,
Om, wel verre van verflaauwen,
Even lustig, even rad
Te bewandlen 's levens pad.

Mogten, Bruidegom, de geuren
Van uwe applen eens myn ziel,

Die zoovaak in onmagt viel,
Door hun kragt ten Hemel beuren,
Om in zangmaat of in proos,
U te roemen voor altoos !
N 2

* Matth. 13, vs. 8.

+ Joh, 15. vs. 1.
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Mogten Libanonfche druiven *
My verheugen met haar nat!

Mogte ik, met haar vogt befpat,
Droefheid zien voor vreugd' verstuiven!
Geef ook, Heiland, dat 'k U bié

d'Eelften tros van Engedi. +
Ent my in U, door 't gelooven,
Ruk al 't wied uit. zaai uw zaad.

Maak my eens door uw' Genaad'
Als een appelboom, die boven
Storm en onweër welig groeit,
En in uwen voorhof bloeit.
Zoo zal ik, met dank en vreugden,
Nutten aardfche zegening,
Maar des Geestes zonderling.

Die zal my op 't schoonst verjeugden,
Als een arenda, die om hoog
Opstreeft naar het zonnenoog.

Zoo zal ik met nedrige oogen
Alszins door uw gunft gevoed,
Wit gewaffchen in uw bloed,
U ontmoeten, in den hoogen,

Zonne der Geregtigheid,
Allerhoogste Majesteit.
1723.
* Hof. 14, vs. 8.

't Hoogl. 1, vs. 14.

a Pf. 103.5
BUI
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BUIT EN WANDELING
Op een schoonen dag weders,
I N

S PRO K KEL MAAN D.
Toon 42. Pfalm.

Zet, ai ziet de zon eens bloozen.

-

Ziet de fchoonfte hemelftar

Schuilen in een beemd van roozen,
Gloeyend 't menfchdom toe van verr'.
Zy ryft weêr met vroeger tred.
Laater daalt zy weêr te wedd'.

*
-

Ziet de zon aan 's Hemels boogen
Praalen, glansryk , onbetoogen.
Maar, o werrelds halfverligter,
Schoon gy nog zoo heerlyk prykt,
Nog doorlugter praalt uw Stigter,
Die in schoonheid niemand wykt; ,
Die in fchoonheid 't al verwint.

Gods en 't zuiver Maagdekind
Jacobs Star, * de Zon uit 't Oosten
Ryzende, om Gods Volk te troosten. f
* Num, 14, vs. 17,

† Mal. 4. vs. 2.

-

Als

-
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Als gy uwe lieve straalen
Neêrzend thans op 't dorre land;
Zietmen nieuwe spruitjes praalen

-

Reeds nog in het winterzand.
Vroege bloemetjes en blaen

?

Zietmen hier en ginder staan,

En de botjes aan de boomen

-

*

*

Lieflyk gul te voorschyn koomen.

-

Dat verquikt der ziendren harte.
Dat kan eenen droeven geeft
Zelfs verligten in zyn fmarte,
Als hy weer een nieuwe keeft,
Na 't verdord gebloemte en lof,

,

Cieren ziet zoovroeg den hof,
Merkend', hoe de Schepper 't leven
Stomme fchepflen weêr kan geeven.
Maar laat Jefus zon eens daalen
In den dorren wintertyd

Op der vroomen ziel heur straalen;
O hoe vrolyk en verblyd
Spruit dan uit hun hartehof

(

-

-

-

Kruidery van dank en lof!
O wat zietmen botjes dyen

Dan, vol vrugthoop', t aller zy'en!

- o wat sterkt dit

het gelooven,
Dat God eens, in zomertyd,

')

Zal
(
A
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Zal in zulk een harttuin hooven,
Gansch en gaér Hem toegewyd !
O wat vind de menfch dan reén

Te vertrouwen dat zyn leén
Met zyn ziele eens zullen ryzen

Als 't groen kruid, om God te pryzen!
Oppertuinheer, die 't eerst Eden

Schonkt ten Godsgaaf aan 't eerst paar,
Toen 't nog, met uw Beeld, mogt treeden
Saamvereenigd hier en daar:

Och mogt het ons lot ook zyn,
Vry van ziels en lichaams pyn',
Ons gestadig te verbly'en,

In uw schoone tuinfchildryen!
Maar wil Gy ons steeds verzellen;
Opdat geen verzoeking van

Eva, Evaas krooft koom' quellen,
Nog haar's Mans bloed, als haar Man.
Schoon ons Adam hebb' verraén,

Doe ons, als weér opgestaan,

. .. .
-

In volmaakter staat herleeven,

En, op 't land, U danklof geeven.
Maak van al 't gewafch een ladder,
Opdat wy van al 't gewafch
Dagelyx vast rad en radder

Tot U klimmen op van pas,
-

-

N 4
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Tot zoohoog als uwe hand

Wil geleiden ons verstand:
Maar al, wat dit ga te boven,

Leer ons nedrig dat gelooven.
En, nadat eens onze leden,
Als verdord gebloemte en kruid,
Zullen zyn in d'aard' gegleeden,

Wek hen, met de ziel', daaruit,
Om, met een vernieuwde jeugd
Van eene eeuwge kragt en deugd,
Als uw planten te herbloeyen
En in 't Paradys te groeyen.
1725.

M A I L I E D.
Toon 65. Psalm.

Op hart en mond! beurt u naar boven,
Op 't nadren van den Mai.
Heftaan, heftaan uw God te looven,
Die land, en boom, en wei

Vernieuwt, * en doet op 't jeugdigst spruiten
Met bloem en lover uit.

Een Paradyslugt riekt 'er buiten,
Daar 't nagtegaaltje fluit.
r

* Pf. 104. vs. 30.

Ja,

-

-

•'
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Ja, nagtegaaltje, fpan uw gorgel
Vry hoog tot Scheppers eer.

-

Uw stemklank wykt geen pypryk orgel,
Al is uw lyfje teêr.

Bevallig prinsje van de voglen,
'k Zie al 't gevederd gild
U snellen toe op vlugge vloglen,

Daar gy zingt in het wild.
Gy voert den rei aan, en zy springen,
Naast u, van blad op blad.

Zy quinkeleeren, neuren, zingen:
, O vryheid hoogste fchat,
, Die allerschoonst praalt buiten steden,
, Wat geeftge dier en mensch
, Voor lyf en ziel' bevalligheden,

, Zooveel zyn harte wenfch'!
O Bloeimaand, puikje van de tyden,
Wat is een wel te vreên,

Die op uw koomft zig mag verblyden
In duizend aardigheên,
Daar lugt en aard' zee en rivieren
Meê streelen't keurig oog,
In bloemen, planten, boomen, dieren,
In 't water en op 't droog!

Het weitje groent. de koeyen knabblen
Het malfche klavergroen,
N 5

Langs
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Langs 't land chrystalle stroomtjes kabblen.
't Verjeugdlyxt jaarfaizoen
Stort nieuwe jeugd in buis en aéren
Van alwat leven heeft,

-

In ftam, in tak, in knop, in blaéren,

In yder dier, dat leeft.
Maar och, al dit kan vrolykheden
Slegts dierelyk alleen
Bedryven, zonder stuur van reden,
't Zout aller vrolykheén.
Dat is den menfche alleen gegeeven,
Opdat hy dus te meer
In al zyn aardfch bedryf zou leeven
Alleen tot 's Maakers eer :

Op dat hy zyne wonderwerken
In 't groot Natuurboek zou
Met vlyt doorleezen, die versterken
't ZYN van een God, zoo trouw
In het bewaaren, als vol kragten
In 't fcheppen, die den Naam

Voert van den Heer der Legermagten
JEHOVAH, hoogst van faam:

Opdat hy, beurend 't oog naar boven,
Dat Alvermogen zou
Met all' zyn zielekragten looven,
Oud, jong, of man, of vrouw:
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Opdat hy, als hy door 't aardsch Eden
Spanffeeren ging, daarvan
Den Plantheer preeze met gebeden,
Die 't alles vormen kan.

Deed dit de menfch; hy vond een hemel
Vol vergenoegen hier,

Hy zou alreeds in 't aardfch gewemel
Een Englyk vreugdevier
Door all' zyne aderen en zappen
Heen voelen tintlen: hy
Zou met zyn ziel ten Hemel stappen,

Schoon 't lichaam hier nog zy.
-

Zoo, zoo, vertrouwe ik, leefde eerft Adam
Met zyn volfchoone Bruid,
Ecr beider val hun heilstaat

naquam

En dreef hen 't Lufthof uit.

Zoo, zoo, geloove ik, was de handel
Van Enoch, toen hy, doof

Voor al 't verdorven rot, zyn wandel
Met God hield door 't Geloof.

Zoo leefde Moses, bly te moede,
By Jethroos kooi in 't gras.

s

Zoo bruikte Jacob 't land ten goede,
Toen hy by Rachel was.

Wat hoorden bosch en berg en dalen
Toen mooglyk menig lied

Uit beider mond, als nagtegaalen
Zoo fchel, vry van verdriet.
a

Dus
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Dus zong de Zoon van Jeffe mede,
Toen hy zyn's vaders vee
Heel naarstig gaêfloeg, eer de rede
Van Samuël hem deé

Tot koning van Gods volk erkennen,

En schoon hy koning waar',
Bleef zig daaraan nog steeds gewennen
Die groote Harpenaar. *
De wysste Zoon een's wyzen Vaders

Hield 's wyzen Vaders voet,
Wanneer hy, vol in borst en aders
Van eenen heilgen gloed,

Zong d'allertederste vryaadje
Van Goël en zyn Bruid,
En bloem, en kruid, plant en boffchaadje
Verhefte op zyne luit.
-

OHoogste, die, in 't ligt gezeten,
Den duister maakt tot ligt!
Hartkenner ! Toetfer van 't geweten,

-

Die heilgen zanglust ftigt!
Zend dus my ook uw Geest van booven,
Gelyk Gy deezen deed,
Zoo zal ik alle uw' wondren looven,

Daar Gy't heelal meé kleed.
Laat zulk een Maimaand in my bloeyen,
Zoo zullen uit dien bloei
Voor

* Pf. 23. 104. enz.
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Voor U vry fchooner vrugten groeyen
Als vogel, rund of koei
U geeft met redelooze galmen,
Dan zal ik mynen zang
Doen zweemen naar Vorst Davids psalmen,
Myn gansche leven lang.
1. Mai 1725.

OP EEN VERQUIKKELY KEN

Z O M E R R E G E N,
Met blixem en donder, nedervallende.
Toon: als vooren.

Ween welkom, aangenaame drupplen,
Die van den hemel neér

Zoo mild op 't dorstig aardryk hupplen.
Dank, dank zy U, o Heer,

Datge ons met zulk een wolkvogt zegent,
Zoo gul, zoo aangenaam.

Het aardryk, met dat vogt beregend,
Word meer tot vrugt bequaam.
Zaad, bloem en boom, haast aan 't verfmagten,
Laaft met dit nat het hart,

Ontfangt tot groeyen nieuwe kragten.
De mond is opgefpard
-

-

Van
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Van alle kruiden, alle telgen,
Zooals een dorftig menfch,
Die tot verquikking drank mag zwelgen

Volop, naar zynen wenfch.

* *

-

't Is waar met 't vallend hemelwater
Was 't vallen ook verzeld

Van blixem, kraakend wolkgeklater,
Dat menfch en beeft ontstelt,
Mct eerbied voor den hoogsten Koning,
Die met zyn donderkloot

-

En blixempyl, uit zyne wooning,

z .

Vaak schepsels heeft gedood.

Maar schoon de blixem fellyk gloeide
En maakte nagt tot dag,
Schoon d'een op d'anderen donder loeide
Met dikherhaalden flag;
Nogtans hebt Gy, o goede Vader,
Getoond, dat als uw hand

-

Uw wapens fchut', zy dan niet nader
Ook treffen zee of land,

-

Als boden van uw wreekend oordeel;
Maar dat zy zelve meé
Gedyen tot der zulken voordeel,
Die Gy nog houd in vreé.

**

-

De lugt word zuiver van het broeyen
Der zwavelagtigheid,

Terwyl der dropplen mild besproeyen
Een fchoonen oogst toezeit.

-

Och
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Och laaten we U maar weezen dankbaar.

Gy eifcht geen andren loon.

Die loon is by U meest onfangkbaar.
Geen offer is zoo fchoon.

Die U dat toebrengt, eert U zeker
Volmaakt naar uwe Wet

Meer dan een, die U vat of beker
Met fpyze en drank voorzet.

Maar zullen we U regt dankbaar weezen,
Zoo moete onz' dorre ziel,
Met uwen Geeftvloed, die voordeezen

\

Op uwe Apostels viel,

Besproeid zyn door en weér doorheenen,
Eer dat we U geeven vrugt

Moet Gy ons groeivogt eerst verleenen,
Waarnaar ons harte zugt.

Schenkt Gy ons daarvan gulle stroomen;
Bewatert Gy dat mild,
Dan zal u zulkeen vrugt toekoomen,

Gelyk Gy hebben wilt,
Een edle vrugt, die door uw zegen,
Niet door ons handenwerk

Of eigen wysheid is verkreegen.
Die is daartoe t'onfterk.
Welaan, o eenigste Vertrouwen

Van 't Chriftlyk dorstig hart',
Wil zoo onz' hartenakker bouwen,

Dat die gansch vrugtbaar werd',

t

-

Moet

2o8
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Moet Sinaas Wet, door blixemreden

En donderleering straf
Eerft tugten onze booze zeden,
Die de Natuur ons gaf,

Ai laatze ons egter niet verdelgen.
Laat nooit die donderdreun

Of blixemvlam ons gansch verzwelgen
Door wanhoop, zonder steun:

Maar doe dan strax genadig volgen
Het Euangelievogt,
TNeêrdaalend uit eene onverbolgen'
Zielzoete hemellogt.
Zoo zullen we ons daar in vermeiden

En wenfchen, dat dit zoet

Nooit mooge weder van ons fcheiden,
Terwylwe, in uw behoed,
Ons zullen tragten af te keeren
Van alwat U mishaagt, Om U alleen volzuiver t'eeren

Zoolang ons 't aardryk draagt.
1726.

A
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G: blaadtjes, die vol pragt
Onlangs ons hebt toegelacht
Met uw friffche verven;

Heden quynt gy zonder glans,
En allengskens zie ik thans
Uwe kragten sterven:

Nu de guure herreffttyd
Door uw' tedre zappen ryd;
Nu de koude nagten,
Neveldamp, en ryp, en lugt,

Die van buyen is bevrugt,
Al uw fchoon verkragten.
O! hoe leevend toontge my

Hoe broos onze jeugd ook zy,
Die, maar pas verscheenen
Ongevoelig heenen schiet,
En , byna eerdat men ziet,
Strax weêr is verdweenen.

Och ! wat is de vreugd gering,
Die een friffche jongeling,
O

Die

2 IO,
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Die een maagd genieten?

Herfsttyd volgt heel ras hun lent,
En de weeld' der jongkheid end
Haaft in veel verdrieten;

Als de tyd haar frischheid knaagt,
Zoodat die niet meer behaagt.
't Vel verliest zyn gladheid.
't Leliewit, het roozerood
Word allengs van waas ontbloot,
Logheit fnuikt de radheid.
Dartle jongkheid, die zoo fier
Maakt een weelderigen zwier,
Leer van blad en lover

Hoe vergangklyk zy de praal:
Uwe fchoonheid al te maal
Gaat zooras ook over.

Hoe! wat zegge ik? ja, het fchoon,
Dat de jeugdtyd voert ten toon, Zal veel raffer daalen,
Dan 't cieraad, waarmeé Gods hand

Boom, of kruid, of bloem of plant,
In 't faizoen doet praalen.
Rooft de herfst het lentegroen,
& Volgend voorjaar zal weér doen
Dit verlies herwinnen.

ad, en groente, die nu quynt,
Zal,
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Zal, als Maimaand weer verschynt,
Nieuwen bloei beginnen,
En, hoemeer de zon in top
Ryze, breiden uit zyn knop,
Met verfrifchte kleuren.

't Zal, met een herfchaapen jeugd,
Geeven den aanschouwer vreugd,
Door zyn groente en geuren.
Maar ocharm! de mensch, wanneer
Hy eens oud word, krygt niet weér
In dit aardfche leven

A'

Eenen nieuwen lentetyd.

Jongkheid, die eens heenenglyd,
Word nooit weergegeeven.
Als zyn levensgroen verdort

Door de jaaren, trapplings word
Hy geheel onmagtig.

Ziekt wykt wel voor artseny,

. .

. .

Maar geen kruit, hoe eél het zy,
Is in 't minst hier kragtig.
Wee dan elk, die zyne jeugd
Door laat glippen, wars van deugd,
In een vrugtloos leven,
Die, wanneer de herrefft koomt,
Voor des levens winter fchroomt,
En voor 't graf moet beeven.
O 2.

Maar,
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Maar, o wel hem ! wel hem! die,
Schoon de lentejongkheid vlié

In zyn herfst draagt vrugten,
En die, daar het lyf verdort,
Als de dood hem naakend word,
't Graf niet heeft te dugten;
Die na 't graf een lentetyd
Wagten mag, die nooit verflyt,
Maar een eeuwigheden
Altoos even groen en frisch
Houden zal, wanneer hy is

/

In het Hemelfch Eden.

1728.
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In zyne volste kragt.

V: bladen,
Die 't ooge verzaaden
Met lachgende kleur,

Ik pryze de schoonheid,
Die op u ten toon leit

Vol kragten, vol geur:

-

Maar

, V E L D Z A N G E N.

2I 3

Maar 'k roeme nog meerder

Uw wyzen Formeerder
Almagtig, Algoed,
Die u zoo bevallig,
Die u zoo lieftallig,
In top ryzen doet.
Dog weinige dagen
Zult gy ons behaagen
Door frifchheid van loof.

d

Der blaakende hette,
Zooras zig die zette,

Verstrekt gy ten roof.
Weg gaat dan uw luister.
Uw jeugdglans word duister
En geel en verdord;
Tot datge door stormen
U gansch ziet ontvormen,

Als 't herreffttyd word.
O jonglingen, maagden,
Die immer behaagden
Door bloeyende jeugd,
Pryz billyk uw' trekken s
En verwen, die strekken
Uw jongkheid tot vreugd:
Maar meer zal ik roemen

Hem, die u die bloemen
Schonk

2. I4
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Schonk door zyne magt,
En in uw fchoon wezen

't Vermogen deed leezen
Van Godlyke kragt.

Dog jeugdige waasfem
Verlieft ras den aaffem.

Bloei duurt korten tyd.
Eerdatge 't zult denken
Zult gy dien zien krenken
En raaken hem quyt.
Heen zal hy haast vaaren,
Door pyn ziekte of jaaren.
Het bloozen vergaat.
De blankheid word geluw.
De frifchheid word deluw.

Dus vlugt uw cieraad.
Weêr zal 't ook niet koomen,
Als dat van de boomen.
Voorziet u dies ras

Van vaster cieraadje,

Dan ook in boschaadje

Of bloemenhof was.
Godvrugtige handel
En Chriftlyke wandel

Braveeren het graf.
De bladers der wysheid
Ver

V E L D Z A N G E N.
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Verwinnen de grysheid
En vallen nooit af.

Dies jonglingen, maagden,
Die immer behaagden
Door schoonheid der jeugd,
Dankt God voor heur waarde:

Maar agt hoogst op aarde
De schoonheid der deugd.
I729.
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T O T

G

O

D.

Toon : Dans un beau jour ma petite bergere.

W

anneer ik zie de schoone boompluimaadjen;
Wanneer ik zie

Die schepselen, en wie
. Hen heeft gemaakt met alle hun cieraadjen,
Hen heeft gemaakt,
En met zyn zorg bewaakt:
O 4

-

Als
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Als ik bespeur de keurverw veeler bloemen,
Als ik bespeur'
Der nieuwe kruiden geur,

Dan moete ik d'eer des wyzen Scheppers roemen:
Dan moete ik d'eer

Verheffen van den Heer',

Wiens wondre hand vernieuwt het aardryk heden, *
Wiens wondre hand

In 't nieuw kleed al het land,

En wyd en zyd vertoont een lustig Eden,
En wyd en zyd
Bekroont des landmans vlyt.

Op, op myn geeft! Loof God in all' deez' werken!
Op, op , myn geeft,
Die all' deez' wondren leeft

Uit de natuur'! hier kan 't geloof zig fterken
Uit de natuur',
Dat God leeft t'aller uur”.

Tragt ook een hof te zyn vol edle vrugten:
Tragt ook een hof
Te zyn tot Godes lof,

Vol lieflykheidheid, vol geeftlyke genugten,
Vol lieflykheid, +
Door God in u geleid.
173o.
* Pf. 119, vs. 91.

if Hoogl, 6, vs. 4.
O P
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In 't aankoomen van den Zoomer.
Toon : Gelyk de Salamand'r in 't vuur kan zweeven.

Daar fcheid de kou des Winters voor het weder
Van warmer Zomertyd,
Die mensch en vee verblyd,
Nu wolk, op wolk van boven daalend neder,
Doet tillen door 't gekraak den sterksten ceder, *
En laat, door 't perffen, daalen
Den fchittergloed der felle blixemstraalen. +

Dit gaat niet toe dan, zonder schrik en beeven
Van menfch, ja zelf van dier,
Voor het doordringenft vier
En fchetterklank, dien laage donders geeven:
Maar weder ziet men 't fchepfel als herleeven

Daarna ; dewyl na 't onweêr,
Met blyder lach verschynt de zomerzon weér.

Natuurboek, o! wat leertge al door uw bladen?
Hoe wordmen opgeleid
Tot meer verborgenheid,

Mids men zig met de schors niet laat verzaaden,
Maar

* Pf. 29, vs. 5, 6.
-

† Job, 28, vs, 25, 35.

O 5
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Maar hooger streeft, en van Gods groote daaden
In de Natuur' leert ryzen,
Om Hem ook in 't Genadewerk te pryzen?
De donder van Gods Wet flaat wel te mortel
Het harde kille hert

Des zondaars als hy werd,

Gelyk een boom, geschud op zynen wortel;
Dan poogt hy zig gelyk een fchuwe tortel
Te bergen in de reeten

Der fteenrotz' met een bang ontwaakt geweten. *
Dan ziet hy niet als vlam van Godes toren
- Rondom zig heen en weér
Fel flikkren, en de Heer

Doet hem dan eerst maar harde woorden hooren:

Dan agt hy zig geheel en al verlooren,
Dus dat hy neêr moet buigen,

En gansch en gaar zyn nietigheid betuigen.
Dog na dat geeftlyk blixemen en dondren
Koomt, met een bly genugt,
Genades zomerlugt

Hervoort, wanneer Gods Geest, gedaald naar ondren
In zyne ziel, hem opvult met verwondren,
En juichen doet om 't goede,
Dat hem dus maakt gerust en wel te moede.
-

* Genef.3. vs. 8. Jef 2, vs, 20, 21.

\.

Dan
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Dan vlugt geween, dan naakt de tyd van zingen;
Dan word het hart een hof

-

Van lieflyk groenend lof,
Een nieuwe bloei van 's Hemels zegeningen, *

Die nieuwe vreugd doet in 't gemoed ontspringen,
Belooft in laater' dagen
Een vollen oogst van vrugt, naar Gods behaagen,
O Plantheer van den fchoonften Hof der hovcn,
Die ooit in 't aardfche dal

Was, of ooit weezen zal,
Laat onze ziel aldus uw goedheid looven:

Maak wintertyd en onweer weggeschoven,
En laat genadestraalen
Op ons, gelyk een zomerzonglans, daalen!
-

173o.

O P

'T

G E Z I G T
V A N

JONG,WELGROEYEND GEBOOMTE.
Toon: De kroon is niet zoo waard en zoet.

W: geeft het een vermaak en vreugd
Aan uwen Plantheere, als hy ziet,
O Boomtjes, hoe gy in uw' jeugd

Zoo bladerryk om hooge fchiet!
* Hoogl, 2, vs. 11. - - 13,

Zwn
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Zyn meft aan uwen wortelgrond
Vind hy met dobble winst betaald.
Zyn fnoeizorg, voor 't geen u misstond,
Maakt, dat uw kroon te netter praalt.
Zoo toontge u dankbaar, fchoonge zyt
Van redelyk vernuft ontbloot.
Gy fchonkt uw eignaar op zyn tyd
Loof voor 't gezigt, vrugt in zyn fchoot.
O Jongkheid, leer hier uit uw pligt,
Dien gy hoogft fchuldig zyt aan God,
Voorts aan der oudren toeverzigt,
Bestuurders van uw levenslot.

Vergeld hun zorg, vergeld hun gunst,
Vergeld hun kost met groeizaamheid

In deugd, in weetenschap en kunft',
Die uw verstand ten goede leid.
Wees dus gelyk een friffche boom,
Die puik van loof en vrugten draagt,
En, aan een heldren waterstroom

Geplant, aan yders oog behaagt. *
Zoo daal' de zegen van den Heer',
Zyn's Geestes daauw in volle maat'
Op uwen groenen kruintop neér,
Zoo langge in d'aardfchen lusthof staat.
Zoo

* Pf. 1. vs. 3.

vE L D z A N G E N.
Zoo worde gy in beter stand,
Dan hier ooit was de fchoonftc boom,
In 't Hemelsch Paradys herplant,
Gode en den Englen wellekoom.
173o.

o P T G E z 1 GT

vAN
OUDE, NOG JEUGDIGE BOOMEN.
Toon : Dartle ziel, die hier vaart fpeelen.

Dikke stammen, hooggeschooten,
Die uit uwen gryzen top
Nog zoo jeugdelyke looten,

Vol van groenend loof, beurt op:

Hoe leert gy den pligt der ouden,
Die Gods goede zorg in 't land
Nog der leevenden wil houden,
Naar den tyd, vry sterk in stand!

Spiegelt u aan deeze boomen,
Gryzen, in uw laaten dag:
Bidt, dat op u 't nederstroomen

Van Gods geestvogt daalen mag.
Opdatge in uw laatste tyden
Nog moogt weezen vet en groen,
En

V E L D Z A N G E N.
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En genieten 't hoogst verblyden
In Gods goeden wil te doen.
Zoo zultge, als de palmboom, leeven
Waffen als de cederkruin

En, fchoon oud, nog vrugten geeven
In Gods geestelyken tuin. *

Maar nog fchooner zultge praalen,
Altoos jeugdig, altoos frisch;
Alsge u zult zien overhaalen,
Daar de Boom des Levens is. +
173o.

* Pf,92. vs. 13. - 16.

f Openb. 22. vs. 2.
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Pfalm XC. vs. 9, en 12.

Wy brengen onze jaaren door als eene gedagte.
Leer [ ons ] alzoo onze dagen tellen, dat wy een
wys hart bekoomen.

Bladz. 225.

NIEUWJAARSDIGTEN.
-

t
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NIEUWJAAR SLIED.
Toon: Wat voert de lieve Morgenfond.

Dus volgt, naar telstyl van Gregoor, *
Het Nieuwe jaar het Oude op 't spoor.
Zoo groeit alvast myn jaarental,

Van welker goed of quaad gebruik,
Wanneer ik ryze uit 's aardryks buik,
Ik voor God eens verreeknen zal:

Wen Hy, met blixemen in 't oog
Met donderdreun uit 's hemels boog
Al d'aarde zuivren zal door vuur,

De dooden daagen uit het graf,
En vaagen al 't gebreklyk af,
Waarmee de zonde fmet natuur. +
O

* Gregoor den dertienden, Paus van Rome, die den zoogenaamden
Nieuwen Styl (van welke wy in onze tydrekeninge ons ook bedie

nen) in het jaar 1582. eerst ter baan, en vervolgens by veelen in ge
bruik bragt.

*

f 2, Petr. 3, vs, 10, 13, met de Kanttek. daar over. Openb. 21. vs, r.
P
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O God van tyd en eeuwigheid!
Maak my dies dagelyx bereid,
Door uw' Genade, om van den tyd,
Dien Gy my schenkt, aan U bewys
En rekening te doen, tot prys
Van U, uw dienst gansch toegewyd.
Maak my dus in al myn bedryf,
Het zy ik denke of spreeke of fchryf.
Maak my in myn huishouding dus,
In ommegang met andren, in

Myn nieuw beroep, * daar ik 't begin
Maar pas van hebbe ontflooten flus.
Kan 't zyn; laat zelf geen oogenblik

Vergeefs verspild zyn. Geef, dat ik
Den dag niet flegts, maar ook den nagt
Gebruike, zoo 't een Christen past.

Uw dienst zy my een lust, geen last,
Terwyl ik aarde en hel veragt.
O zalig hy, die flaapen gaat
In Gods behoed, en 's morgens staat
Omglanst van Jefus zonligt op !

Die heeft een beter koningryk,
Dan of de kroonen al gelyk
Hem strekten eenen mytertop.
-

-

-

Al

* Zynde toen kort te vooren uit de Regeeringe van Middelburg,

: ::", wegen die Stad, overgegaan in de Rekenkamer van
eciaIld,

-
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Al wierd zooeen een Lazarus,

Nog bleef zyn heil veel grooter dus
Dan dat van eenen Gierigaard,
Die raapt, en fchraapt, en fluikt en steelt,
En nooit zyn evenmenfch meêdeelt,
Wanneer dien ooit gebrek bezwaart.a
Zooeen gelukkig beedlaar houd

Een schooner fchat, dan Ophirs goud
Den vrek zyn gansche leven schenkt.
Het goed der werreld vliegt daarheen';
Maar dien Gods gunste stelt te vreên,

Word nooit in zyn bezit gekrenkt.
-

Hy kan grootmoedig, als een rots,
Weêrstaan der golven felft geklots,

Albrand het huis hem boven 't hoofd, .
Geen nood: hywagt, na 't aardfche kruis,
Geduldig 't eeuwig Hemelhuis,
Wiens cieraad brand nog diefte rooft.

-

Verrykt nogtans God hem met goed,
Dan is 't dat hy ook opendoet

Zyn hand voor andren gul en mild. . .

x

Neemt God hem 't vry gegeeven weér; -

Hy roemt, met Job, b dien vryen Heer,

En zegt: 't is regt, Heer, wylge 't wilt.
•

a Luc. 16. vs. zo, - 25. en 12. vs. 16. - 21 •
I. vs. 2 1.
-

P 2

, Heft

b Job
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Heft God zooeen tot hoogen staat,
Hy quyt zig daarin, naar Gods raad,

Veelmin uit eerzugt dan uit pligt:
En alles, wat hy ooit vermag
Door kragt van zulk een hoog gezag,
Word enkel tot Gods eer gerigt.
Hy strekt een David voor de Kerk'.

Hy valt de dwinglandy te sterk
En spreekt voor 't Regt van Stad of Land
Vryborstig, schoon de hemel viel
En d'aarde zonk. Gelyk zyn ziel,
Zoo blank is ook zyn hart en hand.
Dus vreest hy voor geen 's menschen oog:

Maar roept God hem eens van om hoog
Om hem te plaatsen in een staat

Van nedrigheid, hy daalt zooras,
Als hy voorheen geklommen was,
En dient daar vrolyk ook Gods raad. .

Den tyd, die hem nu overschiet,
Misbruikt zyn loggeleêgheid niet.
Neen, neen. van hooge zorge ontlast
Gebruikt hy des te meer dien tyd,
Om Gode alleen te zyn gewyd,
Die eertyds ook aan 't aardfch was vast.

Dan lokt de nugtre morgenstond
Hem 's Hoogsten lof uit hart en mond:
Dan

:a
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Dan eert hy, met gebed of lied,
D'Onzienelyken, die omhoog

Wel woont, maar met 't alkennend oog.
't Gansch aardryk tot in 't merg doorziet.
Dan leeft hy, Gode en zig bekend;
En, waar zyn ziel zig heenenwend'
In stad of op het open land,
Hy vind daar overvloed van stof,
En bromt of queelt gestaag den lof
Op 't heerlyxt uit van 's Maakers hand.

* . .

Dat strekt hem daaglyx spade en vroeg
Eene edle bezigheid genoeg.

-

Hy hoeft geen tydverdryf van spel,

Ofbal, of wynhuis, of banket.
Daar werreld hoogen prys op zet,

Dat schat hy flegts een waterbel.
Dus wagt hy, billyk welgemoed

g

(Wat ooit Gods raadslot met hem doet) Het alles af, gerust en stil:

-

Tot dat hy, door een zaalge dood,
Ontfangen worde in Abrâms schoot,
Nadat hy heeft voleind Gods wil.
Dus is het leven van een ziel,

Die Gode, in Christus, ooit beviel.
De werreldling zuig gal uit zoet;

Maar zulkeen zuigt zelf zoet uit gall',
SA

-

P 3

-

-

En,

D

"
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En, naar het flegts aan God gevall',

' .

. .

Gevalt hem voor- of tegenspoed.

Vrymagtig Schenker alles goeds!
Ondroogbre Bron des overvloeds!
'k Eifche in dit Nieuwjaar dit nog dat,
Maar wenfch my t'onderwerpen stil
Aan U. Het doen van uwen wil

Geef my dat: 'k eisch geen grooter fchat.
Het ga dan op: het ga dan néer:
Dan ryze of daal' myn goed of eer:
Dan zy ik frisch of zwak van leén:
Hoe 't ga; fchenk my alleen uw Al,
Zoo zal ik zyn, in elk geval, '

. . .

. .

Ook stervend, hoogst met U te vreên.
1726.

- NI E UW JA A R S
K L IN K D I G T.

Het jaar is weder nieuw.

Wat heeft God u gegeeven
In 't geen voorleden is? gezondheid, noodruft, met
Vermaak.
befmet Wat gaaftge aan God tot dank? een hart,
ge

Met alle onreinheén, en gewoon in schuld te leeven.
Wel
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Wel verr' van, volgens pligt, na 't Hemelfche te stree
ven,

Bleef 't altoos hangen in begeertens zondig net,
En daaglyx overtrad het duizendmaal Gods Wet.
Wat staat my nu te doen? van vreez' voor God te bee
ven,

Zooals 't eerst vallend paar in 't Paradys voorheen.
Is dat het al? neen toch. Ik moete ook, door gebeen,
In Christus beternis belooven en affmeeken.

Welaan, Heer, 'k tragt daarnaar: maar gun Gy van
IlUl aan

By luft ook kragt, om op den goeden weg te gaan,

En fnuik niet enkel, maar roeiuit all myn gebreken.
1728.

A A N

-

-->

DE vooRZIENIGHEID.
Op d'Intrede des jaars 1729.

Ve:,

voor 's menschen geeft onpeilbaar,
Voorzienigheid, voor U nogtans onfeilbaar,
Tot U ryft myne beé,

In het begin van deezen jaarkring heden;
Opdat het U behaage all myne zeden
In eenen kalmen vrée, '
P 4

-

-

-

Een”
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Een zielevreê te houden, en te leiden

Tot al, wat Gy hebt over my bescheiden
't Zy voorspoed, het zy druk,

Naar 't oordeel van de werreld, in 't uitwendig:
Want die in U berust is nooit elendig,
Nog mist in kruis geluk.
Geen aardfche schat, geen stoffelyk genoegen

Haalt by de vreugd van een', die zig kan voegen
Naar uw hoogstwys bestuur.
Geen kindtje rust zoo zagt by zyne moeder
Dan zulk een ziel, die U, als haar Behoeder
Vertrouwt in zoet en zuur.

Word zoetigheid van eere of rykdoms zegen

By haar, uit uw bedeelinge, verkreegen;
Zy brengt ootmoediglyk
De tienden en de keurigste eerstelingen
U toe van all' die aangenaame dingen,

Ten egten huldeblyk.
Den overvloed van tydelyk vermogen ,
En fchatten legt zy aan, met liefdryk poogen,
Tot 's naasten hulp en stut,

R,

En juicht, in het genot van uwe gaaven,
Om matig zig te voeden en te laaven,

?

Tot lichaams lust en nut.

Dog moetze 't zuur van fmaad of armoé lyden,
Zietze alles haaren wenfchen tegenstryden;
Zy wanhoopt niet nog mort,

Maar neemt het kruis op zig al even blyde
Als
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Als voorspoed, omdat God is op haar zyde,
Van wien 't gezonden word.

Schoon God haar roept tot zelfs verloochning, egter
Agt zy 't geen daad van eenen strengen regter,
Maar een beproeving van
Heur' Vader, die in deugd haar op wil bouwen,
En toetsen eens, hoe kragtig haar vertrouwen
Op Hem dan steunen kan.
Hoe nederig, hoe wys en hoe gelaten
Zyzig betoone, in allerhande staaten.
-

Dus draagt des Heeren tugt
Zoozeer, en ligt nog meer dan zegeningen,

Die 't hart te vast doen zyn aan aardfche dingen,
Een zielenutte vrugt.

Krygt Gods volk iet, dat naar het vleefchlyk oordeel
Schynt fchaé te zyn; dit agt het nogtans voordeel,

Omdat hun Vryheer 't zend.
Mist het hun wenfch , het is niet droef te moede,

Maar denkt, dat God hun blinden wenfch, ten goede
Der ziel', te rugge wend.
Welzalig, die zoo rust in het regeeren

Van het vrymagtig albewind des Heeren,
Naar zynen wyzen raad!

Welzalig, die, all' zyne levensdagen,
Zig vrolyk fchikt, naar Godes welbehagen
In hoog- of laagen staat!
Voorzienigheid, Gy hebt my wel gezegend.

Voorzienigheid, Gy hebtme ook wel bejegend
P 5

Met
(

-
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Met weêrfpoed in myn lot:
Maar watge ooit deed: ik vond my in het midden
Van bei verpligt den raad steeds aan te bidden
Van een vryheerfchend God.

Voorzienigheid, voor 's menschen geeft onpeilbaar,
Voorzienigheid, voor U nogtans onfeilbaar,
Hou my toch t'aller uur',

Zoolang ik leeve, in allerleie zaaken,
Die 't leven zoet of minder lieflyk maaken,
Te vrede in uw bestuur.

Die dat erlangt, erlangt den hoogsten zegen;
Al had hy niets, behalven dat, verkreegen:
Dog die dat missen moet,

-

Mist alles, schoon hy, buiten dat, al 't heerlyk,
Voordeelig , minnenswaardig en begeerlyk
Bezate in overvloed.
-

--

NIEUWJAARSZANG.
Toon : Wat is de Meefter wys en goed,

Dur flaat de laatste klokkeslag
Van 't jaar, nu weér volend.

Hoe menig, die 't begin eerst zag,
Heeft 't einde niet gekend!
Hoe

23s
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Hoe menig, die, met vrolykheid
En werreldlyken zwier,

.

.

.

-

-

Dat in hielp wyden, heden leit

Tot spys van worm en pier!

*

* *

* ** *

Ach, God! die aan geen tyd U bind,

*

*

' -

Doe ons toch in den tyd

Zoo leeven, datge ons altyd vind
Tot uwen dienst gewyd.

Onttrek het hart den ydelheên;
Eerdat de sterfklok slaat.

Leer ons, leer ons den tyd besteén,
Tot d'uitvoer van uw' raad.

Wy danken U, Heer, voor het goed
Van het voorleden jaar.
Vergeef der zonden overvloed,
v

En straf ons daar niet naar.

Herschep in ons, met het begin
Des jaars, ook een nieuw hart.

Stort door uw' Geeft ons 't goeddoen in,
Maak ons van 't quaade ontward.

Dan binden we ons aan nieuw nog oud:
Dan vreezen wy geen dood,

Als Gy maar onze ziel behoud,
En zorgt voor onzen nood.

Kan

n

g

i
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-

Kan 't leven strekken tot uwe eer;

Leng voorts ons leven nu:
Zoo niet, o goedertieren Heer,
Neem ons dan haast tot U.
173o.

-

STIG

sti GT ELYke
MENGELST OF

-

"

Coloff III.

vs. 16.

Het Woord van Chriftus woone rykelyk in u,
in alle wysheid : , leert en vermaant elkanderen
met Pfalmen en Lofzangen en geeftelyke Liedekens,
zingende den Heere met aangenaamheid in uw harte.
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Parnaffus

weg : weg dwaaze Helikon

Met Foebus en uw' driemaal drie Godinnen.

Koomt, laat ons liever van Gods Zoon beginnen,
d'Ontfluiter van des levens waterbron.

O Golgotha, o naare Doodshoofdsberg
Uw waarde streeft zelfs Sionsberg te boven.

Voor elk, die op uw' kruin Gods Zoon mag looven,
Als borge voor zyn fchuld en zondenerg.

Deez kan de ziel met guller drank verzaén.
Het vogt, gevloeid uit zynes lichaams wonden,
Tot zoening van der uitverkoornen zonden,
Kan door geen hitte uitdroogen nog vergaan.
-

n
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Wel derwaarts heen, o allen, dien de geeft
Der poëzy zweeft door de jeugdige aders,

Dien Zoon tot lof, den eenigen zyn's Vaders;
Op dat Hy u ontfange op 't Hemelfeest,
Vol Englenspyz', vol waaren Godendrank,
Geen jaaren flegts, maar eeuwigheden langk.
1722.

L
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HEILIGE DIGTKUNDE.
A. ik iets tot Gods eer mag digten,
En streelende myn naasten stigten,
Dat leven lust my wonder wel:

Dan dunkt my Davids harrepfpel
Gehuwd aan Godgewyde psalmen
Te volgen met myn laage galmen.
O die dit doen kan, man of vrouw,
Het zygehuwd of buiten trouw,
Mag daar graag diamant voor miffen
En fchat, dien Perleduikers viffchen.
Geen

M E N G E L S T O F.

1.4 I

Geen man van Staat veragte dit,
Schoon hy aan 't hoogst bewindsroer zitt'. *
d'Aertsheirtogtleider van de Jooden,
Die straffer aller vreemde Goden,

Al zogt hy Musen nog Apol,
Kon, van doorlugter zanggeest vol,
JEHOVAHS kragt in 't dagligt zetten
En zyne wondren uittrompetten.
Het was de man naar Godes hart,

Door wien Gods Naam geheiligd werd
Met veldzang. 't was die held der helden,
Die eerst queelde in de klavervelden,

Toen hy een teder jongske was,
En door het malfche zomergras
Aan frifche stroomtjes in de lommer

Zyn schaapjes weidde, vry van kommer,
En
*

-

* Schoon het hedendaagsch onder lieden van rang en geboorte niet
ontbreeke aan zulken; welken het voor eenen edelaardigen geeft te
laag dunkt, dat dié zig in de Digtkunde oeffene; egter ontbrak het
voorheen ( en ook nog vind men 'er) Nederland niet aan mannen
van Staate, die, onder andere ganfch loflyke weetenschappen, ook
door deeze, zig by weloordeelenden met regt beroemd gemaakt heb
ben, wier nagelaatene Werken Gode nog tot eer, hunnen naasten tot
ftigting en hunnen eigenen naam en tot zegeninge gedyen. Zoodanige

waren de Heeren J. Cats, C. Huigens, J. de Brune, H. de Groot, H. Hof
ferus, J. de Wit, Fr. van Dorp van Maasdam, en de laatst overleden,
niet min door zyne voorbeeldige godvrugt en bybelkennis, dan hooge
geboorte en aanzienlyke ampten uitmuntende Baron van Arnhem, Heer
van Roozendaal. Ik bepaale my hier alleen aan zulken, die in Duitsch
geschreeven hebben, anders kon ik er meer noemen.

Q
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En namaals zong, op hooger toon,
Gedigten, waard een koningskroon', *

Lykzangen,f vloeyend mild van ader
Op deez' en genen borgervader,
Door wier verscheiden 't Algemeen

Somwyl had groote schaé geleên,
Wanneer die hoogverheven cederen
Zig zagen laag in 't stof vernederen.
't Is ook niet by geval gebeurd,
Dat Godes Geest heeft goedgekeurd
Te roemen d'edelften der Vorsten,
Die fepters zwaaiden, kroonen torsten,
Omdat zyn Godgewyde tong
Vyf bet dan duizend liedren zong a
En deed', in heilige tafreelen,
Gods min het hart der Kerkbruid ftreelen. b

Vry vorstelyker was dat werk
En nuttiger voor Staat en Kerk,
Dan brafferyen by te woonen,
De weelde op 't dartelft te vertoonen,

Daar geile zang en onkuifch fpel
De voeten gins en weder fnel

Met wulpfch gebaar, op dans van vingeren,
Doet langs de ruime balzaal flingeren,
Daar alle foort van ydelheid,

Op 't listigst haare netten spreid.
-

* Pfalmen.

f Lykklagten op Saul, Jonathan en Abner.
b 't Hooglied,

a 1. Kon, 2, VS. 32.

Met
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Met geen min pryffelyken yver

Treed de gewyde Schouwspelfchryver
Op 't heilige tooneel hervoort,
Daar Job, eerst van Gods tugt doorboord,

-

- -

-

D'Aanschouwer doet in traanen zwemmen

-

En 't bloed byna door droefheid stremmen; Terwyl hy, van den Hemelvorst
Verbryzeld, uit een bange borst,
Nu eens voorbeeldig in het lyden,
Dan moé van lyfs- en zielestryden,

-

-

Een klaaggalm , op een hoogen toon,
Ten hemel heft, waarby al 't schoon
Van wydvermaarde Euripideffen

Van hooggelaersde Sophokleffen,

, ' .
:
-

*

*

*

-- -

-

. ..

-

-

-

3

jongkvrouw* heene,
Om haar, quanfuis tot zoen van 't volk,
Daar Kalchas- rukt de

Te moorden met een helfchen dolk.

Zwyg, Seneca, van Atreus diffchen,
Van Edipus bloedfchendig miffen,
Van uw' rampzaalgen Hippolyt,
Vermoord door Fedraas minnenyd
Schuilt, Heidenen, schuilt vry in 't duister.

Dit heilig Treurspel heeft meer luister,
"

* Ifigenia, dogter van Agamemnon en Klytemnestre,

Q_ 2.

-

- "

Als tin by zilver, daalt al strax,

't Zy Andromaach Aftyanax

Beschreye of Klytemnestre weene, .

-

xt
,

,

.
-
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Daar Job , beproefd van d'Opperheer',
En van den Duivel evenzeer

Gefolterd, alles ziet aan duigen
Gefpat, naar 't melden der getuigen:

Maar uwe goôn uwe afgoôn zyn
Nooit hulpfaam weer geweest in pyn,
Weshalven uw' benaauwde zielen

In zwaard of vuur door wanhoop vielen.
Doorlugtiger draaft hier Gods Geest.

Den treurtyd volgt een blyde feest.
De rol, doornat van bloet en traanen
In 't eerst, koomt haast de paden baanen,

Om in de laatste handeling

Te maaken, datmen vrolyk zing',
En, onder 't plegtig zegegalmen,
Dankoffers doe ten hemel walmen.

D'Aertsvader zag zyn diepsten druk
Op 't eind verkeerd in 't hoogst geluk.
De groote baazen die hem tugtten
Verloft hy zelf met smeekend zugten,
Terwyl zy schaamtvol (nog zooeél
Was hun gemoed) hem elk een deel
Van goederen ter hulding geeven.

D'Almagtige doet hem herleeven;
Hem fchenkende, naar lyf en ziel,
Meer dan hem ooit te beurte viel.

Hy ziet zyn huis op zeven zoonen

M EN GE L S T o F.
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Geschraagd als pylers: hem vertoonen
Zig, van Gods hand met 't heerlykst schoon

Vercierd, drie dogters, die de kroon.
Van al het Jofferdom dier landen,

Tot luister van haar stamme, spanden,

Door haaren Vader ryk gegoed.
Ga, Heidendom, vol overmoed,

Ga voer ten schouwburg dwinglandyen,
Schoffeeringen en fluikeryen,
Vervloekte wraakzugt, minnenyd
Met zellefsmoord, uit dollen spyt,
Of bloedvergieting van partye,
Gewrogt door helfche raazernye.
Wy, wy, door reiner ligt verligt,

Verfoeyen al

dat Schouwburgs digt:
Maar lust ons't zien van puiktooneelen,

Die zalig ftigten, lieflyk streelen,

-

Dan treed dus Job vol majesteit

Hervoort, na d'eerste nedrigheid;
Dan kan een Jofef ons behaagen,
Daar hy, bevryd van broederlaagen,

Uit boeyen en gevangenis
Ryd in triomf, daar Farô is
Bereid, om hem, als ryxbeschermer

En gansch Egyptelands ontfarmer,
Gedoft in dierbre Staatkleedy,
Te zetten naast aan zyne zy. a

Nog

a Genef: 37, 39. - - 41. wegens Josefs historie heeft men die schoo
ne stukken van H. de Groot en J. van Vondel,

Q_

-

3
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INog elders zietmen jofferreien;
Daar zy den Reuzenwinnaar lei'en
Langs wegen digtbestrooid met palm;
Terwylze met een zegegalm,

Gekleed in feestlyke cieraadje
Lof juichen zulkeen personaadje. b
Dog fcheptmen meer in treurdigts stof,
Dan in der braafste helden lof

Zyn lust, men hoor dan Jeremias
Den klaagpoeet, die vorst Jofias,
Dat monarchaale puikpatroon,

Met goddelyken lykzangtoon
Doorlugtig eerde na zyn leven,
Met hem geregten roem te geeven. c
Men hoore dan dien Treurprofeet,

Daar hy, vol heilig harteleed,
Om plaagen, die Jeruslem treffen,

-

Een droeven klaagzang aangaat heffen. d
Gods Zoon zelf toen hy 's Vaders wil
Voleinden zou stond ook niet stil,

(Schoon met den zwaarsten angst bevangen)
Nog op te geeven hemelzangen,
En met zyn leerlingen den Heer'

Te bieden schuldig dank en eer. e
Zoo deed voorheen ook Sacharias

En Simeon, toen zy Mesfias
Met
b 1. Sam. 17, 18. • 2. Chron. 35. vs. 27. d Klaagliederen.
e Matth,26. vs. 30.
-
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Met zynen Voorboô welgemoed

Toejuichten hun geboortegroet. f
Gy ook, o Vrouwen en Jongkvrouwen, g:
Kunt gy aan zangden cimbel trouwen,
Of digten op een netten trant,

Cieraadjen van uw Vaderland:
Gy hoeft geen lasterfpog te vreezen,
Zoo God u heeft die gunst beweezen,
Dat gy, naar kunst, een hemeltoon
Heft uit uw hart tot voor zyn troon.
Godvrugte Mirjam, Moses zuster,
Ging u dus veilig voor, geruster
Dan ooit een geile Saffo deé,
Toen zy oneerlyk Faôn vreê.

-

Haar volgde trommelend met zangen
De braafste Jofferjeugd, 't verlangen
Van d'oudren en hen, die haar oog
Ooit tot regtschapen min bewoog.
Men queelde hier geen wulpfche wyzen,
Die Bacchus of Astarte pryzen,
Maar woorden naar de maat van 't spel
Tot roem des Gods van Israel,

-

; -

-

-

Die

f Luc J. vs 68. - 79. en 2. vs 29. --3.
g Luft het iemand eene reeks van uitmuntende Nederlandsche Vron

wen en Jongkvrouwen te zien, welke zig door de Nederduitsche niet
alleen, maar ook Franfche, Latynfche en Grieksche Poëzy vermaart
gemaakt hebben; ik wyze hem naar die vermaarden Beverwyks Uitnee

mendh. des Vrouwelyk. Geflagts, 26.72, -- 87. Bladz. en 176. -- , 93.
Bladz. Voeg daarby M. van Balen Befehryv. van Dordregt zo3, 2c4. Bladz.
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Die Farão met zynen wagen
En ruiterye had verslagen
In 't harte van de rode zee,

En Ifrêl leidde aan veilge reê.h
Maar hoogst van alle zong de Vrouwe,

Aan Lappidoth verknogt door trouwe,
(Een Profetes, 's Lands waakend oog)
Des Heeren lof, zoodat om hoog
De hemel scheen den galm te vangen
Van Deboraas triomfgezangen, i
En dien te menglen met 't accoord
't Welk koomt uit Englemonden voort.
De fchoone en vaderlieve Joffer,
Eer vader haar deed treên ten offer,

Quam Ifrêls Held, met reigeluid,
Ontmoeten, als een Prinsenbruid

Ryk toegereed in feestgewaaden,
En met een werreld fchats beladen,
Uitschittrende, als een Lentezon,

Die haaren dagloop eerst begon,
Omringd met starren van gespeelen
Die met muzykfpel Jefta streelen. k

't Was Jeftaas en niet Ifis* schuld,

Dat Godes held niet wierd vervuld
Met blydschap, toen hy, na 't verdryven
Van Ammon, ging zyn kroost ontlyven. l

D
C

b Exod. 15. vs. 21. .

i Rigt. 5. , , k Rigt. 1 1. vs. 34. -- 39.

* Dus noemen Buchanaan en Vondel haar in hunne Treurspelen van

Jefta.
l Ik spreke hier naar 't oordeeldier Godgeleerden, welke mei
nen, dat Jefta zyne dogter geslagt heeft,
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De vroome Hanna ftortte 't hart

Voor God in zang uit, toen haar werd,
Op stillen fmeekgalm, zaad gegeeven, m
Dat Ifrêl rigtte by zyn leven,
'k Mein Samuël, die voor nog na

In rigterdeugd vond wedergaë.
De reinste Maagd, des Heilands Moeder,
De Baarster van dien Albehoeder,
Toen zy haar Nigtes groet genoot,

Uit haaren mond een lofzang goot. n
Zou zulkeen rei van Perfoonaadjen,
Vol eerenstaat, vol geeftcieraadjen,
Niet porren zelf den logften geeft,
Die is of immer is geweest,
Te volgen 't spoor en d'edle leffen
Dier zangeren en zangereffen,

-

Welke als een heldere ftarrekroon

Thans fchitteren voor Jefus troon,

En fchynen met hun schriftgeflonker
Ons toe te roepen in dit donker,

Stikdonker land. ,, Op, op! om hoog
, Het hart met cen aandagtig oog!

, Den mond, als 's Heilands gunstgenooten,
, Tot lof van Gode en 't Lam, ontflooten!
Ik antwoord hen: ,, God geef dit klem,
, En rigte daartoe hart en stem,
, Dan kan men zelfs in 't hoogst verdrieten
,, Eene Englenvreugd op aard' genieten:
m 1. Sam. 1. en 2.

n Luc. 1. vs. 46. -- 55.

Q_y
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»
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»

Dan tarte ik, door geene eigen magt,
Gods blixempyl en donderkragt; o
Maar in Gods kragt, zal ik dan tarten
Godloozen, die Godvrugten smarten,

», Den Duivel, hun Achitofel,

,,
,
»
»
»

En wat nog helfcher dan de hel
Zyn pylen schiet en schimp en laster
Ten balge uitspuwt, terwyl ik, vaster
En vaster daaglyx in myn God,
Dat schuim veragte en roem myn lot.
I724.

• Gelyk dwaaslyk de pochgende Digter Ovidius doet, op 't einde
kyner Metamorphoff, of Herscheppinge, in deeze woorden:

l
Jamque opus exegi quod nec Jovis ira, mec ignis,
Nec poterit ferrum nec edase abolere vetuftas.

Dat is, naar des grooten Vondels vertaaling:

'k Heb nu een werk volwrocht, van blixemvier noch
donder

-

Noch gramschap van Jupyn noch woedende oorlogs
Zwaart,

Noch bitfen ouderdom, die 't al verslint, vervaert.
*

-
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s C H E T S
VAN E EN

wAARAGTIG CHRISTEN. *

Hy,

die met regt den Naam van Christen draagt,
En op dien Naam, dien Eerenaam mag boogen,

Agt geen ding goed, dan 't geen zyn Heer behaagt
En leeft gering en zondig in zyne oogen.

Geen ydle waan op eigen deugt en kragt
Vervoert hem ooit : hy kent zig zelf vol vlekken,

Zyn ziel te zeer besmet en zonder magt,
Om zig den dienst van 't vleefch geheel t'onttrekken.

Schoon dat hy word van anderen geeerd

En hooggeschat, hy agt die eer vergangklyk.
Niets word van hem met grooter vlyt begeerd
Dan 't goed, dat blyft in eeuwigheid onwanklyk.
Zyn glory is te torffen 's werrelds haat,
Zyn Koning na te volgen in het lyden,

En, niet beschroomd voor bitfen hoon offmaad,
In al zyn doen voor Godes Naam te stryden.
Hy bied zyn hulp tot heil van 't Vaderland,

Van Kerke en Staat in dringende gevaaren;
Dog
* Schoon dit Gedigt reeds in de Digtliev. Tydkort gedrukt sta, vond ik,

egter niet ongerymd, het zelve, om de gelykheid der Stoffe hier by
te voegen.

25 2.
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Dog niet, om, op zyn dapperheid parmant,
Loftuitery des wuften volks te gaéren:
Maar om zig dus te quyten In den pligt,

Hem opgelegd van zynen Vorst of Heere.
Het einde, daar hy zynen weg naar rigt,
Is 's naasten nut, en bovenal Gods eere.

De Nedrigheid strekt hem een pronkjuweel,
En, verre van zigzelven lof te geeven,
Schenkt liever dien aan anderen geheel
In iets, 't welk zy, meest op zyn raad, bedreeven.
Hy heeft een walg van nydigheid, en haat
Hen, die hun heil in 's naasten onheil zoeken.
Van alle quaén agt hy het grootste quaad
D'Eenvouwigen door fchyndeugd te verkloeken.

Niet rusteloos tragt hy naar hoog bewind,
Maar word het hem vrywillig aangebooden,
Dan maakt hy ftrax, dat yder een bevind
Zyn' wysheid, in den rang der aardfche Goden.
De weldaad, aan zyn evenmenfch betoond

Vergeet hy ras, en bantze uit zyn gedagten:
Maar nimmer laat hy vriendschap onbeloond,
Welke andren hem beweezen naar hun kragten.
Gewetensdwang dunkt hem een gruwelstuk,
Een helfche vond en fnoode rooverye
Van Godes regt, waardoor, op fchennis stuk,

In Vroomheids mom zig schuilt de dwinglandye,
Al zyn bedryf is vol van naarstigheid,

Niet om naar onafhangklykheid te jaagen,
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Dieschandlyk
hoogmoed
teelt,
maar wyl
pligt hem zeit,
Hoe
't zy
te quiften
zynezyn
dagen

Y

-

In logheid, die de zinnen stompt en flyt
De leuiaards maakt een ballaft hunner vrinden

En regelregt met Gods orakel stryd,
“'t Geen elk vermaant: zoek eerst en gy zult vinden,
In d'Overhêen, die heerschen over 't Land,
Waarin hy is, als onderdaan geboren,

Eert hy de magt, van God haar ingeplant,
En stemt nooit om gemeene rust te stooren.
Milddaadigheid, Barmhertigheid, Gedult
Verzellen hem, als trouwe lyftrouwanten.
Grootmoedig fchcld hy quyt der zulken schuld,

Die vaak te driest zig tegen hem aankantten.
Standvastig en heldhaftig is zyn ziel:

Geen dreigement kan haar tot quaad verpligten.
Hy leeft gerust schoon 't flardak nederviel'
En d'aarde zig ontzette uit haar gewrigten.
De Waarheid, aller deugden Grootvorstin,
Ontzwagtelt hy uit neevlig logenduister,
Hy keurt haar voor zyn bruid en hartvriendin,
-

En stelt zig in de breffe voor haar luister.
Dus leeft hy, die, gelyk 't een Chriften past,

Een leven leid van onbeschryfbre waarde.
De werreld en haar weelde is hem een laft.

't Geloof schenkt hem een hemelryk op aarde,

't Geloof, het welk reeds meedeelt aan zyn geeft
Een voorspel van dat eindloos zegepraalen,
't Geen

2-7
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't Geen weezen zal, wen hy op Sions feest
Gewelkoomd word van Hemelfche choraalen,

En, als een held uit 's werrelds worstelperk
Weêrkeerende, het hoofd bekranst met palmen,
Om als een lid der triomfante Kerk'

Te mengelen zyn stem met Englegalmen,
Op zulk een hoop braveert hy hel en dood
En streeft om hoog op Cherubynepennen,

Verzekerd, dat hy, na den jongsten nood,
Volmaakt het heil, hem toegelegd, zal kennen;
Terwyl de glans van 't Godlyk aangezigt
Hem toestraalt uit het ongenaakbaar ligt.
1718.

O P

E E N E

ZW A A R E

DoNDER VLAAG.
W. fchynt fomtyds de sterfling

fier en trots

En stevig als een rots,
Zoolang hy flyt bevryd van weerfpoeds vlaagen

In weelde zyne daagen.

-

Maar laas! hoeras verkeert zyn vreugd in druk:

.

Hoe fmelt zyn fchyngeluk; '

Wanneer Gods toorn, een weinig flegts aan 't blaaken,
Hem dreigt zyn kruin te raaken:
Wan
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Wanneer de Heer van al, wat is en leeft,
Een harden stormwind geeft

Of als Hy doet zyn zwavelige pylen
Uit donkre wolken ylen,
En dondert uit het hooge ftarredak
En dreigt met krak of krak, .

En dreun op dreun regtvaardig te vernielen
Gebouwen, vee en zielen.

Voor zulkeen blyk van Gods gedugte magt
En onweerstaanbre kragt

A

Moet yder vroom of onvroom in zyn leven
Steeds fidderen en beeven;

Deeze in 't gemoed door flaafche vrees gepraamd;

Dog die, dewyl 't betaamt

Dat menschen zelfs van eerlyken gemoede
God vallen in de roede,

-

En nederig erkennen, dat hun lot

* *

Ligt in de hand van God,

Die, als 't Hem lust, regtvaardig, doof voor smeeken,
Zyn fchepfels kan verbreeken.
Sta af dan, menfch! fta af van uwen waan,
Wanneer 't u wel zal gaan.
Erken dat zulks door u niet word verkreegen,

Maar fpruit uit Godes zegen,
En dat, zooras zyn milde hand zig keert,
Gy word tot stof vernéerd. . . .

* . .

.

Dreigt u zyn straf, wil u dan strax vernederen
Voor Hem, die hooge cederen,
-

-

Wier

j
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Wier toppen trots onbuigzaam blyven staan,
Door dondren kan verslaan,

En 't laage kruid, bevryd voor blixem schroeyen,
Laat in zyn gunste bloeyen:
Want 's werrelds waan wet Gods regtvaardig zwaard,
Dat trotsen treft en nederigen spaart:
1719.

-

vERLEGEN zoNDAAR,
Vergeleeken
D WAAL END

by een
SCHAAP.

Wy dwaalden alle als Schaapen, Jef. 53. vs. 6.

Denema Schaapje, keer toch weder
Onder 't zegenryk behoed
Van uw” Herder, die zoo teder
Zyne kudde weid en voed.

Wees niet schuw. Hy breid zyn handen
Tot u uit. ai koom tot Hem.

Dus ontwyktge best de tanden
Van de wolven. hoor de ftem

Van uw liefelyken Hoeder,
Die nooit luft had aan uw dood,
Maar u koesterde en u voeder
Met een milde hand aanbood.

*
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O! Het is zyn welbehagen,
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t

Dat gy weêrkeert. ja Hy zal
U op zyne fchouders draagen,

Als gy moé word, naar den stal
By de kooi, van Hem verkooren:
Daar zult gy gerust en stil
Schuilen en gewillig hooren

Naar zyn stem en goeden wil.
Gy zult zyne en Hy zal d'uw' zyn,
En, in plaats van bangen schroom,
Die u voor hem nog doet schuw zyn,

Zal hy u steeds wellekoom

Weezen, in den vroegen morgen
En den laaten avondftond,

Zyne gunst zal u bezorgen
Meer dange elders ondervond.
Dwaalend schaapje keer dan weder:
Onder 't zegenryk behoed
Van uw” Herder, die zoo teder

Zyne kudde weid en voed.
17zo.
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V A N

E E N E N

GENADEVERBONDSGENOOT.

T. zyn bevredigd met den Opperheer der Heeren;
Een kind te weezen van den allerhoogsten God;

Te hebben 't eeuwig Al tot zyn waaragtig lot,
Uit het onfeilbaar Woord zyn regten pligt te leeren,
Gods heiligmaakend beeld in 't waare Bondsvolk t'eeren;

Te torffen, met gedult, ja blydfchad, hoon en fpot

Van 't onbekeerde volk en godelooze rot,
Dat toelegt, om de Bruid van Christus te schoffeeren,

Te nutten, tot Gods eer en met zyn zegen, 't goed,
Waarmeé zyn milde hand het lyf verquikt en voed,
Gods wysheid daaglyx met opmerking te beschouwen,
Te wandlen in den geeft met d'Oppermajesteit,
Zig te verheugen in de hoop der Heerlykheid:
Dit 's lot van hen, die op Gods heilbeloft vertrouwen.
172o.
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t

GOD VRUG TIGE JEUGD.
Gedenk aan uwen Schepper, in den dagen uwes Jongling
fchap. Predik. 12. vs. 1.

-

W: baart het aan de ziele een vreugd;
Wanneer men in zyn tedre jeugd
Zig reeds heeft tot Gods vrees gewend,
Hem in al zyn bedryf gekend,
En, als het allerhoogste Goed
Bemind in voor- en tegenspoed!
Zooeen verzaakt al vroeg zyn luft,

En vind in Jesus all' zyn rust.

Zooeen word door geen vrees benard;
Maar enkle liefde is 't, die zyn hart
Ontslaakt van alwat zondig is,
En fchaad zyn ziels behoudenis.

-

Gelyk een andre Josef vlugt
Hy al 't verbodene genugt,

En waar hy ga, of sta, of zitt',

Of ligg, houd hy steeds tot zyn wit
Gods eerbevordring en de rust

Van zyn gemoed, dat, steeds beluft
-

R 2.

-
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Tot ongeveinsde heiligheid,

Van zig een edlen geur verspreid, En door zyn zuiver hemelligt
Zyn naasten leert en trekt en stigt.
O zalig, driemaal zalig lot

-

Van zulken lieveling van God!

Die heeft geene angsten t'ondergaan,
Welke een godlooze door moet staan;
Wanneer 't onwaakt geweten brult,
En zulk een's ziel met fchrik vervult

Voor plaagen, ziekte, dood en hel.
Wel op dan tedre jeugd, ai stel
U vroeg reeds zulke gronden voor,
Waarop gy langs een veilig spoor

Uw leven leiden moogt 't zy lang
Of kort, met blydschap, nimmer bang
Vrees voor geen menfch nog boozen geeft.

Zyt voor de zonde alleen bevreesd.
Ga altoos met uw God te raé;

Zoo zal uw God u vroeg en fpaé

Ook stellen op den weg der deugd
En zyn de Leidsman van uw jeugd,
Uw jonglingschap en laatertyd,
Geheel den Heere toegewyd.
172o.
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G E DA G TE N,
Over Luc. 15. vs. 3. - - 32.

I, 't, Heer, naar 't woord van uwen mond,
Een loffelyke herdersvond,

Dat hy verlaatende all' zyn schaapen
Voor korten tyd, vraagt maagd en knaapen
Naar 't geen ter zy' was afgedwaald,
Tot dat hy 't vrolyk wederhaalt,
En draagt het op zyn schouders teder
Tot d'overige fchaapen weder:
--

r

Was 't eene goede huishoublyk,
Dat zorgt
eene vrouw,
Min
voor all'van
heurgelde
vasteryk,
schatten
Dan om één penning weér te vatten:
Laat gy 't aantekenen, tot lof
Eens vaders, Vorst van 't Hemelhof,

Dat hy met blaakendliefdontfarmen
r

't Verlooren kind in opene armen
Ontfing, en tot een blyk van gunst

Den vingerling van gouden kunft'
En 't feestkleed aanstonds aan liet trekken,
Als ook den voet met schoenen dekken,
Terwyl het vette kalf, geflagt,

Meer dan de draf gaf geeft en kragt:
R 3

-

-

Hoe

s T I G TE LY K E

262.

Hoe veel te meer, o trouwste Hoeder,

Zult Gy een fchaap, na dwaaling vroeder
Weêrhaalen op uw schouders tot

-

De kerkkooi van den waaren God?

Hoeveel, almagtige Onderhouder,
Zult gy U toonen menigvouwder
Van harte bly en welvernoegd;

Als Gy, 't geen weg was, faam weer voegt?
Hoe veel te meer, o liefdryk Vader
Van uwe fchepflen al te gader,

Zultge ook ontmoeten ydereen,
Die tot U koomt boetvaardig treén.
1722.

VOORTREFFELYKHEID
DES

BOEKS VAN

JoBS LYDSAAMHEID,
D.:- Geesten, die u Gods geflagte * noemt,
Veragt den Digtzwier, daar een werreldling op roemt,
uw edel brein niet meer met ydle dingen

Vermoeit

Der Heidnen: laat veeleer uw zielsbespiegelingen
Uit 't godgewyde Woord verkiezen tot haar spys

Dat heilig kunststuk, daar op onnavolgbre wyz'
De Geest (die edele Geest, die van al 't valsch gescheiden
Zyn leerelingen wil in alle waarheid leiden)
Den

* Hand. 17.vs. 28.

-

263

M E N G E L S TO F.

Den menfch, in poëzy', niet met een laffe taal'

En lammen styl, maar met de schoonste redenpraal,
Gods wondren kennen leert, en alle, die hen leezen,
Met eerbied aandoet voor dat wonderwerkend Wezen,
Een Geeft des onderzoeks, die stadig onderzoekt
All' de geheimen, in Gods heilig Schrift geboekt.

Hier's spys voor Godsgeleerde en Wysgeer,* steeds on
ledig,
-

-

Schoon dat hy ledig fchyn, voor Arts en Heelheer',
fnedig

Op menschkunde afgerigt. Roept flegts één eenig kruid
Voor 't onderzoekal brein eene eeuwge Godheid uit;
Hoeveel te meer zal dan een ziel zig wys vermaaken,

Door 't ligt van 's Hoogsten Geest, in all' deez' won
derzaaken,

*

.

.

Als die in yder vers (wat zegge ik?) yder woord
G
Van 't ziels ontflooten oor met lust zyn aangehoord? .
O Zalig, die alleen een stukske mogte leeren :
::
Dier dingen, om daarin den Schepper te vereeren!
Gelukkiger, die, door een sterker geeft verligt,
Langs deeze fchepfelkund', zyn weg ten Hemel rigt:
Maar hoogstgelukkig, die, na hoopen en vertrouwen,
Volmaakt den Schepper in zyn fchepflen zal aanschouwen,

En, door zyn kragt gewekt, een triomfantenpsalm
Zal trouwen, Hem ter eer', aan aller Englengalm !
* Getuigen hier van strekken de geschriften, (onder meer anderen)
van de Heeren Nieuwentyd, de Mei, Scheuchzer en Derham.
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L O FZ A N G
TOT ROEM VAN

H ET

E U A N GE L I E.
Toon: O Kersnagt enz.

De eerst Nieuws, van schooner glory,
Dan Grieksche of Roomsche heldhistory,
Wier inhoud valfche deugden zyn,

Wees wellekoom o Kruisbodinne!

»

O Feestlied van Vorst Jefus minne,

Die 't menschdom lofte uit zonde en pyn.

Uw leer, Gods menschenliefd' ten pryze,

Ontsproot reeds in den Paradyze,
Door Slangenvloek en zegening
Der Vrouw', die, fchoon zy eerst misdeede,

De Blymaar van herstelden vrede,
Na tugtspraak, eerst tot troost ontfing. *
Gy waart het, die godvrugte Aertsvadren
Voor zig alleen geen troost deed gadren,
Maar ftigtte ook eene kleine kerk
In hun heilryke huisgezinnen,
Daar vaderleer de kinders binnen

Bewrogten tot Godsdienstig werk.
Het
* Genef.3. vs. 14,
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Het koloryt van schaduwverven
Behoedde uw schoonheid voor versterven
In Moses Tabernakelbeeld,

n

In waffchingen, in offergeuren,

Waarop, met heerelyker kleuren,

Het Tegenbeeld van Christus speelt,
Hier predikte gy door d'altaaren.
Hier konmen uwe leffen gaëren

t

Uit bok en duif en rund en koe
En kandelaar en Priesterbrooden
En plegtkleedy der Tempelbooden,

Slang, reukwerk en Aäronsroé.
|

Thans dreef cok strax de Wet der zeden,
Door alle haar volkomenheden
<
Ondoenlyk voor den zwakken menfch,

Den mensch tot u, die geen volmaaktheid
Vereifcht van 's aardworms arme naaktheid,

Dog enkel een opregten wenfch.
* .

Ook hoorde 't Oude Volk, door fnaaren
Van d'Edelsten der harpenaaren,

Verheffen Hem, wiens glansrykheid,
Ten tyde der bestemde dagen,
Naar 't Goddelyke welbehagen,
Moest verder worden

uitgebreid.

Niet min rees, door de hooge toonen

Des Wyssten aller koningszoonen,
R 5
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In 't Spreukboek en in 't Hoogelied,
Uw zon allengskens uit de kimmen,
Die heden naar heur kruinpunt klimmen
Het oog der gansche werreld ziet.

Nog meer week 't voorig wettisch duister
Voor d'aanwafch van vry klaarder luister,
Vertoond door het Profeetendom,
Uitbrommende van Jefaias

.

Tot aan het eind van Malachias,
By voorzang, 't Euangelium.
Maar in deez' dagen, Hemelfchoone,
Steltge onbezwagteld u ten toone
Met rein, met ongetooid gelaat,
Gelaat van onvervalichte fchoonheid,
Die in 't natuurlyk meer ten toon leit
Dan in 't befchaduwend cieraad.

Nu koomtge met uw heldre straalen
Van 't hoofd tot in den boezem daalen

Der Kerkbruid van dien Bruidegom,
Die haar , na veel belofteniffen

-

Van zyne koomfte wou verwiffen,
Door u, o Euangelium.
Gy zyt de trouwknoop , die de minne

Van 's tweeden Adams Egtvriendinne
Bekragtigt tot in eeuwigheid,
Daar gy in plaats van 't wettifch dondren
-

. Door
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Door 't groot bedryf van duizend wondren
Hem toont in zyne majesteit.
Al poogden alle helfche magten
Hem af te matten door heur' kragten;

Hy, sterker Held dan graf en hel,
Bind hen beide aan zyn zegewagen,
Waarmeé Hy hemelwaarts gedragen

Zyn Volk nog steeds troost in gequel,
Wen Hy, als op een duiveveder
Zyn Heilgen Geeft zend op hen neder,
Gelyk ten tyde van het Feeft,

-

Daar Viffchers vreemde taalen spraken,
En leerden d'allerhoogste zaaken,

»

Die immer zyn geleerd geweest.

Welzalig hy, o blyde Boodschap,

Die regt aan u heeft deelgenootschap!
Zooeen braveere al 't werreldschschoon:
Zooeen veragt , by Jefus lyden

En zyne zege, na het stryden,
Ryxappel, staf en kaizerskroon.
O fmettelooze Hemellely!

Eindpunt van Wet en Euangely
En Joodfchen Vorst- en Priesterstaat!

Godmensch in één', ai wil ons 't leven
Door dit uw Euangelie geeven!

Leid ons hier zagt naar uwen raad,
En -
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En neem ons eens, daar damp of duister,

Die hier nog vaak bezwalkt den luister
Der Vredemaar, door twyffeling,
Ons niet in 't hart meer zal bekommren

Of 't oog van onzen geeft belommren,
Dat die niet verder door en dring':
Maar daarwe, na gegrond vertrouwen,
U zullen eeuwiglyk aanschouwen,
Zooals Gy eertyds waart verbeeld;
Zooals Gy leed en triomfeerde,
Zooals U God de Vader eerde;

"

Zooals Gy in uw Keurvolk speelt,
En zooals Gy staâg zult regeeren
In eeuwigheid, o Heer der heeren.
Naar zulk een heil, zoo ryk, zoo groot

Verlangen daaglyx onze nieren,
Geblaakt door 's Heilgen Geeftes vieren,

Vol reinen gloed, in onzen schoot,
1722.

BESTE HOVELINGSCHAP.

W

ie zig wil in dienst begeeven

Van een Vorst, wie hooffch wil leeven
A)
En nog blyven even vroom;

Zoo een eerlyk hoovling koom

•,

In
n
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In den dienst, hem aangeboden
Van den hoogsten God der goden,
In den dienst des Heilands, die
Zulk een zelf eerst toeroept: ,, Zie,
, Zie, hier ben ik ! Hem als Heere

Te bewyzen huldende eere
Is 't grootst heil, dat lyf en ziel
Ooit of ooit te beurte viel,

Meer oneindig meer te looven
Dan de gunst van aardfche hoven,

Daar men zig aan fchyn vergaapt,
D'agterdogt nooit rust of flaapt,
D'een den andren wil verkloeken

Liever dan Gods eer te zoeken,
En daar zelf het zoetste zoet

Ras verkeert in 't bitterft roet.

Anders is de dienst gelegen
Van Vorst Jefus. eeuwge zegen
Koomt, na oogenblik van stryd,
Die 't boetvaardig hart verblyd.
En behaagt ons eer of fchoonheid,
Die op werreldpraal ten toon leit
Uiterlyk vol glans, maar ook
Innig niet dan stank en rook?
In deez' fchoonften Menfch der menschen

Is al 't fchoon, dat een kan wenfchen.
Voor dien Opperkonings staat

Wykt het pragtigst hofcieraad.

t
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O wat is die menfch gezegend,
Welken zulkeen heil bejegent,

Dat hy uit der zonden droom
Wakker, door geen vleefchpak loom,
Deezen Heer by dag- en nagten
Als zyn Koning op mag wagten
In der hoftrouwanten kroon

Van dien een gen Godes Zoon,

Die voor aller volkren ooren
's Hemels Ryxvorst is verkooren,
En het wederspannig rot
Met een ysren scepter knot. *
Wie toch zou met ziele en zinnen

Zulkeen Heer niet gaarne minnen,
En, door zyn waardy bekoord,
Hem niet dienen, zoo 't behoort?

Dat 's een werk voor zalige Engelen,
Die hun zangfestonnen strengelen,
Met een vlugge dienstbaarheid

Voor die hoogste Majesteit.
Past hen zulks, het past ons meerder
Hem, der menschen Herformeerder,
Met wilvaardigheid en lust

Vlug te dienen zonder rust,
Hem, die uit de Hemelzaalen

Als een dienstknegt + neêr wou daalen,
Die tot 's menschen zielevreé
Onderging een hellewee;

-

Toen
* Pf. 2. vs. 6. - 12.

f Philipp. 2. vs. 7.
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Toen veel smarten Hem vermoeiden,
Droppels zweet van 't aanzigt vloeiden,
Toen Hy, voor ons zondenerg,

't Kruis droeg naar den Doodshoofdsberg,
Kruipende met flaauwen trede,
Zonder dat dien Vorst der Vrede

Iemand hulp bood in zyn druk.
Geen zelfs van hen, wier geluk
Hy vol liefde, door zyn stryden,

Geesling, kruis en stervenslyden
Ging verdienen, en daardoor
Weêrwon, 't geen de mensch verloor.
Wie toch zou (ter wederliefde
Van de min, die Hem doorgriefde
Om 't vervallen menfchdom) Hem

Nu niet dienen naar zyn ftem?
Die moest wis een Duivel weezen :

Of tot hooger quaad gereezen:
Want wierd dien ook 't heil vergond

Dat hy mogt , hy week terstond
Af van zyne Godsbestryding',
En, in plaats van hellelyding',

Nam hy weder aan 't gebod

.

.

En den Englen dienst van God.
Grootste Heer, in 't ongemeten
Hemelsch Hofpalais gezeten
Aan uws Vaders regtehand,

Daarge 's werrelds vierschaar fpant!
Zie

A'
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Zie op eenen laagen fmeeker,
Zie op een ootmoedig spreeker,
Die, verlaatende al het geen
Zon en maan en ftar befcheen,

Zend zyn zielezugt naar boven,
Om by U alleen te hooven,

Wenfchend gansch te zyn gezet
Naar uw koninglyke wet,

Wet, die baart de gulste blyheid,

Wet, wier waarneeming is vryheid, a
En die van een Duivels knegt b
Maakt een dienaar, afgeregt

Tot Gods eer, gansch vrygevogten
Van verderfelyke togten,
Die het zielheil tegengaan.
Gunstryk Koning, neem my aan
In uw Hofdienst: doe my koomen

Tot uw' hulde, vry van schroomen.
Plaats my in uw Hofgezin,
Dat U dient uit enkle min.
I722.

a Jacob,2, vs. 8.

b 2. Tim. 2. vs. 26.

GOE
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G O E D E

-

NIEUWSGIERIGHEID.
Nieuwsgierigheid baarde Evaas feil, a
Nieuwsgierigheid wrogt zieleheil
Voor een bekeerden Tollenaar, b
Daar Jesus hem wierd openbaar,

Juist beide omtrent een boom bedreeven,
Daar d'een den dood vond, d'ander 't leven.

Laat, Heer, al myn nieuwsgierigheid
Steeds op het meest zyn aangeleid,
Om regt te weeten of myn staat
Ook deel hebbe aan uw Vrederaad,

Dien Gy in uw geliefden Zoone
Uw keurelingen schenkt ten loone.
Laat die nieuwsgierigheid my nagt

En dag staâg zweeven in gedagt'.
Laat die nieuwsgierigheid alleen
Of meest zyn all myn bezigheên,
En als ik, op Sacheus voeten,

-

-

Vol yver hebb' getragt t'ontmoeten
Het Tegenbeeld van 's levens boom,
En Hem geheeten wellekoom

En,
« Genef. 21 vs. 1. - 7

b Luc. 19. vs, i. -- 1o.
S

S T I G TE L Y K E

274

En uitgenodigt in myn huis
Voor zulk een Vorft eene arme kluis;

Dan voege zig die Heer der heeren,
Zyn vrye keurgenaë ter eeren,
By my, en zegge niet alleen:
, Koom af! Gy moetme plaats bereên
, Ter huisvesting. * Tot deezen prys
Lief 'k U niet flegts, maar op een wyz',
Om U, indien U zulks gevalle,
Te schenken ook myn goedren alle:
Alleenlyk geef my flegts een deel
Van uw oneindig gunftgeheel,
Zoo zal dat deel, hoe klein gerekt,
Hoe weinig 't ook zy uitgestrekt,
My lusten meer dan all' de schatten,
Die Ooft, West, Zuid en Noord bevatten.
Een Zoon te zyn van Abraham, +
Geteeld uit geestelyken stam:
Die blymaar, ten bestemden stond'
Te hooren eens uit uwen mond,
Zal ik veel hooger dan waardeeren,
Als 't hoogste top der werreldfche eeren.
1722.
* Luc. 19. vs. 5.

f vs. 9,

BESTE
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BESTE KooPHANDEL
Al nu laat een weinig vaaren

-

D'arbeid, o gy, die vol vlyt,
In 't verhandlen veeler waaren,
Bruikt uw' zorg verstand, en tyd.

er
. . . .

"

't Koft u zweeten, 't kost u ploegen,
En, wanneerge uw wenfch bezit, ...

Kan 't uw ziel nog niet vernoegen.

. . .

... as

't Zielheil heeft een hooger wit,
En nogtans is zielekoopwaar,

,

Schoon zoo eél, voor minder geld

-

Te verkrygen. Mensch, o loop maar

't Pad daartoe, dat God u stelt!
Jesus heeft dat Goed verworven,

- ,

r

. , . .
. . . . .

". . . .

Wil Hem nederig toespreeken

.
.

. .

.

..

. .

1
- ’s: ' . . *
, 1 : 2 a

Met een hartelyk gebed,

is ºm

Zuivring uwer zondenfmet.
Water, dat den brand verzaade , ,,
Van der zielen heeten dorst, een
Koome u dan, naar wenfch, te flade,
En laaf veeler drooge borst. b

a Openb. e. vs. 18,

-

.

Toen won u zyn bloed dat goud. a
Wil van zyn genade affmeeken

-

is er

Toen Hy, aan het pynend hout, ... . .

Voor uw zonden is gestorven.

… . . . . .

-

, . . . .
-

t Openb:22: vs r?. * .
S 2.

.

Koop

. .
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Koop (het is de tyd nog heden)
Melk en wyn voor zielevreugd
Van dat Hoofd, 't welk zyne Leden
Met dien Hemeldrank verheugt. c
O Genoodigden des Heeren!

Jesus roept. ai toeft niet lang.
Alles wil Hy u vereeren.

Dat uw hand zyn gift ontfang.
Laat uw ziel in vettigheden
Van zyn koninglyk Palais

Zig verluften d: gaat maar treeden
Vol van vrymoed, op zyn eisch;
Eifch, die geene voorbedingen
Stelt als eertyds 't Werkverbond,
En Aärons ordeningen;
Eifch, die 't nadren zelf vergont,
Door het trekzeel van Gods goedheid
Eerft de menschen vryen koomt: e
En tot Christus dus 't gemoed leid,

Dat de ziel geen aflag fchroomt,
Maar verloochenende al 't eigen,
Als een nieuwsgehuwde bruid

't Hart alleen wil t Hemwaarts neigen, f
Die 't door heilge min vrybuit,
Door zyn heilverbond wil trouwen
En gemeenschap aan zyn goed
Eeu

-

"

" . -

&

• Jef. 55.vs. 1. d vs. 3. • Hof 11, vs. 4 f Pf. 45. vs. 11, 12:
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Eeuwig, eeuwig doet behou'en.
Dit 's de vrugt van 's Heilands bloed.
1722.

G Roo TM o ED 1 G
C HR IS TE N.

A. de hemel met geklater

-

Blixems schiet, en perft het water

- -

Uit den drang der wolken neér,
Of als hagel, faamgeronnen,
Naauw onbindbaar door de zonne,
Valt omlaag met buldrend weêr.

:

|

| |

-

'

|

''

||
-

w

Of als stuurfche winden draagen

Op hun vleugels wintervlaagen
Mist en nevel, stortvlaag, ys
Sneeuw en ryp, min aangenaamer
Dan de zomer, uit 's lugts kamer;
Vreeft een Christen geenerwyz'.
Dan kan 't choor der gunstelingen
Van den Heer nog vrolyk zingen,

Als die, in al 's Heeren werk,
Zien de magt van hunnen Vader,

En zyn rykdom, mild van ader.
Zulker geeft is dan regt fterk. f

Schoon

In tegenstelling der zoogenaamde Efprittg:
3
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Schoon het aardryk zig ontzette,

Schoon de donder torens plette, en
Schoon de blixem met zyn gloed
't Al verschroeide; Gods beminden

Zullen egter schuilplaats vinden
Altoos onder Gods behoed. a

. . - .
-

-

-

O de regtgeliefde zielen

Van den Heiland, schoon er vielen

j

!

Duizend aan haar regtehand, b. | | | |

Schoon al 't rond schokte uit zyne aflen,

A

Zouden in geloof nog waffen,

-

*

*

*

-

|

-

Als de ceders hoog van stand:
Niet gelyk een trotse Heiden,
Die het alles wou verbeiden

Met een Stoïsch dwaas gebaar,
Maar gelyk een uitverkooren,
Die opregt is weérgeboren

En steunt op zyn Middelaar,
Op dien Middelaar, wiens zegen,
Door zyn kruisdood eerst verkreegen,
Daalt op Gods geheiligd Volk,
Dat verheugd mag zegevieren
Onder zyne Leeuwsbanieren
Over dood en hellekolk ;

Dat niet dugt voor sterfboôs fikkel,
Dat, in Christus sterk, den prikkel

-

Uit
a Pf.91. vs. 1.

l Pf: 91. vs. 7.
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Uitdaagt van den veegen dood,
En van geeft kloek, eél van harten,
Vleesch en zonde en graf durf tarten
En al wat hun val besloot.

Wykt voor die grootmoedigheden,
Blinde meesters van de zeden
Cicero en Seneca.

Wyk, o Flaccus, met uw helden,
Die zig nergens voor onstelden. c
Christen moed is Gods genaé. *
Chriftnen, zwak en klein van kragten,

ln des werrelds oog veragten,
Neemen 't Euangelium

•

Tot den steun van hun vertrouwen.

Dat doet hen den rang behou'en
Boven allen adeldom.

Dat bekleed hun perfoonaadjen
Met het puik van strydcieraadjen,
Om in 't vegtperk pal te staan
Tegen drang van aardfche magten,
Zonde, dood en helfche kragten,
Keerende met zegeblaén.
Dus zal God hen steeds beschanffen

Hier op aard', totdat
de glanffen
As
i

c Herat, lib, 3, Od. 3,

:
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Van 't Jerusalem omhoog
Hen met eeuwig heil bekroonen,
En zy zig verwinnaars toonen
Zullen, voor al 's werrelds oog.

- 1

-

1723.

vooRTREFFELYKHEID
v A N D EN
CHRISTELYKEN GODSDIENST.

W

at gaat helaas! den Jooden aan?

Wat fcheld toch de Mahometaan
Op Jesus onzen Heere?
Waarom of onze Heiland is

Den wyssten Heidnen ergenis,
Door zyn hoogstnutte Leere?
Ernsthaftigheid gaat hier gepaard
Met eenen minnelyken aardt.
De Priesterlyke Bede a

Vertoont de hoogste majesteit
Van styl. de hoogste tederheid
Heeft daar heur zetel mede.
Waar vondmen teedrer noodiging,

Als daar onz' Heer zoo lief ontfing
De schaar der jonge kindren? b
Niet willende, dat iemand haar
-

a Joh. 17.

b Lut. 18. vs. 15. - 17.

Door
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Door strenge woorden of gebaar
Den toegang zou verhindren.
Waar was ooit zegen meer in brood,
Dan daar 'er etlyken, genood
Of ongenood gezeten,

Met Jesus brood ook Jesus geeft,
Op het in 't groen bereide feest

Tot heil vermogten t'eeten? c
Wat Heer was ooit zoo zagt van aardt,

Dat hy een wreevlig rot, bezwaard En vol van schuld geladen,
Tot zig riep en godloozen gaf,
In plaats van welverdiende straf
Een menigt van genaden? d

Wat Ryke was zoo mild, dat hy
Een naakte ganfch doodarme ry
Schonk melk en friffche wynen,
En in de plaats van flegt gewaad

In 't louter goud van heilcieraad
Deed, als zyn Volk, verschynen? e

Wat Bruiloftgast was ooit zoo ryk

Van heufchheid, dat hy, tot een blyk
Der hoffelykste zeden,
Niet aasde op wyn, maar water wyn,
-

:::::::::::::::::::::::::::::::::::
S 5

Ja
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Ja wel den besten wyn deed zyn,
Tot nutte vrolykheden? f
Wat Vorst, wat man van hoogen staat
Toonde ooit dat nedrig zielcieraad,
Dat hy de laagste lieden

Bezogt ? Ja der veragten schaar,
Den tolnaar, hoere en moordenaar

Quam 's Hemels lusthof bieden? g
Wat menfch droeg ooit zoo zagt van zin
Zyn 's vyands hoon, om dien met min'
En voorbeé te vergelden?
Wie was zoo lieflyk van gemoed,
Dat hy hen met zyn hartebloed
Verlofte, die hem fcheldden? h

Wat koning leed zoo wreed een lot
Tot heil zyn's Volks, als onze God,
In nedrige geboorte
En in den dood, opdat hy door

Het vloekhout baande een heilryk fpoor
Voor veel', naar 's Hemels poorte?
Wat Held was weér ten andren kant'

Zoo cél van moed, zoo triomfant,
Als Christus onz' Beschermer,

Toen Hy gestadig blyken gaf
Van

N-

f Joh. 2.vs. 1.- 11. g Matth,21. vs. 31,32. h Jef:3. Ys. 3. - 12.
en Luc, 23- VS. 34-

-

M E N G E L S T O F.

283

Van liefde, en nooit wees éénen af,
Die Hem fmeekte als ontfarmer? i

Hier toonde Hy zyn Godsheids kragt
En onnaspeurbre wondermagt
Aan zieken en geraakte,
Die Hy niet heelde als Medicyn
Alleen, maar van hun zielepyn'
Ook wel genezen maakte. k
Hier toonde Veldheer Michaël

Zig sterker dan de dood en hel;
Toen Hyvaak een bezeten . . . .
Schiep tot een lieveling des Lams,
En menig dogter Abrahams l

,

Verlofte uit 's Duivels keten ;

Toen Hy, na eene onrype dood,
Die maagd en jongling d'oogen floot
En ook zyn vriend* deed sterven,
Riep d'afgestorvenen uit 't graf,
En den zielloozen wedergaf
Het leven te verwerven. m.

Hier deed Hy eindlyk 't grootste werk
Tot heil van zyne waare Kerk',
J
Met af te leggen 't leven
Vrywillig voor een korten stond,
-

-

. En,

i Joh. 6. vs. 37. k Matth. 9.vs. 35. --38. Matth.9. vs. 1. -- 6.
l Luc. 13. vs. 16. Marc. 16. vs. 9. Matth. 15. vs. 22.--28.

Luc.

14 v. 35. -- 39. . * Lazarus, m Matth, 9, vs. 18, 24, 25. Luc,
7. vs. 12. -- 15. Joh. 11. vs. 43,44.
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En, naar 't orakel van zyn mond,
Zig zelf dat weer te geeven. n
Ga heen nu , naar het Heidendom,
Dien 't lust, o digterschaar, en brom

Op Perfeus maagdontflaaken,
Op eene Alcestis, die haar man

Door haaren dood (dus digtmen) van
Den dood bevryd wou maaken.
Rel van Medeaas toverkragt,

Die Efon nieuwe jeugd aanbragt.
Vermaak u in dien logen,
En cier met dat en diergelyk
Uw' digttafreelen, tot een blyk
Van fabeldigts vermogen.

Wy wraaken 't werk des Logenaars
En roemen dat des Middelaars.

Gods Geest verligtte onze oogen.
O dat wy op dat feilloos ligt
Steeds wenden mogten 't zielsgezigt
Met al ons hartsvermogen!
Hier doet zig op een wonderbron,
Daar zellef niet by haalen kon
Al Mofes wonderhandel,
Betoond op 't Goddelyk bevel

Aan 't lang omzwervend Israël,
In den woestynewandel.

-

Hier
n Ioh. 1o. vs. 17.
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Hier by kon haalen geene daad
Uit Gods bevel in Ifrêls ftaat
Bedreeven van Elias.

Gelukkiger , dan Amrams zoon
En al 't bedryf van Godes boôn.
Was 't puikwerk van Mefias.

Die gaven flegts een tydlyk goed
Lyfsheil of aardfchen overvloed,
Maar Jefus schonk het beide;
Toen Hy hen, dien Hy welstand gaf,
Ook quytschold hun verdiende straf
En tot Gods gunste leidde. o
Hem, Hem alleen past alle lof.
Hy gaf daartoe oneindig stof.
O vleefchlyke Abrâms Zoonen!
Geliefden om der Vadren wil!
Ai houdt toch eens met laftren ftil.

Wilt Jefus hulde toonen.

Hy is uw vleefch, uw bloed, uw Heer,
En zal het blyven immermeer.
Wilt Hem daarvoor erkennen:

Zoo doe Hy u eens hart en zin,
Vol eerbied, vol der teêrfte min',

Naar zyn zagt juk gewennen.
Scheldt Hem niet meer een basterdzoon;
Maar roemt veel eer dat Hy den troon
-

• Matth.9. vs. 2.

Van
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Van David opgeregt heeft,
En dat de Vorst des Levens fproot

Uit u, als egte stamgenoot,
Dien God u lang voorzegd heeft. p
Twiftte eertyds Rhodus Kolophon
Met nog vyf steden, om de zon

Der Digtkunst, Griekens Digter. *
Uw Bethlehem in Efrata

Dank God, dat het, door zyn genaé,
Bragtvoort den Heilherstigter. q
En gy, o Volk, dat door de wet
Verleid word van uw' Mahometh,
Dien grooten aartsbedrieger,
Roem Jefus liever als Profeet,
Die u veelmeer te leeren weet

Dan zulk een fnoode lieger.
Voor 't laatst wordt gy, tot Jefus prys,
O Blinde Heidnen, ook eens wys:
Buigt u voor geene Goden

Met een godtergend Kerkgebaar:
Eert Hem, als d'eengen Middelaar.
Koomt tot Hem op zyn nooden.

Dat yder vergelegen land
Ootmoedig met gevouwen hand
-

-

-

Mef

p Luc. I. vs. 32,69. Ioan. 7. vs.42.
vs. 1. Matth. 2. vs. 1.

* Homerus.

q Mich. 5.

M EN GE L s 'r o F.
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Dat Javan, Tubal, Lud en Pul
Uit een vrywillig harte gul
Zig gansch den Heere wyde. r
O God! gaaftge ons eens naar uw Woord,
Dat zulk een heileeuw haar geboort
Ontfing naar profecyen:

Dat zou het gansche Christendom,
't Welk eert het Euangelium.

't Verlangend hart verbly'en.
1723.

vOoRREGT
V A N

GODS GUNSTGENOOTEN.

Hoe groot is 't voorregt van een mensch,
Als God hem die genaë wil geeven,
Dat hy alleen voor Hem mag leeven,
En stuuren d arheen al zyn wenfch.

-

Laat andren trotse werreldheeren

Naar 't oog zien, en, vol vreeze en fchrik,
(Dit 's toch hun lot) elk oogenblik
In veeler grooten dienst verkeeren,

Die van hen eischen met streng regt

A1, ja meer dan zy, naar hun pligten
r Ief 66, vs. 19. - - 21.

Als
-

-
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Als Christnen, konnen ooit verrigten.
Geruster blyft een Godes knegt.
God eifcht niets: maar wil alles geeven,
Alleenlyk onder voorwaard van
't Gebed, wat fchepflen dienen kan,
Voor dit en voor 't toekoomend leven.

Beladen bied Hy stille rust a

Den kreuplen schenkt Hy nieuwe kragten.
Hy wil der blinden nood verzagten.
In lammen zellefs heeft Hy lust. -

Deez' laat Hy op de wegen nooden,
Tot dat zyn Huis daar vol van is.
Deez laat Hy roepen tot zyn difch
Door dienst van zyn gezonden boden. b
Deez voed Hy met zyn eigen bloed
En vleefch: deez wil Hy zelf verbinden. c.
Zyn zalf herstelt 't gezigt dier blinden. d

Hy strekt gestadig hun behoed
Door Englenwagt, op aarde, op baaren. e
Deez voert Hy uit den afgrond op
Naar Sions hoogsten vreugdetop
Al fcheenenze eerst ter hell' te vaaren.f

Wie deinst dan langer nog te rug?
Wie zegt niet met all' d'andren faamen,
Die Hem reeds dienen, hier op, amen?
Wie vliegt met 't hart niet derwaarts vlug?
Wat

a Matth. 11. vs. 28.

b Spreuk. 9. vs. 2.--6. en Matth. 22. vs. 8. -

9, 10. Luc. 14 vs. 21. t Jef. 61. vs. 1. d Openb. 3. vs. 18. • Pf. 34.
vs. 8. Pf.91. vs. 11. f Pf.68, vs. 7, 14, 19.
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Wat my betreft, 'k zal 't d'opperste eere
Waardeeren, als my dit geschied,

Mids dat God my zyn hulpe bied'
En steeds daartoe myn kragt vermeére.
1723.

O P

H E T

G E Z I G T

E E NE R

H IN NE,

Haar' kiekens bedekkende met haare

vleugelen.

Jerufalem / Jerufalem enz. hoe menigmaal hebbe ik uwe
kinders willen byeenvergaderen , gelyk eene hinne haare

kickens byeenvergadert onder de vleugels / en gy hebt niet
gewild. Matth. 23. vs. 37.

A. ik deez

* *

*

-

hin haar kiekens zie bedekken

Met vleugelen en koeftren tot hun heil,
Dan kan my dit een zinnebeeld verstrekken

Van 's Heilands min, tot 't menfchdom, zonder peil,
Die (dus luid zelf zyn Godsfpraak) d'Ifraliten
In 't zagte luw van zyner vleuglen fchut
Het grootst vermaak voorheen wou doen genieten,
Hun stad, hun kroost, hun lyf, hun zicl tot nut.
Weêrbarstig volk! ontaarde Abrahamyten!
Hoe dorstge toch deez' klokhin, u zoo teér
T

Uit
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Uitlokkende, vervloeken en verfmyten,

En hegten wreed aan 't kruis dien zagten Heer?
Uw huis uw stad wierd u fint woest gelaaten,
En gy ach! ach ! zwerft nu, van zee tot zee

Als ballingen door ryken, steden, staaten
En word vervolgd van 't een op 't ander wee. a
Totnogtoe, laas! te zeer verstokte Jooden;

Dat ydereen zig fpiegele aan uw' daad
En niet verfmaé den God van alle goden,

Maar zig in tyds van hem omvleuglen laat',
Dat yder zig van pas in Jefus hoede
Toch geeve, die voor allerlei geweld
Zyn kiekentjes bewaaren wil ten goede,
En zig voor hen steeds in de breffe stelt.
O Heiland der Verkoornen! toon U mynen,

Neem my, gelyk het teérste kieken (dat

Zoo Gy't ontzegt te koestren, moet verdwynen)
In uw behoed, eer gansch myn voet uitspatt'
Belommer my met schaduwe uwer pennen:
Zoo ben ik liefst een kiekentje by U,
Dan dat ik my een's adlaars vlugt zou wennen.
Veelliever, van dat hooge vliegen fchuw,
Wil ik, het zy in voorspoed of elenden,
Myn leven, onder uwe veuglen enden.
1723.

a Deuter, 28,

OP
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Wame, ik schaatsgerit beschouw'
Met aandagt, denke ik menigmaalen

Om 't broos der ydle hooffche trouwt,
Gestaafd by zwangere bokaalen.
Zoo broos en ontrouw 't ys is; dus
Is vaak de trouw van groote heeren.
't Welk zy van daag belooven zus,

Zy morgen ligt weer anders keeren.
Het ys, zoo zuiver als chrystal

En spiegelglad, heel schoon in 't ooge,
Lokt menig tot een harden val,

Dien hy nooit had gedaan op 't drooge.
Zoo is 't vaak, dat ook ampt en staat
Den menfch nooptaan door eerzugts fpooren,
-

Om iets te wenfchen, 't geen, met raad
Gewikt en herwikt van te vooren,

Hy nooit of naauwlyx had bestaan;

Maar, met een kleinen staat te vreden,
Ook nooit een doel gestrekt had aan
Den pyl des nyds, die waardigheden
T 2,

0!

-

Ver
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Verzelt, gelyk de schaduw 't lyf.

Welzalig hy, die, vry van kommer,
In Staat- en Kerkvry werkbedryf
Onledig, onder bruine lommer

Van 't vrolyk loof des zomers rust,
En 's winters naarstig eigen zaaken
Bestuurt met vlyt en nyvren lust,
Om God, alwerkend', groot te maaken

Met danklof voor zyn zegening,
Gepaard met middelmaatig zwoegen.
Die leeft gerust, fchoon hy, gering,
Zig moest met weinig vergenoegen.
1723.
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V A N

HET KERK MUZYK.
Toon 62. Pfalm.

W: durft te driest en onbezind
Muzykfpel , zelfs van God bemind,
Veragten ? vraag het Jeffes Zoone.
Hy zal u leeren, tot den lof
Van het muzykfpel, dat hy stof

Van keurmuzyk huwde aan zyn kroone:
Niet
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Niet flegts toen hy voor Säul vlood,
Maar wen hy als Gods Gunstgenoot
Met vingrendans de harpe streelde,
Voor 't hoogaltaar in Godes Tent;
Terwyl op menig instrument,

Naar 's konings maat, de Zangrei queelde:
De Gitthith, Pfalter, Neginoth
Cymbaal, Bazuinklank loofde God
En 't speeltuig draagend vyfpaar fnaaren:
Thans doet het Orgel, op Cornet
En menschentoon, * Tremblant, Trompet,

Vorst Davids galm ten Hemel vaaren;
Die nu eens hoog en dan eens laag
(Opdat verscheidenheid behaag'
Den zangeren en zangereffen)
Met enklen of gemengden toon
Verheffen God en Godes Zoon.
Hier zwyge Apol met zyn godeffen.
Voor Davids onnavolgbren zwier
Wyk Pindarus en Orfeus lier,

Wy mifen garen een Amfion ,

-

Daar Afaph, Ethan, Heman met
Al 't Zangchoor eene zangwys zet,
In Arons Hut, tot lof van Sion.

Dus ging die groote Vorst ons voor.
Dus zong en speelde Levis choor.
* Vox humana,

Na
-

T 3

-
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Na 's

koning, dood steeds in den Tempel.

Dus staafde menig Opperheer
Van Godes Volk, * Gods Naam ter eer',
't Muzyk met zyn doorlugt exempel.
Dus volgen wy ook nog van verr'
Zoomeenig heldre flonkerstar,
Die nu, op ganfch volmaakte wyzen,
Gekroond met d'eeuwge glorykroon,
In feestcieraad, met spel en toon

Den Heer, den God der Vadren pryzen,
O zalig! driemaal zalig hy,
Die ook eens, in dier Zaalgen ry,

Nadat hy God hier prees met psalmen
En orgelklank en cimbelspel,
Omhoog, by 't geeftlyk Israel,
Hem 't heerlykst Feestlof toe zal galmen!
1723.

ZONDAGS

ZANG.

O Zondag, naar

geen hemelzon,
Maar naar een Zon, geregtheids Bron
Genaamd in deeze dagen;
Nu

* Voornaamlyk Salamon, Josaphat en Josia, onder de koningen
van Israël en Juda, en namaals Efra en Nehemia,

-
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Nu Christus ons, als op zyn Feeft,
Op deezen dag spyft door zyn Geest,
En leert zyn welbehagen.
Wees welkoom, Weekshoofd, eerste Dag,
Die 't weérgekreegen heil eerst zag
Door 's Heilands grafherboorte,
Die, na Aertsvader Adams val,

Aan 't uitgekoorene getal
Ontfloot de Hemelpoorte.
Dat Memfis, vol van stacy, vier'
Het feest van Ifis en Ofier:

Dat Griekenland en Roomen
Aan honderd Goden hulde toon'

En 't nieuwe Room' zyn tempels kroon'

Op 't Feest van 's Pauzen Vroomen. 't
Wy kennen éénen Vroomen maar,
Een Heiligen, één Middelaar,
Zoon en Heer van Marye,
Die wierd verheerlykt op deez' dag',
Waarop elk Christen roemen mag,
En heilig zig verbly'e.
Geen plegtigheid van Moses wet
Geen bedevaart van Mahometh

Bind ons aan hut of tempel.
In

\,

t Zoogenaamde gecanonizeerde Heiligen.

T4
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In deezen tyd kan 't Chriftental,
Op yder plaats, by elk geval,
Optreên des Heeren drempel.
Hier ziet het oog, hier hoort het oor
Den Hoofdprofeet in 't heilig choor,
Door zyn's gezantdoms monden,

De rol van 't Oud en Nieuw Verbond,
Gepast op elken staat en stond,
Op 't heerelykst verkonden.
Hier treft de donder van de Wet,
Hier streelt de zilvre Vreêtrompet
Het fteen', of vleefchen harte.
Hier overtuigt de Geest van zond',
Hier zalft de Zielarts zelf de wond

Met heilvreugd na de fmarte,
De fmarte van de weérgeboort',
Waardoor men treed de Hemelpoort
Langs 't enge kruispad binnen,

Daar d'allerhoogste Majesteit,
Eeuw uit, eeuw in, word lof gezeid
Van zuivre Seraphinnen.

Koom, Christenfchaar, die Godsdienst mint,
Zooras des Zondags zon begint
Aan d'Oosterkim te ryzen,

Ten Godgewyden Tempel in,
Om met deez' dag, dit weekbegin,
Geregtheids Zon te pryzen.

Zoo
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-

Zoo blyve op u de glans verspreid
Dier Zonne der Geregtigheid,
Die, ryzend', nooit zal daalen,
En u eens, na der tyden loop,
By der volzalige Englen hoop,
In eeuwigheid bestraalen:
Daar 't Rustdag eeuwig weezen zal

In 't werkzaam lofgejuichgefchal:
Daar zondenboet, nog fmetten,
Nog aardfche wederwaardigheên
Aan zielen of aan lichaamsleén

De vreugde ooit zullen letten,
1723.
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D E R

NE DE RIG HE ID.
Toon 24. Pfalm.

Dat menig op geleerdheid hoog
Roeme en op veele kennis boog',
In menig opzigt hooglyk t'agten;

Maar dan gewis van kleinen prys,
Als iemand dunkt zigzelven wys,
En steunt verwaand op eigen kragten.
T 5

-
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O Nedrigheid! o Nedrigheid!
'k Agte u de grootste majesteit.

Die u niet heeft, 't is by my zeker,
Dat zulk een misfing 't al bederft,
Gelyk een vlieg, wanneerze sterft,
De zalf schaad van den apotheker.
'k Hoef hier niet, als een redenaar
Te klimmen op tot menig jaar,
Wat deeze en gene wysgeer deede,

Nog hoe een vorst * uit laager stam,
Nadat hy hoog in eere quam,

Zyn nedrige afkoomft gul beleede.
Neen toch. ik laat die allen staan,
En wil alleen tot Jefus gaan,
d'Alleenheer, aller vorsten Koning,

Die voor een poos zyn majesteit
Verwiffelde met nedrigheid,

En d'aarde voor zyn Hemelwooning,
Ik zie hoe Hy, gelyk een Lam,
Onnozel in de werreld quam,

Vervolgd , getaifterd allerwegen,
Van dat Hy's levens kring begon,
Tot dat de glans dier reinste Zon
Is in de grafkim neêrgezeegen.

O Spiegel aller nedrigheid!
Wierd steeds myn leven aangeleid
* Agathokles.
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Naar 't voorschrift van uw nedrig leven;
Zoo zoude ik met die nedrigheid

De vorstelyke majesteit
In waarde zelf te boven ftreeven.
Het willen hebbe ik : maar helaas!

Het vleefch te trots, te wild, te dwaas,

Zet staâg den voet dwars aan de ziele,
O dat dan by den wil uw kragt
Tot nedrig zyn (waarop ik wagt')
Goedgunstig op my nederviele!

*

-

'K zou dan, hoezeer wierde uitgebreid
Myn eer of goed, in nedrigheid

Nog blyven roemen all myn dagen:
Want nedrigheid draagt 't beste merk
Der wysheid, eu zy doet ons werk
Aan Gode en menschen best behaagen.
1723.

A A N G E N A A M E .

B E S P I E GE L IN G
VAN

SOMMIGE

H E IL BE LOFT EN,
IN DE H. SCHRIFT.

Gen dauw verquikt zoo 't dorstig kruid,
Geen bruïgom agt zoo lief zyn bruid,
Geen

\
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Geen kiefch gehoor zoo 't zanggeluid,
Geen koele waterdrupplen
Verfriffchen zoo 't aêmegtig hart,
Als Gods Woord doet, wanneer 't van fmart'
Door trooft des Geefts ontheven werd.

Dan kan het bly'er hupplen
Als 't geitenheir van Gilead, a
Of een die juicht van 't druivenat b
Of bly is omdat hy een fchat
Mogt beuren uit verre oorden.
De melk en maagdehonig van
Het zegenryke Canaän
(Hoe lieflyk anders) wykt haast dan
Voor 't zoet van Godes woorden; c

Wanneer het Woord, gepaard met Geest,

Der Vroomen ziel onthaalt op 't Feest,
Daar God aan hen, ganfch onbevreefd,

Zig toont hun goeden Vader
En Gastheer, opdat Hy met merg
Van heil, bevryd van zondenerg,
Hen voede op zynen heilgen Berg d
Uit 's Heilands volheidsader'.

Daar Hy bekroont de nedrigheid
Met eeuwge Hemelmajesteit, e
Al hunne fteenen cierlyk leit,
Hen

t

a Hoogl. 4. vs. 1. en 6. vs. 5.

c Pf. 19. vs. 10, 11.

b Sach. 9. vs. 15, en 1o. vs. 7.

d Ief,25. vs. 6.

\ e Ief. 57. vs. 15.
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Hen grondvest op Saffieren: f
Daar Hy den stryd met zege loont, g
By eenen laagen fmeeker woont, h
't Boetvaardig hoofd genadig kroont
Met hemeltintelvieren: i

Daar Hy zyn overwinnaars geeft

De vrugt, waardoor men eeuwig leeft, k
Den fteen, dien geen, dan die hem heeft,
Kan schatten naar waardye: l
Daar 't gloeit van eeuwig efmeroud,

Daar 't groen en blaauw verfraait het goud,
Daar God op twaalf gesteenten bouwt.
Zyn Stad van heerschappye:
Daar 't vloeyen van des Levens bron
Als zilver fchittert, door de Zon,

Die aan het kruis zyn glans begon,
En nu aan 't kruinpunt flonkert:

Daar walm van rook nog neveldamp
Bezwalkt den gloed der hemellamp,
Daar geene schaduwe van ramp
Gods vreugdeglans verdonkert: m
Daar d'allerhoogste Majesteit
Zyn hovlingschap, vol heerlykheid,

Zyn wyn fchenkt, en ten hofdifch leid,
Als vorsten en vorstinnen: n

Daar 't Englenchoor, met hemelklank,
Aan

f Ief 54 vs. 11.
1. vs. 12.

z 2. Tim 4 vs. 7,8.

k Openb. 2. vs. 7,

27, en 22, VS, I. -- 5.

, l vs. 17.

b Ief. 57. vs. 15.

1 Iae.

m Openb. 21, vs. ro, -,

n Openb,22, vs. 3. -- 5.
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Aanheft een eeuwig feestgezangk,
Daar 't offeren van lof en dank

Nooit eindigt, na 't beginnen.
O God, der zielen Bruidegom!
Myn ziel wenfcht als een bruid reeds, om
Te roepen, op uw koom: o ik kom'
Ontfang my vol ontfarmen!
Of laat Gy my hier nog een poos,
Zoo doe beloftnisfpys altoos
Haar fterken , tot datze eindeloos

Smelt', Heiland, in uwe armen!
1723.
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W

ie zig ooit wil bequaamen tot regeeren,
Zie vroeg al af de puikdeugd zulker heeren,
Dien 't albewind der Godheid loon en straf

Als dienaress' van God in handen gaf.
Hybruike vlyt, om uit de bloem der boeken

De schoone deugd en Godsdienst op te zoeken
Gepaard met Staatkunst a naar Gods heilig Woord
Geleezen of van wyzen aangehoord.
-

• Openb. 22. vs. 17.

-

-

Die

a Deeze kan men zuiverst en veiligst leeren

uit de boeken van Mofes; uit de fchoone leerbeelden voor regeerders,
Jofef, Josua, Samuel en meerder Rigteren, ook van David, Salomon,
Afa, Josafat, Iotham, Hiskias, Manaffe na zyne bekeering, en Jofia,
als mede van Daniël, Nehemia Efra.
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Die wysheid kiez' hy boven schat en eere
Op 't edel spoor van Ifrêls wysften Heere. b
't Verstand lief hy met grooter zugt, dan al
Zyn magtigite of fchatrykste maaggetal c
Zyn regtehand reike, als Affueér eens deede, d
D'Onnooflen toe den scepter van den vrede.
Zyn flinkezy praal' met het regterszwaard,
En fnuik daar meé het onregt, boos van aardt. e
Hy wikk' de fchaal. Hy ga de vierschaar spannen,

Tot 's vroomen heil, tot schrik der wreevle mannen,
Hy spreeke regt met onversuften moed,
En spaare hier nog vreemden nog zyn blocd.
Den Godsdienst hou hy ftaâg, ter zyner stede,
Volkomen egt, ganfch zuiver en in vrede.

-

Hy vreez den eed: f dog dien hy heeft gedaan
Tot heil des Lands, doe hy altoos bestaan, g

. . .
-

--

En straff met galg en baft (want 't zwaard is t edel
Voor een moedwilgen valfchen zweerders fchedel)
De keel van hem, die buiten dwang en praam,

.. :

Door meineed ooit durf fchenden Godes Naam.

Hy kroon de deugd, en toetse geenen adel
Aan pronkgeweer, aan wapenschild of zadel,

Maar aan een hart, dat, onder eene py,
Vol edelmoed, tart ridderstaatwaardy.
Hy fchuwe al 't welk het ooge kan verblinden. h

Hy leune op God en nooit op wankle vrinden.
-

-

b Salomon 1. Kon. 3. vs. 5. -- 12.
e Rom. 13. vs. 4. b Exod. 23. vs. 8.

VS, 2.

Hy

c Spreuk. 7. vs. 4. . d Esth. 5.

f Jacob 5, vs. 12.

g Matth. 5. v. 33.
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Hy eere elk een, naar zyn beroep en lot,
Maar ga het meest te raade met zyn God.
Op 't kabinet van alzulke Overheeren
Pronk deeze Spreuk: God dienen is regeeren. i
Wie deeze les volgt, onder Gods genaad',
Verciert zyn staat meer, dan hem ciert zyn staat.
I72 3.
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Tev, vier winden uit verscheiden hoeken blaazen ,
Terwyl de Heiden look, het water, vuur, gediert'
Of herffenfchimmen, als gebeelde goden, viert,

Terwyl een Mahometh fchynt dol van ydel raazen,

Terwyl de Jood wil op den ruwen bolster aazen
In plaats van op de kern, en valfch by 't waar verziert,
Terwyl 't Naamchristendom op loffe gronden zwiert,
En, fcheurend Jefus rok, elkandren fcheld voor dwaazen,
Ter

i Dit was de hoogloffelyke zinspreuk der Grootbrittannifche Konin
ginne Henriette Marie (fchoon een Roomsgezinde Princeffe) gemaa
linne van Koning Carel den eersten, en moeder der vrouwe van den
Prinfe van Oranje, Willem den tweeden. Zie W. Baudarts Gedenkw.

Spreuk. 412, bladz, en Vondels Henriette Marie t'Amfterdam, Poez. 1. d.
171. bladz.

-
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Terwyl de dienst aan beeld en ouwel word gestaafd

Van deez', en gene in 't veld van eigen magten draaft,
Opdat hy, als naar regt, den Hemel voor zig winne,
Vlye ik my, van dien drom gescheiden, liever neêr
In 't eenzaam. Ik erkenn' my fchuldig voor den Heer'
Ter dood, en wil geen grond tot heil, dan Jefus minne.
I724.

O V E R D EN K I N G
D E R

STERFLY KHEID.
By gelegenheid, dat er veele menschen van
allerhanden rang overleeden.

Zo hoortmen vast, dat deeze en genen
Hun levensdagen zien verdweenen
In rook en damp.

De dood treft mindren met zyn pylen,
Ook Kerkenhoedren, Raadhuisstylen

Blufcht hy hun lamp.
Koomt hy de fpond der grooten naaken,
Geen bedpraal kan hen veilig maaken

Voor zyn geweld.
-

-

-

V

Geen
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Geen tabbaard, geene bondelbylen
Doen door ontzag hem rugwaarts ylen.
»
Hy ziet geen geld
Nog eerrang aan van Werreldgrooten,
Geen ampt van Kerkendienstgenooten.
Geen Leeraar word

Gefpaard. hy dringt zig in kleedye
Van goud en zwart, zoowel als pye.
Het gras verdort,
De bloem valt af. - Geen heul verwerven

Pragt of verstand: de mensch gaat sterven,
Na ziekte en kruis,
d'Een hart en d'ander zagt. Zy treeden
Door veele of weinig zwaarigheden
Naar 't eeuwig huis,
Deez tot een eeuwig welzyn, genen

Tot eeuwig wee. Ziet daar verdweenen
Het aardfche niet.

Zoo eindigt, door den dood, in 't ende
De werreldvreugd of aardfche elende
Luft of verdriet.

Ga , sterveling, bouw praalpalaizen:
Ga al den aardkloot ommereizen

Om magt of goed:
Bewandel vry den starrenhemel:
Meet kunstig af al 't aardsch gewemel:
Peil stroom en vloed. .

Op aardfch vernuft en Godsgeleerdheid!
Bouw kunften aan: breekaf verkeerdheid:
Maar

307

M EN GE L S TO F.
Maar och! dit al,

Dit al, verdubbeld menigmaalen,

U nogtans van het grafwaarts daalen
Niet vryden zal.
Welaan, myn ziel, neem dit ter harte.

Denk wyslyk hier op, eer 't u fmarte
Of dood verbied'.

Nooit hebtge in werreld heil gevonden:
Neem toevlugt dies tot Jefus wonden,
Die u vaak ried:

Verhard uw hert niet. hoe aanminnig
Roept Godes Lam ! wees niet styfzinnig
Maar buig uw' zin.
Ai neig uw oor naar 's Konings reden.
Hyg naar die bron van zaligheden.
Vry om zyn min.

Hy klopt aan 't hart zelf, door de stemmen
Van stervenden, die 't hart beklemmen:
Dan lokt Hy weêr
Door levenswyzers, Blymaarsbooden

Gansch zoet. door levenden en dooden
Roept Hy: ai keer!

*

*.

Ai keer te rug elk flegte dwaaze!

Koom, opdat ik met wysheid aaze
Uw holle ziel, a
En

-

berge in myne Hemelhaven

:

(Wanneer uw lichaam word begraven)
Uw's levens kiel.
a Spreuk 8, vs. 5, 10, 11 en 9, vs. 4 - - 6.

Ver

-

r.-ar.

"

*

*

-

V 2

*

***
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Verlies, o ziel, uit 't oog de werreld,
Hoe schoon in fchyn, hoe ryk beperreld.
Blyf vastgehegt
Aan Hem, dan kuntge 't al braveeren,

Dan kan geen nood nog dood u deeren,
Schoonze u bevegt'.
O Heiland, trouwfte Zielenhoeder!

Maak dag aan dag myn neiging vroeder,
Door uwen Geest,
En doe my, door een zalig sterven,
Eens al den draf der werreld derven,
Voor 't Hemelfeeft.
I724.

E E N I G E
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Z IN SPEELING EN
O P

V O O RNA AME

HEMELS CHE

SC H E P S E L S.

O P DE

Z o N.

O

Zonne der Geregtigheid, a
Wanneer ik met myn sterflyke oogen,
a Mal. 4. vs. 2.

UW'

**
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Uw gulde zon, vol majesteit
Zie flonkeren aan 's hemels boogen:
Als ik dien held, dien bruidegom
Zie uit zyn rustbedde opgereezen

-

-

En uitgedost op 't pragtigst om
Een ligter van den menfch te weezen; b

Dan denke ik aan zyn Opperheer,
Voor dien buigt zig myn ziel dan neder,
En fmeekt Hem, stil van harte, teêr
Opftreevende met zugtingsveder;
Dan keert myns harten zonnebloem,
Door warmte van uw straal ontlooken,
Naar U, o Zon, die uwen roem

Van glans ziet door geen vlek gebroken,
Dan wenfch ik, Heiland, datge my
Verquikt, gelyk de zonnestraalen,
Die op der lentebloemen ry
Heur' koefterwarmte laaten daalen;

Dan wenfche ik dat uw heilig vuur

Myn minnegloed doe eeuwig branden,

Dan wenfehe ik, dat Gy my tot stuur
Altoos wilt zyn op stroom of landen,
Dan wenfche ik nedrig datge my
Uit uwe volheid wilt beglanffen
Met luister van zooeen waardy',
Als waarmeé zig uw volk ziet kranffen:
'k Mein dat volk, dat hun starreligt

-

-

-

Và th

b Pf. 19. vs. 6.

V 3
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Van U, o Heilzon, alle dagen

Ontfangt op ziel en aangezigt,
Waardoor 't alleen kan God behaagen.
Ach! beurde dit, Zielbruidegom;
Ach! beurde dit, o Held der helden;
Hoe afgerigt zou 'k dan zyn om

Uit guller borst uw lof te melden,
Te zingen ook van uwe min.

Zoolang Gy my laat op deeze aarde,
Tot dat Gy my volmaakter in
Den Hemel toonen zult uw waarde.

\

OP DE MAAN.

Ze ik de maan heur zilvre gloor
Verspreiden 't hemelwelffel door,
Hoewel flegts met geleende straalen,

Die op haar, van de zonne af, daalen:
Dan stygt myn ziel vol aandagt op
Tot U in 's Hemels derden top,
O Schepper die het zon- en maanligt

ij

Vergund hebt zoo een glanzig aanzigt:

n

Dan denke ik dikwyls immers kon
De maan niet ligten zoo de zon
Heur straalen in zig hield beslooten,
En die de maan niet af liet stooten.
Dit
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Dit leid my hooger op, o Heer,
Tot U, die waart gebooren, eer
De goude zon en zilvre maane
Heur' loop begon op 's hemels baane.

O Zon, die 't ligt fchenkt aan uw Maan'
O Bruidegom, die cieraad aan

Uw maangelyke Bruid b moet geeven
Zou zy ook vol van luister zweeven,
Nu laat, van 't Hemelsch aangezigt,
Het alverquikkend zonneligt
Van uwen Geeft uw Kerk beflonkren,

En geene rampwolk haar verdonkren.
Belonk met 't helder duivenoog,
Ofchoonste Schoonheid van omhoog,

Haar, die, door U verligt den luister
Der maan' by zig doet fchynen duifter;
Dan zalze ftrax als 't tweede Ligt, c
Datge aan den Hemel hebt gestigt
Al d'aarde met haar zilvre glooren
't Oog trekken en het hart bekooren.
En koomt er al een zwymelvlaag Van aardfchen ramp daartuffchen; vaag

Vaag vroeg, kan 't zyn, die vlek uit 't aanzigt.
Van uwe Bruid, het geeftlyk Maanligt,
En, als ze hier hebb' met uw ligt

Door weérstuit menigen gestigt,
Bestraal haar eeuwig, vry van donker,
Digtby U dan met heilgeflonker.
b Hoogl. 6. vs. 1o.
3

c Genef. 1. vs. 16.

even

OP
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OP DE STARREN.
Toon: 2. Pfalm,

O Morgenstar, a o Jacobs Star, b vol glans,
Wanneer myn oog mag weiden in de starren,
Die Gy fchiept aan d'azuuren hemeltrans,

Dan zie ik d'aarde uit het gezigt ververren
Voor 't heerlyk ligt, dat gloeit als diamanten

:

In eenen ring van 't zuiverste metaal.
De vloer van uw Palais aan alle kanten

Vertoont zig dan met d'allerfchoonste praal.
Maar och wy zien, wy zien flegts het gordyn,
Den voorhang van het Heilige der Heilgen,

:

Waar agter all' die geen verborgen zyn,
Die Godes Volk voor alles quaads beveilgen.
Hier agter prykt Gy Opperste aller heeren,

Drieéénig God op uwen glorytroon.
Hier ziet Gy U van Vroome en Englen eeren,
Op 't wenken van uw oog naar uw geboön.
Onz' nieren, Heer, verlangen in den schoot,
Om haast by U, om haast by hen te weezen.
Al is 't cieraad van d'onderhemel groot,
Dan word nog meer zyn opperkreits gepreezen,

-

Wan

« Openb, 22, vs. 16.

b Num. 24. vs. 17;
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Wanneer wy daar, flegts na kortstondig zinken
In 't duister graf, weêr uit het graf gewekt,

By U, o Star van Jacob zullen blinken
Daar zond' nog vleefch uw zalig volk bevlekt.

O P DE N

DAUW EN REGEN.
Toon 38. Pfalm.

Duw en

vrugtbre zomerregen,
Neêrgezegen
Op het dorstig hout en kruid,
Schoon gy fpraakloos zyt; uw' drupplen

-

Die hier hupplen,
Leeren my met hun geluid.

God zend u ter groeijing neder
Van den ceder

Zoowel als van 't laage gras:
Gy maakt vrugtbaar door uw waarde
Magere aarde,
Die eerst was zoo dorre als afch.

Even zoo, o Geest des Heeren,
Dien uw leeren

-

Heenen doordringt tot in 't hart,
V 5

-

Maakt
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Maakt Gy, dat hy eert zy bloeijend',
Daarna groeijend'

-

In veel goede vrugten werd'.
O gelukkig, dien uw werking
Geeft versterking
Tot een geestelyken bloei!
Maar nog zaalger dien uw' stroomen
Hoog doen koomen

Tot een geestelyken groei!
Zonder uw vogt wy niets konnen:
Laat uw' bronnen

Dies zyn mildlyk opgedaan:
Laatze zagtjes zig ontbinden:
Laat ik vinden,

Dat zy op my nedergaan.
Mag er al geen regen stroomen;
Laat 'er koomen

Dan flegts eenge dropjes daauw.
't Minste dropje van Genade
Koomt te stade

Aan een harte, dor en flaauw.

't Zy dan dauw, het zy dan regen
Word verkreegen,

Heilge Geest, uit uwen schat,
'k Zal my naar die beiden voegen,
My genoegen,

Dat myn ziel uw invloed vat.
En
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En hierdoor zal zy nadeezen
Vrolyk weezen,
Tien, ja zelfs wel honderdvouwd,
Door uw vogt U schenken vrugten
Vol genugten

Voor de gunst , die haar bedouwt.
Totdat zy eens eeuwig boven
U moog looven

En beschouwen klaarlyk daar
Schepfelwondren en genaden
Al de daaden

Van den Opperwezenaar.

O P

D EN

R E G E N B O O G.

O fchoon schakeersel van veel

verven,

Gelykerwyze een boog

Gespannen daar omhoog,
Voor uwen gloed moet strax versterven
Het keurelykst pinceel,

Hoe levendig, hoe eél.
De glans der gulde zonne, fpeelend'
• Op wolkendrupplen, maakt,

Dat gy zoo kragtig blaakt

Met veele verwen 't ooge streelend',
Naar
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Naardat haar ligt valt hoog
Of laag, en straalt in 't oog.
Hoe fchoon een werkstuk van Gods handen

Gy zyt in de natuur;
Nog gaf 't een grooter duur
Aan uwen luister, toen na 't landen
Der Arke gy de mond
Wierd van Gods Vreêverbond:

Zoodat niet meer de magt der watren,
Die vallen uit de wolk,
Nog die in vloed en kolk
Met 't bruiffchen hunner golven klatren,
Thans d'oppervlakte van
Al d'aard bedekken kan.

Maar fpeltge ons deezen grooten zegen

Uit Gods onfeilbren mond,

-

Gy strekt ten zelfden stond'

Een zinbeeld van het heil, verkreegen
Door eenen Regenboog,
Die boven u is hoog,

Uw eigen Schepper, uw Formeerder,
Die van U en al 't heir

Des hemels, aarde en meir

Is d'eeuwge God en Kunstbootseerder,
Wanneer dat hoogste Woord
't Heelal gaf zyn geboort'. *
Deez'
* Johan. 1. vs. 1. -- 3.
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Deez strekt zyn Kerke een Regenbooge,
Die fchooner is van verf

Dan gy. Zoo menigwerf
Zy op Hem, vol vertrouwen ooge
Behoed zyn aanblik haar
Voor allerlei gevaar.
Schoon d'Overste des lugts haar dringe
Met wolken van elend;
Schoon vleefch en werreld wend'

Haar ftroom, opdat zy onderginge
En weeke voor haar drang,

Nog staat zy eeuwen lang,
En zal ook eeuwig, eeuwig duuren,
Nadat zelf zon en maan

Verlaaten heure baan,
Nadat des hemels ftarrevuuren

.

*

En gy niet langer zyt
Met 't einden van den tyd.
O Regenboog, daar onze zielen

Op oogen, dag en nagt,
Eerdatze gansch verfmagt
Door golven van aanvegting vielen
In drenkelings gevaar,
O eenge Middelaar,

Die, door uw geschakeerde kleuren,
Den roem der schoonheid draagt,
Gode en den menfch behaagt,

Laat
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Laat aan my en aan elk gebeuren

Dat heil, datge aan ons oog
Verstrekt een Regenboog.
Een Regenboog, die ons verwiffe,
Datge in 't Genaêverbond
Van eeuwigheden stond
Met ons, zoodat geen droefeniffe,
Geen storm van ramp op ramp

Blufchte onze levenslamp:
Maar schoon de hel en werreldgolven
Ons flingren heen en weër,
Staaf Gy ons des te meer

Uw trouw', datge ons nooit heel bedolven
Zult laaten onder 't pak
Tot eeuwge welvaartskrak;
Maar doe ons 't hoofd steeds houden boven,

O Heimnisregenboog.
Trek tot U hart en oog
Hier door 't Geloof, tot datwe U looven
Met schemerloos gezigt

In 't driemaal zalig ligt.

OP
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VER HEVE LIN GEN.

Sassen, hagel, storm,ys, sneeuwvlok, blixem, donder,
Strafboden van Gods wraak voor 't menschelyk geslagt,
Wanneer zyn gramme vuist in donkerheid en nagt
U werpt, uit zynen troon, op 't godloos rot naar onder:

Gy faamen, en elkeen ftrekt van Gods magt een wonder,
Wanneer Hy in u geeft een blyk van eeuwge kragt,
Hoewel gy midlyk door Natuur word voortgebragt
Op een verscheiden wyze en elk in werk byzonder.

Slegts geeftge een flaauwe schets (hoe schriklyk gy ook
zyt)

Van 't eeuwig onheil, dat zal treffen, na deez' tyd,
Den harden nek en kop der onbekeerde boozen.
Wie bied het menfchdom hulp voor uw geweld? wat
raad?

Geen nood voor Godes volk; fchoon gy stort, huilt,
blaakt, flaat,

-

Als zy Geregtheids Zon voorzig in 't Oost zien bloozen.*
I724.
« Mal, 4, vs. 1, 2.
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OVER DE NK IN G
V A N

EEN

GELO OVIGEN,

Verzekerd van zyn heil in Christus.

Myn ziel, die hier in eenzaamheid
Zig houd van yder afgezonderd,
Staat by zig zelven stil verwonderd

Om 't heil van Godes Majesteit,
In zynen lieven Zoon, den Heiland, haar gegeeven,
Die haar uit d'eeuwgen dood plaatste in het ceuwig leven.
Doodarm was zy en een flaavin
Van werreld, vleefch en zonde en Satan,
Die als een wreede Leviathan

Haar eeuwig zogt te slokken in

Zyn muil, vol groene gal en scherpgespitste tanden,
En haar te kluisteren met eeuwge helfche banden.

Geen Perseus, flegts een digtersdroom,
Op 't moedig paard verbeeld met vleuglen,
. Maar Michaél kon hem beteuglen,
Op 't fneeuwwit paard, haar wellekoom.
Hy
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Hy reed verwinnend voort, opdat Hy overwonne, *
Van 't Oost naar 't Westen toe, zoo glansryk als de zonne,

Ook overwon Hy hem geheel
En met een gadelooze minne
Zogt Hy haar tot zyne egtvriendinne,

En zy viel vrolyk Hem ten deel',
Zoodatze, door zyn bloed gezuiverd van haar vlekken,
In dat schoon purperkleed zyn ryxvorstin kan strekken.
Wat zaagtge,

o hoogste Hemelvorst,

O aller Ryxmonarchen Koning
Toch neder uit uw Hemelwooning
Op deeze zompige aardfche korft,

-

-

En, in 't byzonder daar op haar, die (gansch onwaardig
Zoo groot een hemelgunft') was lelyk en onaardig?
Wat zaagt Gy, o volmaaktheids Bron,

Op haar, die, in haar brooze leden
Verbasterd alleszins van zeden,

-

Uw' volheid niet vermeerdren kon?

Wat zaagtge in haar, om heur by 's Allerhoogsten kindren
Te stellen, dien geen ramp meer weezendlyk kan hindren?

Of was't alleen, ten gullen blyk,
Om daardoor zonneklaar te toonen;

Dat alle goedheén in U woonen;

Dat Gy van zulk een min zyt ryk,
Die, in 't verkiezen van een egtgenoot ter trouwe,
Ziet naar geen schoone, ryke of adelyke vrouwe:
-

* Openb, 6, vs. 2,

X

Maar

322

S T I G TE LY KE

Maar die eerst aan haar zellef geeft,
Alleen door uwe kragt, de fchoonheid
Van al, het welk in haar ten toon leit,
Dus dat zy enkel door U leeft,

En heeft alwat haar kan uitwendig en inwendig
Behaagen, zonder U voorheen dood en elendig?
Gewis, o Heer, dat was 't alleen.

Gy hebt dan dus verhoort haar wenschen,
En maakte haar van duizend menschen

De zaligste, op haar smeekgebeén,

En dat uit loutre gunft', vereifchend flegts alleenig,
Dat zy, ten dank, met Uzig meer en meer vereenig',
Zooals een regtgeaarde vrouw

Vergeet heur land heur huis en vrinden,
Om by haar heer en man te vinden
Al het genoegen dat een trouw,

Bestraald door 's Hemels gunst, van weérzyds in dit leven,
Naar lichaam en naar ziel, kan in het huwlyk geeven. +
En och! dit wenfchte zy ook wel,

Dog 't vleesch is zwak. ai koom 't versterken!
Wil meer en meer haar gansch bewerken,

|

O Vorst van 't geeftlyk Israël,

Opdatze in alles U meer eerbied toone en minne,
Als aan heur egtnoot doet de trouwste hartvriendinne.
Niets wenfchtze voortaan boven dat.

Dus wilze gaarne op aarde weezen;
-

4 Pf. 45. vs. 11, 12,

-

Opdat
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Opdat uw Naam daar zy gepreezen
Door haar; en, als uw Hof haar vat,

Dan juiche zy, eeuw uit eeuw in, in zulk een wooning',
U eer, en lof en dank, als Bruidegom en Koning.
»

I724.

V A L

HERS TE L

vAN

-

HET MENSCH DOM.
Z

A., N

G.

-

Inhoudende deszelfs Val, door Adam.
Toon 24. Pfälth.

Ach, ach! ach! ach! ach

,

ach ! ach ! ach!

Vult gansch de lugt met rouwgeklag,
O Menschdom, al te faam dat naquam

Uw eersten Vader met zyn Vrouw'.
Klopt op de borst, toont diepen rouw
Om Evaas lust en val van Adam.
r

2

-

-

X 2

- 2.
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D'Almagtige, zoo wys als goed, ,
Gaf hen een hof, vol overvloed,
Bond zelf den man aan zyn manninne

Te faam met vrugtbre zegenspraak. a.
Hy gaf hen wysheid magt vermaak.
De Man was Vorst, de Vrouw Vorstinne, b
3.

Het cierbeeld van Gods heiligheid
Was op hun ziel en lyf geleid. c

De ziel was ryk van Godes kenniss'
En aller werking der Natuur'.
Onsterflyk leefde 't lyf, vol vuur

Tot 's Heeren dienst, nog rein van schenniss'.
-

-

-

,

4•

*

-

l

.

Weklevens bliezen roozen uit
Ter eere der volfchoone Bruid.

Gods meesterstuk trad langs tapyten,
Door de Natuur met kleur op kleur
Van bloemen geschakeerd vol geur.

Geen gif nog fmetten kon of byten.
5.

* . .

d

n

we -

-

-

Van 't koningtje af tot d'adelaar

wierd God gediend, in 't lugtvak, klaar
a Genef 1,vs.27,28,
A

b vs. 26, 55 30,

c vs. 27.

325.

M E N GE L ST O F.
En van geen nevelen of dampen

e

Bezwalkt. hun stem gaf bly geluid. :
. . ..
De zon trad in heur stacy uit.
. . .
. .
Op 't glansryxt ligtten hemellampen. .

. . . . .

6.

.
.

,,l

De zwangre boomgaard droeg vol vreugd
Een cierkroon van een groene jeugd,

-

De takken booden, als met handen
Den eersten Heere en eerste Vrouw' : : : : : : :
Veel gulle vrugten, vry van rouw',
. . . ..
Als zooveel' Godes gunftepanden.
. . . . .
. .

7.

...

Het stroomchrystal fcheen diamant,

.

. . ::
. . . . .

De viffchen starren, aan den kant
Zig bakrende van groene zoden,
Zoo fyn van gras, als ware 't felp.
De visch van alle schubbe en schelp

..

e

Bezwom den vloed, niet veil voor 't dooden.

-

8.

-

-

: :
-

Geen das zelf vreesde voor den leeuw, ... . . . . . . .
Geen menfch der wolven heefch geschreeuw,
Geen storm joeg 't pekel naar den hemel.
- -

Het minste vifchje week niet voor
Tonyn of wreede haai uit 't spoor,
Maar zwom gerust.met zoet gewemel.
'rº

gº ' r" ,

-

-

--

»
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, zº,
,-*

De lugt, de stroom en daard riepuit,
Vol vuur van geest, met bly geluid
Des Heeren roem in all' zyn werken.
Het schoone Menfchpaar ftigtte met
Lofzangen, juichgalm en gebed,
Door alle beemden, zooveel kerken.
IO.

De Hoogste zag van zyne stem

.

Al 't puikgewrogt: 't behaagde Hem.

Het was gansch feilvry voor zyne oogen. c.
De schepsels stemden met zyn woord.

De Morgenstarren aangespoord
Daardoor God preezen in den hoogen. d
II.

Het Aardryk juichte driewerf meé
Des Hemels lofzang na de Vreé

En liefde vlogten mirth' met palmen.
De fchoonfte bruiloft wierd

gevierd.

Terwyl 't gevogelt tiereliert
Van vreugd', zingt menfch en Engel psalmen,
, I Z.

Dat heil ware eeuwig ook geweest,

O Mensch, uw lot, zoo niet een geest,
e Genef. 1 vs. 31
w

d Job 3D vs. 9.

-

-
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Gemaskerd onder krongkelzwieren
Van eene flang vol giftig fpog

Uit nydigheid, met helfch bedrog e
Verdorven had den mensch en dieren.
I3

Waarheen? waarheen, volmaakte Vrouw,

.

Verdwaaltge, en wiffelt vreugd met rouw?...

Ai raak toch niet deez' booze vrugten!

,

De schoonheid van uw lyf en ziel,

Die van God op u nederviel,
Zal eeuwig eeuwig van u vlugten.
*

"
- , - .. .

IA.

Dan zultge zien, hoe ras versterf
Dat lelywit, die roozeverf.
De rouw zal u het hart verknyzen,

in 5
-

-

De magerheid uw friffche leên
Misvormen, vol van baarensweén

Zult gy byna voor kindren yzen. f
I 5.

, .. . .

Maar, ach! uw oog is reeds verdoofd

Door 't lachgend schynzoet van dat ooft. . . .
Schoon akonyt nog spog van draaken
Zoo schadelyk niet zy van vogt

Als dit, dat water, aarde logt
En vuur u zal ten vyand maaken.
e Genef.3, vs, 1.

f Gen. 3. vs. 16. ,X 4.

.

- -

-- -

-

--

-

328

S TI G TE L Y KE
I6.

En flegts niet die hoofdstoffen, maar
Tot vyand d'Opperzegenaar:

Dan blaast de lugt niet meer vioolen:
Dan geeffelt storm op storm de zee:
Dan baart u d'aarde menig wee:
Dan legt het vuur al 't rond in koolen.
17.

Wyk toch in Gods Naam! wyk, ai wyk!
Behou uw' man, uw Edensryk !

Behou al 't nakroost, in zyn lenden
Nog opgeflooten! laat deez' vrugt

Nog u nog hem een ongenugt
Verfchaffen, 't welk zal nimmer enden! .

18

e

Maar ach! de beet is reets gedaan.
Gods proefwet wykt voor 't valsche raén, g

Daar ligt, helaas! de Vrouw gevallen
In rampspoed. Adam ! Adam! och!
Schuw toch het flang- en vrouwbedrog,
O Hoofd, o Vader van ons allen! .
I9.

-

O Brein, vervuld met 't eelst vernuft!
Blyf staan nog, daar uwe egaé suft.
z Genetz.vs. 6.
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Helaas! een vrouwenaardt is teder;

Maar gy, o eerste Godeszoon
Sla moedig af aanvegting toon
U in Gods hof den sterksten ceder.
2O.

Maar neen, de gladde vrouwetong,
Die naar de maat der flange zong,
Maakt u verwyfd en stopt uwe ooren.
Laat zig dat Engelenverstand,

,

Door lachgend oog en poefle hand,
Gelaén met doodlyk ooft, bekooren!
2. I .

De lust is dan geboet en maakt,
O Menschen, zietge u van volmaakt
Geworden. h rykste Heer en Vrouwe

Nu zietge u arm, gansch droef van bly
En in een helfche flaaverny
Met al het nakroost uit uw trouwe.
22.

Daar fchiet des hemels blixemfmak

Op u met schorren donkerkrak. i
Het groen verbleekt. de lelyverven
Verdorren op haar struik. de roos
Verquynt, verliest haar fchoonen bloos.

Men ziet al 't bloemtapyt versterven.
23

h Genef. 3. vs. 7.

i vs. 8.

X 5
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't Oogstreelend zoet verstrekt 't fenyn
Tot spys. veel duizend plaagen zyn
Thans uitgestort op land en stroomen.
Het een het ander dier verbyt.
De lugt, het vuur, het water stryd.

's Daags kermt de mensch, 's nagts pynt hem't droomen.
24

Gods vloek treft niet alleen de Slang,
Maar maakt ook d'eerste Moeder bang
En valt op d'afkoomft deezer Vrouwe.

De mensch, och! och! koomt met geween
Ter werreld in, en gaat weér heen

Ten gravc, zat van moeite en rouwe.
25'.

Ach! ach! ach ! ach! ach! ach! ach! ach!'

Vult gansch de lugt met rouwgeklag,
O Menschdom al te faam', dat naquam
Uw eersten Vader met zyn Vrouw':

Klopt op de borst, toont diepen rouw,
Om Evaas lust en val van Adam!

TEGEN.
N

S-T
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T E G EN Z AN G,
Inhoudende 's menfehdorns Herftel,
door Jefus Christus.
:

-

Toon , als vooren.
I .

- 4

-

uicht Hemel, aarde, zee, gestarnt,
Wiens tintelvuur omhooge barnt.

.

. .

, "

. ...

Maakt, heuvelen, geschal: a maakt reyen,

O Menschen, vol van hemelvreugd!
Laat d'eêlste manne- en vrouwejeugd

Met lofzang 't hart ten Hemel lei'en!
2.

't Is lang genoeg gezugt, gesteend:
't Is lang genoeg geklaagd, geweend:
't Is lang genoeg het menfchdom deerlyk
In Adam, als 't gevallen Hoofd

Beschouwd van al zyn glans beroofd,
Die uitblonk voor den Val, zoo heerlyk.
-

3.

De mensch zy ontrouw in 't Verbond

En terg den Hoogsten met zyn zond'
Des
* Jef. 55. vs. 12

332

S T I G TE L Y KE

Des Hoogsten trouw blyft ongeschonden. b

Na eene tydelyke tugt

:

: :

:

Schenkt Hy de schoonste Maagdevrugt
Ter eeuwge medicyn voor zonden.
4

-

2

O Welkoom, edel Vrouwezaad

Gods Zoon, zoovol van Gods genaad'!
O welkoom, zuivre Maagdelely!
O welkoom, Hoop van Abraham
Tweede Adam, Leeuw uit Judaas stam,

Slangtreeder, Ziel van 't Euangely! o
- "

,

J’.

O Welkoom, zegerykste Held,
Vorst Michaël, die nedervelt
Den Duivel, trapt zyn kop te mortel,

En, met het aangegorde zwaard
Uws Woords op 't Euangeliepaard,
De dwaaling uitdelgt tot den wortel. c
6.

O Hemelspruit, volwys, volschoon,
Gedaald uit 's Vaders glorytroon,
Beloofd aan onzer aller Moeder

In Edens goddelyken hof, d
Lof zy U van ons, eeuwig lof,
Die mensch en vee strekt tot behoeder en
7.

b 2. Tim. 2. vs. 13.
e Pf. 36. vs 7.

s Pf,45. vs, 4, 5,

d Genef.3. vs. 15.
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7.

Zooras zag niet het Aardryk weêr

Den glans van U, doorlugter Heer,
Dan Adam was nog ongevallen;

Of 't huppelde vol nieuwe jeugd,
't Vond in zig een herschapen vreugd
Om hoog op zyn geluk te brallen.
8.

. .

De Slang met al den helfchen drom
Trilt voor het Eliangelium,
Krimpt in voor 't vryheid uittrompetten
-

Aan hen, die federt Adams val

Nog waren onder het getal,
Dat zy verstrikt hield in haar netten.
-

9.

Zoo even als een wreed tyran
Het niet, dan spytvol, lyden kan,
Dat een zeeghaftig held de boeijen

Van veel rampzaalge flaaven slaakt,
Hen vry en bly van harte maakt
En doet in 't grootste heil herbloeijen.
IO.

De bloemen, geschakeerd met kleur
Op kleur, een mirrhe- en nardusgeur
*

-

,
-

-

-

-
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Verspreidden , all de speceryen

Vervulden met heur waasfeming
D'aarde en den onderhemelkring.

't Geboomt' gaf keur van lekkernyen. f
I I.

-

De heuvels maakten bly gefchal:

De bergen huppelden: het dal
Zag zig met eene laan van roozen

Alom beplant , daar 't lachgend groen
Deed 't liefelyxt gezigt bevroên

" ， ",

Vol lelywit en tydeloozen.
-

12.

De beekjes ruifchten op de fluit
Des Herders, die met puikgeluid
Van Hemelzang deez' tyd voorspelde.
Het zilverblanke viffchengild
Quam boven zwemmen. 't woedend wild,

Nu mak geworden herwaarts snelde.
1 3.

Strax weidden als uit éénen stam
Gefprooten faam de wolf en 't lam

-

--

-

k'

In groenbegraafde weiwaaranden. g
De doorn week voor de den. de boom
Der liefd' verdreef der diftlen fchroom.

Al 't boomgewafch klapte in de handen. b
t

I4

fHoogl 2.vs. 11. -- 13.

g Jef.65, vs. 25.

h Jef.55.vs, 12, 13,

MEN GE L S T O F.

335

I4

De zon in volste majesteit

-

Trad deeze Zon der Heerlykheid

.

Eerbiedig te gemoete, een starre, i

. :

-

Uitmuntend boven al 't gestarnt

&

Dat aan 't gewelf des hemels barnt,

Begroette Jakobs Stark van verre,
Iy.

De Morgenstarren voor Gods troon
Verheugden zig om Godes Zoon,
Haar Opperheer en 's menschen Heiland.
Een hemelsch Staatsgezantschap bragt
't Geboortenieuws aan 't menfchgeflagt'
Van Hem, de hoop van zee en eiland. 1
16.

-

Deez boodschap klonk in 's herders oor
En drong Herodes hofpoort door, ,
Veel tot hun val maar regte vroomen

Tot troost, die hoog of laag van staat
Dien Heilvorft vol van vrederaad

Op het eerbiedigft wellekoomen. m
-

-

17.

-

:

-

-

-

Wie smaalt nu nog op 't vrouwgeflagt?
D'Aertsheiland zelf is voortgebragt,
i Matth. 2 vs. 9.
m Luc. 2. vs. 34.

|
i

-

Door

w

* Num. 14, wo, 17. . l Luc. 2. vs. 9. -- 14.
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Door 's Hoogsten kragt, uit Davids Spruite.
Wat staartmen staâg op Evaas feil?
Maria baart het opperft Heil
Den Sterksten, die Gods Hof ontfluite.
18.

O zuivre Godverloofde Maagd,
Die uwes Scheppers keur behaagt!
Wy fmooken u geen wierookdampen,
Maar zeggen eeuwig: Godes Bruid,
Gy zyt de Moeder van die Spruit',

Die tegen al de hel moest kampen.
I 9.

Welzalig ! driemaal zalig gy!
Maar zalig ook der vroomen ry
Daar Jesus nog word ingeboren,
Niet naar het vleesch, maar naar den geeft,
Om hen te reeden toe ter feeft

Als zyne Bruid in 's Hemels chooren:
2O.

In zulken is het, dat het Beeld
Des Heeren weder word herteeld

Door Godes Woord en 's Geestes kragten.
Dit blyft bestendig door genaé. n
Dat Satan vry rondom hen ga; o

Hy zal dien schat niet meer bemagten.
2'.

• 2, Cor. 1z, vs. 9. 1. Pet. 1. vs. 5.
**

• 1. Petr. 5. vs. 8.
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2,1 .

Was Adams heil voor éénen dag
Of nog iets langer, * en 't geklag
Van menigen voor veele jaaren
Op aarde, des Aertsheilands heil,
w,

Verkreegen vry van breuke en feil,
Doet vreugd der ziel voor eeuwig gaéren.
22.

Hy, Hy, de schoonste Bruidegom,
Gehuwd door 't Euangelium
Aan zyne Kerkbruid, leid haar teder

Langs lustwaarande en roozegaard, p
En zorgt voor heuren zwakken aardt,
Zoo dat geen draak haar gansch verneder'. 4
23

Hier wykt de kennisboom van 't quaad
En goed, voor dien van Gods genaad',
Den Levensboom vol edle vrugten,

Wiens loof verstrekt der Heidnen heil,

-

Daar 's Hemels vreugde, zonder peil,

Voor eeuwig wegbant klagt en zugten. r
24

* De giffingen, hoelang Adam ongevallen in 't Paradys gebleeven
zy, zyn tweederleie. Sommigen meinen flegts éénen dag, sommi
gen meer tyds. Der laatsten mening agte ik waarschynlykst, wegens
al 't werk, dat Adam voor zyn val deed.

q Openb, 12, vs. 1. - 6.

p Hoogl. 2. vs. 1o. - 14.

r Openb, 22, vs. 2. 3.
Y
t

3,s
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24

Gelukkige Herschepping voor
't Nakoomlingschap van Adam, door
Den tweeden Adam (Adams Zoones
De Vrugt der Jongkvrouw', Godes kind)
Gewrogt voor 't Volk van Hem bemind,

Opdat Hy hen schonk 's levens kroone.
25'.

-

Juicht, Hemel, aarde, zee, gestarnt

Derhalven, dat zoo glanzigbarnt!
Maakt, heuvelen, geschal ! maakt reyen,
O Menschen vol van Hemelvreugd!

Laat d'eêlste man- en vrouwejeugd.

Met lofzang 't hart ten Hemel lei'en.

T o E Z A N G.
Toon: Het vinnig fraalen van de zon.
I .

Dat 's regt. dat is der vroomen pligt,
In Adam eerst gevallen,
In Jefus weder opgerigt,
Geheeld van hun misstallen,
s Luc.3. vs. 38.

v.

:
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2.

Gezuiverd van des Proefbooms beet,
Door 's Kruislams bloed te drinken:
Door het Gethsemaneefche zweet

Geregtigd om te blinken

In 't allerfynste feestgewaad,
Als 's Allerhoogsten zoonen
En dogters van God, wiens genaad'
Hen eeuwig zal bekroonen.
4

Het hoofd met goud, de hand met palm; a
Zoorasze, omhoog geheven,

Op aller Vroome en Englen galm
Ontfangen 't Eeuwig leven.
1724.

« Openb.7.vs. 9. Jac. 1 vs. 12:

D F.
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D E

VE R G E NO E G DE Z I E L,
Met heur aandeel aan

J

E S U S.

Toon: Hoe kan een menfch naar goede dagen tragten.

Neen, neen, ik koos geen werreld, vol van schatten,
Geen Ooft nog West dat goude zanden heeft,

Wanneer ik maar dat groot geluk mag vatten,
't Welk iemand voelt, in welken Jesus leeft.
Voor zulk een heil, voor zulk een duurzaam zout

Wykt diamant, robyn en louter goud,
Dat berg en stroom inhoud.

'k Laat Griekenland en Roome hun geleerdheid,
En ik beny geen wysgeer zyn vernuft,

Die dikwyls toont te naakter zyn verkeerdheid,
Hoemeer hy in verborgen zaaken fuft.

Voor Jefus Geeft, als die de ziel verligt,
En maakt, dat zy daarnaar heur werking rigt,
Alle aardfche wysheid zwigt.
Laat al het zoet, dat immer zy begeerlyk
Voor het gevoel, gehoor en reuk en fmaak,
Laat al het schoon, beminnelyk en heerlyk,
Verschaffen aan het kiesch gezigt vermaak:

* In

M E N G E L S T O F.

In Jesus is bevat het zoetste zoet.
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*

. .

By zyne schoont verliest al 't aardsch zyn gloed,
Voor een godvrugt gemoed. -

'k Misgun geen heer, geen prinse, geenenkoning'
Geen kaizer hunnen hoffelyken staat,

->

't Zy binnen het zy buiten hunne wooning
Gewis voor my vinde ik daar by geen baat:

Maar groete ik regt ook Jefus voor den myn' » -Zoo zal Hy my alszins doen waarlyk zyn
w

Vol glory zonder fchyn.

- -- -

*

Vaartwel dan aardsch verstand en schat en schoonheid! . .
Vaarwel dan, o alle aardfche majesteit! " " "
Verstand en schat en schoonheid, die ten toon leit
In Jefus, vol van 's Hemels heerlykheid,

Behaagt myn oog, verwint geheel myn zin. . .

Want hem alleen, hem agte ik 't hoogst gewin.
'k Wy Jesus al myn min.

O dat Hy ook aan my zyn schoont liet blyken
Vol tedre min! o gaaf Hy my verstand

" )

Door zynen Geeft! o quaam Hy my verryken

Met alles goeds uit regte en flinkehand!

.

Dat waar m'een heil van 't allerduurzaamft zout

Meer dan robyn of diamant of goud,
Dat berg of stroom inhoud.
I724,
-

-

1

-

-

.
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A A N G EN A A M H E I D
D E R

Z I E L R U S T E
I N

G O D S

W I L L E.

Toon 6. Pfalm.
n
-

W. fmaakt de ziel een zoetheid,
Wanneerze d'Oppergoedheid
Vertrouwend volgt al stil,
En , zonder murmureering',
Der vrye Gods regeering'
Gantch onderwerpt haar wil.
Gewis zoo eene ziele,

Schoon zelfs de hemel viele,
Zou blyven als een rots

Standvastig, zonder fchrikken,
Geruft in 't wys beschikken
Des Heeren haares Gods.

't Zy 't voorga, het zy tegen,
Uit alles proeft zy zegen;

Omdat zy al haar vreugd
Stelt daarin, datze draage
Met lust, wat God behaage
In d'ouderdom en jeugd.
--
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Zy weet toch, dat heur' Vader,
Die hoogste Wysheids ader,
Vry beter kent dan zy,
Wat haar tot heil kan weezen:

Dies streeft zy alle vreezen,
Door hoop op God, voorby.

Zy vraagt van God geen reden;
Maar fchikt all' haare zeden

Naar zyn vrymagtigheid.
Al valt heur wenfch haar tegen,

Nog volgtze bly die wegen,
Waarheen Gods wil haar leid:

Want 't blykt haar by de stukken,
Dat dikwyls ongelukken
Heur wenfch haar had gebaard,
En dat Gods wyze handel

Haars ondanks zelfs heur wandel
Voor onheil heeft bewaard;

Als Hy niet heeft gegeeven,
't Geen haar zoo lief als 't leven

Scheen, en in tegendeel

Veel heils wel liet toekoomen,
Waarvan haar ydel schroomen

Afkeerig was geheel.
Zoo doet God alles strekken
Om haar van 't aardfch te trekken
Y 4

Tet
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Tot het bestendigft goed.
Zoo rustze blyde en stille
In Godes eeuwgen wille,
En pryft al wat Hy doet.

O Hemelsch, hoogst genoegen!

,

Ik lieve u meer dan 't zwoegen
Om al het werreldfch heil.

w

Mag ik my zoo gedraagen
In 's werrelds wiffelvlaagen;

Dan kent myn vreugd geen peil:
Dan zal ik hooger stappen,
Als alle weetenschappen
Van d'oud en nieuwen tyd

My immer konnen leeren.
Koom dies, o Geeft des Heeren,

Maak 't hart daartoe gewyd.
Ik eifch dan boven dit niet:

Want als myn ziel 't bezit ziet
N

Van dit, zal zoet en zuur

Haar alles zyn om 't even,
Wanneerze maar mag leeven
Te vrede in Gods bestuur.
Geen fchat zal haar verlokken

Geen armoe gansch verschrokken
Doen zyn. geen stand of eer
Zal haaren moed opblaazen.
Niet
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Niet zotlyk zalze raazen,
Al daaltze in laagheid neer.
Zy zal wel in haar vrinden
Een zoet genoegen vinden,

Dog onderschikt aan God,
Maar schoon haar vrinden vlugtten,
Zalze eenzaam ook niet dugten
Verwyfd voor 's vyands fpot.
Gezondheid zal zy agten
Hoogstwaardig te betragten

Van al het tydlyk goed,
Niet schrikken voor elenden,
Met hoop dat God zal zenden
Ook by den kruislast moed.
Goed agt zal zy steeds geeven
Tot onderhoud van 't leven

Op aard', maar koomt de dag,
Dat God haar roep naar boven:
Te meer zal zy Hem looven
Met geeftlyk vreugdgelach,

Al juichend zalze scheiden,
Om Gods lof te verbreiden,
Volmaakter dan ooit hier.

O Zaligste aller menschen,
Die vry van vreeze en wenschen
Dus rust in Gods bestier!
1726.
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Z A L I G H E I D,

G E EN E

B U I T E. N

C

H

R

I

S T

U

S.

Toon : O Kersnagt enz.

We verr' van iemand te verdoemen
Ofeen rampzaligen te noemen,

Wraake ik all' zulken, die zig hier
Op aarde in Godes zetel stellen,
Deez vry verklaaren, die ter hellen
Verbannen in het eeuwig vier,

Wie zytge, o menfch, die andren oordeelt,
D'Een met de Hemelvreugd bevoordeelt
En d'andren by den Duivel stelt?
Een dienstknegt staat of valt zyn Heere: a

Dog gy, verwaanden, kreukt Gods eere,
Zoovaak gy zulk een vonnis velt.

Maar schoon dit Gode alleen bleef heilig,

Nogtans is 't voor den menfch ook veilig,
Na een naauwkeurig onderzoek,

Te zeggen, dat geen weg ten leeven
Is, of zal worden ooit gegeeven,
Dan dien ons leert Gods feilloos Boek.
Hier
a Rom. I4, VS. 2. - - 4.
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Hier zwigtal 's menfchen fchyngeleerdheid,
Alle aardfche wysheid word verkeerdheid

Voor 's Hemels wyze eenvouwigheid.
Die kan alleen, op wiffe gronden,
Ons leeren, hoewe, vry van zonden,
Ten Hemel worden opgeleid.

Hier wraakt God alle menschenleering
Van grove of fyner afgodeering b
Of steun op eigen heiligheid, c
Hier schaft God af alle offerhanden,

Die oudstyds Hem ter eere brandden,
Naar Arons zede toebereid. d

Veelmin leert Hy de menschen zoeken

Bevryding van de straffe en vloeken,
In lichaams pyne of speening van
De fchepslen, die een Uitverkooren
In Christus, door Gods Geeft herbooren,

Met dankbaarheid gebruiken kan. e

Een eenig middel kan die allen,
Welke ooit in Adam zyn gevallen,
Bevredigen op nieuws met God,
En die dit middel mist, ocharmen!
Moet eeuwig mifen Gods ontfarmen
En zaligheid word nooit zyn lot. f
Een

* 1. Cor 1o vs. 14.

e Rom. 1o. vs. 3.

* 1. Tim,4 vs. 3, 4. Coll, 2, VS, 21. --

23,

d Hef 66 vs. 3.
f Hand. 4, vs. 12.
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Een Farifeeuw mag bidden, vasten,
Zig zelf en anderen belasten
Met willekeur van menfchen, maar
Schoon hy gave al zyn goed den armen,
Om voor Gods regt zig te beschermen.
't Helpt geenszins zonder Middelaar. g

De jongling, by zigzelven heilig
En, naar zyn meining, vry en veilig
Voor Wetsvloek ging bedroefd daarheen,

De zwakheid ziende zyner werken.
't Was Jefus kragt die hem moest sterken

Zou hy gewis ten Hemel tréen b
Dus blyft de roem hier uitgeflooten: i
Dus word geen zaligheid genooten
Door borgerlyke deugdenkragt.
Om iemand zalig te doen sterven,
Om iemand Gods gunst te doen erven

Heeft 's Middlaars bloed alleen de magt. k
Gansch ydel dies is het betrouwen
Van all', die op iets anders bouwen
De hoop van hunne zaligheid.
Geen menfch kan tot den Vader koomen,
Die niet den Zoon heeft aangenomen
Als Leidsman, die tot God hem leid. l
Dit

g Luc. 18. vs. 9. -- 14.

# Rom. 3. vs. 27.

h Matth. 19, vs. 16. -- 26.

'k 1. Ioan. 1. vs. 7.

t Ioan. 14 vs. 6.
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Dit leert Gods Woord als zuivre Waarheid.
Dit's 's Hemelsweg in volle klaarheid.
Alwat, behalven deezen weg,

Het menfchelyk vernuft wil digten,
Al fcheen het vol van deugdepligten,
Is niets dan ydel overleg m
Op U daarom, o Menschenhoeder,
Wil ik alleen betrouwen, vroeder
Dan die op andre gronden staan.
Alleen, alleen door uw versterken,'
Wil ik betragten goede werken. n
Door U alleen ten Hemel gaan. o
1726.
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D E N

D O Q D.

D. booswigt schrikt alleen op 't woord van dood,
En hoort heel noô van sterven,
-

m Coll, 2, vs. zo. -- 23

n Joh. 15. vs. 5.

Dog
o Eph, 2, vs. 6.

35'o

S T I G TE L Y KE

Dog 't denken aan de dood Gods gunstgenoot
Veel vreugde doet verwerven.

-

En zou het niet? hy ziet den dood niet aan
Als strafboö ten gerigte,
Maar als een vriend, die hem noodt mée te gaan
Voor 't lieflyk aangezigte
Des geenen, die hem maakte een kind van God,
Zelfs eer hy was gebooren,

Schoon hy ook naar 't gemeene menschenlot,
In Adam was verlooren.

O fchoone dag! dag beter dan de dag,
Die hem uit d'Oosterpoorte

't Eerft zonligt bragt, waarop hy eerftmaal zag
Den stond van zyn geboorte!

Reed zig een bruid ter bruiloftstacy toe
Met keur van vreugdetekenen:
Een Christenziel mag, ruim zoowel te moé,

-

Deez dag haar trouwdag rekenen.
Zy, hier een bruid door ondertrouw alleen
Van Jefus, haar Beminden,
Gaat nu haar Heer, bevryd van alle weén
In 't Hof der heilvreugd' vinden.

Een Englenstoet geleid haar by de hand
Met Hemelbruiloftzangen,

Daar Gods Zoon haar, zy Hem, vol heilgen brand
Van Godsmin zal ontfangen.

Koom, naare dood, voor boozen, schoone dood
Voor 's Heeren gunstelingen:
Koom,
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Koom, lieve dood! voor Godes gunftgenoot,
Daar Englenreyen zingen
Het hoogste lof, tot eer van God en 't Lam,
Dat voor zyn volk den dood zyn fchrik ontnam.
1726.

S T E R F B E D

vA N

EEN”

CHRISTEN.

O

hoe gelukkig is de mensch,
Die, wen God roept, van zynen post
Word als een krygsman afgelost
Ter eeuwge rufte, naar zyn wenfch!
Het uur, dat eenen Belfazar

-

Verschrikt en breekt den lendenband, a
Voert mynen Christen triomfant

Ten Hemel op een zegekar.
De dag, die eeuwig weedon1 baart
Voor boozen en hen in de hell'

Doet strekken 's Duivels guichelspel,
Maakt, dat hy in Gods haven vaart.

Zyn lichaam blyve voor den worm
Een poos, 't zal ook met fchooner glans
Eens koomen, daar de zielen thans

Reeds gaat ontwyken allen storm.
1

a Dan, 5, vs. 6.

Dat

35 2.
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Dat vry de huisvrouw en het kroost
Beween haar man en vader; dat

De vriendenfchaar, van traanen nat,
Om 't sterfbed zugte, doof voor troost,
Myn sterveling van God gesterkt
Trooft nu zelf nog zyn kroost en vrouw
En leert hen maat in hunnen rouw',

Dewyl 't al goed is wat God werkt.
Hy is ganfch los van d'aarde en al
Wat d'aarde in heuren omkring houd.

Hy weet dat God, op wien hy bouwt,
De zynen wel behoeden zal.
Schoon door natuurtrek 't harte breekt

In 't scheiden van all', die hy mint,

Genade maakt hem Godsgezind
En hem een Englenmoed inspreekt.

Zyn weezendlykste testament
Bestaat zoozeer niet in het goed
Als wel dat hy in elks gemoed,

Tot 't laatste toe, de Godvrugt prent.
De Godvrugt, weet hy, is 't gewin,
Het hoofdgewin, dat het geflagt
Versterkt met diamantekragt
En best verrykt het huisgezin,

Vry beter dan het raap en schraap
Door regt of onregt, daar, helaas!

Zyn tyd in quift een werrelddwaas,
Tot dat hy valt in d'yfren flaap.
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Myn Christen draaft op hooger draf.
Hy weet, dat brood in hongersnood
Wel spyft, maar Godvrugt in de dood z:
Meer geeft dan eer offchat ooit gaf.
-

-

*

Dus, 't zy met meer of minder weén,

Naar 't lichaam, voor een korten poos
Geprangd, gaat hy nu voor altoos
Als winnaar in zyn Goël heen.

't Gezigt breekt. bloed en tong word ftyf.
Het laatste snikje zend de ziel
Ter oirfprongplaats, van waarze eerst viel,
Uit Gods hand, in 't nu zielloos lyf.

Daar vindze thans een open hof.
Daar voegtze zig by altemaal
De zielen, die met hemeltaal'

God zingen eeuwig eer en lof.
O zalig elk, die zulk een end
Genieten mag, die dus, van d'aard'
Vol ramps, ten derden Hemelvaart,
Als God hem stervensbode zend.
1726.

.

. ..

. . . .

. .

.

-

.

QP

354

s r I G TE L Y KE

O P 'T GE Z I G T

Van drie Lykbegraafniffen, op een en den
zelfden tyd elkanderen te gemoete
koomende.

r

t

Toen

1 5. Psalm.

Gen ftigtelyker tafereel
Kan zig vertoonen voor de zinnen,

Dan daar de dood, met zyn pinceel,
Het sterven, yder menfches deel
Den leevendigen brengt te binnen.
Gewis die trekken leeren meer

Dan wulpfche werreldschilderyen
Die leiden 't hart af van den Heer

Deez' buigen 't voor de Godheid neer,
En leeren 't zig der deugd toewy'en.
De fchoonste spreuk, die immer mond

Van menschen sprak : gedenk te ferven,
Word best erinnerd op den stond,
Wanneer er veelen op de fpond'
Des krankbeds moeten 't leven derven.

Nog dringt zy dieper in het hart,
Wanneer met lykstoet 't lyf ter aarde
In rouwgewaad gedragen werd
Ter
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Terwyl het graf den mond opfpart
En ziet geen jaaren aan nog waarde.

Op dat gezigt word yder mensch,
... ---- -Die 's werelds zaaken ziet met oordeel, ..." i:
Vermaand, dat, eer hy ook verflenff”

-

Door 't sterven, van den Hemel wenfch' Genade, opdat hy sterf met voordeel.

'

Met voordeel sterft toch ydereen,
Die hier leert zyne dagen tellen,
Die , met gestadige gebeén,

Van God wenfcht op het pad te treên,
'Waar langs men kan ten Hemel fnellen.
De levende merke op de dood
Dus van zyn naasten weggedragen

Naar 't graf, en tragte, eer stervensnood
Hem ook draage in des aardryx schoot,

Te sterven in Gods welbehaagen.

,
-- - -

- - --

1728.

-

.
-- -

- -- - -

-

'

'
-

*

,

.

ex

1-

-

r"
-

\

' ''

- g.
-

*

-- zo "

'

I

-

Z 2.
v' tºe te
- -

- is

-

“ QP

356

S T I G T E, L Y KE

O P

BUIJIG WINTERWEDER,
Nu met fneeuwvlaagen, dan met zonneschyn.
Toon: Henderikjes, zoete blikjes enz.

W

interdagen,
Die uw vlaagen
Neêr koomt jaagen
Op ons aard',
En den donker

Door 't geflonker

Van de zon somwyl opklaart.
'k Zie u geeven
Van ons leven,

Voortgedreeven
Als de fnee,

Een schildrye
t"Allen ty'e.

-

Tot onze onderwyzing reé.
Geeft de duifter

Eens geen luister,

. En verguist 'er
Dwang

M E N G E L S TO F.

Dwang de deugd,

- . .

't Duurt niet stadig

Maar genadig
* * * *
Schenkt God tuffchenschyn van vreugd.

*

Schynt verblyden
Van het lyden
U te vryden
Voor altyd;
Na wat vreugde,
Die verheugde,
Koomt alweder nieuwe stryd.

. . .

* .

-

**

.

-

.

.

. . . .. :

'.

. . ..

: -

*

1-

- - --

Ziet dit aan hier,

't Moet zoo gaan hier. . . .

Wy bestaan hier, .

. . . . . :: 2

. .

. .

Nu eens bly,
. . .

Dan weér droever.

's Werrelds oever,

. .

.

: : "ev,

.

's

. ... . . .

"

Word geschuurd van zulk een ty. .

. .

Zulke vlaagen

,

Zullen plaagen,

.

Alle dagen,

Ons op aard'.

-

. . . .
. : : : :
-

't Ondermaanig
Is zoodaanig

-- r

r

--

't Houd geene altoos vaste waard'.- no -

Maar daarboven,
Daar het looven
Z

4p

d

-

. 's
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In Gods hoven

Eeuwig is,
Daar houd vrede

Vaste stede,'

Daar lyd vreugd geen hindernis.
Al het fchendig,
Onbestendig

En elendig

-

Heeft daar uit.

' -

Al het heerlyk,
Al 't begeerlyk
Daar uit volle bronnen spruit,

- -

Schep dan moed toch,
Ziel, wees vroed toch,

. . ..

|

Al het quaad,

.
- -

Dat ooit menschen,
U toewenfchen,
, , '
Of toebrengen met 'er daad.

. . - - - V:

,

@

5
*

.

,
. .

- ; 4.

Agt het streelen
Nog het deelen

* *

Nog het steelen
Van 't geval;
Maar vernoeg u,
Ziel, en voeg u,

| | | | || |

.

En verzoet toch

- - -

.

.
,,,
: : :: : : : :
-

-

-

Naar 't bestuur van 't Eeuwig Al.
! ::

zº.

Hoogst
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Hoogst Vermogen!

--

- -

-

-

Laat myn poogen
In uwe oogen
Weezen goed.
Laat ik pryzen .

-

--

En bewyzen
Dank in alles watge doet.

|

1728.
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EEN GELO OVIGEN
NAAR

zYNEN STERFsToND.
Toon. 58. Pfalm.

'

l

O wanneer zal die tyd eens koomen,
Wanneer de zondaar billyk schrikt,

-

:

-

::

Maar wiens erinring my verquikt
En strekt de hoogste hoop der vroomen!

O wanneer nadert eens die dag,
Dat ik van d'aarde trekken mag!
Z 4

Wan

36o
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Wanneer zal ik m'eens zien bevryden

Van 't zondig vleefeh vol quaade zugt,
Dat my steeds afleid van de tugt
En daaglyx werk geeft om te stryden
Met booze wennis en begeert',

-'

Die 't hart nog vaak van God af keert! a
O welgezegend zal die dag zyn,
Wanneer de ziel van 't lyf ontdaan

Alle aardfche strydlift zal ontgaan
En veilig onder het gezag zyn
Van mynen God, voor zynen troon,
Gekuifcht, geheiligd door zyn Zoon!

Daar zal geen oude mensch meer woelen
En quellen 't weérgebooren deel.

De nieuwe mensch zal daar, geheel
Geheiligd, geen meer kragt gevoelen . . .
Der aanvegting', maar zig tot eer

Gansch zuiver quyten van den Heer'.
Dan zal het oog geeneydelheden
Meer zien, het oor geene ergernis : "
Meer hooren. 't oordeel nimmer, mis

In 't kiezen, 't spoor te buiten treeden,
Maar van al 't zondig stof ontdaan
Zal myne ziel ten Hemel gaan. ,,
Daar
a Rom. 7.vs. 15. - 24.

\
-
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Daar zalze kennen, lieven, looven

-

Volmaakt haar God, naar zyne Wet,

….

Door geen lyfs zwakheid meer besmet.

· · ·

..
·

Daar zal geen vyand haar berooven
Van 's Geestes vreugde en kalme ruft',

... ---

Terwylze zig in God verluft.

-

. . .

Daar zal het eind van al 't gequel zyn,
Het eind van aller vroomen stryd,
Daar zalmen voor geen langen tyd,
Maar eeuwig , eeuwig, eeuwig welzyn.
O wanneer, wanneer koomt die stond!
Ik wenfch daar naar uit,'s harten grond,

Heer Jefus! haast u, kan het stemmen

*

-

.

. .

. . . . .

Met 's Hemels raadflot en Gods wil.

Ai haast U! haal my tot u stil!

-

. .

.

-

-

Verhinder al wat dit kan stremmen!

- - - -

Maak my geheel ontzelfd van my
En plaatsme by de Hemelry.
1729.

HEILZAAME WANHoop
V A N

E EN CHRISTEN.
Ik wanhoope en

ik wanhoop niet.
Ik wanhoope aan myne eigen werken,
Z y

Daar

36*

|
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Daar niets verdienstlyks door geschied.

-

Dierydle hoop kan my niet sterken.

Daar moet een beter hoope weezen
Opm voor Gods toorne niet te vreezen.

Wat is die hoop? 't is 't Kruis alleen
En buiten 't kruis weete ik geen gronden.
Alle eigene geregtigheên

Agte ik bedriegelyke vonden, ,
Rietstaven flegts, die strax bezwyken,
Zandgronden, die 't gebouw doen wyken,
Uw' Kruisverdiensten wil ik maar

Tot steun, Heer, van myn hoope ontfangen.
O zaalge wanhoop, als ik daar,

Van alles los, mag vast aan hangen!

Zoo kan de wanhoop aan al 't eigen . . .
De ziel tot waare hoop best neigen.

.. .

1729.
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G E EN E |

|

|

REGTVAARDIG MAAKING,

B U 1 T EN
C

H

R

I

S

T

U

S.

Toon: Staat er enz.

-

- - --

W

aaken nog vasten, 's vleefches pyn,
Traan nog gezugt kan 't middel zyn

-

-

- -

Voor onze zielen,
(Die alle vervielen)
Om fchuldloos te koomen voor Gods aanschyn.

,

Voorspraak van Heilgen is om niet,
Schoonmen al derwaarts heenenvlied;

Wyl toch hunne ooren
Ons niet konnen hooren.

: "

,

En zy niet weeten wat ons hier geschied. a

't Goud zou ons baaren eer verderf, b.

Dan dat het zaligheid verwerf ' Voor onze zonden

Word losgeld gevonden

----

Door vleefchtugt, Heilgen nog goud eermen sterf e
-

r

• Jef 63 vs. 16.

* Hand. 8.vs. zo.

-

*

. . . Nie

* . Cor, 13 vs. 1. - 3.
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Niemand kan zynen naasten meé
Schuldeloos maaken, op zyn beé

Schoon die wou geeven
Zyn goed, ja zyn leven, . . . . .
Om dus te koopen den eeuwigen vreê.

Eén weg blyft 'er dies maar alleen.
Om van onze ongeregtigheên
Quyting te hoopen.

Welke is die ? te loopen
Naar Hem toe, die voor den mensch heeft geleën. d
Loffer der zielen, gansch volmaakt,
x
Veiligft is 't, datmen tot U naakt
'k Zoek myn bevryden
Alleen in uw lyden,
-

Want daardoor is 't oorlog met God gestaakt.
1729.

-

-

G o D AL LE EN
-

D E

-

-

-

HEILIGMAAKER.
Toon. Ik moet het gaan klaagen.

Veer is al 't wenfchen
En 't werken der menschen,
d 1. Tim. 2. vs. 5, 6.

.
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Om heiligheid
Zoo niet Gods Geeft hen leid.

't Is zellefsbehaagen,

't Is eer te bejaagen;
Als menschenmagt
Steunt op haare eigen kragt. a.

Van 't eigen te schreeuwen
Past flegts Farifeeuwen.
De Tollenaar

Koos beter weg voorwaar. V
Almoogende Goedheid!
Schenk Gyme de vroedheid,
Om , naar uw Woord,

Te zyn, zooals 't behoort.
-

'

-

Ik kenn' 't onvermogen
Van 't menfchelyk poogen;
Maar weet met een',
Dat Gy't al geeft alleen. c
Koom, heilig Gy my dan,

Updat ik blyf vry van
Een yd en waan
En aan uw hand moog gaan. e
-

1729.

a Col. 2. vs. 21. -- 23 , b Luc. 18. vs. 10. -- 14.
« 2. Cor. 5. vs. 5.
d Pf. 131. vs. 2, Hof 11, vs. 3.

Y DE L

-
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YDELHEID DES GELoo Fs
Z ON DE R

GOEDE WERKEN.
Toon. Hoort, gy Vorften zaarde.

Yea, ydel is het boogen
Op het Heilgeloof,

Zonder naar de deugd te poogen, ,
Voor haar leffen doof.

-

Zulk een leui en zorgloos leven
Is een gulde droom,
Die den menfch geen troost zal geeven,
Als het fterfuur koom'.

't Is een wild gewafch, wiens bladen,

Maaken groot gerugt;
Dog dat nimmer staat gelaaden
Met een goede vrugt.

Sodoms appels zyn 't, die fchynen
Van een schoone kleur',

Maar die strax tot stof verdwynen,
Zonder fmaak of geur.
Dat Geloof is zonder leven,
Waarvan niemand ziet
* *

*

*
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Blyken uit de werken geeven. a

-

:

't Is een louter niet.

Die zig roemt in Jesus plaffen
Van de zonden kuifch

Voor Gods oogen afgewaffchen,
Torffe ook Jefus kruis. b

1

Opperleeraar, Geest des Heeren,
Werker van 't Geloof!

Wil my zulke werken leeren,
Die 't Geloof niet doof

Doen verschynen, maar het geeven
D'allerbesten blyk,
|
| -- .

Dat het is vol kragt, vol leven

*

. .

En in Gode ryk.
1729.

- '

G EV E IN S D E

z E D I G H E I D.
Toon; Quand la Bergere vient des champs.
-

W

at baat het huichelend gelaat?
Als 't hart niet staat

Naar Gods genaad'

I
à

« Jac, z, vs. 17, 18,

k Matth. 16. vs. 24.
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Is veinzery het hoogste quaad. a
En huichelaaren

Voor zig vergaëren

-

Slegts schande en smaad. b .
Dus pleistertmen een stinkend hol,
Van vuilnis vol. c
In lammrewol

Speelt wel een ruige wolf zyn rol: d .
Nogtans voor straalen,

Die deugd laat daalen,
Blyft hy een mol.
Onfeilbaar Hartekenner! Gy,
Die best weet, by
Wien huichlery
Of waarheid herberg', houme vry
-

Voor fchyn, zoo fchendig
Maak my inwendig

-

Beft van waardy.
1729.

a Matth. 23. vs. 13. -- 29:
b Job 8. vs. 13.
c Matth. 23. vs. 27.
d Matth. 7. vs. 3.
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G E E N E

INwENDIGE HEILIGHEID,
Z O N D E

R

UITWENDIGE NEDERIGHEID.
Toon: Hoort, o menfchen, hoort dit wonder t . . .
4

-

2

-

Op de Heiligheid te roemen,
,,'

En te praalen met de bloemen
Van de werreldfche ydelheid
Is zooveel als ligt met duister
Saam te trouwen. 's werrelds luister

-

Dooft flegts 's Hemels majesteit.
** *

Wie zig tellen wil by Vroomen,

. ..

. .

. .

En nog durf te voorschyn koomen
Als een trotfaard vol van pragt,
Of als eene hofpop praalen,
Zal flegts oneer op zig haalen,
Billyk by elkeen veragt.
God en werreld zyn twee heeren,
Die men nooit te faam' kan ceren. 4 --

Kïeeft
* Matth. 6.vs. 14.
•

Aa

s T 1 GT E L Y K E

37o

* Heeftmen heiligheid in 't hart',
't Is onmooglyk of uit teeknen

-

Van 't uitwendig kan men reeknen,
Dat die daar gehuisvest werd.
Is 'or blixem, zonder straalen;

Zyn 'er bergen, zonder dalen,

. Is er hoogte zonder laagt', '

-

Dan kan iemand heilig blyven

En te faam' de praalzugt styven,
Die der werreld zoo behaagt.
Maar is 't vuur nooit zonder hette;
Maaktmen inkt nooit zonder fmette;
Looftmen traanen, alsmen fchreit;

Zoo noodwendig moetmen leezen
(Wil er iemand heilig weezen)

In hem Christen nedrigheid:
Nedrigheid, die geene gronden
Stigt op vieze menschenvonden,
Maar op Godes Woord alleen. b.

Jesus! maakme inwendig heilig

Door uw' Geeft, en leerme veilig
Op uw nedrig voetspoor treên.
1729.

b Matth. 15. vs. 6. - 9,
*....is
,' n

-

collz, vs, zo, - 23:

-

-

- - -

**
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|

DOODSERINNERING.
Toon: Ai, wat vraage ik toch naar Waarde. O

H: is hy t'agten,
Die, terwyl hy 't ligt genoot, .
In den bloei der levenskragten,
Dagt voorzigtig aan de dood,

'

-

Dien is sterven geen verschrikking,
Maar een lieflyke overgang
Tot de Hemelsche verquikking,
Die zal duuren eeuwig lang.

-

---

-

- -

- -

' -

O! zulk sterven is geen sterven,
Maar d'onsterflykheid verwerven,

"

leven!

.

.

-

JEn zig fpeende, door dat denken,
Van alwat zyn ziel mogt krenken,

Heer van dood en Heer van

. .

s

,

-

Mogte uw goede Geeft aan my
Zulk een doods erinring geeven,

Die, terwyl ik frifch nog zy,
My in staat stelle, om regtschapen,
Als Gy roept, in Ut'ontslaapen,
1729.
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KUNSTEN EN WEETENSCHAPPEN

P Ass EN o o K
G O D V R U G T I G E N.

Toon: D'Opperwysheid, vol genade.

Le: relt: ,, wat baat veel leezen?
(En neemt nog Gods Woord te baat a)
, Boeken maaken, wat zou 't weezen?
» Salomon zegt 't heeft geen maat:
Maar wie ziet niet, dat de zin

Van Gods Woord geeft geen gewin
Aan die hierdoor willen wraaken

't Onderzoek van fraaye zaaken?

Ja gewis, het onderzoeken
Paft den mensch, zoolang hy leeft,

't Zy uit leer gezigte of boeken,
Gods Woord ons die les zelf geeft.
't Graaven naar de weetenschap
Als een fchat, van trap tot trap
Paft een menich, vooral een Chriften. b
Wie toch kan hier tegen twisten?

God te leeren uit zyn werken
Der Natuure en der Genaé

• Predik. 12. vs. 12.

b Spreuk, 2. vs. 1. -- 5.

-
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Kan ons allerbest versterken

Dat die Almagt wis besta. c .

.

.

't Geschiedkundige beleid
Preékt ons Gods Voorzienigheid. ·
Zangkunst schetst ons 't Engleleven,
Dat God ons hierna wil geeven.
Leezen niet nog boeken maaken : Heeft ooit Salomon veragt,
Of hy moest zigzelf verzaaken - - -

En al 't werk, door hem betragt.

·· ·

-- - -

-

-

-

f
--

-

- - *

Neen gewis, dat was het niet:
Dog wanneer dit flegts geschied

Niet tot Gods maar eigene eere,
Dan, o ja! dan geld die leere.
Ydelheid is dan al 't weeten,
Ydelheid al 't onderzoek.

Trots heeft dan 't gemoed bezeten.

Wind baart dan flegts yder boek.
Al de weetenschap geeft 't hart'

Dan op 't laatste niet dan fmart,
En het onvermoeilykft poogen

Ziet zig nog op 't laatst bedroogen.
Maar te schryven, maar te leezen,
En geheel zyn naarstigheid
Aan te leggen, om te weezen

Tot Gods eer, ook wel bereid
Tot

-

c Rom. 1, v$, 2o

Aa 3

Ar/

Tot zyn eigen noodig nut,
En zyn naasten tot een stut;
Zulk een leven, verr' van doemen,

Is, als het volmaaktft te roemen.
1729.

DE HooGSTE EN NooDIGSTE
w E E TE N sc H A P.
Toon. Heeft iemand door gefadig draaven.

En cierelyke taal te spreeken,

- -

-

-- ,

Naar netten styl, vol kunst en kragt,

Kan fomtyds 't hardste herte breeken, "
En is van wonderbaare magt.
Zy neemt den zin
Van yder in,

Zy strekt den menfch tot nuttigheid en leer:

Maar Christus kruis te kennen is vry meer.

Te kunnen zeggen, wat zal koomen,
De profecyen te verstaan,
In haaron regten zin genomen,
,
En daar niet los flegts naar te slaan;
Ten hoogsten trap
Van weetenschap

-

-

-

r

* *

- - -

-
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Te treên, verdient voorwaar veel lof en eer:
Maar Christus kruis te kennen is vry meer.
- *.

Geheimeniffen uit te leggen;
Door het geloof der wondren, met
Zyn stemme tot een berg

te zeggen:

, 'k Wil dat gy elders word verzet,
En dat met een

,

Op zulke reén

A

A: *

De berg vertrekk', die magt gaat zeker veer: , € 5

Maar Christus kruis te kennen is vry meer. > ， , af

alf zyne goedren
't Te
Is ongemeen
deelen uit tot onderstand

* rii*u * *,?

-

'
Van arme droevige gemoedren.
De waarheid zelfs tot in den brand . , ,

Te staaven, is
Een zaak gewis,

* . .

-o i G

, - ; A.
. . . . ...

Die wonderbaar fchynt boven alles zeer:

Maar Christus kruis te kennen is vry meer.
w

- -

-

- --

- Th

- 7

4

- --- -

- -

o

Bezat eens iemand deeze gaaven
Alleen en alle te gelyk; . . . . . . . . . .
Wat zou een menfch daar hoog op draaven!
Wat waar hy i

y in zyne oogen ryk !! .

Maar wist hy, by

.

,,' ， ,

:

* . * *. - - -- --

-

-

*

:

-

'

*

, &

2

Dier gaaven ry,

-

:: : :

* .

.

- -

- --

*

-

Van Christus, niets, het waar flegts ongeval: @
Want Christus wel te kennen is het Al. a
1729.

* *

a I. Cor. 13, vs. 1, - 3.

,

za

--

,1 - 1 à

Aa 4.
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-
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L- O

F

D E R

V RY E

GE NA D E.

Toon : Luftig / luftig/ koomt nu by.

O wat is er reedlykheid
In dien Godsdienst, die ons leid
Tot de kennis van ons niet,
Maar in Gode 't alles ziet !- a

O hoe wel koomt 't overeen
Met des Heeren Jefus reên

Arm te zyn, al deed men 't al
beval! b

Wat ons Godes Wet

O wat geeft het aan de ziel'
Steun, dat, fchoonze daaglyx viel',

Gods genaé nooit uit haar vaart,

Maar heur in Gods kragt bewaart! e
O wat troost het eenen geeft
Die voor 't oordeel is bevreefd,

" Dat Gods vryfpraak niemand weert,
Die zig maar opregt bekeert! d
a Jae. 1. vs. 17.

b Luc. 17.vs. 7. -- 1o.

d Joan.6.vs. 37. . .

Q

• 1. Pett. 1. vs. 5.
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O wat fchaft het groote baat
Aan een zondaar buiten raad,
Dat er egter by een Held
Nog voor hem is hulp besteld! e

O wat geeft het billyk eer
Aan den vryen Opperheer',

Dat het schepsel niets verwagt
Dan uit zyne gunfte en kragt!f
O wat valt het sterven zoet,
Als m' op geen gebreklyk goed

e-** *

-

Van zyne eigen daaden steunt,
Maar alleen op Jesus leunt! g

-

O wat staat die grondsteen vast,
Waarop hel en duivel bast!
O wat vloeit er honig uit

Gods standvastig raadsbesluit! h
O met wat eerbiedigheid
Zal God worden dank gezeid,
Als de ziel het lyf verlaat,
En vooraf ten Hemel gaat!

\

O wat zal de vreugde groot
Weezen, als uit 's aardryx schoot
't Lichaam met de ziel verryz'
En Gods heilgift eeuwig pryz'!

-

Zulk

• Pf: 89.vs. 2o. f 2. Cor. 3. vs. 5. g Gen. 49. vs. 18. Jud. vs. 21.
h Spreuk. 19, vs. 2.1. en Rom. 8. vs. 29, 30.
-

Aa y
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STIGTELYKE MENGELSTOF:

Zulk een Godsdienst roemt God meeft.

Zulk een Godsdienst troost den geeft
Kragtigst van 't begin tot 't left.
Zulk een Godsdienst lust my best.
1729.

C H R I s T E LY KE
A D E L D O M.

G. hoogst en eerst van al te dienen en te minnen
Met ootmoed in den geeft, zyn goed,bloed,hart en hand
Op t'offren aan het heil van Kerke en Vaderland,

Door rykdom, eerzugt nog door wellust t'overwinnen.
De Deugd en Wysheid op het kragtigst te bezinnen,
't Gemoed door Godes Wet te leggen aan den band,
De zonde t'agten voor d'affchuwelyxte fchand;
Met God, al watmen doet, voorzigtig te beginnen.

Te geevenyder 't zyn', zoo hoog als laag in rang,
In weêrfpoed nooit te zyn voor brooze menschenbang,
En nooit in voorspoed God of menfchen trots te hoonen:

Die dit blazoen der Deugd tot wapen voeren kan,
Verdient alleen den naam van regten Edelman,
Meer dan die Edel is door fchild, door helm en kroonen.
173o.
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BIDDAGSTOFFEN.*
O P

DEN DANK- VAST- EN BIDDAG,
Gehouden den 28. van Sprokkelmaand 1731.

Nog duurt de rust. lofzy U, Vredevorst !
Gy hebt door uwe handen

"

-

,

-

*

In d'Europeesche Landen

-

- -

-

- -

-

-

-

-

d'Uytbarsting van een kryg dus lang geschorst.
Gy houd nog by den vrede
-

-

Den ganfchen Staat, en, in den Staat, uw Kerk. . .

Gy zegent nog veelszins elks handenwerk
En geeft een yder rede

Tot dankbetoog voor uw' verdraag:aamheid 2
Die, schoon de zonden groeiden
En uw geduld vermoeiden,

Totnutoe ons nog ter bekeering leid:
Maar och! wat baat uw zegen;
Zoo niet uw Geeft met uwen zegen gaat

Gepaard, ter weering van het zondig quaad

En ons de deugd leert pleegen?

-

*

-

-

Het

* Dit rym gemaakt zynde, nadat de Biddagstoffen, (waar onder
het hoorde) reeds afgedrukt waren, kon niet welgevoeglyker » dan
hier, geplaatst worden. "

--

/

38o

>

B ID DA G S T O F F E N.

Het aardfch geluk, van uwen Geest ontbloot,
Is tonder voor de zonden.

Dit is by ons bevonden
't Voorleeden jaar, zoo schandelyk, zoo fnood,
Dat Neêrland vergeleeken

-

By Sion eerst, nu door veel grouwlykheén
Meer t'aarden schynt naar die vervloekte steén
Van Siddims zoute streeken. a

-

uw blixemfchigt en felle donderdreun
Had ligt ons neergeklonken,
Waar geen genaé geschonken
Den Lande om hen, die, Land en Kerk tot steun,
Door hunne godvrugt strekken.

Wy hoopen, meer dan tien, ja vyfmaaltien, b

Hebtge in ons Land (hoe godloos ook) gezien,
Die uwe ontfarming wekken.

Wy agten 't ook een grooten zegen, Heer,
Dat by ons 't Regt toen blind was.
Niet ziende of 't vreemde of vrind was.
's Lands Oudsten toonden dat hun stoel van eer'

Zig grondde op regt en oordeel;

Zoo dat naar eed en trouwen regters pligt,
Zy zorgden dat geen hooge in dit gerigt
Vond boven laager voordeel;
Maar hunne hand heeft schuldloosheid bewaard

. Voor blaam van laftermonden,
-

-

* Gen. 12 vs. 3- en 19. vs. 24, 25.

En

b Gen. 18, vs. 23. --32.

J

B 1 D DA G s T o FF E N.
En juist beloond de zonden
Der fchuldigen met straffen naar heur aardt,
Voor 't aangezigt des Heeren

Gereed aldus op Davids spoor c den vloek,

Zooras die bleek, na wettig onderzoek,
Van deezen Staat te weeren.

Gelukkig! o gelukkig Nederland,
Ging 't Regt die zelfde stappen
In alles, zonder flappen,

Bln voelde 't quaad alszins die strenge hand!
Dan zouden zonden vlugten;

rº

-

Dan blonk de deugd, de vroomheid ryk van glaas,
En God schonk ons uit zynen Hemeltrans
De beste zielsgenugten.
-

Almagtige, die in Geregtigheid'
Uw liefsten luft kunt fmaaken,
Leer ons in alle zaaken,

Wat regt en goed zy, door uw's Geefts beleid.
Laat d'Overheên bewaaren

De tafels van uw koninglyke Wet,

Wet, schooner dan ooit vorst heeft ingezet.
Laat haar de godvrugt paaren

Aan heur gezag: want ze is de fchoonste kroon
Voor koningen en grooten.

Zy maakt hen ryxgenooten . . . .
Van God, eerst hier, daar na in 't eeuwig schoon,
-

*,

. c P$ 1e 1, vs. 8.
*

38,
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Uw geeft maak vrugtbaar 't leeren
Der Englen, die Gy den gemeinten zend,

Opdat door hen worde aan elkeen bekend
Het goede Woord des Heeren.

De Geest van liefde, eendragtigheid en vreë
En ootmoed doe hen ftrekken

Voorbeelden, om te wekken

Door leer niet flegts, maar door hun daaden meé.
Naar die twee groote Ligten

In Staat en Kerk stuur dan 't gemeen zyn doen.
Gebeurde dit , wat zou men strax bevroën

Een groei in Christenpligten! Die arfeny zou allerhande quaad, "
Dat ons, maar ziel of leden,

-

-

In zee, op land, in steden

Nog drukt, op 't best afwenden van den Staat,
O Neêrland ! wierd uw harte

Eens gansch gezond voor God en zymen dienst;

Gy zoud' u dan wel ras op 't onvoorzienft
Beschouwen vry van fmarte.
Alwat u deert de neeringloosheid, schroom
Voor orelogselenden
Zou God dan van u wenden,
Indien gy u maar droegt in alles vroom,
-

En fchoon 't den raad des Heeren

Behaagde u voorts te proeven door zyn tugt »
Dat zelf zou dan ook zyn tot zielevrugt
En tot uw voordeel keeren.

Puig,

T----

--
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Buig u aldus voor God boetvaardig neér.
Hoor wat de Heer zal spreeken.
Ligt dat een gunsteteken

-

Tot andwoord op uw' ootmoed wedetkeer':
Dog zoek de rust en vrede
Niet enkel voor den kreits van onzen Staat,
Maar grootlyx ook voor zulken, die, vol fmaad'
En fmarte, uit hunne ftede
-

En erf verjaagd, tot roem van Christus Naam,
Hun vaderland verlieten,

Of daaglyx zielsverdrieten
Nog lyden, door der dwingelanden praam,
In kerkers of galeien,
In holen van spelonken, niet om schuld,
Maar om dat zy van 's Heeren Geeft vervuld
Te groot een ligt versprei'en

]

A

Voor hateren der Waarheid zonder vlek.
Smeek God ook voor die broeders;

Opdat Hy tot behoeders
En redders van dat Sion daaglyx wekk'
Onze Oppermoogendheden
Met yder Prins der Protestanten faam'.
't Strekk' hun grootste eer, dat zy voor Jefus Naam
Hun hoogste magt besteeden.
Die Jesus dus in zyne leden eert,
('t Zy Vorst, 't zy onderdaanen)
-

l

Die der bedroefden traanen

Dus stelpen wil en geeft hun zielsbegeert,
Ali'

:

»

(ºf
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All' zulken zullen mede

Zig zien geëerd door Jefus voor Gods troon,
Want dit is de belofte van Gods Zoon, d

Dien Vorst van eeuwgen vrede.
d Spreuk. 14. vs. 31. Matth. 25. vs. 34. -- 4o.

E I N D.
"
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